زيارة بيلو�سي املحتملة �إىل تايوان
تثري خماوف �إدارة بايدن

�ص 03

 5000طالب من  93جامعة يتناف�سون على جائزة �أف�ضل تطبيق

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

خدمات حكومية لطالب اجلامعات الأوزبكية بدورتها الثانية

تثري زيارة حمتملة يتوقع �أن جتريها رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي �إىل
تايوان قلق �إدارة الرئي�س جو بايدن خ�شية اعتبارها جتاوزا خلطوط ال�صني احلمراء.
وح ّذرت بكني �أم�س الأول االثنني من �أنها «ت�ستعد» لزيارة بيلو�سي �إىل اجلزيرة التي
تتمتع بحكم ذاتي ال�شهر املقبل ومن �أن الواليات املتحدة «�ستتح ّمل امل�س�ؤولية كاملة عن
جميع التداعيات اخلطرية» يف حال ّ
متت.
و�أعرب بايدن علنا عن خماوفه الأ�سبوع املا�ضي ،قائال �إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأمريكية
تعار�ض زيارة بيلو�سي املنتمية �إىل احلزب الدميوقراطي والتي تعد ال�شخ�صية الثانية
لتويل الرئا�سة بعد نائبة الرئي�س يف حال غيابه.
ويت�ساوى الكونغر�س د�ستوريا مع احلكومة ويتمتع النواب بحرية ال�سفر �إىل �أي مكان
يرغبون بال�سفر �إليه .لكن الإدارة تخ�شى من �أال يكون الأمر وا�ضحا بالن�سبة لبكني
ال�ت��ي ت��رى يف ازدي ��اد ال��دع��م الأم�يرك��ي ل�ت��اي��وان ج��زءا م��ن خمطط لت�أييد ا�ستقالل
اجلزيرة التي ت�ؤكد ال�صني �أنها جزء ال يتجز�أ من �أرا�ضيها.
مواقــيت ال�صالة
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تظاهرات يف اخلرطوم
حتت �شعار «وطن واحد»

•• اخلرطوم�-أ ف ب:

خرج مئات ال�سودانيني يف تظاهرات �أم�س الثالثاء �ضد احلكم الع�سكري
واال�شتباكات القبلية التي �أوق�ع��ت �أك�ثر من  100قتيل ،بح�سب ما �أفاد
مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.
كانت قوى احلرية والتغيري ،وهي ائتالف املعار�ضة الرئي�سي يف البالد ،دعت
الأ�سبوع املا�ضي �إىل «ت�سيري مواكب ال�سودان الوطن الواحد يف العا�صمة
والواليات» ،يوم الأحد قبل �أن ُترج�أ �إىل الثالثاء.
و�شوهد متظاهرون بالعا�صمة اخل��رط��وم يحملون العلم ال�سوداين وهم
يهتفون «ال�سودان وطن لكل النا�س».
كما هتفوا «ال للقبيلة وال للجهوية» فيما دعا �آخرون اجلي�ش «للعودة اىل
الثكنات» ،على ما �أف��اد �صحافيو فران�س بر�س .و�شارك �سيا�سيون رفيعو
امل�ستوى يف تظاهرات الثالثاء بينهم حممد الفقي والوزير ال�سابق خالد
عمر يو�سف.
كان االثنان من بني جمموعة امل�س�ؤولني املدنيني الذين �أطاحهم الربهان
من ال�سلطة يف انقالبه الع�سكري.
وي�شهد ال�سودان ا�ضطرابات �سيا�سية واقت�صادية ويخرج للتظاهر ب�شكل
منتظم �آالف ال�سودانيني يف العا�صمة ومدن �أخرى للمطالبة بعودة احلكم
امل��دين .ومنذ االنقالب الع�سكري الذي نفذه عبد الفتاح الربهان يف 25
ت�شرين الأول�-أك�ت��وب��ر العام املا�ضيُ ،قتل  114متظاهراً ،بح�سب جلنة
�أطباء ال�سودان املركزية املناه�ضة لالنقالب.
يعاين ال�سودان من �أزمة اقت�صادية مت�صاعدة وانهيار �أمني وا�سع �أدى �إىل
ت�صاعد اال�شتباكات العرقية يف املناطق البعيدة عن العا�صمة.
وم�ؤخرا اندلعت ا�شتباكات يف والية النيل الأزرق ،على احلدود مع اثيوبيا،
ب�سبب نزاع على الأرا�ضي بني قبيلتي �ألربتي والهو�سا ،ما �أ�سفر عن مقتل
ما ال يقل عن � 105أ�شخا�ص و�إ�صابة � 291آخرين.
و�أث��ارت اال�شتباكات القبلية منذ ذل��ك احل�ين احتجاجات غا�ضبة يف عدة
مدن �سودانية ،حيث خرج الآالف من �أفراد قبيلة الهو�سا �إىل �شوارع واليات
عديدة بينها العا�صمة للمطالبة بـ"الق�صا�ص لل�شهداء".

�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 13

�أزمة الرغيف يف لبنان بني

طوابري اخلبز و�إذالل املواطن
�ص 18

الفجر الريا�ضي

الإمارات حت�صد  6ميداليات يف بطولة

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae
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تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

«تنفيذي �أبوظبي» يعتمد قرارا برفع ن�سبة الراتب التقاعدي
للمواطنني العاملني باملدار�س احلكومية يف الإمارة �إىل % 80
•• �أبوظبي -وام:

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» ،اعتمد املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي قراراً
برفع ن�سبة الراتب اخلا�ضع للتقاعد للمواطنني العاملني يف املدار�س
احلكومية يف �إم��ارة �أبوظبي �إىل  80%من الراتب الإج�م��ايل مببلغ
يتجاوز  6.6مليار درهم ..وذلك حر�صاً من �سموه على تعزيز امل�ستوى
املعي�شي واال�ستقرار املايل والأ�سري للعائالت املواطنة.
وي ��أت��ي ال �ق��رار متا�شياً م��ع ج�ه��ود متكني ال �ك��وادر الإم��ارت �ي��ة يف قطاع
التعليم ،حيث ي�ستفيد �أكرث من  7,600موظف وموظفة �إماراتيني
يف املدار�س احلكومية يف �إمارة �أبوظبي ،من زيادة املعا�ش التقاعدي عند
دخولهم مرحلة التقاعد.
وانطالقاً من حر�ص حكومة �أبوظبي على حتقيق التكاف�ؤ بني موظفي
اجلهات احلكومية وا�ستفادة كامل ال�شريحة املعنية بالقرار من هذه
الزيادة� ،ستتكفل احلكومة بتغطية تكاليف تطبيق القرار بقيمة �إجمالية
تتجاوز  6.6مليار درهم  ،ل�سداد فروق ن�سب االقتطاع ال�شهري لكامل
م��دة اخل��دم��ة ال�سابقة للموظفني املواطنني امل�ستفيدين م��ن القرار
حالياً.
و�أك��دت درا�سة تف�صيلية رفعتها دائ��رة التعليم واملعرفة بالتن�سيق مع
دائرة املالية وهيئة امل��وارد الب�شرية و�صندوق �أبوظبي للتقاعد  ..على
�أن الراتب الإجمايل لن يت�أثر بهذا التعديل ومبقابل ذلك �سي�ستفيد
املوظف عند ا�ستيفائه �شروط التقاعد من معا�ش تقاعدي قد ي�صل �إىل
ال�ضعف �أو �أكرث مقارنة باملعا�ش التقاعدي قبل �إ�صدار القرار.
وال يقت�صر الأث��ر الإيجابي للقرار على حت�سني املعا�شات التقاعدية
للموظفني احلاليني واملتعاقدين اجل��دد ،بل �سي�سهم يف توفري فر�ص

عمل جديدة �أمام الكفاءات الإماراتية ال�شابة ،حيث ي�شجع القرار
املوظفني احلاليني وامل�ستوفني ل�شروط التقاعد للتقدّم بطلب
االنتقال لنظام املعا�ش التقاعدي ،مما يُف�سح املجال �أم��ام فئات
جديدة من الكفاءات الإماراتية ال�شابة من دخول القطاع التعليمي
وامل�ساهمة يف تطويره.

مو�سكو تعلن مقتل  40مقاتال �أجنبيا يف دونيت�سك معظمهم بولنديون

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�إ�سرائيل :قادرون على ا�ستهداف
نووي �إيران ..ومنع تقدمه
•• القد�س-وكاالت:

�أكد وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س �أم�س الثالثاء �أن تل �أبيب
لن تقبل باتفاق �سيئ مع �إيران مينح نظامها ال�شرعية وفتح االقت�صاد،
م�شددا على قدرة �إ�سرائيل على ا�ستهداف برنامج �إيران النووي ومنع
تقدمه.
�أما فيما يخ�ص لبنان ،ف�أ�شار �إىل ال�سعي للحل ب�ش�أن املناطق البحرية
املتنازع عليها ،م�ضيفا �أن زعيم حزب اهلل ح�سن ن�صر اهلل يعيق التو�صل
حلل ،وهو من �سيلحق ال�ضرر بالطاقة وو�ضع اللبنانيني.
وكان رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أفيف كوخايف ،قال قبل �أ�سبوع،
�إن �إ�سرائيل حت�ضر اجلبهة الداخلية للحرب ،مو�ضحا احتمال العمل
�ضد التهديد النووي الإيراين.
و�أ�ضاف �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�ستعد بقوة للتح�ضري لهجوم يف �إيران،
م�شددا على �ضرورة اال�ستعداد لأي "تطور و�أي �سيناريو".
كما �أ��ض��اف �أن اخل�ي��ار الع�سكري �ضد الربنامج ال�ن��ووي الإي ��راين يف
�صلب الأمن القومي ،ويف �صميم ا�ستعدادات اجلي�ش الإ�سرائيلي ،الفتا
�إىل �أن هناك جمموعة متنوعة من اخلطط العملياتية ،وتخ�صي�ص
العديد من امل��وارد ،واحل�صول على الأ�سلحة املنا�سبة ،واال�ستخبارات
والتدريب.
يذكر �أن املحادثات النووية بني �إي��ران وال��دول الكربى كانت انطلقت
يف فيينا م�ن��ذ �أب��ري��ل ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،وا��س�ت�م��رت ع�ل��ى م ��دى جوالت
ماراثونية ،قبل �أن تتوقف يف م��ار���س املن�صرم ج��راء بع�ض الطلبات
الإيرانية امل�ستجدة من خارج االتفاق ،كرفع ا�سم احلر�س الثوري من
القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية ،ف�ضال عن ت�شددها يف بع�ض
ال�ضمانات.
ومنذ ذلك احلني ،غرقت املباحثات يف حالة من اجلمود� ،إال �أن امل�ساعي
الأوروبية الأخرية دفعت نحو العودة �إىل طاولة التفاو�ض ثانية.

«نعم» ..تنهي ع�شرية الإخوان ال�سوداء يف تون�س

بدء عمل مركز التن�سيق امل�شرتك لنقل احلبوب من �أوكرانيا الرئي�س التون�سي ي�شارك املحتفلني بالت�صويت على الد�ستور
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع �ل �ن��ت وزارة ال��دف��اع الرو�سية
�أم�س الثالثاء �أن مركز التن�سيق
امل�شرتك ب��د�أ عمله يف ا�سطنبول
وف� �ق ��ا مل � �ب� ��ادرة ال �ت �ف��اه��م ب�ش�أن
النقل الآمن للحبوب من املوانئ
الأوكرانية.
وج� ��اء يف ب �ي��ان ال � � ��وزارة« :وفقا
لأح�ك��ام م�ب��ادرة التفاهم املتبادل
ب���ش��أن ن�ق��ل احل �ب��وب م��ن موانئ
�أوك� ��ران � �ي� ��ا ،ب � ��د�أ م ��رك ��ز تن�سيق
م �� �ش�ترك ع�م�ل��ه يف ا�سطنبول.
�ست�صل جم�م��وع��ة متقدمة من
اخل�ب�راء ال��رو���س �إىل ا�سطنبول
ال� �ي ��وم وت � �ب� ��د�أ ال �ع �م��ل يف �شكل
رب ��اع ��ي» ،وف ��ق م��ا ن�ق�ل�ت��ه وكالة
«�سبوتنيك».
ك �م��ا �أو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان �أن «الوفد
الرو�سي ير�أ�سه الأدمريال �إدوارد
لويك«.
و� �س��وف ت�ك��ون امل�ه�م��ة الرئي�سية
ل�ل�م�خ�ت���ص�ين ال ��رو� ��س يف مركز
ال �ت �ن �� �س �ي��ق امل� ��� �ش�ت�رك ه� ��ي حل
جميع امل�شكالت الالزمة لدخول
امل� � �ب � ��ادرة ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور مرحلة

رجال الإطفاء يحاولون �إخماد حريق يف م�ستودع نفط يف دونيت�سك� ،أوكرانيا« .رويرتز»
التنفيذ ال�ع�م�ل��ي ،ح�ي��ث تخ�ضع ب�ضربة �صاروخية عالية الدقة وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع
�أن�شطة املمثلني الرو�س يف املركز يف دونيت�سك.
ال��رو��س�ي��ة �إن ال �ق��وات الرو�سية
ملراقبة خا�صة من وزارة الدفاع وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع ق���ص�ف��ت م ��واق ��ع ت��اب �ع��ة للقوات
الرو�سية.
الرو�سية �إيغور كونا�شينكوف� ،إن الأوك��ران�ي��ة يف قرية «زايت�سيفا»
م �ي��دان �ي��ا� ،أع �ل �ن��ت وزارة الدفاع نقطة االنت�شار امل��ؤق��ت لوحدات يف دونيت�سك ،و�أ�سفرت عن مقتل
الرو�سية� ،أم�س الثالثاء ،مقتل الفيلق الأجنبي التي �أ�صيبت يف �أكرث من � 70أوكرانياً ،بينما مت
�أك�ث�ر م��ن  40م��رت��زق �اً �أجنبياً منطقة قرية «كون�ستانتينوفكا» تدمري م�ستودع الذخرية.
وخ�ل�ال ال �ـ �� 24س��اع��ة املا�ضية،
م �ع �ظ �م �ه��م م � ��ن ال� �ب ��ول� �ن ��دي�ي�ن يف دونيت�سك.

ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي
يتوجه �إىل اليونان وفرن�سا
•• الريا�ض�-أ ف ب:

الرئي�س الرو�سي خالل اجتماعه مع رئي�س وكالة الف�ضاء املعني« .رويرتز»

رو�سيا تتخلى عن حمطة الف�ضاء الدولية بعد 2024

•• مو�سكو-وكاالت

�أعلنت رو�سيا �أم����س �أن�ه��ا �ستن�سحب م��ن م�شروع حمطة الف�ضاء الدولية
بعد ال�ع��ام  .2024فقد ق��ال الرئي�س اجل��دي��د لـوكالة الف�ضاء الرو�سية
«رو�سكو�سمو�س» ،يوري بوري�سوف� ،إن بالده �ستتخلى عن املحطة الف�ضائية
الدولية بعد  ،2024على �أن يتم �إن�شاء حمطة مدارية وطنية رو�سية.
و�أكد بوري�سوف ،يف م�ؤمتر �صحفي� ،أن رو�سيا تعمل يف �إطار التعاون الدويل
يف حمطة الف�ضاء الدولية ،و�سوف تفي ،بطبيعة احلال ،بجميع التزاماتها
جتاه ال�شركاء .و�شدد على �أن قرار مغادرة حمطة الف�ضاء الدولية يف الفرتة
امل�ح��ددة «ق��د مت ات�خ��اذه بالفعل» .وك��ان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
�أ�صدر يف وقت �سابق مر�سوما ب�إعفاء دميرتي روغوزين من من�صب املدير
العام لوكالة «رو�سكو�سمو�س» ،وعني بدال منه  ،يوري بوري�سوف.

غ��ادر ويل العهد ال�سعودي الأمري
حم �م��د ب ��ن � �س �ل �م��ان �أم� �� ��س ب�ل�اده
متوجها �إىل اليونان وفرن�سا.
و�أوردت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�سعودية
بيانا نقال ع��ن ال��دي��وان امللكي �أن
ويل العهد �سيلتقي قيادات البلدين
"لبحث العالقات الثنائية و�سبل
ت �ع��زي��زه��ا يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت،
ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
وت�أتي اجلولة الأوروب�ي��ة قبل �أقل
م��ن ا��س�ب��وع�ين م��ن زي ��ارة ق��ام بها
ال��رئ �ي ����س الأم�ي��رك� ��ي ج ��و بايدن
ملدينة جدة ال�سعودية .
و�أف��ادت وزارة اخلارجية اليونانية
ب�أن الأمري حممد� ،سيلتقي برئي�س
الوزراء كريياكو�س ميت�سوتاكي�س.
وق ��ال م���ص��در دب�ل��وم��ا��س��ي يوناين
�إن الزيارة �ست�شهد توقيع اتفاقات
ثنائية يف جماالت الطاقة والتعاون
الع�سكري ف�ضال عن كابل ات�صاالت
حت ��ت ال �ب �ح ��ر� ،إىل ج ��ان ��ب �أم� ��ور
�أخرى.

�أ�سقطت �أن�ظ�م��ة ال��دف��اع اجلوي
الرو�سية م�سريتني �أوكرانيتني
يف م�ن��اط��ق ق��رى "دميرتوفكا"
مبنطقة خاركوف ،و"فافيلوفو"
مب �ن �ط �ق��ة ن� �ي� �ك ��والي� �ي ��ف .وف ��ق
كونا�شينكوف.
�إج� �م ��اال ،وم �ن��ذ ب��داي��ة العملية
الع�سكرية اخلا�صة ب�أوكرانيا مت
ت��دم�ي�ر  260ط ��ائ ��رة ،و144
مروحية و 1613طائرة بدون
طيار و 358منظومة �صواريخ
م �� �ض ��ادة ل �ل �ط��ائ��رات و4162
دبابة ومركبات قتالية م�صفحة
�أخ ��رى و 763راج�م��ة �صواريخ
متعددة و 3201قطعة مدفعية
ميدانية وقذائف هاون و4481
م��رك�ب��ات ع�سكرية خ��ا��ص��ة ،وفق
وزارة الدفاع الرو�سية.
ت ��أت ��ي ال �ت �� �ص��ري �ح��ات الرو�سية،
بعد �إع�ل�ان رئي�س �إدارة مدينة
دونيت�سك امل ��وايل ملو�سكو �أم�س
الثالثاء �أن حريقا �شب ليال يف
م�ستودع للنفط مبنطقة ت�سيطر
عليها مو�سكو يف �شرق �أوكرانيا
بعد �أن ق�صفت القوات الأوكرانية
املدينة.

•• تون�س-وكاالت:

اعترب مراقبون للأو�ضاع ال�سيا�سية
يف تون�س �أن انتهاء نتيجة الد�ستور
ب�ك�ل�م��ة «ن� �ع ��م» وه� ��ي ت �ع �ن��ي �إن �ه��اء
ع�شرية الإخوان ال�سوداء التي عاثت
ف���س��اداً يف ال�ب�لاد وعبثت مب�صالح
التون�سيني ،ووق��ف توظيف الدين
يف ال���س�ي��ا��س��ة ،وم ��ن ث��م ف�ت��ح �آف ��اق
جديدة لل�شعب وللدولة.
ي�أتي ذل��ك يف وق��ت �شارك الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد التون�سيني
الذين خ��رج��وا� ،إىل �شارع احلبيب
بورقيبة و�سط العا�صمة لالحتفال
بالت�صويت على الد�ستور اجلديد.
وجت ��ول ق�ي����س ��س�ع�ي��د يف املنطقة،
وذلك بعد وقت ق�صري من امل�ؤمتر
ال���ص�ح�ف��ي ال� ��ذي ع �ق��دت��ه الهيئة
العليا لالنتخابات يف تون�س م�ساء
االثنني.
هذا وتتوا�صل عملية فرز الأ�صوات
يف ا� �س �ت �ف �ت��اء ال ��د� �س �ت ��ور اجلديد
يف ت ��ون� �� ��س ب� �ع ��د �إغ � �ل� ��اق م ��راك ��ز
الت�صويت.
وا� �ش ��ار ا��س�ت�ط�لاع ل �ل ��ر�أي �أن 92
يف امل �ئ��ة م��ن امل �� �ش��ارك�ين � �ص��وت��وا بـ

�أع�ضاء جلنة االنتخابات يفرزون الأ�صوات يف مركز اقرتاع بالعا�صمة
«ن �ع��م» ل���ص��ال��ح م �� �ش��روع الد�ستور اجل��دي��د ج��رت ب�شكل ��س�ل����س ،دون
اجلديد يف تون�س وذلك بعد �إغالق ت�سجيل حوادث تذكر.
�صناديق االقرتاع يف اال�ستفتاء على وكانت هيئة االنتخابات التون�سية
امل�شروع.
�أعلنت م�ساء �أم����س الأول االثنني
وقال رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة �إغ � �ل� ��اق �� �ص� �ن ��ادي ��ق االق � �ت � ��راع يف
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ف � � ��اروق بوع�سكر ،اال�ستفتاء على م���ش��روع الد�ستور
�إن ن���س�ب��ة م �� �ش��ارك��ة ال �ن��اخ �ب�ين يف اجلديد يف تون�س وبدء عمليات فرز
اال��س�ت�ف�ت��اء ،جت ��اوزت  27يف املئة ،الأ�صوات.
م �� �ش�يرا �إىل �أن ال �ن �ت��ائ��ج الأولية وك��ان��ت م��راك��ز االق�ت�راع ق��د فتحت
لال�ستفتاء �ستظهر اعتبارا من ليل �أب��واب �ه��ا ��ص�ب��اح االث �ن�ين يف تون�س
ال� �س �ت �ق �ب��ال ال �ن ��اخ �ب�ي�ن ل �ل� ��إدالء
الثالثاء.
و�أك ��د ف ��اروق بوع�سكر� ،أن عملية ب ��أ� �ص��وات �ه��م يف اال� �س �ت �ف �ت��اء على
اال�ستفتاء على م���ش��روع الد�ستور م�شروع الد�ستور اجلديد.

الكرملني :العقوبات �ضد رو�سيا تعقد عمل خط �أنابيب «نورد �سرتمي »1

�أوروبا تتفق على خف�ض ا�ستهالك الغاز يف ال�شتاء

•• بروك�سل-وكاالت:

ق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الكرملني
دم � �ي�ت��ري ب �ي �� �س �ك��وف �أم � ��� ��س �إن
التوربني الذي يعمل بالغاز يف خط
الأنابيب الرو�سي ن��ورد �سرتمي 1
مل ي�صل بعد من كندا حيث جترى
له �أعمال �صيانة لكن مو�سكو ت�أمل
�أن ي �ت��م ت��رك�ي�ب��ه «ع ��اج�ل�ا ولي�س
�آجال».
و�أ�ضاف �أن العقوبات املفرو�ضة على
رو�سيا تعقد عمل خط �أنابيب نورد
��س�ترمي  1مم��ا يخف�ض �إم ��دادات
الغاز لأوروب��ا �إىل  20باملئة فقط
م ��ن ط��اق��ة اخل ��ط خ �ل�ال �أعمال
ال �� �ص �ي��ان��ة .وم ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،قالت
مفو�ضة الطاقة باالحتاد الأوروبي
كادري �سيم�سون �أم�س الثالثاء �إن
�إع�ل�ان ��ش��رك��ة غ��ازب��روم الرو�سية
ال�ع�م�لاق��ة ل�ل�غ��از �أن �ه��ا �ستخف�ض
م��زي��دا م��ن عمليات الت�سليم �إىل
�أوروب � � ��ا ه ��ذا الأ� �س �ب ��وع ل ��ه دواف ��ع
�سيا�سية ،راف���ض��ة ادع ��اء ال�شركة

منظر خلط �أنابيب الغاز نورد �سرتمي عرب بحر البلطيق ،يف لومبني � ،شمال �شرق �أملانيا« .ا ف ب»
ب ��أن �ه��ا ق �ط �ع��ت الإم � � � ��دادات لأنها هناك �سبب فني للقيام بذلك .هذا دول االحت � � ��اد الأوروب � � � � ��ي� ،أم�س
ك��ان��ت ب �ح��اج��ة �إىل وق ��ف ت�شغيل حترك بدوافع �سيا�سية ،وعلينا �أن ال �ث�ل�اث��اء ،ع�ل��ى �إج� � ��راءات طارئة
التوربينات .و�أو��ض�ح��ت �سيم�سون نكون على ا�ستعداد لذلك .ولهذا لتقليل ا�ستخدامها للغاز يف ال�شتاء
لدى و�صولها �إىل بروك�سل حل�ضور ال�سبب حتديدا يعترب التخفي�ض املقبل ،يف وق��ت تواجه فيه �أوروبا
اج �ت �م��اع ل � ��وزراء ال �ط��اق��ة يف دول ال� ��وق� ��ائ� ��ي ل �ط �ل �ب �ن��ا ع� �ل ��ى ال� �غ ��از غمو�ضا يتعلق ب�إمدادات الغاز من
االحتاد الأوروبي« :نعرف �أنه لي�س ا�سرتاتيجية حكيمة» .هذا واتفقت رو�سيا يف ال�شتاء.

القوات الإثيوبية قتلت  85من
حركة ال�شباب قرب ال�صومال
•• �أدي�س ابابا-رويرتز:

ق��ال التلفزيون الإثيوبي وقائد
�إقليمي �إن ق��وات يف جنوب �شرق
�إث�ي��وب�ي��ا قتلت  85م��ن مقاتلي
حركة ال�شباب خ�لال ا�شتباكات
ح��دودي��ة �أم�س الأول وذل��ك بعد
�أي��ام من �شن املتمردين هجمات
نادرة احلدوث يف املنطقة.
ويزيد القتال من امل�شاكل الأمنية
التي يواجهها رئي�س الوزراء �أبي
�أح �م��د بينما ي �ح��اول ق�م��ع مترد
يف م �ن �ط �ق��ة �أوروم� � �ي � ��ا وتهدئة
اجل � �م� ��اع� ��ات � �ش �ب��ه الع�سكرية
ال �غ��ا� �ض �ب��ة يف م �ن �ط �ق��ة �أم� �ه ��رة
وبدء مفاو�ضات �سالم مع �إقليم
ت�ي�ج��راي ال�شمايل ال��ذي ي�شهد
متردا.
وقالت قناة �إي.ت��ي.يف الإثيوبية
�إن ق��وات يف املنطقة ال�صومالية
التابعة لإثيوبيا قتلت  85من
مقاتلي حركة ال�شباب و�أ�صابت
و�أ�سرت املزيد يف منطقة فريفر
قرب احلدود مع ال�صومال.

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604

2022 - Issue No 13604

July

27

�أخبـار الإمـارات

Wednesday

عطلة ر�أ�س ال�سنة الهجرية للوزارات واجلهات االحتادية
غرة حمرم ومبا يوافق ذلك من التاريخ امليالدي
•• دبي -وام:

02

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية تعميماً �إىل كافة
الوزارات واجلهات االحتادية ب�ش�أن �إجازة ر�أ�س ال�سنة الهجرية يف احلكومة
االحت��ادي��ة ل�ل�ع��ام 1444هـ .وبح�سب التعميم ال ��ذي �أ� �ص��درت��ه الهيئة
ا�ستناداً لقرار جمل�س الوزراء ل�سنة 2021م ب�ش�أن النظام اجلديد للعمل
الأ�سبوعي يف القطاع احلكومي االحت ��ادي ،و�أج�ن��دة العطالت الر�سمية
املعتمدة مبوجب قرار جمل�س الوزراء ل�سنة  2020للقطاعني احلكومي
واخلا�ص يف الدولة ،فقد تقرر �أن تكون عطلة ر�أ�س ال�سنة الهجرية يف 1

حمرم  1444هـ ،ومبا يوافق ذلك من التاريخ امليالدي.
ورفعت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية  -بهذه املنا�سبة -
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإم��ارات� ،سائل ًة اهلل العلي القدير �أن يعيدها على �سموهم
مبوفور ال�صحة والعافية .كما هن�أت �شعب دولة الإمارات والأمتني العربية
والإ�سالمية بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

ال�صحة جتري  198,379فح�صا وتك�شف عن � 1,257إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و1,057حالة �شفاء
••�أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية 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 الوزارة عن �إجراء  198,379فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,257حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  985,524حالة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,332حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء 1,057حالة 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  964,828حالة.

وزارة تنمية املجتمع تطلق برنامج الإ�سعافات الأولية النف�سية لكبار املواطنني
•• دبي -وام:

�أط �ل �ق��ت وزارة ت�ن�م�ي��ة املجتمع
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ق�سم ع�ل��م النف�س
بكلية الإن�سانيات والعلوم بجامعة
ع �ج �م��ان ال�ب�رن ��ام ��ج التدريبي
"الإ�سعافات الأول �ي ��ة النف�سية
لكبار املواطنني" الذي ي�ستهدف
 40م �� �ش��ارك��ا مي �ث �ل��ون ال � ��وزارة
و��ش��رك��ائ�ه��ا وي �ه��دف �إىل �إك�ساب
امل �� �ش��ارك�ين امل �ع �ل��وم��ات وامل �ه ��ارات
الالزمة لتقدمي خدمات الرعاية
النف�سية وب��ال�ت��ايل ت�ع��زي��ز جودة
حياة كبار املواطنني.
متتد ف�ترة ال�برن��ام��ج التدريبي
"الإ�سعافات الأول �ي ��ة النف�سية
ل�ك�ب��ار املواطنني" �إىل � 6أ�شهر
مب�ع��دل ور� �ش��ة يف الأ� �س �ب��وع حيث

يح�صل املتدرب يف نهاية الربنامج
ع�ل��ى � �ش �ه��ادة م�ع�ت�م��دة للربنامج
ال�ت��دري�ب��ي " الإ��س�ع��اف��ات الأولية
النف�سية لكبار املواطنني .
وي �� �س �ع��ى ال�ب�رن��ام��ج �إىل ت�أهيل
ال�ع��ام�ل�ين يف م��راك��ز رع��اي��ة كبار
امل��واط �ن�ين مم��ن ل��دي�ه��م الرغبة
يف ال� �ع� �م ��ل يف جم � ��ال الإر�� � �ش � ��اد
ال �ن �ف �� �س��ي ل �ك �ب��ار امل ��واط� �ن�ي�ن عن
طريق تزويدهم بالأ�س�س العلمية
وامل � �ه� ��ارات ال �ع �م �ل �ي��ة واجل ��وان ��ب
التخ�ص�صية ال �ت��ي متكنهم من
حتقيق الت�أهيل واملعرفة والنجاح
ال�لازم مبا مينحهم ال�ق��درة على
التعامل مع كبار املواطنني يف هذا
اجلانب.
و�أو� �ض��ح را��ش��د الغمال�سي مدير
م ��رك ��ز � �س �ع ��ادة ك� �ب ��ار املواطنني

ب �ع �ج �م��ان ال �ت��اب��ع ل� � ��وزارة تنمية
املجتمع �أن مبادرة ت�أهيل املعنيني
لتقدمي الإ�سعافات النف�سية لكبار
امل��واط�ن�ين ت ��أت��ي يف ��س�ي��اق حزمة
امل �ب��ادرات ال�ت��ي �أطلقتها ال ��وزارة
يف �إم � ��ارة ع�ج�م��ان ان �ط�لاق �اً من
م�ستهدفات ال�سيا�سة الوطنية
ل �ك �ب��ار امل ��واط �ن�ي�ن ال �ه ��ادف ��ة �إىل
االرت�ق��اء بجودة حياتهم و�ضمان
م���ش��ارك�ت�ه��م ال�ف��اع�ل��ة وامل�ستمرة
�ضمن الن�سيج املجتمعي يف الدولة
وت��واف �ق��ا م ��ع حم � ��اور ال�سيا�سة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال � �س �ي �م��ا يف حمور
"الرعاية ال�صحية" وحم ��ور
"التوا�صل امل�ج�ت�م�ع��ي واحلياة
الن�شطة" وحم��ور "جودة احلياة
امل�ستقبلية.
ول �ف��ت ال�غ�م�لا��س��ي �إىل �أن �سعي

ال � � ��وزارة ل��دع��م ك �ب��ار املواطنني
ي��رك��ز ع �ل��ى ت��وف�ي�ر ال �ع��دي��د من
امل� � �ب � ��ادرات ال �ت �ن �م��وي��ة يف جمال
خدمة املجتمع مبا ي�ؤدي �إىل رفع
جودة حياة الأفراد ويف هذا الإطار
ي�أتي الربنامج التدريبي املعتمد
"الإ�سعافات الأول �ي ��ة النف�سية
ل �ك �ب��ار املواطنني" �إىل جانب
م �ب��ادرات �أخ ��رى تنفذها ال ��وزارة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ع��دد م��ن ال�شركاء
وامل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية مثل
ت ��وزي ��ع �أج� �ه ��زة م �� �س��اع��دة لرفع
جودة حياة كبار املواطنني وتوفري
االح�ت�ي��اج��ات امل�ن��زل�ي��ة الأ�سا�سية
من �أجهزة كهربائية وم�ستلزمات
�أخرى عالوة على �صيانة عدد من
املنازل لكبار املواطنني.
من جانبها ذك��رت الدكتورة ر�شا

ع�ب��د ال��رح�م��ن رئ�ي����س ق���س��م علم
النف�س بكلية الإن�سانيات والعلوم
�أن الربنامج التدريبي �أحد �أ�شكال
التعاون املثمر بني جامعة عجمان
ووزارة التنمية املجتمع  ،وي�سعي
ل� �ت� �ق ��دمي جم� �م ��وع ��ة م� ��ن ور�� ��ش
العمل من قبل �أ�ساتذة خمت�صني
يف امل �ج��ال وذل ��ك ب �ه��دف �إك�ساب
امل �� �ش��ارك�ين امل �ع �ل��وم��ات وامل �ه ��ارات
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة لتقدمي
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة النف�سية لكبار
املواطنني  ،كما يعترب الربنامج
ف��ر� �ص��ة ج �ي��دة ل �ت��دري��ب و�إع � ��داد
ك� � � ��وادر وك � � �ف � ��اءات متخ�ص�صة
ومتميزة لديها املعرفة العلمية
وال� ��وع� ��ي ال �ك ��ام ��ل ح� ��ول كيفية
ت �ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة لكبار
املواطنني على جميع امل�ستويات

ال�ن�ف���س�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة  ،وفق
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات امل�ي��دان�ي��ة مما
ي �� �س �ه��م يف حت �ق �ي��ق ر�ؤي � � ��ة دول� ��ة
الإمارات حول حق توفري الرعاية
واال�ستقرار النف�سي واالجتماعي

وال�صحي لكبار املواطنني والعمل
على ن�شر وحتقيق فل�سفة ال�سعادة
التي تتبناها الدولة.
جدير بالذكر �أن الربنامج ي�ستند
�إىل :تلبية حاجات امليدان النف�سي

واالج� �ت� �م ��اع ��ي امل �ح �ل��ي وتوفري
الكفاءات املتخ�ص�صة التي يتوقع
�أن يعمل ال�برن��ام��ج ع�ل��ى بنائها
ودعمها وحتقيق ال��دور الريادي
للجامعة يف خدمة املجتمع

االحتاد الن�سائي ينظم دورة بعنوان «كيف تراجع خمططات منزلك؟»
ومراعاة امليزانية املر�صودة لبناء املنزل مبا يتنا�سب مع متطلبات الأ�سرة ،ويخرج الفكرة �إىل الواقع بدرجة عالية اجلودة وب�أقل كلفة ،الأمر الذي وق��دم ال ��دورة التدريبية املهند�س ط��ارق احل �م��ادي ،ال��ذي ح��دد خاللها
•• �أبوظبي-وام:
كيفية بداية العمل مع اال�ست�شاري ،وذل��ك من خ�لال حتديد امليزانية
يتطلب اال�ستعانة بخرباء يف هذا املجال.
والتوزيع ال�صحيح للم�سكن وديكوراته.
نظم االحتاد الن�سائي العام مبقره يف �أبوظبي دورة تدريبية حتت عنوان وجاءت الدورة �ضمن جهود االحتاد الن�سائي العام املجتمعية لتعزيز ثقافة وي�سعى االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام �إىل عقد ور���ش عمل خمتلفة ذات �صلة وامل�ساحة املتنا�سبة ومع عدد �أفراد الأ�سرة ،مع �ضرورة ترك فر�صة لإبداء
"كيف تراجع خمططات منزلك؟" �ضمن برنامج "�أ�سرتي �سر �سعادتي تعمري املنزل مبا ينا�سب احتياجات وميزانية الأ�سرة ،باعتبار �أن للمنزل بت�صميم امل �ن��ازل ،م��ن خ�لال برنامج اجتماعي خا�ص باملنزل وتعمريه ر�ؤيته الإبداعية ،ومن ثم �أخذ وقت كاف ملراجعة التخطيط عند انتهاء
 ..تعمري امل�ن��زل – م��ن الفكرة �إىل الواقع" بهدف تعزيز وع��ي الأ�سرة �أهمية بالغة يف ا�ستقرار الأ�سرة و�أمانها و�أن عملية التخطيط لبناء منزل ودي�ك��ورات��ه وي�ضم �سل�سلة م��ن ال��ور���ش وال�ت��ي ��س��وف يقدمها نخبة من اال�ست�شاري م��ن �إع� ��داده ،م�شرياً �إىل �أهمية ع��دم االل�ت�ف��ات للر�سومات
ب�أهمية التخطيط ال�صحيح للمنزل قبل بنائه �أو حتديثه ،والت�أكيد على جديد �أو حتديث املنزل القائم ت�ستدعي االط�لاع على الأ�س�س العلمية املتخ�ص�صني يف هذا املجال والتي �سوف تتناول حماور هامة تهم الأ�سرة ثالثية الأبعاد واالنبهار بالألوان والإخراج ،والرتكيز على املخطط نف�سه
فقط.
�أهمية التوزيع للموارد املالية على ح�سب االحتياجات املالئمة للأ�سرة والهند�سية والت�صميم والديكور �أو التعلم الذاتي ،مبا يتالفى الأخطاء قبل بناء املنزل.

كليفالند كلينك �أف�ضل م�ست�شفى لرعاية القلب يف الواليات املتحدة
•• �أبوظبي-وام:

حل م�ست�شفى كليفالند كلينك  -منظومة الرعاية ال�صحية العاملية  -يف
املرتبة الأوىل ك�أف�ضل م�ست�شفى لأم��را���ض وج��راح��ة القلب يف الواليات
املتحدة الأمريكية يف ت�صنيف جملة "يو �إ�س نيوز �آند وورلد ريبورت" لعام
 2023 - 2022وذلك لل�سنة الثامنة والع�شرين على التوايل وهي �أي�ضاً
ال�سنة الرابعة والع�شرين على التوايل التي يحافظ فيها امل�ست�شفى على
مكانته الريادية �ضمن قائمة �أف�ضل  5م�ست�شفيات على م�ستوى الواليات
املتحدة.

و�ص ّنف م�ست�شفى كليفالند كلينك الرئي�سي بوالية �أوهايو يف املرتبة الرابعة
ُ
�ضمن قائمة �أف�ضل امل�ست�شفيات يف الواليات املتحدة كما احتل امل�ست�شفى
مراتب متقدمة على م�ستوى الواليات الأخرى وذلك عرب  13تخ�ص�صاً -
مبا يف ذلك حلوله �ضمن �أف�ضل  10م�ست�شفيات عرب  9تخ�ص�صات �إ�ضافة
�إىل حلوله �ضمن �أف�ضل  5م�ست�شفيات عرب  6تخ�ص�صات طبية � -إ�ضافة �إىل
ذلك ح�صل م�ست�شفى كليفالند كلينك على املرتبة الأوىل ك�أف�ضل م�ست�شفى
على م�ستوى والية �أوهايو.
وق��ال الدكتور ت��وم مي�شال جيفيك الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي مل�ست�شفى
كليفالند كلينك :ت�ش ّكل ه��ذه الت�صنيفات املتقدمة وحلولنا يف طليعة

�شرطة �أبوظبي 3000 :درهم غرامة نقل الركاب باملركبات اخلا�صة

�أبوظبي للإعالم تنظم اللقاء املفتوح مع مر�شحي القائمة النهائية لربناجمها التدريبي
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

ح� � ّذرت ��ش��رط��ة اب��وظ�ب��ي م��ن خم��اط��ر ن�ق��ل ال��رك��اب ب���ص��ورة غ�ير قانونية
وانعكا�ساتها ال�سلبية على �أمنهم و�سالمتهم ،وحثت �سائقي املركبات اخلا�صة
بعدم ممار�سة ن�شاط نقل الركاب دون ت�صريح من اجلهات املخت�صة.
ودعت اجلمهور �إىل ا�ستخدام و�سائل النقل املعتمدة واملرخ�صة واملطابقة
ال�شرتاطات ومعايري ال�سالمة العاملية ،و التعاون يف الت�صدي للنقل غري
امل�شروع ،حفاظاً على �سالمة اجلميع .و�أك��دت �أهمية التعاون مع ال�شركاء
للت�صدي لعملية ن�ق��ل ال��رك��اب بطريقة غ�ير م���ش��روع��ة ،وت�ع��زي��ز الوعي
الأمني واملجتمعي من خالل عدم ا�ستخدام مثل هذه املركبات التي تعمل
بطريقة غري قانونية ،م�ؤكدة ا�ستمرار احلمالت م�شرتكة مع مركز النقل
املتكامل ب�أبوظبي ،ك�شريك ا�سرتاتيجي ل�ضبط املخالفني  .وذكر العقيد

�أف�ضل امل�س�شتفيات على م�ستوى الواليات املتحدة دلي ً
ال على روح التعاطف
واخل�برات العالية التي يتمتع بها مقدمو الرعاية لدينا وعلى الرغم من
التحديات الكبرية التي واجهت قطاع الرعاية ال�صحية على م�ستوى العامل
�إال �أن التزامنا بتقدمي �أف�ضل رعاية ممكنة مل ولن يتغري.
وعملت جملة "يو �إ�س نيوز �آند وورلد ريبورت" على تقييم �أكرث من 4500
م�ست�شفى يف الواليات املتحدة �ضمن ت�صنيفها ال�سنوي لأف�ضل امل�ست�شفيات
لعام  2023 - 2022ومت ت�صنيف  164م�ست�شفى فقط يف تخ�ص�ص
واحد على الأقل ومنذ عام  1995مل يتفوق �أي م�ست�شفى �آخر يف الواليات
املتحدة على م�ست�شفى كليفالند كلينك يف تخ�ص�ص رعاية �أمرا�ض القلب.

مبارك عو�ض بن حمريوم مدير �إدارة �أمن و�سائل النقل �أن �شرطة �أبوظبي
كثفت احلمالت التفتي�شية للحد من مثل هذه املخالفات  .ولفت �إىل �أن
عقوبة ا�ستعمال املركبة يف نقل الركاب بدون ترخي�ص هو غرامة مالية تبلغ
 3000درهم وحجز املركبة ملدة  30يوماً ،و 24نقطة مرورية.

�شرطة �أبوظبي :القيادة الآمنة �أثناء هطول الأمطار تعزز ال�سالمة على الطرق
االن�شغال بغري الطريق  ..م�شددة على �ضرورة التقيد بال�سرعة املحددة
•• �أبوظبي-وام:
واملو�ضحة على ال�شواخ�ص وال�ل��وح��ات الإر� �ش��ادي��ة الإل�ك�ترون�ي��ة بالطرق
دعت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني �إىل الإل�ت��زام بالقيادة الآمنة على الطرق  .و�أه��اب��ت مديرية امل��رور وال��دوري��ات يف �شرطة �أبوظبي مب�لاك املركبات
الداخلية واخل��ارج�ي��ة �أث�ن��اء هطول الأم �ط��ار والتقلبات اجل��وي��ة املتوقعة الثقيلة وال�شاحنات واحلافالت و�أ�صحاب ال�شركات وم�س�ؤويل التوزيع تنبيه
خالل الأيام القادمة .وحثت م�ستخدمي الطرق على متابعة حالة الطق�س ال�سائقني وتوعيتهم بااللتزام بالقيادة الآمنة �أثناء هطول الأمطار الغزيرة
قبل التحرك باملركبة ،وخف�ض ال�سرعات على الطرق وترك  #م�سافة_ والتوقف يف �أقرب خمرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع احلوادث
�أم��ان كافية بني املركبات .و�أك��دت على خطورة قيام ال�سائق بالت�صوير �أو يف مثل هذه الظروف اجلوية وذلك حفاظا على �سالمة اجلميع.

وق��ال ال��دك�ت��ور الر���س �سفين�سون رئي�س معهد القلب والأوع �ي��ة الدموية
وال���ص��در يف م�ست�شفى "كليفالند كلينيك" :مم�ت� ّن��ون وف �خ��ورون للغاية
ب�أن يتم ت�صنيفنا ك�أف�ضل م�ست�شفى لرعاية القلب على م�ستوى الواليات
املتحدة من جانب جملة "يو �إ���س نيوز �آن��د وورل��د ريبورت" وذل��ك لل�سنة
الثامنة والع�شرين على التوايل ،فعلى الرغم من التحديات التي �شهدتها
ال�سنوات القليلة �إال �أننا متكنا من املحافظة على التزامنا بتقدمي �أف�ضل
خدمات الرعاية والعطف ملر�ضانا هذا �إىل جانب عملنا ال��د�ؤوب لتطوير
طب وجراحة القلب والأوعية الدموية وتفانينا امل�ستمر لتكري�س روح العمل
اجلماعي وتقدمي �أبحاث وابتكارات رائدة ترثي م�شهد الرعاية ال�صحية.

نظمت �أب��وظ�ب��ي ل�ل�إع�لام � -شركة
خدمات الإع�لام العامة الرائدة يف
دول��ة الإم��ارات  -اللقاء املفتوح مع
الطلبة املر�شحني للمرحلة النهائية
من برنامج ت�أهيل طالب اجلامعات
ال� � ��ذي �أط �ل �ق �ت��ه ال �� �ش��رك��ة بهدف
ا�ستقطاب وت�أهيل وتدريب الكوادر
امل �م �ي��زة م��ن ال �ط�ل�اب اجلامعيني
ب� ��إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي وم ��ن ث��م ت�أمني
فر�ص عمل للمبدعني منهم ممن
يجتازون املراحل النهائية ويثبتون
جدارتهم وقدرتهم على االنخراط
ب�سوق العمل ،حيث ت��و ّف��ر �أبوظبي
للإعالم فر�ص عمل يف العديد من
ال�ت�خ���ص���ص��ات الإع�ل�ام �ي��ة وكذلك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �� �ش��رك��اء يف بع�ض
القطاعات.
و�أق � �ي� ��م ال� �ل� �ق ��اء مب ��رك ��ز ال�شباب
ب ��أب��وظ �ب��ي وح �� �ض ��ره  57طالباً
وطالبة من �أ�صل  202انخرطوا
ب ��ال�ب�رن ��ام ��ج م �ن��ذ ان �ط�ل�اق ��ه قبل
�شهرين و�شهد العديد من اجلل�سات
ال �ت��ي �أ� �س �ف��رت ع��ن و� �ص��ول �أف�ضل
ال� �ط�ل�اب م ��ن خ �م ����س ج��ام �ع��ات يف
�إم ��ارة اب��وظ�ب��ي للمرحلة النهائية

ه ��ي ج��ام �ع��ة الإم� � � � ��ارات ،وجامعة
زاي��د ،وجامعة ال�سوربون �أبوظبي،
وجامعة �أب��وظ�ب��ي ،وكليات التقنية
العليا �أبوظبي.
و��ش�م�ل��ت ع�م�ل�ي��ة االخ �ت �ي��ار �إج� ��راء
جمموعة م��ن الإخ �ت �ب��ارات الأولية
ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا دائ � ��رة التلفزيون
يف �أب��وظ �ب��ي لل��إع�ل�ام م�ث��ل جتارب
الأداء يف جماالت التمثيل والتقدمي
التلفزيوين ،وعر�ض املهارات الفنية
يف امل��ون�ت��اج واجل��راف�ي��ك والإخ ��راج،
وغ�يره��ا م��ن امل �ه��ارات الإعالمية.
وحر�صت اللجنة املكلفة من دائرة
التلفزيون خالل زياراتها للجامعات
على التع ّرف على الطالب الراغبني

بااللتحاق بالربنامج التدريبي عن
ق ��رب ،وال��وق��وف ع�ل��ى �إمكانياتهم
وم �ه��ارات �ه��م م��ن خ�ل�ال العرو�ض
امل�ب��ا��ش��رة ال�ت��ي ق��دم��ت على م�سارح
اجل ��ام� �ع ��ات و�إر� � � �س � ��ال من� � ��اذج من
�أعمالهم ،وب��دوره��ا با�شرت اللجنة
املكلفة مبتابعة كل الأعمال املر�سلة
وت �ق �ي �ي �م �ه��ا وف � ��ق م �ع��اي�ي�ر مهنية
دقيقة.
وخ � �ل ��ال ال � �ل � �ق � ��اءات التعريفية
ب��اجل��ام �ع��ات  ..ق ��ام وف ��د تلفزيون
�أب ��وظ� �ب ��ي ب �ت �ع��ري��ف ال �ط �ل �ب��ة على
امل���س��ارات الوظيفية املختلفة التي
توفرها �أبوظبي للإعالم يف املجال
الإعالمي ،و�إطالعهم على الفر�ص
امل �ت��اح��ة الك �ت �� �س��اب اخل �ب��رات التي
ت�ؤهلهم لدخول �سوق العمل.
وقال هيثم الكثريي املدير التنفيذي
ل�شبكة ق �ن��وات ت�ل�ف��زي��ون �أبوظبي
بالإنابة :توا�صل �أبوظبي للإعالم
ال �ت��زام �ه��ا ب �ت �ق��دمي �إع� �ل��ام وطني
هادف وتعمل على متكني الكفاءات
الإع�لام�ي��ة الإم��ارات �ي��ة وف�ت��ح �آفاق
جديدة �أمامها لدخول �سوق العمل
وتطوير امل�شهد الإعالمي بالدولة،
كما ن�سعى لدعم املواهب ال�شابة من
خالل تقدمي فر�ص تدريبية لطلبة

ج��ام �ع��ات �أب��وظ �ب��ي ،وت��وف�ي�ر بيئة
ت �ع��زز ال �ف��ر���ص واخل� �ي ��ارات املهنية
واخل�ب��رات ال�ل�ازم��ة للمناف�سة يف
� �س��وق ال �ع �م��ل ،وت��دع��م ا�ستمرارية
ق� �ط ��اع الإع � �ل� ��ام ورف� � � ��ده ب� �ك ��وادر
�إعالمية �شابة وطموحة.
و�أ��ض��اف ال�ك�ث�يري :ت�ن��درج عالقات
التعاون مع جامعات �أبوظبي فيما
يتعلق بتدريب وت�أهيل طلبة الإعالم
�ضمن م�س�ؤوليتنا املجتمعية نحو
فئة ال�شباب وا�سرتاتيجيتنا التي
ت�شجع على دعم الطاقات والقدرات
املتميزة ،لإع ��داد جيل واع��د يدعم
م�سرية التطور والنمو يف خمتلف
امل � � �ج� � ��االت امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��ال �ق �ط ��اع
الإع� �ل��ام� � ��ي ،وامل� ��� �ض ��ي يف تقدمي
حم�ت��وى ه ��ادف وت��رف�ي�ه��ي ومتنوع
يلبي خمتلف تف�ضيالت اجلمهور.
و� �ش �ه��دت ج �ل �� �س��ات اخ �ت �ب��ار الأداء
ح���ض��وراً ك�ب�يراً م��ن الطلبة الذين
وج� � � ��دوا ف �ي �ه��ا ف ��ر�� �ص ��ة ال ت� �ف� �وّت
ل �ع��ر���ض م��واه �ب �ه��م وم �ه��ارات �ه��م يف
امل�ج��ال الإع�لام��ي والإن �ت��اج الفني،
وت�ضمنت قائمة املر�شحني النهائية
 57طالباً وطالبة من �أ�صل 202
متقدم من اجلامعات التي �شهدت
زيارات ال�شركة.
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�صندوق �أبوظبي للتقاعد  :توجيهات رئي�س الدولة تعزز جودة احلياة والرفاه االجتماعي للمواطنني
ولأ�سرهم بعد التقاعد .و�أك��د النعيمي يف ت�صريح له �أن القرار يعك�س
•• �أبوظبي-وام:
م��دى ح��ر���ص ��ص��اح��ب ال�سمو رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ع�ل��ى دعم
ثمن َ�سعادة َ�سامل النعيمي ،الع�ضو املن َتدب ل�صندوق �أبوظبي للتقاعد ،املواطنني يف خمتلف القطاعات ،ال �سيما قطاع ال َتعليم وال��ذي توليه
القرار الذي اعتمده املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،تنفيذا لتوجيهات الدولة رعاية كبرية نظراً لأهميته وتقديراً لدور املُعلم وكافة العاملني
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه يف املَنظومة ال َتعليمية لإ�سهاماتهم يف بناء الدولة واالرتقاء بها.
اهلل" ،برفع ن�سبة ال��رات��ب اخلا�ضع للتقاعد للمواطنني العاملني يف وقال  :القيادة الر�شيدة ال تتوانى عن املبادرات وال َتوجيهات التي َتكفل
املدار�س احلكومية يف �إمارة �أبوظبي �إىل  80%من الراتب الإجمايل ،كل �سبل الراحة والرفاهية للمواطنني ،وتحَ ر�ص على رعاية خمتلف
م�ؤكدا �أنه ي�سهم ب�شكل مبا�شر يف زيادة قيمة املعا�ش التقاعدي للعاملني فئات املجتمع وحتقيق اال�ستقرار االجتماعي مبا يتما�شى مع منظومة
يف املدار�س احلكومية يف الإمارة ،مبا يَ�ضمن َتوفري احلياة الكرمية لهم الرفاه املجتمعي وجودة احلياة التي حتر�ص الدولة على �إر�ساء دعائمها

وتر�سيخ مقوماتها ملواطنيها.
من ناحيته �أكد �سعادة خلف عبداهلل رحمه احلمادي ،املدير العام ل�ش�ؤون
التقاعد ل�صندوق �أبوظبي للتقاعد� ،أن قرار املجل�س التنفيذي لإمارة
�أب��وظ�ب��ي ،ال��ذي ج��اء تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ي�أتي ا�ستكما ًال ل�سل�سلة
امل�ب��ادرات الكرمية من القيادة الر�شيدة لتعزيز ج��ودة احلياة والرفاه
االجتماعي للمواطنني ،الفتاً �إىل �أن هذا القرار �سي�ؤدي �إىل زيادة قيمة
املعا�ش التقاعدي للم�ستفيدين منه ،مما يقلل من الفجوة يف الدخل
ال�شهري يف مرحلة العمل وبعد التقاعد ويعزز من م�ستوى حياتهم

االجتماعية .وقال احلمادي يف ت�صريح له �إن القيادة الر�شيدة ال تدخر
جهداً يف حت�سني حياة املواطنني با�ستحداث ال�ق��رارات وامل�ب��ادرات التي
من �ش�أنها دع��م املواطنني وتوفري �سبل ال��راح��ة واحل�ي��اة الكرمية لهم
عند التقاعد وبعد خدمتهم الطويلة للوطن ،م�شريا �إىل �أن مثل هذه
ال�ق��رارات ت�ساهم يف دع��م وت�شجيع ال�ك��وادر الإماراتية على الدخول يف
كافة جماالت العمل يف الإمارة ،الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات حملياً
ودوليا  .و�أكد احلمادي  -يف ختام ت�صريحه � -أن قيادتنا الر�شيدة ت�ضع
امل��واط��ن ن�صب �أعينها ،وت�ست�شعر احتياجاته ،وتبذل خال�ص جهودها
لال�ستجابة لهذه املتطلبات وفقاً لأعلى املعايري العاملية.

03

�ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي بني الإمارات و�أوزبك�ستان

 5000طالب من  93جامعة يتناف�سون على جائزة �أف�ضل تطبيق خدمات حكومية لطالب اجلامعات الأوزبكية بدورتها الثانية
•• ط�شقند -وام:

ك � � � ّرم� � ��ت ح � �ك� ��وم� ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة
�أوزب �ك �� �س �ت��ان ال �ف��ائ��زي��ن بجائزة
"�أف�ضل تطبيق خدمات حكومية
لطالب اجلامعات يف �أوزبك�ستان"
يف دورت� �ه ��ا ال �ث��ان �ي��ة ،وال �ت��ي تعد
�إح� � � � ��دى خم � ��رج � ��ات ال� ��� �ش ��راك ��ة
اال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة وجمهورية
�أوزبك�ستان يف جم��االت التحديث
احل �ك��وم��ي ،ال �ت��ي مت ت��وق�ي�ع�ه��ا يف
�أبريل .2019
ح�ضر حفل التكرمي ال��ذي �أقيم
يف العا�صمة الأوزبكية "ط�شقند"،
معايل �شريزود �شريماتوف وزير
ت �ن �م �ي��ة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
واالت � �� � �ص� ��االت يف �أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان،
و�سعادة حممد بن طليعة رئي�س
اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة حلكومة
دول��ة الإم ��ارات ،و�سعادة الدكتور
�سعيد مطر القمزي �سفري الدولة
ل � ��دى ج �م �ه��وري��ة �أوزب �ك �� �س �ت ��ان،
كما ح�ضره ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
و�أع �� �ض��اء ال �ف��رق امل �� �ش�ترك��ة من
حكومتي البلدين.
وي���ش�ك��ل جن ��اح اجل ��ائ ��زة �إ�ضافة
ن ��وع� �ي ��ة جل� �ه ��ود ح� �ك ��وم ��ة دول� ��ة
الإمارات يف تعزيز التبادل املعريف
م��ع ح �ك��وم��ات امل�ن�ط�ق��ة والعامل،
وت� ��أت ��ي ��ض�م��ن م��راح��ل متتابعة
ل�ل�خ�ط��ط ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة التفاقية
ال �� �ش��راك��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ،وت �ه��دف �إىل توظيف
ط ��اق ��ات ال �� �ش �ب��اب وق ��درات� �ه ��م يف
ت�صميم ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة ت�ضمن
تقدمي خدمات حكومية متميزة

• املركز الأول لتطبيق املحرر الأوزبكي ّ Tahrirchi
ويوفر خا�صية ت�صحيح الأخطاء الإمالئية باللغة الأوزبكية والتنب�ؤ بالكلمات التي تليها
• املركز الثاين لتطبيق  Eco Portalمن�صة ذكية توفر بدائل �صحية لل�ضروريات اليومية ال�صديقة للبيئة
• املركز الثالث لتطبيق اللو  ،/Onalar maktabi/تطبيق يوفر معلومات و�إر�شادات عن �صحة الأم والطفل يف فرتة احلمل وبعد الوالدة ب�أ�سلوب تفاعلي
ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،وا�ستقطاب
املبدعني من الطالب وحتفيزهم
مل�شاركة �أف�ك��اره��م التطويرية يف
العمل احلكومي.
و�� �ش� �ه ��دت اجل � ��ائ � ��زة يف دورت� �ه ��ا
الثانية م�شاركة كبرية بني �أكرث
م��ن  5000ط��ال��ب وط��ال�ب��ة من
 93جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية
يف �أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان ،ق ��دم ��ت 104
تطبيقات نوعية �ضمن  8فئات
رئ �ي �� �س �ي��ة ،رك � ��زت ع �ل��ى قطاعات
ح �ي��وي��ة يف م �ق��دم �ت �ه��ا التعليم
وال� ��� �ص� �ح ��ة وال� �ب� �ي� �ئ ��ة وال� �ط ��اق ��ة
النظيفة وال�ن�ق��ل واللوج�ستيات
وريادة الأعمال وال�سياحة.
والتقى وزير تنمية التكنولوجيا
واالت�صاالت يف �أوزبك�ستان� ،ضمن
�أعمال حفل تكرمي الفائزين بوفد
ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات برئا�سة
��س�ع��ادة حم�م��د ب��ن طليعة ،حيث
جرى مناق�شة خمرجات ال�شراكة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف
ت �ط��وي��ر اخل ��دم ��ات احلكومية،
واجلهود التي تبذلها احلكومتان
من خالل �إط�لاق جائزة "�أف�ضل
تطبيق خدمات حكومية لطالب
اجل��ام�ع��ات يف �أوزبك�ستان" ،التي
تنعك�س �إي�ج��اب�اً على بناء قدرات
ال� ��� �ش� �ب ��اب وال � � �ط� �ل��اب وت� �ع ��زي ��ز

م �� �ش��ارك �ت �ه��م يف ج� �ه ��ود �صناعة
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ك �م��ا مت ا�ستعرا�ض
فر�ص ال�شراكة امل�ستقبلية بهدف
تعزيز االبتكار والتحول الرقمي
وت �ط��وي��ر من� ��اذج �أع �م ��ال جديدة
تخدم البلدين.
و�أ�شاد معايل �شريزود �شريماتوف
بالإجنازات النوعية التي حققتها
اجل ��ائ ��زة وال� �ت ��ي � �ش �ك �ل��ت نتيجة
عملية لل�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن ح �ك��وم �ت��ي دول � ��ة الإم � � ��ارات
وج�م�ه��وري��ة �أوزب �ك �� �س �ت��ان ،مثمناً
دع � ��م ح �ك��وم��ة دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
لتعزيز جهود التحديث احلكومي
يف �أوزبك�ستان وم�شاركتها ق�ص�ص
جن��اح�ه��ا يف ت�ط��وي��ر من ��اذج عمل
م�ستقبلية ،واجلهود املك ّثفة التي
ب��ذل �ت �ه��ا ف� ��رق ال �ع �م��ل امل�شرتكة
لتحقيق �أف�ضل النتائج مبا ي�سهم
يف �إحداث تغيري �إيجابي يف م�سرية
العمل احلكومي واالرتقاء بالأداء
لت�سهيل ح�ي��اة النا�س ومتكينهم
م � ��ن احل � �� � �ص� ��ول ع � �ل ��ى �أف� ��� �ض ��ل
اخلدمات .وهن�أ معاليه الفائزين
ب��اجل��ائ��زة ،ودع ��اه ��م �إىل تعزيز
م�شاركتهم يف ت�صميم اخلدمات
احلكومية لإيجاد حلول مبتكرة
ل �ل �ت �ح��دي��ات م ��ن خ �ل��ال تقدمي
الأفكار واملبادرات وامل�شاريع التي

ت���س�ه��م يف ب �ن��اء م�ستقبل �أف�ضل
ل�ه��م والأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة ،و�أ�شاد
بطالب اجلامعات الذين �شاركوا
يف املناف�سة ،م��ؤك�دًا �أن جهودهم
متثل حمفزًا لالرتقاء باخلدمات
احلكومية امل�ستقبلية.
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أك� ��د � �س �ع��ادة حممد
ب� ��ن ط �ل �ي �ع��ة رئ� �ي� �� ��س اخل ��دم ��ات
احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة حل � �ك� ��وم� ��ة دول� � ��ة
الإم� � ��ارات ،ح��ر���ص ح�ك��وم��ة دولة
الإم � ��ارات ع�ل��ى م���ش��ارك��ة ق�ص�ص
جن��اح�ه��ا وجت��ارب �ه��ا امل�ت�ق��دم��ة يف
حتديث العمل احلكومي جت�سيداً
لتوجيهات ق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات
ب ��إط�لاق من��اذج العمل امل�شرتكة
ال �ع��امل �ي��ة م ��ع خم �ت �ل��ف حكومات
ال �ع��امل ،وت�ع��زي��ز ا�ستثماراتها يف
ط��اق��ات ال �� �ش �ب��اب وك �ف��اءات �ه��م يف
��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة وجهود
تطوير امل�ستقبل.
وقال �إن الدورة الثانية من جائزة
�أف�ضل تطبيق خ��دم��ات حكومية
لطالب اجلامعات يف �أوزبك�ستان
�شهدت �إق�ب��ا ًال عالياً م��ن املواهب
ال�شابة ،حيث ك�شفت النتائج عن
امل���س�ت��وى العلمي والتكنولوجي
ال �ع ��ايل ال� ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب ��ه طالب
اجل � ��ام � �ع � ��ات ،وق � ��درات � �ه � ��م على
ت�صميم خدمات حكومية وتقدمي

جت � ��ارب م �ت �م �ي��زة للمتعاملني،
و�أ�� �ش ��اد ب��الأف �ك��ار اخل�ّلقاّ ق��ة التي
ق � ّدم �ه��ا ال� �ط�ل�اب وج �ه��وده��م يف
تطوير امل�ستقبل احلكومي ،داع ًيا
�إياهم �إىل موا�صلة ابتكار الأفكار
والتجارب واملقرتحات التطويرية
التي تعزز جهود حتديث العمل
احلكومي.
و�شهدت اجلائزة �إقباال كبرياً من
طلبة اجلامعات ،و�ضمت امل�شاركات
�أك�ث��ر م ��ن  100ف��ري��ق طالبي
تقدّموا بــ  104تطبيقات نوعية
�ضمن  8فئات رئي�سية تناف�سوا
ع �ل��ى اجل ��ائ ��زة ال� �ك�ب�رى ،وكانت
�أكرث امل�ؤ�س�سات التعليمية م�شاركة
ج��ام�ع��ة ط�شقند للتكنولوجيا،
مب���ش��ارك��ات و��ص�ل��ت �إىل ،45%
تلتها جامعة "�إنها" يف ط�شقند،
وم ��در�� �س ��ة حم �م��د اخل� ��وارزم� ��ي
لتكنولوجيا املعلومات.
وت �ن��وع��ت ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات امل�شاركة
باجلائزة بني خمتلف القطاعات،
وت �� �ص��در ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م بـ32
ت �ط �ب �ي �ق��ا ث ��م ق �ط��اع��ي ال�صحة
وري � ��ادة الأع� �م ��ال بـ 17تطبيقًا
ل �ك��ل م �ن �ه��ا ،وق � �ط ��اع ال�سياحة
ب � �ـ  12ت �ط �ب �ي �ق �اً� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
قطاعات البيئة والطاقة النظيفة
وال �ن �ق��ل وال�ل��وج���س�ت�ي��ات والعدل

بثمانية تطبيقات و 18تطبيقاً
للقطاعات الأخ ��رى ،حيث م ّرت
عملية التقييم بعدة مراحل حتت
�إ�شراف فرق عمل م�شرتكة اتبعت
معايري علمية متكاملة� ،شملت:
الرتكيز على حل حتديات �أ�سا�سية
يف اخلدمات احلكومية والكفاءة
والفعالية ،و�سهولة اال�ستخدام،
واالب� � � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار يف اختيار
�أف�ضل امل�شاركات.
وفاز باملركز الأول يف جائزة �أف�ضل
تطبيق خدمات حكومية لطالب
اجل ��ام� �ع ��ات يف دورت � �ه� ��ا الثانية
تطبيق "  "Tahrirchiالذي
ي ��و ّف ��ر ل ��وح ��ة م �ف��ات �ي��ح جمانية
ل�ب�رن ��ام ��ج ال �ت��دق �ي��ق الإم�ل�ائ ��ي
باللغة الأوزب�ك�ي��ة ،لنظام الهاتف
الذكي والأجهزة اللوحية الذكية
 ،Androidويعمل التطبيق
ع�ل��ى التحقق م��ن وج ��ود �أخطاء
�إمالئية ،ويو ّفر خا�صية التكملة
ال �ت �ل �ق��ائ �ي��ة ل �ل �ك �ل �م��ات واجل �م ��ل
والتنب�ؤ بالكلمات التي تليها.
وجاء تطبيق " "Eco Portal
يف امل��رك��ز ال�ث��اين ،وتعتمد فكرته
ع � �ل ��ى ت� ��وف�ي��ر ب � ��دائ � ��ل �صحية
لل�ضروريات اليومية ال�صديقة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ع �ب��ر ت � �ق� ��دمي ال ��دع ��م
وامل �� �س��ان��دة ل�ل��أف ��راد ،ومتكينهم

من العي�ش ب�أ�سلوب حياة �صحي،
ويتميز بكونه �صديقاً للبيئة.
وح � � � � ��ل يف امل � � � ��رك � � � ��ز ال� � �ث � ��ال � ��ث
ت �ط �ب �ي��ق "اللو" Onalar/
 ،/maktabiحيث تقوم فكرة
التطبيق ع�ل��ى ت��وف�ير املعلومات
والإر�� � �ش � ��ادات ل�ل�ن���س��اء احلوامل
والأم�ه��ات اللواتي يربني �أطفا ًال
حديثي الوالدة ،وتبادل املعلومات
ح � ��ول ع �م �ل �ي��ة احل� �م ��ل ورع ��اي ��ة
الأط �ف��ال ومراحلها� ،إ�ضافة �إىل
م ��راق� �ب ��ة � �ص �ح��ة الأم والطفل
ب�أ�سلوب تفاعلي.
كما ت�أهلت �ضمن املرحلة الأخرية
م��ن اجل��ائ��زة  4تطبيقات ذكية،
ه � � ��ي :ت� �ط� �ب� �ي ��ق " Braille
 "Recognitionوال� ��ذي
يقدم خا�صية التعرف الب�صري
على طريقة ب��راي��ل للمكفوفني،
وت��رج �م �ت �ه��ا �إىل �أح� � ��رف عادية
م��ن ال���ص��ور ال�ت��ي ي�ت��م التقاطها
ب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال� �ه ��ات ��ف ال ��ذك ��ي،
وتطبيق " Robocontest.
 "uzوال ��ذي يعترب واح ��داً من
�أك�ث�ر امل�ن���ص��ات ت�ق��دم�اً يف توفري
امل �� �س��اع��دة ل �ل��أف ��راد يف جم ��االت
الربجمة وتعلم لغاتها ،وتطبيق
" "MathTask Setagi
ال��ذي يركز على تطوير التفكري

امل �ن �ط �ق��ي وت� ��وف�ي��ر ن� �ه ��ج فريد
ل�ف�ه��م �أه�م�ي��ة ع �ل��وم الريا�ضيات
يف احل�ي��اة� ،إ��ض��اف��ة �إىل تطبيق "
 ،"Don’t Wasteويتيح
للم�ستخدمني �إم�ك��ان�ي��ة التربع
بالأطعمة واملنتجات ب�شكل �سريع
و�آم ��ن .جدير بالذكر� ،أن جائزة
"�أف�ضل تطبيق خدمات حكومية
لط ّ
الب اجلامعات يف �أوزبك�ستان"
مت �إط �ل�اق ال� ��دورة الأوىل منها
يف ��س�ب�ت�م�بر  ،2019و�شهدت
عقد جمموعة م��ن ور���ش العمل
امل�شرتكة ح�ضرها ممثلو اجلهات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة و�أع � �� � �ض� ��اء هيئات
التدري�س يف  90جامعة وم�ؤ�س�سة
تعليمية يف خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق يف
�أوزب �ك �� �س �ت��ان ،وه ��دف ��ت لتعريف
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن ب� � ��أه � ��داف اجل ��ائ ��زة
ودوره � � ��ا يف ت���ص�م�ي��م اخل ��دم ��ات
احلكومية وتفعيل التكنولوجيا
لت�سهيل حياة النا�س.
وت�ع��د اجل��ائ��زة ال�ت��ي مت �إطالقها
ا�ستلهاماً من التجربة الإماراتية
ال ��رائ ��دة يف ه ��ذا امل �ج��ال ،الأوىل
م� ��ن ن ��وع �ه ��ا يف م �ن �ط �ق��ة و�سط
�آ�سيا ،وت�سعى �إىل حتفيز طالب
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
الأوزب � �ك � �ي ��ة ع �ل��ى اب �ت �ك ��ار حلول
�إب� ��داع � �ي� ��ة يف جم � ��ال تطبيقات
ال � �ه ��وات ��ف ال ��ذك� �ي ��ة والأج� � �ه � ��زة
املحمولة لتطوير خدمات حكومية
�سهلة ومب�سطة يتم تقدميها على
مدار ال�ساعة ،وتوفر فر�صاً ملئات
�آالف طالب اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ل�ي���ش��ارك��وا ب�أفكارهم
وابتكاراتهم يف �صناعة م�ستقبل
�أف�ضل ملجتمعاتهم ودولهم.

احلياة الرقمية يف الإمارات ..خدمة �آمنة مب�ستوى  5جنوم
•• �أبوظبي-وام:

ارتقى م�سار العناية يف جودة احلياة
بدولة الإم��ارات �إىل م�ستويات غري
م���س�ب��وق��ة وت��و��س�ع��ت �آف��اق��ه لينتقل
م��ن احل�ي��اة الواقعية �إىل ال�ع��امل /
ال��رق�م��ي /وذل��ك م��واك�ب��ة ملتطلبات
النه�ضة ال�ت�ن�م��وي��ة ال���ش��ام�ل��ة التي
ت�شهدها الدولة .وحققت الإمارات
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة قفزات

ك �ب�يرة يف جم ��ال ال �ت �ح��ول الرقمي
ال�شامل ج�سدتها احلقائق والأرقام
ال �ت ��ي �أورده� � � ��ا ال �ت �ق��ري��ر ال�سنوي
لهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة
ال��رق�م�ي��ة ع��ن ع ��ام  2021وال ��ذي
�أظ �ه ��ر �أن م�ت��و��س��ط ال ��وق ��ت ال ��ذي
يق�ضيه �سكان ال��دول��ة يف ا�ستخدام
الإن�ترن��ت يبلغ نحو � 7.24ساعة
يوميا .و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن عدد
امل�سجلني يف الهوية الرقمية و�صل

�إعــــــــــــالن
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن للدائنني يف الدعوي رقم � 2022-97 :إجراءات االع�سار-دبي
اخلا�صة بـ  /رعد احمد رعد طربه (حتت �إجراءات االع�سار)
بناء على احلكم ال�صادر من حماكم دب��ي يف الدعوى امل��ذك��ورة فلقد تقرر افتتاح �إج��راءات االع�سار
وتعيني اخلبري  /حممد فرحات � ,أمينا ل�ل�إج��راءات “ �أم�ين االج��راءات “ ،وعليه نطلب من دائني
ال�سيد  /رع��د اح�م��د رع��د ط�بره  ،على خمتلف �أ�شكالهم القانونية � �-س��واء ك��ان��وا م��ن الأ�شخا�ص
الطبيعيني او االعتباريني من القطاع اخلا�ص �أو القطاع العام  /احلكومي  -تقدمي مطالباتهم
املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�سجلة امام اجلهات الق�ضائية  -يف مواجهة املدين املذكور  -على ان
تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�ستندات والأدلة ذات ال�صلة وتقدميها ملكتب �أمني االجراءات  ،وذلك
يف غ�ضون  20يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإع�لان .حيث �سيتم اع��داد �سجل بالدائنني ،وبالتايل
تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل �أمني االجراءات ،و�سيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني
الذين تقدموا مبطالباتهم �أمام �أمني الإجراءات ومن ثم رفعها �أمام قا�ضي االع�سار .كما يطلب �أمني
الإجراءات من كل ذي م�صلحة له حق يف اى من �أموال املدين ان يتقدم بطلب ا�سرتداد الأموال املنقولة
او غري املنقولة اململوكة له من بني �أموال املدين خالل مدة �أق�صاها �شهرين من تاريخ الن�شر وعلى ان
يبني يف طلب اال�سرتداد نوع وطبيعة موا�صفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها .كما يطلب
�أمني الإج��راءات من �أي �شخ�ص تتوافر لديه �أي بيانات او معلومات ذات �صله ب�أموال املدين املذكور
�أن يتقدم بها  ،على مكتب « �أمني االجراءات « الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي – ديرة – �شارع
الرقة – الطابق اخلام�س مكتب  5001بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف رقم 2500251
 Email, suha@farahatco.com / 04ولال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�سكرتارية �أمنياالجراءات االن�سة  /منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني االجراءات  /اخلبري  /حممد فرحات
قيد رقم 89/

الرقمية / 2021بلوك ت�شني./

�إىل �أكرث من  2.66مليون �شخ�ص،
فيما ب�ل��غ ع��دد م�ستخدمي من�صة
ال�ث�ق��ة ال��رق�م�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب�إ�صدار
وت �� �ص��دي��ق امل �� �س �ت �ن��دات الرقمية
ل �ل��أف� ��راد وال �� �ش ��رك ��ات ،ن �ح��و 1.2
مليون م�ستخدم �أج��روا قرابة 1.5
مليون معاملة .و�أم��ام ه��ذا التطور
ب � ��رزت  5م � �ب� ��ادرات ا�سرتاتيجية
�أط�ل�ق�ت�ه��ا الإم � � ��ارات ب �ه��دف تعزيز
ثقة �أف��راد املجتمع للم�شاركة ب�شكل
�آم��ن يف ال�ع��امل الرقمي واحل�صول
ع �ل��ى خ ��دم ��ات م �ت �م �ي��زة مب�ستوى
 5جن� � ��وم ،وت �� �ض �م �ن��ت امل � �ب � ��ادرات
ت���ش�ك�ي��ل جم�ل����س الإم � � ��ارات جل��ودة
احلياة الرقمية ،واعتماد ال�سيا�س َة
الوطنية جل��ودة احل�ي��اة الرقمية"،
و�إط �ل ��اق ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة احلكومة
الرقمية لدولة الإم��ارات،2025 -
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة للأمن
ال�سيرباين� ،-2019إ� �ض��اف��ة �إىل
ا�سرتاتيجية الإم� ��ارات للتعامالت

�سيا�سة..
اعتمدت الإمارات يف يناير ،2021
ال���س�ي��ا��س��ة ال��وط�ن�ي��ة جل ��ودة احلياة
ال��رق �م �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز جم �ت �م��ع رقمي
�آمن يف الدولة ،وهوية �إيجابية ذات
تفاعل رقمي هادف.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية  11مبادرة
نوعية تهدف �إىل بناء قدرات �أفراد
امل�ج�ت�م��ع ومت�ك�ي�ن�ه��م م��ن ا�ستخدام
الإن �ت��رن � ��ت ب �� �ش �ك��ل وا ٍع و�سليم،
وتعزيز القيم وال�سلوكيات الرقمية
الإي �ج��اب �ي��ة ،و�إع � ��داد �أدل� ��ة لتوجيه
امل�ج�ت�م��ع ن �ح��و ا� �س �ت �خ��دام املحتوى
الإي� � �ج � ��اب � ��ي� ،إىل ج ��ان ��ب حماية
امل�ستخدمني من املخاطر الناجمة
ع��ن ال�ت�ع��ام��ل م��ع ج�ه��ات م��ري�ب��ة �أو
ق��ر� �ص �ن��ة .وب��ال �ت��زام��ن م��ع �إط�ل�اق
ال���س�ي��ا��س��ة ال��وط�ن�ي��ة جل ��ودة احلياة
الرقمية ،مت اعتماد �أرب��ع مبادرات

جمل�س..
ميثل جمل�س جودة احلياة الرقمية
ال ��ذي ت�شكل يف ع ��ام � 2020آلية
متكاملة لتعزيز املجتمعات الرقمية
الإيجابية يف دولة الإمارات ،ومبادرة
ه��ادف��ة ل��دع��م ك��اف��ة ف �ئ��ات املجتمع
خ��ا��ص��ة �أول� �ي ��اء الأم � ��ور والأ�� �س ��ر يف
م��واج�ه��ة حت��دي��ات ال�ع��امل الرقمي،

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ع� �ل ��ى ن� ��واز
حم �م��د رم �� �ض��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )FG9613632يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و /ع �م��ران فاروق
حم �م��د ع �ن��اي��ه  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )HB8969521يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /ا� �ص��ف اقبال
�� �ش�ي�ر اف� ��� �ض ��ل  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()1339751XC
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0569420521

ف � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /اي � ��ري � ��ن
دمي ��ا� ��س اي ��وم ��ان  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()p6135274a
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0526280464

ا�سرتاتيجية احلكومة الرقمية..
�ُ��ص�م�م��ت اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
للحكومة الرقمية لدولة الإمارات
وف � �ق ��ا ل � �ـ � 8أب � � �ع� � ��اد ،ت �� �س �ت �ث �م��ر يف
م�ضمونها التو�صيات الواردة يف �إطار
�سيا�سة احل�ك��وم��ة الرقمية ملنظمة
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة/-
 ،/OECDوت� �ت ��واءم �أي �� �ض��ا مع
اخلطة التنموية لدولة الإمارات يف
حقبة ما بعد كوفيد.-19
وي � �ت � �م � �ث� ��ل ال� � � �ه � � ��دف ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ي
لال�سرتاتيجية يف �إن�شاء التزام وا�سع
ع�ب�ر ال �ق �ط��اع��ات ،ل�ت��أي�ي��د توظيف
ال��رق�م�ي��ة يف ك��اف��ة اال�سرتاتيجيات
احل�ك��وم�ي��ة ،وت��وف�ير من�صة رقمية
م� ��وح� ��دة ت ��وف ��ر خ� ��دم� ��ات رقمية
متكاملة و�سهلة و�سريعة ،وم�صممة
وفقا الحتياجات العمالء.

ل�ت�ع��زي��ز ج ��ودة احل �ي��اة ال��رق�م�ي��ة يف
ال��دول��ة متثلت يف املن�صة املعرفية
جل� ��ودة احل �ي��اة ال��رق �م �ي��ة ،وميثاق
ق�ي��م و��س�ل��وك�ي��ات امل��واط�ن��ة الرقمية
الإيجابية ،ومن�صة "�ص ّنف" لتقييم
حم �ت ��وى الأل � �ع� ��اب الإل �ك�ت�رون �ي ��ة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م� �ب ��ادرة م�ن�ه��ج ج ��ودة
احل �ي��اة ال��رق�م�ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
�إدراج مو�ضوعات املواطنة الرقمية
يف امل �ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة م��ن مرحلة
احل �� �ض��ان��ة وح �ت��ى ال �� �ص��ف الثاين
ع�شر.

ورف� ��ع م �� �س �ت��وى ال ��وع ��ي املجتمعي
بفر�صه وحت��دي��ات��ه و�سبل الوقاية
م�ن�ه��ا .وي�سعى املجل�س �إىل تعزيز
املواطنة الرقمية الآمنة وال�سلوكيات
الإيجابية يف العامل الرقمي� ،ضمن
�أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية هي القدرات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ،وال� ��� �س� �ل ��وك ال ��رق �م ��ي،
وال �ع�ل�اق��ات وال �� �س�لام��ة الرقمية،
وامل �ح �ت��وى ال��رق �م��ي .وت���ش�م��ل مهام
املجل�س م��واءم��ة اخلطط واجلهود
بني اجلهات احلكومية على م�ستوى
دول ��ة الإم� � ��ارات ل�ت�ط��وي��ر مبادرات
وب � ��رام � ��ج ل �ت �ع��زي��ز ج � � ��ودة احل �ي ��اة
ال��رق �م �ي��ة ل �ك��اف��ة ف �ئ ��ات املجتمع،
وم��راج �ع��ة ال�ت���ش��ري�ع��ات والقوانني
وتقييم احلاجة لتحديثها ،ودرا�سة
امل �ق�ت�رح��ات امل �ق��دم��ة م ��ن اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال� ،إ�ضافة
�إىل التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات العاملية
امل �ع �ن �ي��ة ب� �ج ��ودة احل� �ي ��اة الرقمية
و�سالمة املجتمع الرقمي.

الأمن ال�سيرباين..
ت���س�ع��ى اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الوطنية

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
ي � ��ا� � �س �ي��ن اح � � �م� � ��د ب � ��وال� � ��ش
خم� �ت ��ار ع �ل��ي  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )EG0176290من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0524380870

ل�ل�أم��ن ال���س�ي�براين �إىل خ�ل��ق بيئة
� �س �ي�بران �ي��ة �آم �ن ��ة و� �ص �ل �ب��ة ت�ساعد
ع �ل��ى مت �ك�ين الأف � � ��راد م ��ن حتقيق
ط �م��وح��ات �ه��م ،ومت� �ك ��ن ال�شركات
م��ن ال�ت�ط��ور وال�ن�م��و يف ب�ي�ئ��ة �آمنة
ومزدهرة.
ومت �إط �ل�اق الن�سخة امل�ح��دث��ة من
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف ع � ��ام 2019
م��ن ق�ب��ل ه�ي�ئ��ة تنظيم االت�صاالت
واحل � �ك � ��وم � ��ة ال� ��رق � �م � �ي� ��ة ،وت�ضم
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة منظومة متكاملة
لل��أم��ن ال �� �س �ي�براين ،وت���س�ت�ن��د �إىل
خم�سة حماور و 60مبادرة.
التعامالت الرقمية..
يف �أبريل � ،2018أطلقت الإمارات
ا�سرتاتيجية الإم� ��ارات للتعامالت
ال��رق�م�ي��ة /ب �ل��وك ت���ش�ين2021 /
ال �ت��ي ��س�ع��ت �إىل ت�ط��وي��ع التقنيات
املتقدمة وتوظيفها لتحويل 50%
م ��ن ال �ت �ع��ام�ل�ات احل �ك��وم �ي��ة على
من�صة بلوك
امل�ستوى االحتادي �إىل ّ
ت�شني بحلول عام .2021
و� � �س � �ع� ��ت الإم � � � � � � � ��ارات م� � ��ن خ �ل�ال
اال�سرتاتيجية �إىل ت�سجيل وتوثيق
ال�ت�ع��ام�لات ال��رق�م�ي��ة بتكنولوجيا
ب �ل��وك ت �� �ش�ين ،وت�خ���ص�ي����ص ب�صمة
مم�ي��زة للبيانات الرقمية ال ميكن
اخرتاقها �أو تغيريها ،ب�شكل ي�ؤدي
�إىل رف ��ع م���س�ت��وى الأم� ��ن الرقمي
ل �ل �ب �ي��ان��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ويخف�ض
التكاليف الت�شغيلية ،من خالل احل ّد
م��ن امل �ع��ام�لات ال��ورق �ي��ة ،وبالتايل
ت�سريع عملية اتخاذ القرار.
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تفاهم بني بلدية عجمان و الثقافة لتعزيز املبادرات الإبداعية
•• عجمان-وام:

04

�أب��رم��ت دائ ��رة البلدية والتخطيط بعجمان م��ذك��رة تفاهم م��ع وزارة
الثقافة وال�شباب ،لتعزيز التعاون امل�شرتك والتن�سيق املتبادل يف جماالت
املبادرات الإبداعية وتقدمي حمتوى ملهم للمجتمع وفتح �آفاق جديدة
من العمل البناء.
وق��ع االتفاقية �سعادة عبدالرحمن حممد النعيمي م��دي��ر ع��ام دائرة
البلدية والتخطيط بعجمان ،و�سعادة مبارك �إبراهيم الناخي وكيل وزار
الثقافة وال�شباب ،بح�ضور عدد م�س�ؤويل اجلهتني.
و�أكد �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي �أن الدائرة ت�سعى وبتوجيهات
مبا�شرة من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة ،لتوطيد العمل

امل�شرتك مع اجلهات االحتادية لتحقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية ودعم
امل�شاريع النوعية والتي تلقي بظاللها الإيجابية على نواحي احلياة.
وقال �إن الدائرة تفخر بالعمل مع الوزارة والتي تعد اجلهة املعنية بو�ضع
اال�سرتاتيجيات ور�سم ال�سيا�سات الثقافية وال�شبابية املتكاملة للدولة يف
خمتلف جماالت الثقافة وال�شباب والإع�لام ،املت�ضمنة للرتاث الثقايف
املادي وغري املادي والآداب والفنون الب�صرية والأدائية والو�سائط املرئية
وامل�سموعة والت�صميم والإبداع الرقمي وال�صناعات الثقافية والإبداعية،
واملحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز االن�ت�م��اء الوطني ب�ين فئات
املجتمع ،ودعم املوهوبني ال�شباب ومتابعة املحتوى الإعالمي".
م��ن جهته �أو��ض��ح �سعادة م�ب��ارك الناخي �أن ال��دائ��رة ا�ستطاعت خالل
الفرتة املا�ضية �إب��راز ال�صورة امل�شرقة للإمارة والتي حتت�ضن العمارة

وال�ف��ن واجل �م��ال ،وت�سعى ب�شكل دائ��م ود�ؤوب ل��دع��م ال�ك�ف��اءات النابغة
يف املجال وت�أطري جم��االت الإب��داع وتوظيفه يف املحافظة على الهوية
املتجذرة والب�صمة املميزة لدولتنا العريقة.
واك��د وكيل وزارة الثقافة وال�شباب �أن امل��ذك��رة ت��أت��ي تعزيزاً ل�سيا�سات
اجلودة ونظم التميز التي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان وتن�سجم مع
التوجهات الر�شيدة للدولة ب�صفة عامة و�إمارة عجمان ب�صفة خا�صة يف
املجاالت التي تخ�ص كال الطرفني ودور كلٍ منهما وم�شاركته يف النه�ضة
االقت�صادية واحل�ضارية التي ت�شهدها الإمارة .وتت�ضمن املذكرة تو�ضيح
خطة العمل وامل�شاريع امل�شرتكة وجم��االت ال�ت�ع��اون ال�شاملة لتقدمي
اال�ست�شارات الفنية والتعريف باملبادرات وت�شجيع الفنانني االماراتيني
على امل�شاركة فيها ،والتعاون يف تنظيم �سل�سلة من الن�شرات الت�سويقية

والرتويجية ،وعر�ض م��واد �إعالمية ومرئية عن م�شروع فن عجمان
للفئات امل�ستهدفة من املجتمع وامل�شاركني والتن�سيق يف تقدمي الدعوات
حل�ضور الفعاليات واملهرجانات املحلية والدولية لتمثيل الدولة ب�شكل عام
و�إمارة عجمان ب�شكل خا�ص .وتن�ص املذكرة على تبادل الكتيبات وتوزيع
املطبوعات التعريفية ال�صديقة للبيئة والتي ُتقدم للفئات امل�ستهدفة من
اجلمهور واملجتمع ،وامل�شاركة يف درا�سة الأن�شطة امل�ستقبلية واملبادرات
وتبادل اخلربات والبيانات ذات ال�صلة ،ف�ض ً
ال على التعاون امل�شرتك يف
�إقامة �أن�شطة فنية وحمالت تثقيفية وبرامج و�أن�شطة ومعار�ض هادفة
لرفع الوعي عند ال�شباب .و�سلطت املذكرة ال�ضوء على بند اال�ستعانة
بفئة ال�شباب ،و�أع�ضاء املجال�س ال�شبابية واملهتمني بامل�شاركة يف تنظيم
الفعاليات امل�شرتكة �أو �أي �أن�شطة �أخرى لإثراء املحتوى االعالمي.

حاكم �أم القيوين ي�ستقبل القن�صل العام ال�سعودي حاكم �أم القيوين ي�ستقبل القن�صل العام البحريني
•• �أم القيوين-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين مبكتبه يف ال��دي��وان الأم�ي�ري ام�س �سعادة ع�ب��داهلل بن
من�صور عبداهلل املطوع قن�صل عام اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف دبي
الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين بالقن�صل العام للمملكة العربية
ال�سعودية  ..متمنيا له التوفيق والنجاح يف مهام عمله يف الدولة مبا ي�سهم

يف تعزيز عالقات التعاون الوثيقة بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف
ال�صعد .من جانبة �أ�شاد القن�صل العام للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
بعمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية ومبا
ت�شهده الإم��ارات عامة و�أم القيوين خا�صة من نه�ضة ح�ضارية �شاملة يف
كافة امليادين.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة الرقابة
املالية يف �أم القيوين و�سعادة را�شد حممد �أحمد مدير الت�شريفات يف الديوان
الأمريي يف �أم القيوين وعدد من امل�س�ؤولني.

•• �أم القيوين-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين مبكتبه يف الديوان الأم�يري �أم�س �سعادة ال�سفري �سعود
ح�سن علي الن�صف القن�صل العام ململكة البحرين ال�شقيقة يف دبي.
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين بالقن�صل العام ململكة البحرين
 ..متمنيا له التوفيق والنجاح فى مهام عمله وفى تعزيز �أوا�صر التعاون
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف ال�صعد.

و�أع��رب �سعادة القن�صل العام ملمملكة البحرين بالدولة عن �سعادته بلقاء
�صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين  ..م�شيدا مبكانة وعمق العالقات الثنائية
بني البلدين ومبا ت�شهده الإمارات عموما من نه�ضة ح�ضارية فى خمتلف
املجاالت .
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة الرقابة
املالية يف �أم القيوين و�سعادة نا�صر �سعيد التالي مدير الديوان الأمريي
يف �أم القيوين و�سعادة را�شد حممد �أحمد مدير الت�شريفات يف الديوان
الأمريي يف �أم القيوين وعدد من امل�س�ؤولني .

«التغري املناخي والبيئة» و «الوطني للأر�صاد» يطوران الإ�صدار الثاين للمن�صة الوطنية جلودة الهواء
•• �أبوظبي -وام:

مت �إط�ل�اق الن�سخة املحدثة م��ن "املن�صة الوطنية جل��ودة الهواء" بدولة
الإمارات،و ذلك خالل زيارة معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي
وزيرة التغري املناخي والبيئة املركز الوطني للأر�صاد يف العا�صمة �أبوظبي
 .كان يف ا�ستقبال معايل الوزيرة املهريي؛ �سعادة الدكتور عبد اهلل �أحمد
املندو�س ،مدير املركز الوطني للأر�صاد رئي�س االحتاد الآ�سيوي للأر�صاد
اجلوية� ،إىل جانب عدد من كبار املوظفني ..و رافق معاليها خالل الزيارة
وف��د من ال��وزارة ،و�سعادة �أ�صيلة املعال مدير ع��ام هيئة البيئة بالفجرية،
ومم�ث�ل�ين ع��ن اجل �ه��ات املحلية املعنية ب��ال��ر��ص��د وه ��م :ممثلني ع��ن هيئة
البيئة �أبوظبي ،ممثل عن بلدية دبي ،ممثل عن دائرة البلدية والتخطيط
بعجمان.
ومتتاز الن�سخة املحدثة من املن�صة الوطنية جلودة الهواء ب�سهولة الو�صول
للمعلومات اخلا�صة بحالة ج��ودة الهواء جلميع �أف��راد املجتمع ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستفادة عدد من القطاعات من هذه املعلومات وعلى ر�أ�سها القطاعني
ال�صحي والأكادميي .وكانت الن�سخة الأوىل من املن�صة قد �أطلقت يف �سبتمرب
 ،2020بهدف توفري معلومات وا�ضحة حول م�ستويات جودة الهواء ،حيث
تت�سم املن�صة بتوفري ن�صائح ملختلف فئات املجتمع ب�ش�أن حالة جودة الهواء
وذلك للوقاية من ت�أثري جودة الهواء على �صحة اجلمهور.
وت�ستعر�ض "املن�صة الوطنية جلودة الهواء" حالة جودة الهواء يف الدولة
ب�شكل �آين عن طريق م�ؤ�شر ج��ودة ال�ه��واء ،وهـو متثيـل مب�سـط للبيانـات
با�ستخدام دالالت الألوان لتحديـد مـدى جـودة الهـواء وما الآثار ال�صحية
املرتبطة به يف منطقة معينة فـي جميـع �أنحـاء الإمـارات ،وت�سـتند ح�سـابات
امل�ؤ�شـر �إىل قيا�سـات خم�سـة ملوثـات رئي�سـية هـي� :أول �أك�سيد الكربون ،ثاين
�أك�سيد النيرتوجني ،وث��اين �أك�سيد الكربيت ،والأوزون الأر� �ض��ي ،واملواد
اجل�سيمية ذات القطر الأقل من  10ميكرون.

وقالت معايل مرمي املهريي�" :صحة املجتمع وحماية البيئة يعتربان توجهاً
ا�سرتاتيجياً للدولة على كافة امل�ستويات ،وي�أتي تعزيز جودة الهواء �ضمن
� 8أولويات �شكلت ال�سيا�سة العامة للبيئة يف دولة الإمارات التي اعتمدها
جمل�س الوزراء يف نوفمرب من العام  ،2020وت�ستهدف تعزيز جودة احلياة
يف الدولة ورفاهية وازدهار املجتمع ،ودعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
."2030
و�أ�ضافت املهريي" :تنبع �أهمية املن�صة الوطنية جل��ودة الهواء من كونها
مرجعية علمية دقيقة تتيح لنا معرفة حجم التقدم املبذول يف م�شاريعنا
ومبادراتنا الوطنية الرامية لتح�سني جودة الهواء �سعياً للو�صول �إىل ن�سبة
 100%وفق احلدود الوطنية بحلول العام  .2040وي�أتي �إطالق الن�سخة
املح�سنة من املن�صة بال�شراكة مع املركز الوطني للأر�صاد يف �إط��ار ال�سعي
امل�شرتك نحو رفع قدراتنا املعرفية وت�سهيل اط�لاع املجتمع على مو�ضوع
بالغ الأهمية يعنى بال�صحة العامة".
وجاء حتديث منظومة عمل املن�صة بعد �سل�سلة من جل�سات النقا�ش واال�ستماع
ملجموعة وا�سعة من امل�ستخدمني واملتعاملني معها ،ومراجعة مف�صلة لأف�ضل
املمار�سات العاملية يف هذا املجال ،ومقارنة املن�صات املماثلة حول العامل ،وبناء
على نتائج هذه املمار�سات مت تب�سيط �آلية �صياغة وطرح البيانات وعر�ضها
على املن�صة لتعزيز قدرات اجلمهور على ا�ستيعاب املعلومات والتعامل معها،
كما �شملت عملية التحديث تقدمي املن�صة لتو�صيات للأن�شطة اخلارجية
بناء على م�ستويات جودة الهواء اليومية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ع�ب��د اهلل �أح �م��د امل �ن��دو���س ،م��دي��ر املركز
الوطني للأر�صاد رئي�س االحتاد الآ�سيوي للأر�صاد اجلوية �إن هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي امل�شرتك بني املركز ووزارة التغري املناخي والبيئة ،يعك�س
االلتزام امل�ؤ�س�سي الكبري بال�صحة العامة ملجتمع دولة الإمارات ،عرب تعزيز
الوعي مب�ؤ�شرات جودة الهواء والآثار ال�صحية التي ترتتب عليها .وي�سهم
الإ��ص��دار الثاين للمن�صة يف �إع��ادة �صياغة العديد من املمار�سات وتطوير

�أدوات وم�شاريع مبتكرة ت�ستهدف تعزيز جودة الهواء مبا ينعك�س على البيئة
وحمايتها من امللوثات ال�ضارة التي ينقلها الهواء.
و�أ�ضاف املندو�س :نعمل يف املركز الوطني للأر�صاد على دعم كافة اجلهود
الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة باعتبارها �أولوية �أ�سا�سية لقيادتنا
الر�شيدة ،و�سنوا�صل العمل جنباً �إىل جنب مع خمتلف �شركائنا لتطوير
مبادرات تخدم �أه��داف ال�سيا�سة العامة للبيئة يف دول��ة الإم��ارات وبالتايل
امل�ساهمة يف تعزيز جودة احلياة يف دولة الإمارات ،كما �أن املركز ي�سخر كافة
جهوده لتمكني �أفراد املجتمع من �سهولة الو�صول �إىل بيانات م�ؤ�شر جودة
الهواء يف جميع �أنحاء الإم ��ارات ،باعتبار �أن نوعية الهواء اجليدة �إحدى
العوامل املهمة ل�ضمان ال�صحة والرفاهية للجميع.
و�ضمن دوره��ا وهدفها الرئي�سي يف احل�ف��اظ على ال�صحة العامة لكافة
مكونات املجتمع يق�سـم م�ؤ�شـر جـودة الهـواء املوجود على املن�صة ،مـن � 0إىل
 500درجة ،ومتثل الدرجة � 500أعلى قيمة؛ �أي هـواء �أكرث تلوثـاً ،وكلما
نق�صت القيمة دلت على هواء �أكرث نقاءً ،ويعر�ض امل�ؤ�شر ب�شكل يومي نوعية
الهواء يف دولة الإم��ارات ،حيث يتم ر�صد جودة الهواء عن طريق حمطات
ذات ج��ودة عالية ،وتغطي تلك املحطات خمتلف مناطق ال��دول��ة ال�سكنية
وال�صناعية والريفية� ،إ�ضاف ًة �إىل املناطق القريبة من الطرق الرئي�سية.
وع�بر املوقع الر�سمي للمن�صة ميكن لأف��راد �أف��راد املجتمع االط�لاع على
م�ؤ�شر ج��ودة ال�ه��واء يف مناطق معينة و�سيتمكنون م��ن معرفة امل�ستوى
ال�صحي يف تلك املناطق بنا ًء على جودة الهواء �ضمن دالالت لونية حمددة
وه��ي" :الأخ�ضر" وال��ذي ي�شري �إىل �أن ج��ودة الهواء تعد منا�سبة ملمار�سة
الريا�ضة والتمتع بالأن�شطة يف الهواء الطلق جلميع الفئات ،و"الأ�صفر"
الذي يو�ضح �أن جودة الهواء مقبولة ملعظم ال�سكان �إال �أنها تعطي �شعوراً
غ�ير م��ري��ح للفئات احل�سا�سة للغاية ع�ن��د ب��ذل ج�ه��د �إ� �ض��ايف �أو ممار�سة
الريا�ضة يف الهواء الطلق ،و"الربتقايل" والذي يدل على �أن جودة الهواء
قد ت�ؤثر يف هذا النطاق على الفئات احل�سا�سة يف حال ممار�سة الريا�ضة

�أو بذل جمهود يف الهواء الطلق ،لكن الت�أثري يكون ب�سيطاً يف حال امل�شي
�أو اجللو�س فقط ،وال يواجه الأ�شخا�ص الأ�صحاء �أي ت�أثري� ،أما "الأحمر"
ف�ي��دل على �أن ج��ودة ال�ه��واء ق��د ت��ؤث��ر على الأ��ش�خ��ا���ص الأ��ص�ح��اء يف حال
ممار�سة الريا�ضة �أو بذل جمهود يف الهواء الطلق ،وي��زداد الأث��ر ال�صحي
هنا على الفئات احل�سا�سة ،وبدوره يبني اللون "البنف�سجي" �أن جودة الهواء
لها ت�أثري �صحي على الفئات احل�سا�سة كما ميكن �أن ت�ؤثر على الأ�شخا�ص
الأ�صحاء يف حال التواجد يف اخلارج لفرتات طويلة ،وين�صح بتاليف ممار�سة
الأن�شطة يف الهواء الطلق� ،أما اللون "العنابي" في�شري �إىل �أن جودة الهواء
لها ت�أثري �صحي على معظم فئات ال�سكان ،ويف هذه احلالة ين�صح بالبقاء يف
الأماكن املغلقة وجتنب اخلروج يف الهواء الطلق لفرتاتٍ طويلة.
هذا وت�ضمنت زي��ارة معايل وزي��رة التغري املناخي والبيئة للمركز الوطني
للأر�صاد لالطالع على القبة العلمية وهي منوذج يحاكي الظواهر اجلوية
وال�ظ��واه��ر الزلزالية م��ن �أج��ل تو�ضيحها ب�شكل علمي وب�صورة مبتكرة.
وتتميز القبة العلمية ب�أحدث التقنيات وامل�ؤثرات اخلا�صة ونظام الإ�سقاط
خ�صي�صا لذلك ،وتركز القبة كذلك ب�شكل
بتقنية  6Kوالو�سائط امل�صممة
ً
رئي�سي على عر�ض بيانات الأر�صاد اجلوية واملناخية واجليوفيزيائية ب�شكل
مبتكر.
جدير بالذكر �أن ج��ودة ال�ه��واء تعترب م��ن �إح��دى الق�ضايا ذات الأولوية
تاريخياً يف دولة الإمارات نظراً النعكا�ساتها ال�صحية واالقت�صادية والبيئية،
حيث �أولت الدولة اهتماماً خا�صاً بها برز يف �أه��داف خطة املئوية 2071
لدولة الإمارات العربية املتحدة  ،والتي تركز ب�شدة على جودة عالية للحياة
واالقت�صاد امل�ستدام  ،و�صو ًال �إىل ادراجها �ضمن �أولويات ال�سيا�سة العامة
للبيئة يف الدولة.
و للمزيد م��ن امل�ع�ل��وم��ات ح��ول املن�صة الوطنية جل��ودة ال �ه��واء والتعرف
ب�شكل �أو�ضح على ما تقدمه ،ميكن زيارة موقعها االلكرتوين الر�سمي على
الرابط/https://airquality.ncm.ae :

جامعة نيويورك :تطوير م�سابري ثالثية الأبعاد والعاملة بتقنية جماهر القوة الذرية
•• �أبوظبي  -وام:

�إدارة �إعداد الدعاوى مبحاكم دبي حتقق ما يقارب
� 16ألف و 914دعوى يف الن�صف الأول لعام 2022
•• دبي -الفجر:

ك�شفت �إدارة �إع ��داد ال��دع��اوى مبحاكم دب��ي ع��ن نتائج
فعالة يف �إح�صائيات الن�صف الأول لعام 2022م ،فقد
بلغ �إجمايل عدد الدعاوى يف الن�صف الأول ما يقارب
(� 16ألفاً و )914دعوى ،وذلك �ضمن �إجراءات العمل
ال�ت��ي ت�سعى الإدارة لتطويرها م��ن خ�لال ال�سعي يف
تقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة الو�صول للجميع حتت
ظل جهود الدائرة يف اتباع �أرقى املعايري للو�صول �إىل
ر�ؤيتها حماكم رائدة متميزة عاملياً.
و�أو� �ض��ح ال�سيد ع��دن��ان احل �م��ادي م��دي��ر �إدارة �إع ��داد
الدعاوى مبحاكم دبي �أن نتائج م�ؤ�شرات الأداء جاءت
ب�شكل �إيجابي وحمفز لبذل املزيد من العمل يف الإدارة

 ،حيث بلغ معدل زم��ن حت�ضري ال��دع��وى يف املحكمة
االبتدائية ما يقارب  15يوم ،ويف حمكمة اال�ستئناف
ح ��وايل � 9أي ��ام ،ويف حمكمة التمييز ح ��وايل � 5أي ��ام،
وتعد هذه املعدالت الزمنية قيا�سية ومميزة يف حت�ضري
الدعاوى .و�أ�ضاف احلمادي �أن ن�سبة الدعاوى املنجزة
�أخ��ذت ح�ي��زاً ك��ام� ً
لا يف م�ستوى الأداء ،حيث �أن ن�سبة
ال��دع��اوى يف املحكمة االبتدائية بلغت ح��وايل ،83%
بينما ن�سبة الدعاوى التي مت االنتهاء منها يف حمكمة
اال�ستئناف بلغت حوايل � ،98%أما يف حمكمة التمييز
فقد بلغت ن�سبة الدعاوى املنجزة حوايل  ،99%م�ؤكداً
على اه�ت�م��ام ال��دائ��رة يف االط�ل�اع امل�ستمر على جناح
�سري خطة العمل من �أج��ل توفري الإمكانيات ال�سهلة
للمتعاملني ورفع م�ستوى الدائرة.

�أع �ل��ن ف��ري��ق م��ن ال�ب��اح�ث�ين من
خمترب املوائع الدقيقة والأجهزة
امل �� �ص �غ��رة امل� �ت� �ط ��ورة يف جامعة
ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي ع��ن تطوير
ن��وع جديد من امل�سابري العاملة
بتقنية جماهر القوة الذرية.
ويحمل االب�ت�ك��ار احل��دي��ث الذي
مت ت�صميمه ب�شكلٍ ثالثي الأبعاد
ا�سم  .. 3DTIPsوتتيح تقنية
جم�ه��ر ال �ق��وة ال��ذري��ة للباحثني
م��راق �ب��ة وق �ي��ا���س وال �ت �ع��ام��ل مع
ال �ع �ي �ن��ات والأج� ��� �س ��ام الدقيقة
والنانوية بدقة غري م�سبوقة.
ومي�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن م�سابري
 3DTIPsاجل��دي��دة التي مت
ت�صنيعها ع��ن ط��ري��ق الطباعة
ثالثية الأبعاد يف جمموعة كبرية
من التطبيقات وعمليات املراقبة
واالكت�شافات بكفاءة �أكرب مقارن ًة
مع امل�سابري القيا�سية والقائمة
ع�ل��ى م ��واد ال���س�ي�ل�ي�ك��ون و�أ�شباه
املو�صالت.
و ُت���س�ت�خ��دم تقنية جم�ه��ر القوة
ال� ��ذري� ��ة يف حت ��دي ��د خ�صائ�ص
ال� �ع� �ي� �ن ��ات م� ��ن خ� �ل��ال م�سبار

م�ت�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اه��ي ال���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�غ��ر مي�ســــح
الأ�� �س� �ط ��ح وي� �ق ��دم دق� ��ة مذهلة
�أعلى ب�ألف مرة مقارن ًة باملجاهر
ال�ضوئية.
و ُت � �ع� ��د ه � ��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ة و�سيلة
حمورية يف جم��االت عديدة مبا
يف ذلك العلوم الأ�سا�سية والطبية
احليوية حيث تتنوع تطبيقـــــــاتها
م ��ن درا� �س �ـ �ـ �ـ��ة ال �ب �ك �ت�يري��ا احلية
وخ �ل��اي � ��ا ال � �ث ��دي � �ي ��ات وحتليل
ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��زي �ئ��ات احل �م ����ض ال� �ن ��ووي
ودرا�سة الربوتينات ب�شكل فوري
وت �� �ص��وي��ر اجل��زي �ئ��ات الدقيقة
و� � �ص� ��و ًال �إىل اجل �� �س �ي �م��ات دون
الذرية.
ومي� �ث ��ل م �� �س �ب��ار جم �ه��ر القوة
ال� ��ذري� ��ة � �ص �م �ي��م ه� ��ذا االبتكار
�إذ ي �ت ��أل��ف م ��ن ذراع ن ��ات ��ئ مع
ط��رف م��د ّب��ب يف نهايته والذي
ب�إمكانه ا�ست�شعار �سطوح العينات
وحت���س���س�ه��ا ع ��ن ط��ري��ق اجل ��ذب
والتنافر بالطريقة نف�سها التي
ن�ستخدم بها ر�ؤو�س �أ�صابعنا لكن
بدقة ت�صل �إىل امل�ستوى الذري.
وي � �ج� ��ري ع � � ��ادة ت �� �ص �ن �ي��ع ه ��ذه
امل � �� � �س� ��اب �ي�ر م� � ��ن ال�سيليكون
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال �ع �م �ل �ي��ات نف�سها

امل ُ���س�ت�خ��دم��ة يف ت���ص�ن�ي��ع �أ�شباه
امل��و��ص�لات التقليدية واملعروفة
يف جمال الإلكرتونيات الدقيقة
والتي تنح�صـــــر يف �إنتاج ت�صاميم
ثنائية الأب �ع��اد وتتطلب عملية
�إن� �ت ��اج ط��وي �ل��ة وع��ال �ي��ة التكلفة
وت�ت���س��م امل���س��اب�ير ال�سيليكونية
احل ��ال �ي ��ة ب ��أن �ه ��ا � �ص �ل �ب��ة وه�شة
ومتوفرة وفــق �أ�شكال حمددة ما
يجعلها قليلة الكفاءة يف فح�ص
الأج �� �س ��ام ال ��رخ ��وة م �ث��ل خاليا
الثدييات.
وق ��ال ال��دك �ت��ور حم�م��د ق�سامية
ال �ب��اح��ث ال��رئ�ي���س��ي يف امل�شروع
والأ� �س �ت��اذ امل �� �ش��ارك يف الهند�سة

امليكانيكية والبيولوجية الطبية
يف ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أبوظبي:
"جنحنا يف ت� �ط ��وي ��ر تقنية
م�ب�ت�ك��رة لإن �ت��اج اجل �ي��ل اجلديد
م ��ن امل �� �س��اب�ير ال �ع��ام �ل��ة بتقنية
جماهر القوة الذرية با�ستخدام
حم�سنة
م��واد جديدة وت�صاميم
ّ
و�أ�شكال مبتكرة ثالثية الأبعاد..
ومت �ك��ن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة اجلديدة
تطوير النماذج الأول�ي��ة ب�سرعة
مم��ا ي�ضمن دورة �إن �ت��اج �سل�سة
مل���س��اب�ير جم��اه��ر ال �ق��وة الذرية
ال �ت��ي ت��رت �ك��ز ع �ل��ى التطبيقات
والوظائف املطلوبة ..ويتيح لنا
�إنتاج م�سابر متخ�ص�صة من هذا
النوع بت�صاميم مبتكرة ثالثية
الأبعاد �آفاقاً بحثية غري حمدودة
يف خمتلف التخ�ص�صات".
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور �أي ��وب
ك �ل �ي��ة امل� ��ؤل ��ف الأول للدرا�سة
وال�ب��اح��ث امل�ساعد يف مرحلة ما
بعد الدكتوراه يف خمترب املوائع
ال��دق �ي �ق��ة والأج� � �ه � ��زة امل�صغرة
امل � �ت � �ط� ��ورة " :مي� �ك ��ن مل�سابري
� 3DTIPsإنتاج �صور بتقنية
جماهر القوة الذرية عالية الدقة
ب�سرعة كبرية با�ستخدام مناذج

جم��اه��ر ال �ق��وة ال��ذري��ة ال�شائعة
ويف البيئات الهوائية وال�سائلة..
وي�ساعد حت�سني الطرف املدبب
مل�سابري  3DTIPsمن خالل
احل�ف��ر بال�شعاع الأي ��وين املر ّكز
وا� �س �ت �خ��دام الأن��اب �ي��ب النانوية
الكربونية على تعزيز قدراتها
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير الل �ت �ق��اط ال�صور
ب�ت�ق�ن�ي��ة جم��اه��ر ال �ق��وة الذرية
عالية ال��دق��ة وال �ت��ي ت�صل حتى
قيا�سات االجن�سرتوم".
وي� � ��أم � ��ل ال� �ف ��ري ��ق �أن ت�ساهم
ال� � �ق � ��درات م� �ت� �ع ��ددة ال��وظ��ائ��ف
مل �� �س��اب�ير  3DTIPsيف دعم
ا�� �س� �ت� �خ ��دام امل �� �س��اب�ي�ر العاملة
بتقنية جماهر القوة ال��ذري��ة يف
التطبيقات الروتينية واملتقدمة
ب�ه��ذا امل �ج��ال ف���ض� ً
لا ع��ن تو�سيع
ن�ط��اق جم ��االت ال�ت���ص��وي��ر عايل
ال�سرعة بهذه التقنية ومقايي�س
القوة البيولوجية.
وتوىل الدعم املايل للدرا�سة ّ
كل
م��ن ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أبوظبي
و��ص�ن��دوق دع��م الأب �ح��اث التابع
ل�ه��ا �إىل ج��ان��ب ب��رن��ام��ج اجلري
ال � ��دويل ال �ت��اب��ع مل��ؤ��س���س��ة تريي
فوك�س يف فانكوفر بكندا.
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فرع «بيت اخلري» بدبي ينفق  730مليون درهم حتى الآن
•• دبي-الفجر:

�أفادت الإدارة املالية يف "بيت اخلري" �أن �إنفاق فرع اجلمعية
يف دب��ي �سجل �أع�ل��ى �إن�ف��اقٍ خ�يري ب�ين الأف ��رع منذ ت�أ�سي�س
اجلمعية عام  ،1989حيث بلغ �إجمايل ما �أنفقه حتى اليوم
ما يزيد عن  730مليون درهم ،ا�ستفادت منه 128,936
�أ�سرة وحالة ،منها  31,9مليون درهم �أنفقها الفرع خالل
الن�صف الأول من هذا العام  ،2022ا�ستفادت منها 8872
�أ��س��رة وح��ال��ة ،وه��و ما يعك�س �أهمية ال�ف��رع ،وحجم الأعباء
التي يتحملها لدعم و�إ�سعاد �أكرث النا�س حاجة.
ويعد فرع دبي الفرع الأول الذي رافق م�سرية "بيت اخلري"

وت �ط��ور ومن ��ا م�ع�ه��ا ب���ش�ك��ل الف ��ت وم���س�ت�م��ر ،ق�ب��ل �أن تبد�أ
اجلمعية بالتو�سع نحو الإم��ارات ال�شمالية لت�ؤ�س�س �أفرعها
يف الفجرية ور�أ���س اخليمة وعجمان وحديثاً حتا ،ومل يكن
م�ع��روف�اً كفرع م�ستقل حتى ع��ام  2013حيث ك��ان ي�شكل
وح��دة �إداري��ة �ضمن املقر الرئي�سي للجمعية يف نهدة دبي،
لكن تنامي ن�شاطه وحجم امل�ساعدات التي يقدمها اقت�ضت
تطوير مهامه ،ليعمل وفق نظام الأفرع التي ازدهر عطا�ؤها
يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.
ويغطي ف��رع دب��ي كافة مناطق �إم��ارة دب��ي ما ع��دا حتا التي
ت�ستقل بفرعها اخل��ا���ص ،كما يغطي معظم مناطق �إمارة
ال���ش��ارق��ة ،م��ا ع��دا بع�ض امل�ن��اط��ق ال�ب�ع�ي��دة ك��ال��ذي��د وكلباء

وخورفكان ،وقد �شهد الفرع طفرة يف الأداء والعطاء يف عام
 2021لبع�ض الرتتيبات الإدارية ،حيث حولت الإدارة له
الكثري من الأ�سر واحل��االت ،ليبلغ �إجمايل ما �أنفقه العام
املا�ضي  82,7مليون دره��م .ويقدم الفرع اليوم م�ساعدات
نقدية مهمة ب�شكل �شهري ت�ستفيد منها � 1,257أ�سرة
م��واط�ن��ة حم ��دودة ال��دخ��ل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل � 3,930أ�سرة
ت�ستلم عرب الفرع م�ساعدات غذائية وعينية ب�شكل �شهري،
كما يرعى الفرع الأيتام املواطنني و�أبناء املواطنات يف 314
�أ�سرة ،وقد قدم م�ساعدات طارئة ومقطوعة هذا العام حتى
نهاية يونيو لفك كربة � 2,042أ�سرة وحالة بقيمة �إجمالية
و�صلت �إىل  13,8مليون درهم.
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�سلطان بن �أحمد القا�سمي يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
�أعماله واملعنية مبتابعة خطط التنمية ال�شاملة يف الإم��ارة من خالل بالإ�ضافة �إىل مناطق و�أجهزة حديثة.
•• ال�شارقة -وام:
امل�شروعات احلديثة وتطوير العمل احلكومي وتوفري �أف�ضل اخلدمات كما ت�ضمن التقرير امل��راح��ل اجل ��اري تنفيذها ب��ال�ت�ع��اون م��ع ع��دد من
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني واملراحل امل�ستقبلية التي �ست�ضم مبانٍ جديدة
ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم للمواطنني والقاطنني على �أر�ض ال�شارقة.
ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي �صباح �أم�س الثالثاء يف مكتب �سمو واطلع املجل�س على تقرير حول م�ستجدات العمل يف م�شروع تو�سعة مطار و�شبكة طرق متكاملة ومواقف بالإ�ضافة �إىل املباين اخلدمية والت�شغيلية
احلاكم اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
ال�شارقة الدويل ،والذي ت�ضمن املراحل الأولية املنجزة من امل�شروع مثل لت�ساهم يف ا�ستيعاب النمو الكبري حلركة امل�سافرين يف مطار ال�شارقة
ناق�ش املجل�س خالل اجتماعه عدداً من املو�ضوعات املدرجة على جدول �إكمال ع��دد من املرافق املعنية بتعبئة الوقود و�إع��ادة التدوير واملعاجلة الدويل.

و�أثنى املجل�س على جهود هيئة مطار ال�شارقة الدويل يف العمل على تو�سعة
املطار وتوفري �أف�ضل اخلدمات و�أ�سرعها للم�سافرين ول�شركات الطريان
موجهاً با�ستمرار خطط التو�سعة والتطوير .وناق�ش املجل�س م�شروع
مر�سوم بقانون ب�ش�أن تنظيم دائ��رة ��ش��ؤون البلديات يف �إم��ارة ال�شارقة،
وبعد �إبداء ال�سادة �أع�ضاء املجل�س مالحظاتهم حول امل�شروع وجه املجل�س
با�ستكمال الدورة الت�شريعية لإ�صدار املر�سوم بقانون.

�أمني عام «حكماء امل�سلمني» يدعو �إىل تدبر درو�س مواجهة كورونا
•• �إ�سطنبول-وام:

دعا امل�ست�شار حممد عبدال�سالم الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني �إىل �ضرورة
اال�ستفادة من الدرو�س والعرب التي �صاحبت مواجهة جائحة "كورونا" ،خا�صة
يف ما يتعلق بعدم امل�ساواة والتوزيع غري ال�ع��ادل للقاحات ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد
احلاجة امللحة لإر��س��اء ثقافة التعاي�ش امل�شرتك والأخ��وة الإن�سانية ،ب��دال من
الرتكيز على امل�صالح الفردية.
وقال الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني  -خالل م�شاركته يف م�ؤمتر اجلامعة
ال�صيفية الدولية للقيادة عرب الثقافات ،ال��ذي عقد بال�شراكة بني اليون�سكو
وم�شروع عالء الدين مبقر جامعة به�شي �شهري يف ب�شيكتا�ش ،با�سطنبول حتت
عنوان "جائحة فريو�س كورونا والآث��ار االجتماعية واالقت�صادية ل�صور عدم
امل�ساواة" � -إن الإن�سانية واجهت خالل جائحة كورونا حتديا �أخالقيا جديدا،

واختبارا حقيقيا لل�ضمري الإن�ساين يف ظل التوزيع غري املتكافئ لإمدادات
ولقاحات فريو�س كورونا.
ون��وه �إىل ال��دور ال��ذي لعبته وثيقة الأخ��وة الإن�سانية ،التي وق��ع عليها الإمام
الأكرب �شيخ الأزهر �أ .د� .أحمد الطيب ،رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني ،وقدا�سة
البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة الكاثوليكية ،برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،يف الت�أكيد على قيم الأخوة
الإن�سانية ،فكانت مبثابة �إع�لان تاريخي انبثق ن��وره من �أبوظبي للعامل كله
يف عام 2019؛ لتذكرنا ب�أننا جميعا خلق اهلل ،وت�ؤكد على �ضرورة �إر�ساء قيم
العدل وامل�ساواة بني جميع الب�شر.
و�أ�ضاف امل�ست�شار حممد عبدال�سالم �أن هذه الوثيقة �أكدت �أن اهلل خلقنا جميعا
"ب�شرا مت�ساوين يف احلقوق والواجبات والكرامة" مما يعني �أن الو�صول غري
املتكافئ �إىل املوارد الالزمة؛ كالرعاية ال�صحية والتعليم ،يتعار�ض مع �إرادة اهلل،

وهذا �أمر نحتاج �إىل التغلب عليه ،الفتا �إىل �أن الوثيقة �أ�س�ست ملجتمعات املواطنة
اخلالية من العن�صرية والتمييز والتطرف والتع�صب الديني �أو القومي �أو
العرقي ،وتنظر حلقوق الأطفال والن�ساء والالجئني ،وتواجه منطق احلرب
والعنف وتدعم احلوار ،وتدعو لالندماج الإيجابي ،وتفتح الباب لتحويل هذه
الأخوة �إىل رابطة عاملية ي�ؤمن بها الب�شر يف كل مكان.
و�أو��ض��ح الأم�ين العام �أن وثيقة الأخ��وة الإن�سانية جنحت يف حتريك الراكد،
و�إع��ادة بناء قيم م�ضادة خلطابات الكراهية واالن�ع��زال والعن�صرية ،وفر�ضت
تلك القيم نف�سها على طاولة املجتمع الدويل؛ فتبنتها الأمم املتحدة ،وقررت
�أن تكون ذكرى توقيعها يف الرابع من فرباير من كل عام ،يوما دوليا للأخوة
الإن�سانية ،يحتفل فيه ال�ع��امل ،و�سط تعهدات م��ن العديد م��ن ال��دول لتبني
الوثيقة يف مدوناتها الوطنية ،ويف مناهجها التعليمية ،داعيا الطالب امل�شاركني
يف امل�ؤمتر �إىل ن�شر الوعي بقيم الأخوة الإن�سانية يف جمتمعاتهم ،وحث املنظمات

املعنية مثل جمل�س حكماء امل�سلمني ،وم�شروع عالء الدين ،واليون�سكو على �أن
تكون م�ستعدة للدعم وامل�ساعدة.
ووجه امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ال�شكر مل�شروع عالء الدين ومنظمة اليون�سكو
وجامعة به�شي �شهري على تنظيم امل�ؤمتر الذي ينعقد برعاية منظمة اليون�سكو،
وم�شروع عالء الدين� ،إ�ضافة �إىل جامعة باهي�شاير�س الرتكية ،كملتقى دويل
لطالب اجلامعات ت�شارك فيه نحو  30جامعة من �أنحاء العامل .ويت�ضمن
برنامج امل�ؤمتر دورة تدريبية لل�شباب حول ت�أثري عدم امل�ساواة على املجتمع ،ويف
غ�ضون �أ�سبوعني هما عمر ال��دورة� ،سيتو�صل الطالب �إىل فهم �أعمق للت�أثري
وا�سع النطاق لعدم امل�ساواة على جمتمعاتنا ،و�سبل الإن�صاف املمكنة ،عرب عدد
من املحا�ضرين الدوليني ،كما �سيقوم الطالب ب�إجراء م�شروع بحث جماعي
ينفذ خالل مدة ال��دورة ،ويحكم من قبل جلنة دولية ،مع منح امل�شروع الفائز
جائزة عالء الدين لل�شباب خالل حفل خا�ص يف العا�صمة الفرن�سية باري�س.

الإمارات ت�ستعر�ض جتربتها مبواجهة كوفيد� 19 -أمام كليات التقنية العليا تطور �أول خدمة ا�ستباقية لطلبتها

امل�ؤمتر الإقليمي حلماية و تعزيز حقوق الإن�سان بالقاهرة
•• القاهرة  -وام:

�شاركت دولة الإمارات يف �أعمال امل�ؤمتر الإقليمي الرابع رفيع امل�ستوى حلماية و
تعزيز حقوق الإن�سان الذي ب��د�أت �أعماله يوم �أم�س الأول االثنني مبقر الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة حتت عتوان " �أثر الأزمات على التمتع
بحقوق الإن�سان ..جائحة كوفيد -19كنموذج" بالتعاون وال�شراكة بني الأمانة
العامة للجامعة ومكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
تر�أ�س وفد دولة الإمارات �سعادة �سعيد را�شد احلب�سي مدير �إدارة حقوق الإن�سان
بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،الذي �أكد يف مداخلته �أمام امل�ؤمتر �أن حكومة
دولة الإم��ارات �أخ��ذت على عاتقها منذ بداية تف�شي اجلائحة م�س�ؤولية احلفاظ

على �صحة و�سالمة املجتمع ،وذلك من خالل حزمة من الت�شريعات وال�سيا�سات
واالج��راءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي �ساهمت يف احلد من تداعيات
هذه اجلائحة .و �أو�ضح �سعادته �أن جميع اجلهود و الإج��راءات التي ّ
مت اتخاذها
جاءت وفق املبادئ التوجيهية واال�سرت�شادية والتو�صيات ال�صادرة عن املنظمات
ال��دول�ي��ة املتخ�ص�صة كمنظمة ال�صحة العاملية و �أج�ه��زة و�آل �ي��ات وجل��ان الأمم
املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان .و ا�ستعر�ض �سعادة احلب�سي ال�سيا�سات والربامج
واال�سرتاتيجيات التي اعتمدتها دول��ة الإم��ارات يف �إط��ار جهود جت��اوز اجلائحة،
و�أهمها ا�سرتاتيجية ما بعد كوفيد– 19و التي تهدف �إىل تطوير منظومة العمل
احلكومي عرب خطط و�آليات تغطي �ستة قطاعات هي ال�صحة ،واالقت�صاد ،والأمن
الغذائي ،والتعليم ،واملجتمع ،واحلكومة.

«كهرباء دبي» تواكب نه�ضة الإمارة ومنوها ال�سكاين بزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة واملياه
•• دبي-وام:

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وف��ق �أع �ل��ى معايري
االع �ت �م��ادي��ة وال �ت��واف��ري��ة والكفاءة
واجلودة ل�سكان دبي الذين يبلغ عددهم
نحو ثالثة ماليني و� 514ألف ن�سمة
وم��ن املتوقع �أن ي�صل ه��ذا الرقم �إىل
 5.8مليون بحلول عام  .2040وتبلغ
ال�ق��درة الإنتاجية الإجمالية للهيئة
 14,117م�ي�ج��اوات م��ن الكهرباء
و 490مليون جالون من املياه املحالة
يومياً .وتواكب الهيئة الطلب املتزايد
على الطاقة واملياه يف دبي وت�ؤدي دوراً
رئي�سياً يف جهود الإم��ارة لزيادة ن�سبة
الطاقة املتجددة وامل�ستدامة يف �إطار
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دب��ي ل�ل�ط��اق��ة النظيفة
 2050وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دب��ي للحياد
ال �ك��رب��وين  2050ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
توفري  100%من القدرة الإنتاجية
للطاقة يف دب��ي م��ن م���ص��ادر الطاقة
النظيفة بحلول عام .2050
وق� ��ال م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم�م��د الطاير
ال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لهيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي" :نعمل يف
�إطار ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ل �ت��وف�ير ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة متطورة
ت�سهم يف تر�سيخ مكانة دب��ي كوجهة
مف�ضلة للعي�ش والعمل واال�ستثمار
وال��زي��ارة وتلبي الطلب امل�ت��زاي��د على

خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وف��ق �أعلى
م �ع��اي�ي�ر ال� �ت ��واف ��ري ��ة واالع �ت �م ��ادي ��ة
والكفاءة واجل��ودة حيث تطور الهيئة
خطط تو�سعة البنية التحتية للطاقة
واملياه بنا ًء على توقعات الطلب حتى
ع� ��ام  .2031ون �ع �م��ل ع �ل��ى تنفيذ
م�شاريع رائ��دة لتنويع م�صادر �إنتاج
ال� �ط ��اق ��ة ت �� �ش �م��ل خم �ت �ل��ف م�صادر
وتقنيات الطاقة النظيفة واملتجددة
املتاحة يف دب��ي لتحقيق ر�ؤي��ة القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة مل���س�ت�ق�ب��ل �أك �ث��ر �إ�� �ش ��راق� �اً
وا�ستدامة لأجيالنا القادمة ".ويعد
جم �م��ع حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية الذي تنفذه الهيئة
�أك�ب��ر جم �م��ع ل�ل�ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة يف
موقع واحد على م�ستوى العامل بنظام
املنتج امل�ستقل للطاقة و�ست�صل قدرته
الإن �ت��اج �ي��ة �إىل  5,000ميجاوات

بحلول عام .2030
وت �ب �ل��غ ال� �ق ��درة الإن �ت��اج �ي��ة احلالية
للمجمع  1,627ميجاوات با�ستخدام
الأل � � ��واح ال���ش�م���س�ي��ة الكهرو�ضوئية
وت �ن �ف��ذ ال �ه �ي �ئ��ة م �� �ش��اري��ع �أخ� � ��رى يف
املجمع ب��إج�م��ايل  1,233ميجاوات
با�ستخدام تقنيتي الأل ��واح ال�شم�سية
ال�ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة وال �ط��اق��ة ال�شم�سية
امل ��رك ��زة .وت �ب �ل��غ ال� �ق ��درة الإنتاجية
للطاقة النظيفة �ضمن مزيج الطاقة
يف دبي  11.5%ومن املتوقع �أن ت�صل
�إىل  14%بنهاية العام اجلاري.
ويعد جممع جبل علي لإنتاج الطاقة
وحت�ل�ي��ة امل �ي��اه ال�ت��اب��ع لهيئة كهرباء
وم �ي��اه دب��ي �أح ��د ال��رك��ائ��ز الرئي�سية
ل�ت��زوي��د �إم ��ارة دب��ي ب�خ��دم��ات كهرباء
وم�ي��اه ذات اع�ت�م��ادي��ة وك �ف��اءة وجودة
عالية.

وق��د دخلت الهيئة مو�سوعة غيني�س
لل��أرق��ام القيا�سية ع��ن �أك�ب�ر من�ش�أة
لإن � �ت� ��اج ال �ط ��اق ��ة ب��ا� �س �ت �خ��دام الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي يف م��وق��ع واح� ��د  -بقدرة
 9,547م �ي �ج��اوات م ��ن الكهرباء.
ومت�ت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة  43وح ��دة لتحلية
املياه بتقنية التقطري الوم�ضي متعدد
امل��راح��ل  /MSF/ب �ق��درة �إنتاجية
ت�صل �إىل  427مليون جالون من املياه
املحالة يومياً موزعة على  6حمطات
� /D, E, G, K, L, M/إ�ضافة �إىل
وح��دت�ين بتقنية ال�ت�ن��ا��ض��ح العك�سي
لتحلية م �ي��اه ال�ب�ح��ر /SWRO/
بقدرة �إنتاجية تبلغ  63مليون جالون
م��ن امل�ي��اه يومياً وب�ه��ذا ت�صل القدرة
الإنتاجية الإجمالية للمياه يف الهيئة
�إىل  490مليون جالون يومياً.
كما تعد حمطة �إن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء من
ال�ع��وي��ر /امل�ح�ط��ة  /Hم��ن امل�شاريع
املهمة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه
دبي للوفاء مبعيار الهام�ش االحتياطي
املحدد للطلب ال��ذروي على الكهرباء
يف �إم��ارة دبي وتبلغ القدرة الإنتاجية
احلالية للمحطة  1996ميجاوات
من الكهرباء.
وتبلغ القدرة الإنتاجية احلالية ملجمع
ح�صيان لإن�ت��اج الطاقة وال��ذي يعمل
ب��ال�غ��از الطبيعي  1,800ميجاوات
بنظام املنتج امل�ستقل و�ستتم �إ�ضافة
 600م�ي�ج��اوات �أخ��رى خ�لال العام
املقبل لت�صل بذلك القدرة الإنتاجية
للمجمع �إىل  2400ميجاوات.

•• �أبوظبي-وام:

جن�ح��ت ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف
ت�أ�سي�س نظام متكامل لديها يدعم
التحول ال�شامل نحو اال�ستباقية يف
تقدمي اخلدمات التعليمية ،وفقاً
الح�ت�ي��اج��ات وتف�ضيالت الطالب
وتقدميها لهم يف ال��وق��ت املنا�سب
من خالل حتويل خدمة "ا�ستخراج
ك �� �ش��ف الدرجات" ل �ل �ط��ال��ب �إىل
خ��دم��ة ا��س�ت�ب��اق�ي��ة م�ت��وف��رة ب�شكل
تفاعلي وف��ق امل���س�ت�ج��دات وب�شكل
م �� �س �ت �م��ر ع� �ل ��ى م � � ��دار ال�سنوات
الدرا�سية للطالب باالعتماد على
ت�ق�ن�ي��ة الـ"بلوك ت�شني" لتكون
بذلك الكليات �أول م�ؤ�س�سة تعليم
عايل حكومية بالدولة تتحول نحو
تقدمي اخلدمات اال�ستباقية.
وذل ��ك يف �إط� ��ار ت��وج �ه��ات حكومة
دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات ن �ح ��و التحول
الرقمي ال�شامل يف الدولة وتقدمي
خ��دم��ات ا�ستباقية ب�ك�ف��اءة عالية
لأفراد املجتمع.
وج��اء �إط�لاق اخلدمة اال�ستباقية
يف ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا تعزيزاً
جل�ه��ود حكومة دول��ة الإم� ��ارات يف
ت�ب�ن��ي �أه� ��داف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دولة
الإم� � � ��ارات ل �ل �خ��دم��ات احلكومية
ومت � �ك �ي�ن اجل� � �ه � ��ات م � ��ن تطوير
وتقدمي خدمات ا�ستباقية �شاملة
للمتعاملني يف خمتلف القطاعات
احلكومية لت�صل �إىل املتعامل يف �أي
مكان وعلى مدار ال�ساعة وحتقيق
م �� �س �ت �ه��دف��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف
تقدمي خدمات �شخ�صية ا�ستباقية
ب �ن �� �س �ب��ة  100%ب �ح �ل��ول العام
.2023
و�أكد �سعادة حممد بن طليعة رئي�س
اخلدمات احلكومية حلكومة دولة
الإمارات �أن حكومة دولة الإمارات
ت �ت �ب �ن��ى اال�� �س� �ت� �ب ��اق� �ي ��ة وامل � ��رون � ��ة
وت��وظ�ي��ف التكنولوجيا احلديثة
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات احلكومية
جت�سيداً لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س

ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" يف
ت�سريع التحول الرقمي ال�شامل
يف ال� ��دول� ��ة ل�ل�ارت� �ق ��اء مب�ستوى
الأداء وحت�سني حياة النا�س.
وقال �إن تقدمي كليات التقنية العليا
خدمات تعليمية ا�ستباقية للطالب
وفقاً الحتياجاتهم وتطلعاتهم من
خ�لال االعتماد على التكنولوجيا
احل ��دي� �ث ��ة وال ��رق� �م� �ن ��ة وتقنيات
البلوك ت�شني ي�شكل خطوة مهمة
يف حتقيق توجهات القيادة بتقدمي
خ��دم��ات �سل�سة وا�ستباقية للنا�س
وج�ع�ل�ه��ا الأف �� �ض��ل ع��امل�ي�اً م��ا يعزز
ال �ت �ك��ام��ل وال �ت �ع��اون ب�ي�ن خمتلف
اجل �ه��ات لإح� ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف
التحول الرقمي يف الدولة وتقدمي
خ��دم��ات ذك�ي��ة بي�سر و�سهولة مبا
ينعك�س �إيجاباً على جمتمع دولة
الإم � � � � ��ارات وج ��اه ��زي ��ة احلكومة
للم�ستقبل.
من جهته �أو�ضح �سعادة الربوفي�سور
ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف ال���ش��ام���س��ي مدير
جم�م��ع ك�ل�ي��ات التقنية ال�ع�ل�ي��ا� ،أن
ال �ك �ل �ي��ات ت�ع�م��ل دائ �م��ا وف ��ق ر�ؤي ��ة
وتوجهات القيادة احلكيمة وخا�صة
فيما يتعلق بالتحول الرقمي مبا
يدعم جودة اخلدمات واال�ستدامة
وج � ��ودة احل� �ي ��اة وال� �ي ��وم الكليات
ل��دي�ه��ا ق��اع��دة ع�م��ل تنطلق منها
ن �ح��و حت��وي��ل اخل ��دم ��ات القابلة
للتحول لت�صبح خدمات ا�ستباقية
وب�شكل خ��ا���ص اخل��دم��ات املوجهة
للطلبة مبا يدعم ت�سهيل �ش�ؤونهم
الأك��ادمي �ي��ة وال�ط�لاب�ي��ة والكليات

ل��دي�ه��ا ال �ي��وم ال �ك �ف��اءات والأدوات
واخل�ب�رة املطلوبة ل��دخ��ول جمال
"اخلدمات اال�ستباقية".
وثمن اجلهود التي بذلتها حكومة
دولة الإم��ارات يف ت�صميم و�إطالق
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة و�إط � � � ��ار متكامل
ل �ل �خ��دم��ات احل �ك��وم �ي��ة املتميزة
ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت ال��رك �ي��زة الأ�سا�سية
لإح��داث نقلة نوعية يف اخلدمات
وتوفري الدعم والتوجيه واجلهود
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وال �ت �ع��اون امل�ستمر
م��ع الكليات ل�لارت�ق��اء باخلدمات
احلكومية بهدف تعزيز جودة حياة
املجتمع وامل�ت�ع��ام�ل�ين .و�أ� �ض��اف �أن
الكليات بد�أت بواحدة من اخلدمات
الهامة للطالب واملتعلقة بح�صوله
ع�ل��ى "ك�شف الدرجات" يف نهاية
ك��ل ف�صل درا� �س��ي ح�ي��ث مت �أمتتة
اخلدمة بالكامل ومن ثم حتويلها
�إىل خ ��دم ��ة ا� �س �ت �ب��اق �ي��ة متوفرة
للطالب ق�ب��ل �أن يطلبها وب�شكل
م�ستحدث وتعر�ض عليه على مدار
��س�ن��وات درا��س�ت��ه با�ستخدام تقنية
ب �ل��وك ت �� �ش�ين ح �ي��ث مت توفريها
ال�ي��وم لأك�ثر م��ن � 20أل��ف طالب
وطالبة من امللتحقني بالكليات.
و�أ�شاد ال�شام�سي بجهود فريق عمل
الكليات القائم على تعزيز الأداء
يف اخل��دم��ات اال�ستباقية و�إع ��داده
خل�ط��ة ع�م��ل م�ستقبلية تت�ضمن
ال �ع ��دي ��د م ��ن اخل� ��دم� ��ات املقرتح
حت��وي�ل�ه��ا �إىل خ��دم��ات ا�ستباقية
 ..الف�ت��ا �إىل � �ض��رورة الأخ ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار ط�ب�ي�ع��ة ال �ك �ل �ي��ات كونها

م�ؤ�س�سة تعليمية ونوعية اخلدمات
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا وال� �ت ��ي ال ي�سهل
حت��وي �ل �ه��ا �إىل ا��س�ت�ب��اق�ي��ة خا�صة
كونها خدمات تقدم ب�شكل م�ستمر
على مدار �سنوات الدرا�سة للطالب
وتخ�ضع للتغري يف كل ف�صل درا�سي
ووفقاً للتطور الدرا�سي للطالب.
بدوره �أو�ضح حممد علي التميمي
م�ست�شار التميز احلكومي بكليات
التقنية �أن الكليات ب ��د�أت يف بناء
قاعدة عمل للتحول نحو اخلدمات
اال��س�ت�ب��اق�ي��ة وال �ت��ي ي�ت��م تقدميها
دون ت� ��دخ� ��ل ب� ��� �ش ��ري وت� �ع ��ر� ��ض
ع�ل��ى ال �ط�لاب ع�ل��ى م ��دار �سنوات
درا�ستهم و�أن خدمة �إ�صدار "ك�شف
الدرجات" �أوىل اخلدمات التي مت
حتويلها خلدمة ا�ستباقية والتي
ك��ان��ت ت�ت�ط�ل��ب �أن ي �ق��دم الطالب
طلباً للح�صول عليها ومن ثم ت�أخذ
ن�ح��و خم�سة �أي ��ام ع�م��ل لإجنازها
وي �ق ��وم ع �ل��ى ه ��ذه اخل ��دم ��ة �أك�ث�ر
من  16موظفاً لإدخ��ال البيانات
و�إع��داده��ا للطالب بالإ�ضافة �إىل
طباعة ك�شف الدرجات التي كانت
ت�ستهلك �أكرث من � 15ألف ورقة
�سنوياً وك��ل ه��ذه الأرق ��ام �أ�صبحت
�صفراً اليوم ،فقد �أ�صبحت خدمة
ي �ت��م ت �ق��دمي �ه��ا م ��ن دون احلاجة
�إىل �أوراق ت�ع��ر���ض ع�ل��ى الطالب
ق�ب��ل �أن يطلبها وي�ح���ص��ل عليها
وقتما ي�شاء وم��ن �أي م�ك��ان وعرب
�أي جهاز �إل �ك�تروين .كما مت ربط
اخلدمة وقواعد البيانات املرتبطة
بها بالبلوك ت�شني ب�شكل تفاعلي
وحلظي بحيث يتم التحديث على
الوثائق دون تدخل ب�شري ما �ساهم
يف توفري اجلهود اخلا�صة بعمليات
التحقق وتوفري ك�شوفات الدرجات
املعتمدة وامل��وث��وق��ة للطلبة ب�شكل
فوري �إ�ضافة �إىل منح اجلهات التي
تطلب هذه ال�شهادات من الطالب
�إم �ك��ان �ي��ة ال ��ول ��وج ل�ل �ب �ل��وك ت�شني
ل �ل �ت ��أك��د م��ن م���ص��داق�ي�ت�ه��ا ب�شكل
فوري �أي�ضا وبالتايل توفري الوقت
واجل �ه��د ع�ل��ى ال �ط�ل�اب والكليات
واجلهات.
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حممد ال�شرقي ي�ستقبل ح�صة بوحميد ويطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع
املجتمعية ودعم �أهداف الدولة يف قطاع التنمية االجتماعية امل�ستدامة .جاء
•• الفجرية -وام:
ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ويل عهد الفجرية ،يف مكتبه بالديوان الأمريي،
�أ ّك��د �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية �أهمية دور معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ،والوفد املرافق لها.
ال�سيا�سات والربامج املجتمعية يف خدمة املواطنني والوقوف على احتياجاتهم واط ّلع �سموه على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع التي ت�ستهدف الأ�سرة
كافة وتوفري �سبل احلياة الكرمية لهم بهدف االرتقاء بالن�سيج االجتماعي الإماراتية وتخدم منظومة العمل االجتماعي يف الدولة ،عرب تقدمي خمتلف
والوطني وحتقيق �سالمته .و�أ�شار �سموه �إىل الأولوية التي توليها قيادة دولة الت�سهيالت واملبادرات لكافة فئات املجتمع ،مبا ي�سهم يف ن�شر قيم التالحم
الإم��ارات لأبناء الوطن ،متمثلة يف توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد املجتمعي وحتقيق جمتمع م�ستقر ومتما�سك .و�أ�شاد �سمو ويل عهد الفجرية،
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ب�إعادة هيكلة "برنامج الدعم بجهود الوزارة يف دعم ر�ؤية دولة الإمارات يف العمل املجتمعي ،واحلر�ص على
االجتماعي مل �ح��دودي ال��دخ��ل م��ن امل��واط�ن�ين ،لتح�سني اح��وال�ه��م املعي�شية تقدمي كافة �أ�شكال الدعم لأف��راد املجتمع ،مبا يتواءم مع الر�ؤية التنموية
وجودة حياتهم ،م�ؤكدًا دعم ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شاملة للدولة .ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�ف�ج�يرة بتقدمي �أف���ض��ل اخلدمات عهد الفجرية.

06

هيئة البيئة ت�سلط ال�ضوء على جهود �أبوظبي يف املحافظة على �أ�شجار القرم و�إعادة ت�أهيلها

•• �أبوظبي-وام:

منذ ت�أ�سي�سها � ..أولت دولة الإمارات اهتمامها لو�ضع وتطوير مبادرات وخطط
ا�سرتاتيجية حلماية البيئة حتى عام  2050وما بعده م�ستلهمة ر�ؤيتها من
الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
الذي كان له نظرة ثاقبة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل كما كان �أحد �أهم رواد حماية
البيئة يف العامل وعرف با�سم "رجل البيئة الأول" حيث ا�شتهر بحبه ورعايته
للتنوع البيولوجي بكافة �صوره وقد �سارت هيئة البيئة � -أبوظبي على نهجه
و�سعت لإكمال م�سريته يف جمال احلفاظ على البيئة يف �إمارة �أبوظبي.
وخالل م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ يف غال�سكو /كوب � .. /26أعلنت
معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة عن
خطة وطنية ل��زراع��ة  100مليون م��ن �أ�شجار ال�ق��رم بحلول ع��ام  2030يف
حني و�ضعت �أبوظبي يف فرباير من هذا العام ً
خططا طموحة لرت�سيخ الإمارة
كمركز عاملي للبحث واالبتكار يف دعم احلفظ من خالل مبادرة �أبوظبي لأ�شجار
القرم.
وكان قد مت الإعالن عن هذه املبادرة خالل زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
ول�ي��ام ،دوق كامربيدج �إىل الإم ��ارات العربية املتحدة كما تعترب ه��ذه املبادرة
امتداداً مل�شروع الكربون الأزرق مع الرتكيز على �أهمية �أ�شجار القرم ودورها
يف مكافحة التغري املناخي من خالل عزل الكربون ومت الإع�لان عن امل�شروع

الرئي�سي عندما التقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري وليام مع �سمو ال�شيخ خالد
بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س
املكتب التنفيذي لإمارة �أبوظبي يف حديقة القرم يف اجلبيل.
وتلعب الهيئة �أدوارا متعددة يف دعم اجلهود التي تبذلها الدولة لتحقيق �أهداف
دولة الإمارات وطموح �إمارة �أبوظبي و�إبراز دورها الريادي يف مواجهة تغري املناخ
كما تهدف �إىل حت�سني عملية جمع البيانات من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا
وال��ذك��اء اال�صطناعي والتقنيات املكانية وتوفري بيانات عن انبعاثات غازات
الدفيئة وثاين �أك�سيد الكربون على وجه اخل�صو�ص.
كما ت�سعى الهيئة �إىل ت�سليط ال�ضوء على تدابري التخفيف التي من �ش�أنها تقليل
الت�أثري البيئي للقطاعات املختلفة مبا يف ذلك ال�صحة واملياه والبنية التحتية
بالإ�ضافة �إىل تطوير طرق للحد من الت�أثري على الأنواع والأنظمة البيئية.
بالإ�ضافة �إىل الفوائد املتعلقة باملناخ  ..تعترب النظم البيئية للكربون الأزرق ذات
قيمة للمجتمعات ال�ساحلية مثل �أبوظبي فهي حتمي ال�شواطئ وحت�سن جودة
املياه وتوفر مناطق ح�ضانة ملجموعة وا�سعة من الأن��واع البحرية واملائية كما
�أنها تدعم ال�سياحة ال�ساحلية امل�س�ؤولة ف�ض ً
ال عن قيمتها الثقافية واالجتماعية
الهامة.
وكانت دول��ة الإم ��ارات من �أوائ��ل ال��دول التي �أدرك��ت �أهمية امل��وائ��ل ال�ساحلية
وا�ستعادة غابات �أ�شجار القرم وقد بذلت جهودا كبرية للمحافظة عليها منذ
�سبعينيات القرن املا�ضي كما مت تنفيذ م�شروع �أبوظبي الإر�شادي للكربون الأزرق

بقيادة هيئة البيئة � -أبوظبي وكانت �أبوظبي املكان املثايل ملثل هذا امل�شروع نظراً
ملفاهيمها املبتكرة والتزامها بالتنمية امل�س�ؤولة بيئ ًيا.
وخ ُل�ص امل�شروع ب�شكل عام �إىل �أن النظم البيئية للكربون الأزرق يف �أبوظبي �سوق
تقوم بتخزين �أكرث من  41مليون طن من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون داخل
الرتبة والكتلة احليوية �أي �أكرث من االنبعاثات ال�سنوية يف الإمارة من قطاعي
النفط وال�غ��از  26.4/مليون ط��ن� /أو من قطاعي املياه والكهرباء 30.9/
مليون ط��ن /يف ذل��ك ال��وق��ت �أدى جن��اح امل���ش��روع �إىل �إط�ل�اق امل��رح�ل��ة الثانية
و�سعت من
املعروفة با�سم م�شروع الكربون الأزرق الوطني يف عام  2015والتي َّ
فهم وتقييم جوانب خدمات النظم البيئية ال�ساحلية للكربون الأزرق يف خمتلف
�إمارات الدولة.
ً
ومتتلك �أبوظبي �أقدم املبادرات املعروفة عامليا ال�ستعادة وت�أهيل �أ�شجار القرم
حيث يبلغ عمر بع�ض الأ�شجار امل��وج��ودة يف الإم��ارة ما يقرب من  100عامًا
ويف عام  2015احتلت �أ�شجار القرم حوايل 14117هكتارًا منت�شر ًة يف مواقع
متفرقة بجميع �أنحاء الإم��ارة وخالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية متت زراع��ة ما
ال يقل ع��ن  15مليون �شجرة م��ن �أ�شجار ال�ق��رم ال�صغرية على ط��ول �ساحل
�أبوظبي.
وخ�ل�ال �شهر ف�براي��ر � 2022أطلقت �شركة االحت��اد للطريان بالتعاون مع
هيئة البيئة � -أبوظبي برنامج "غابة االحتاد لأ�شجار القرم" لتقدم ل�ضيوفها
وال�شركات املتعاملة معها و�شركائها فر�صة تبني �أ�شجار القرم بهدف خف�ض

ب�صمتهم الكربونية؛ ومتا�شيا مع مبادرة القرم � -أبوظبي جاء برنامج "غابة
االحت��اد لأ�شجار القرم" ثمرة التعاون ب�ين االحت��اد وهيئة البيئة � -أبوظبي
و"جزيرة اجلبيل" وجمموعة "ذا �ستوري غروب" وغ�يره��م لدعم م�شاريع
حماية �أ�شجار القرم يف الدولة وتطوير م�صارف الكربون وامل��وارد الطبيعية
المت�صا�ص الكربون من الغالف اجلوي بناء على �شعار ال�شركة "من �أبوظبي
�إىل العامل".
و�أعلنت هيئة البيئة � -أبوظبي و�إجن��ي املتخ�ص�صة يف توفري خدمات الطاقة
منخف�ضة االنبعاثات الكربونية بال�شراكة مع �شركة د�ستنز اميجري املتخ�ص�صة
يف حلول هند�سة الطائرات ب��دون طيار واخل�براء يف جم��ال ا�ستعادة الكربون
الأزرق عن �إجن��از م�شروع امل�س�ؤولية البيئية واالجتماعية "الكربون الأزرق"
بنجاح والذي يهدف �إىل احلفاظ على �أ�شجار القرم يف الإم��ارة ،وت�ضمنت نرث
�أك�ث�ر م��ن � 35أل��ف ب��ذرة م��ن ب��ذور ال�ق��رم يف منطقة امل��رف��أ با�ستخدام تقنية
الطائرات ب��دون طيار املبتكرة للزراعة حيث جت��اوزت ن�سبة النجاح �أك�ثر من
 .35%وت�ستمر الهيئة يف تويل زمام املبادرة يف �إعادة ت�أهيل �أ�شجار القرم يف
�إمارة �أبوظبي وتت�ضمن خطتها امل�ستقبلية تطوير برامج فعالة من حيث التكلفة
وا�ستخدام �أحدث التقنيات املبتكرة لإعادة ت�أهيل غابات �أ�شجار القرم وا�ستعادة
مناطق القرم املفقودة واملتدهورة من خ�لال اتباع �أف�ضل املمار�سات الدولية
و�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة والأطراف املعنية وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف
مبادرات احلفاظ على القرم وا�ستعادته.

يف �إطار التزامها امل�ستمر بتوفري الرعاية ال�صحية جلميع �أفراد املجتمع

«�ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية
•• �أبوظبي-الفجر:

و ّق �ع��ت ال���ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�ضمان
ال���ص�ح��ي – � �ض �م��ان ،م��ذك��رة تفاهم
مع مركز �أبوظبي للإيواء والرعاية
الإن���س��ان�ي��ة – �إي � ��واء ،ال�ت��اب��ع لدائرة
ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف �أب��وظ �ب��ي ،بهدف
تعزيز �سبل التعاون يف جماالت حماية
ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان وت ��وف�ي�ر الرعاية
ال�صحية للم�ستفيدين املقيمني يف
دور الإيواء التابعة للمركز.
وتعمل م��ذك��رة التفاهم على تر�سيخ
ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن "�ضمان" و"�إيواء"
وت ��وح� �ي ��د اجل � �ه� ��ود امل� �ب ��ذول ��ة ل ��دى
اجلانبني خلدمة املجتمع و�أفراده ،من
منطلق امل�س�ؤولية االجتماعية ،خا�صة للم�ضي ق��دم �اً با�سرتاتيجية تعمل والرعاية الإن�سانية – �إي��واء" :تكلل
للمحتاجني للم�ساعدات والرعاية على توفري الرعاية ال�صحية ل�ضحايا هذه االتفاقية �شراكتنا الرا�سخة مع
ال�صحية الالزمة ،لبناء جمتمع ي�سمو االجت� ��ار ب��ال�ب���ش��ر وال �ع �ن��ف الأ�سري ،ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي،
بتمكني �أفراده وحمايتهم من خماطر حيث �ستقدم "�ضمان" تغطية ت�أمينية وال �ت��ي م��رت ب��ال�ك�ث�ير م��ن املحطات،
العنف .ووقع االتفاقية كل من �سعادة �صحية جم��ان�ي��ة و��ش��ام�ل��ة لل�ضحايا وكان للتعاون الوثيق فيها ب�صمة قوية
�سارة �شهيل ،املدير العام ملركز �أبوظبي امل �ق �ي �م�ين يف دور الإي � � � ��واء التابعة يف حت��وي��ل امل�ستفيدين م��ن �ضحايا
للإيواء والرعاية الإن�سانية – �إيواء ،للمركز ،وتتطلع االتفاقية �إىل توفري �إىل �أف��راد متمكنني يف جمتمعاتهم.
وح �م��د ع �ب��داهلل امل �ح �ي��ا���س ،الرئي�س خم�ت�ل��ف خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية وخالل عملنا معاً على مدى �سنوات،
التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�ضمان ال�شاملة ال�ت��ي يحتاجونها .ويف هذا �شهدنا حر�صاً على تعزيز قيم املركز
ال�صحي – �ضمان .وت�أتي االتفاقية يف ال �� �ص��دد ،ق��ال��ت ��س�ع��ادة � �س��ارة �شهيل ،التي ت�ضمن للم�ستفيدين �أف�ضل �سبل
�إط��ار اجلهود امل�شرتكة بني اجلهتني م��دي��ر ع ��ام م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للإيواء التمكني وال�سرية واخل�صو�صية".

و�أ�� �ض ��اف ��ت" :ترتكز �أه� � ��داف املركز
اال�سرتاتيجية على �إن�شاء �شبكة من
اخل��دم��ات التكميلية ت�شمل �شركاء
حم �ل �ي�ي�ن واحت � ��ادي �ي��ن و�إقليميني
ودول �ي�ين ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات متكاملة
وم�ستدامة حتقق �أعلى م�ستوى من
الرعاية والتمكني ل�ضحايا االجتار
ب��ال�ب���ش��ر وال �ع �ن��ف الأ� � �س ��ري .ونظراً
لطبيعة عمل املركز ونوع احلاالت التي
ي�ستقبلها ،يعد اجلانب ال�صحي ،الذي
�ستلعب فيه �ضمان دوراً مهماً ،عام ً
ال

�ضرورياً خالل مراحل �إعادة الت�أهيل
النف�سي واالجتماعي لل�ضحايا".
وقال حمد عبداهلل املحيا�س ،الرئي�س
التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي – "�ضمان"" :يعك�س توقيع
ه ��ذه امل ��ذك ��رة ج �ه��ودن��ا جت ��اه توفري
اخلدمات ال�صحية والرعاية ال�شاملة
ب�أعلى املعايري جلميع �أف��راد جمتمع
ال ��دول ��ة ،ومب ��ا ين�سجم م��ع �أهدافنا
ال��رام�ي��ة �إىل احت�ضان وت��وف�ير �شتى
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية الالزمة

مل��ن ه��م ب�ح��اج��ة ل �ه��ا ،ح�ي��ث �أن ��ه يقع
على عاتقنا م�س�ؤولية دع��م اجلهود
الوطنية يف تقدمي الرعاية ال�صحية
لأف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،وخ��ا��ص��ة ال�ضحايا
م�ن�ه��م ،ال��ذي��ن ه��م يف �أم ����س احلاجة
ملختلف �أوجه الرعاية".
و�أ�ضاف املحيا�س" :نفخر بالتعاون مع
مركز �أبوظبي للإيواء والذي جتمعنا
م�ع�ه��م � �ش��راك��ة ب � ��د�أت ع ��ام ،2014
وجنحنا من خاللها يف حتقيق الكثري
من الإجنازات املثمرة والهادفة خلدمة

املجتمع وترك �أثر �إيجابي .كما ن�سعى
م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال�ت�ع��اون �إىل تغطية
جميع دور الإيواء املتواجدة يف الدولة
و�أن ن�صل لأهدافنا امل�شرتكة وهي �أن
نحدث فرقاً ملمو�ساً و�أن نتمكن من
بناء جمتمع متما�سك حا�ضن جلميع
�أفراده" .وت�أتي هذه املذكرة امتداداً
مل���س��اه�م��ات "�ضمان" يف ال�ع��دي��د من
�أن���ش�ط��ة امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة من
بينها تقدمي برنامج للت�أمني ال�صحي
املعزز للعاملني يف خط الدفاع الأول

ب��ال��دول��ة ،كما ت�ع��اون��ت "�ضمان" مع
هيئة امل�ساهمات املجتمعية – معاً يف
�أوج جائحة كوفيد ،-19وتعترب من
امل��راع��اة ال��داع�م�ين للمبادرة العاملية
"ود" لتنمية الطفولة املبكرة .كما
�أدرج� � � ��ت "�ضمان" � �ض �م��ن قائمة
ج �ه��ات ال�ع�م��ل ال���ص��دي�ق��ة ل ل��آب ��اء يف
�إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وق��ائ�م��ة "لينكد �إن
لل�شركات الأكرث متكيناً للموظفني يف
دول��ة الإمارات" ،ف�ض ً
ال عن املبادرات
والأن �� �ش �ط ��ة اخل��ا� �ص��ة بامل�س�ؤولية
االجتماعية.
وي � �ق� ��دم م ��رك ��ز �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل��إي� ��واء
والرعاية الإن�سانية – �إي��واء خدمات
�شاملة وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات
العاملية ،مبا يف ذلك الإبالغ ،والت�أهيل
االج �ت �م��اع��ي وال �ن �ف �� �س��ي وال�صحي،
والإر�شاد الأ�سري ،والدعم القانوين،
ل���ض�ح��اي��ا االجت � ��ار ب��ال�ب���ش��ر يف دولة
الإم� ��ارات وال�ع�ن��ف الأ� �س��ري يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي .ويحر�ص امل��رك��ز على ن�شر
الوعي من خالل املبادرات والربامج
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ب �ه ��دف ت �غ �ي�ير النظرة
ال�سائدة يف املجتمع جتاه العنف ،كما
ي�ساهم يف البحوث وو�ضع ال�سيا�سات
التي ترمي �إىل وقف العنف.

هيئة النقل – عجمان تطلق الن�سخة الثانية من «دبي للثقافة» حتتفي بالرتاث الإماراتي الأ�صيل يف «مزاينة املرموم للرطب »2022

برنامج فني امل�ستقبل خالل مبادرة �صيفنا �سعادة
•• عجمان -الفجر:

�أطلقت هيئة النقل -عجمان الن�سخة الثانية من فني
امل�ستقبل خ�ل�ال م �ب��ادرة �صيفنا ��س�ع��ادة ال ��ذي �أطلقه
املجل�س التنفيذي برعاية �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي،
وي�ه��دف �صيفنا �سعادة اىل تعزيز م�شاركة املجتمع يف
التنمية امل�ستدامة من خالل تعزيز قدرات اجليل القادم
واال�ستفادة الإيجابية من وقت الفراغ وتنمية مهاراتهم
العملية والعلمية.
و�ضم فني امل�ستقبل خمتلف الفئات ال�شبابية  ،حيث بلغ
عدد املنت�سبني للربنامج � 17شابا  ،وا�ستهدف الربنامج
الفئة العمرية م��ن 13اىل  18عاما وي�ب��د�أ الربنامج
من ال�ساعة � 8صباحاً اىل � 11صباحاً ملدة �أ�سبوع.
وا�شارت ال�سيدة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير العام بالندب

ان برنامج �صيفنا �سعادة هي �أحدى املبادرات التي تخدم
خمتلف فئات املجتمع وتويل اهتمام باجليل القادم ليكون
واعداً يف خمتلف املجاالت مما ي�سهم يف تطوير قدراتهم
وتنميتها ،من خالل دجمهم مع الكادر الوظيفي للتعرف
على بيئة العمل وغر�س القيم الأ�سا�سية الواجب توافرها
خالل �أداء العمل .
وا�ضافت ان فني امل�ستقبل يعطي ال�شباب فر�صة لقيا�س
قدراتهم والتعرف عليها من خالل بناء مهاراتهم الفنية
والتدريبية العملية على ال�صيانة ال��دوري��ة للمركبات
م�ث��ل تغيري ال��زي��وت وم��ر���شِ �ح��ات امل��رك�ب��ات – ال�صيانة
الت�صحيحية :ا� �ص�لاح الأع �ط ��ال يف ح ��ال وج��وده��ا يف
املركبات بالإ�ضافة �إىل تبديل الإط��ارات� ،صيانة �أجهزة
التكييف  .ويعد املركز الفني التابع للهيئة النقل له دور
متخ�ص�ص يف تقدمي اخلدمات الفنية للمركبات بكافة
انواعها وفقا العلى معايري اجلودة والدقة

•• دبي-الفجر:

احتفت هيئة الثقافة والفنون يف دبي
"دبي للثقافة" برتاث الإمارة املميز
وروعة تقاليدها الأ�صيلة يف الن�سخة
الثانية من فعالية "مزاينة املرموم
للرطب" ال� �ت ��ي �أق��ام �ت �ه��ا جمعية
النه�ضة الن�سائية -فرع الل�سيلي يف
 25ي��ول�ي��و اجل ��اري �ضمن مبادرة
"تراث ومرياث" ،وذل ��ك يف قاعة
اخلزامى مبقر الفرع.
و� �ض �م��ن م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف الفعالية،
و ّف��رت "دبي للثقافة" رك�ن�اً للرتاث
ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ف �ي ��ه ب �ع ����ض احل� ��رف
التقليدية الإم��ارات�ي��ة ،متيح ًة �أمام
ال��زوار فر�صة التعرف عن كثب �إىل
تفا�صيل تلك احلرف التي توارثتها

الأجيال وحفظتها كجزء �أ�صيل من
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت��راث الثقايف
الإم ��ارات ��ي ال �ع��ري��ق .ك�م��ا ت�ضمنت
امل �� �ش��ارك��ة ف� �ق ��رات ت��راث �ي��ة قدّمها
ال�ب��اح��ث ال�ت�راث��ي الإم ��ارات ��ي �سامل
ه�ل�ال� ،إىل ج��ان��ب ف �ق��رة م�سابقات
تراثية ممتعة لتعزيز معارف الزوار
ح ��ول م �ف ��ردات امل � ��وروث الإم ��ارات ��ي
ال�غ�ن��ي .ت ��أت��ي ه ��ذه امل���ش��ارك��ة �ضمن
�إط� ��ار امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة للهيئة
يف االح �ت �ف��اء ب �ك �ن��وز دب ��ي الرتاثية
وما�ضيها العريق ،والتزامها ب�صونه
وح �م��اي �ت��ه ون �ق �ل��ه ع �ب�ر الأج � �ي� ��ال،
وتر�سيخ م�شاعر الفخر واالنتماء
ال��وط�ن��ي يف ن�ف��و���س �أف� ��راد املجتمع،
وخ�صو�صاً الأج�ي��ال ال�صاعدة .كما
ت� �ن ��درج �أي� ��� �ض� �اً � �ض �م��ن ج �ه��وده��ا يف

تر�سيخ مكانة املرموم كوجهة ثقافية
ت ��زخ ��ر مب � �ف ��ردات ال �ت ��راث الثقايف
الإم��ارات��ي ال��رائ�ع��ة .و ُت� َع��دُّ "مزاينة
امل ��رم ��وم للرطب" ف�ع��ال�ي��ة زراعية

ب�ي�ئ�ي��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ت��راث �ي��ة �سنوية وت �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز م��وق��ع املرموم
تقيمها جمعية النه�ضة الن�سائية -ب�شكل خا�ص ،ودبي عموماً ،يف جمال
ف ��رع اللي�سيلي مب���ش��ارك��ة ع ��دد من زراع ��ة ال�ن�خ�ي��ل ال ��ذي يتميز بتنوع
�أ�صحاب م��زارع النخيل ب�إمارة دبي ،وجودة �أ�صنافه.
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بتوجيهات �سعود بن �صقر  ..ترقية  361من الكادر املحلي ب�شرطة ر�أ�س اخليمة �صندوق الزكاة يحقق نتيجة متقدمة �ضمن اجلهات الأكرث ابتكارا يف احلكومة االحتادية
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أ�صدر اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد
عام �شرطة ر�أ�س اخليمة قرارا برتقية " "361من ال�ضباط و�صف ال�ضباط
والأفراد العاملني على مالك ال�شرطة املحليني يف القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة.
وتقدم قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة بال�شكر واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة على مبادرته الكرمية برتقية العاملني يف ال�شرطة املحلية ،معرباً
ل�سموه عن امتنان كافة املرفعني على ه��ذه امل�ب��ادرة اجلليلة التي �ستزيد من
�إ�صرارهم على موا�صلة العمل ب�شكل د�ؤوب للو�صول بالأداء �إىل �أرفع امل�ستويات،

واالرتقاء بالكفاءة يف حتقيق التميز الذي بات عنواناً ونهجا ا�سرتاتيجيا وا�ضحا
ت�سري عليه �شرطة ر�أ�س اخليمة يف كافة املجاالت.
ودعا اللواء علي بن علوان امل�شمولني بالرتقية �أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم توجيهات
القيادة الر�شيدة باملحافظة على �سلطة القانون وهيبة الدولة ،وتعزيز الثقة بني
�أف��راد املجتمع وجهاز ال�شرطة ،من خالل تقدمي املثل والنموذج الذي يعك�س
�أف�ضل القيم واملبادئ وال�سلوكيات واملمار�سات يف �إطار امل�س�ؤوليات املوكلة �إليهم،
واملحافظة على املكانة التي حققتها �شرطة ر�أ�س اخليمة يف �أوا�سط امل�ؤ�س�سات
الأمنية املتميزة حملياً ودولياً ،والتي تعك�س �أهداف ور�ؤى وزارة الداخلية التي
و�ضع ركائزها الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الداخلية والتي باتت اليوم بف�ضل اهلل وجهود القيادة الر�شيدة
وب�سواعد �أبنائها املخل�صني من �أف�ضل وزارات الداخلية على م�ستوى العامل.

•• �أبوظبي-وام:

حقق �صندوق الزكاة نتيجة متقدمة �ضمن درا�سة قيا�س جاهزية
االبتكار للجهات احلكومية االحت��ادي��ة  2022التي يعدها مكتب
رئ��ا��س��ة جمل�س ال� ��وزراء ب�شكل دوري ليكون ب��ذل��ك ال���ص�ن��دوق من
اجلهات الأكرث ابتكارا على م�ستوى احلكومة االحتادية يف الدولة.
و�أظهرت الدرا�سة تفوق �أداء �صندوق الزكاة االبتكاري ب�شكل ملحوظ
على املتو�سط يف الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام والذي يعمل يف
الن�سبة املئوية  82مقارنة بنتائج ع��ام 2017م حيث بلغت ن�سبة
الزيادة يف النتيجة املحققة لل�صندوق  8%بني العامني - 2017
 % 87/ 2022نتيجة عام  /2017ليحقق ال�صندوق هذا العام

�أداء �ضمن الن�سبة املئوية  ، % 94منوهة �إىل اخلدمات الريادية
ل�صندوق الزكاة.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن هذه النتيجة التي حققها ال�صندوق ت�صنفه
�ضمن الأف�ضل م��ن � 202شركة يف القطاع ال�ع��ام ،وكوجهة لعمل
املقارنات املعيارية يف القطاع االجتماعي ،م�شرية �إىل �أن �صندوق
الزكاة حقق كذلك ن�سبة  % 91عامليا حيث تناف�س يف هذا املعيار مع
� 5091شركة على م�ستوى العامل.
وتقدم �سعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي الأمني العام ل�صندوق الزكاة
بال�شكر والتقدير لقيادة الدولة الر�شيدة على اهتمامها بغر�س ثقافة
االبتكار والتميز يف احلكومة االحتادية ،م�ؤكدا حر�ص �صندوق الزكاة
على تبني ثقافة االبتكار وجعلها منهج و�أ�سلوب عمل.

«ل�ستم وحدكم»�« :صحة» تطلق خدمة اخلط ال�ساخن املجاين للدعم النف�سي
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بال�شراكة مع دائرة تنمية املجتمع ومركز �أبوظبي لل�صحة العامة�« ،صحة» تدعو �أفراد املجتمع �إىل �إعطاء الأولوية ل�صحتهم النف�سية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أبرمت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"� ،أكرب �شبكة للرعاية ال�صحية
يف دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة� ،شراكة م��ع دائ��رة تنمية املجتمع ومركز
�أبوظبي لل�صحة العامة للتعاون لدعم ا�ستمرار و تعزيز الدعم النف�سي عرب خط
الدعم "ا�ستجابة" .بد�أت خدمات الدعم النف�سي يف وقت �سابق يف عام 2021
حيث متت �إ�ضافتها �إىل حزمة اخلدمات املقدمة فيما يتعلق باال�ستجابة لوباء
كوفيد -19من خالل خط الدعم "ا�ستجابة".
�سي�ستمر خط الدعم "ا�ستجابة" والذي ميكن الو�صول �إليه عرب الرقم -800
 ،1717يف تقدمي خدمات الدعم النف�سي عرب الهاتف من قبل املتخ�ص�صني
العاملني يف "�صحة" .ويتاح اخل��ط ال�ساخن �ستة �أي��ام يف الأ�سبوع جماناً من
الأحد �إىل اجلمعة بني ال�ساعة � 8صباحاً و 6م�سا ًء لتلقي املكاملات وتقدمي الدعم
النف�سي مبا يف ذلك حاالت الطوارئ املجتمعية.
وت�ه��دف "�صحة" �إىل توفري بيئة �آم�ن��ة وحيادية وداع�م��ة حتافظ على �سرية
املت�صل .وتعد اخلدمة مبثابة مورد جمتمعي حيث �أن اخلدمة متاحة ملعاجلة
املخاوف النف�سية وحاالت الطوارئ املتعلقة بال�صحة النف�سية والأزمات النف�سية
عرب املكاملات الهاتفية .وتتنوع اخلدمات املقدمة من اال�ست�شارات الهاتفية �إىل
الإحاالت لتلقي خدمات ال�صحة النف�سية يف �شبكة "�صحة" ،مبا يف ذلك العيادات

النف�سية اخلارجية �أو ق�سم الطوارئ ،ف�ض ً
ال عن ت�سهيل اال�ست�شفاء للحاالت
النف�سية وفق احلاجة.
و�شدّد �سعيد جابر الكويتي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركة "�صحة" على
�ضرورة الرتكيز ب�شكل �أكرب على ال�صحة النف�سية ،من �أجل احلفاظ على �صحة
جيدة وتعزيز الرفاهية ب�صورة عامة .وقالت" :هناك زي��ادة يف الطلب عاملياً
على خدمات ال�صحة النف�سية .ويف الوقت نف�سه ،يوجد نق�ص يف القوى العاملة
امل�ؤهلة حول العامل ،مما يجعل الو�صول �إىل الرعاية يف الوقت املنا�سب حتدياً
حقيقياً .وتلتزم "�صحة" دائماً بت�سهيل الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية ذات
امل�ستوى العاملي جلميع �أبناء املجتمع".
يجري تعزيز الدعم النف�سي عرب خط الدعم "ا�ستجابة" ودعمه ب�شكل �أكرب من
خالل "�صحة" لتزويد �أف��راد املجتمع با�ست�شارات �آمنة وي�سهل الو�صول �إليها
ملعاجلة خمتلف م�شاكل �صحتهم النف�سية دون قلق املت�صل ب�ش�أن التكلفة ،مع
�ضمان �إخفاء هوية املت�صل ب�شكل كامل .وتوظف "�صحة" متخ�ص�صيها لتقدمي
ا�ست�شارات اخلط ال�ساخن وتوفري الدعم النف�سي جلميع املت�صلني الراغبني
باحل�صول على امل�ساندة.
و�أ��ض��اف الكويتي" :ل�س ّد الفجوة احلالية يف توفر خدمات ال�صحة النف�سية،
نعمل بالتن�سيق م��ع دائ ��رة تنمية املجتمع وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لل�صحة العامة
لتقدمي دعم نف�سي عايل اجل��ودة عرب خط الدعم الهاتفي .وه��ذه اخلدمة ال

تقت�صر على توفري اال�ست�شارة الفورية يف �أوقات ال�ضيق النف�سي ،ولكنها �أي�ضاً
مبثابة و�سيلة للو�صول �إىل خمتلف خدمات ال�صحة النف�سية املتخ�ص�صة التي
تقدمها العيادات اخلارجية التابعة ل�صحة وهي �أي�ضاً من�صة للتدخل ال�سريع يف
الأزمات .لكل الأ�شخا�ص الذين يعانون يف �صمت� ،أنتم ل�ستم وحدكم ،ندعوكم
�إىل االت�صال لتلقي امل�ساعدة".
وقالت �سعادة الدكتورة �أمنيات الهاجري ،املدير التنفيذي لقطاع �صحة املجتمع
يف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة" :كانت �إ�ضافة خدمة رعاية ال�صحة النف�سية
�إىل خط ا�ستجابة كخطوة ا�ستباقية مبكرة �أثناء جائحة كورونا انعكا�ساً اللتزامنا
بدمج ال�صحة النف�سية �ضمن خدمات ال�صحة العامة .لي�س هناك �صحة دون
�صحة نف�سية .لذلك ف�إن ا�ستمرار هذه اخلدمة وتو�سيع نطاقها كخدمة �إ�ضافية
طويلة الأجل خلط الدعم من �ش�أنه �أن يوفر امل�ساعدة ال�ضرورية لأي �شخ�ص
يف �أبوظبي يعاين من م�شاكل نف�سية� ،أو لديه �أ�سئلة متعلقة ب�صحته النف�سية،
�أو الأ�شخا�ص الذين يهتم لأمرهم ك�أفراد عائلته �أو �أطفاله �أو �أ�شقائه� ،أو كبار
ال�سن يف العائلة� ،أو حتى زمالئه و�أ�صدقائه� .سيكون امل�ست�شارون على ا�ستعداد
لال�ستماع وتقدمي امل�شورة وتقدمي التوجيه عرب هذه اخلدمة".
من املتوقع �أن ت�ؤدي التدخالت الفورية عرب اخلط ال�ساخن �إىل تقليل �أوقات ال�شاملة للرعاية.
االنتظار يف غرفة الطوارئ ،وتقليل مدة الإقامة يف امل�ست�شفيات ،وزيادة الو�صول تذكروا دائماً� ،أنتم ل�ستم وحدكم! للو�صول �إىل اخلط ال�ساخن للدعم النف�سي،
�إىل خ��دم��ات ال�صحة النف�سية يف ال��وق��ت املنا�سب ،ف�ض ً
ال ع��ن حت�سني اجلودة يرجى االت�صال على خط "ا�ستجابة" عرب الرقم .8001717

الفريق املري يرت�أ�س جمل�س القيادات العليا يف �شرطة دبي
ال�سمت� ،أم�ين عام
العام ل�ش�ؤون املنافذ بالوكالة ،وامل�ق��دم الدّكتور حمدان ّ
•• دبي-الفجر:
املجال�س القياديَّة.
ال�سمت ،القرارات ال�سابقة وما مت تنفيذه
تر�أ�س معايل الفريق عبداهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة دبي ،اجتماع وا�ستعر�ض املقدم الدّكتور حمدان ّ
جمل�س القيادات العليا يف �شرطة دبي ،بح�ضور اللواء الدّكتور عبدالقدو�س منها� ،إ�ضافة �إىل املوا�ضيع املدرجة يف جدول الأعمال ،ومنها ا�ستعرا�ض امل� ِّؤ�شرات
عبدال ّرزاق العبيديل ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون ال ّتميز وال ّرريادة ،واللواء احليوية للقيادة العامة ل�شرطة دبي يف الربع الثاين من العام اجلاري ،ومدى
الأ�ستاذ الدّكتور حممد �أحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية حتقيقها للأهداف املرجوة منها� ،إ�ضافة �إىل عر�ض تقرير املخاطر .كما مت
والتدريب ،واللواء املهند�س امل�ست�شار حممد �سيف ال ّزفني ،م�ساعد القائد العام ا�ستعرا�ض رحلة دبلوم االبتكار الذي يهدف �إىل تعزيز ا�سرتاتيجية االبتكار
ل�ش�ؤون العمليات ،واللواء اخلبري خليل �إبراهيم املن�صوري ،م�ساعد القائد يف �شرطة دبي ،وتطبيق مبادئ االبتكار املفتوح يف امل�شاريع االبتكارية ،و�إن�شاء
العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،واللواء �أحمد حممد رفيع ،م�ساعد القائد العام �شراكات مع القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض تقارير التدقيق الداخلي،
ل�ش�ؤون الإدارة ،والعميد حمودة حممد بال�سويدا العامري ،م�ساعد القائد وعدد من املوا�ضيع الأخرى.

 273من اخلدمات العالجية للأ�سنان مل�ستفيدي «اجتمـــاعية ال�شــارقة»

تنظمه بالتعاون مع وزارة الداخلية يف الفرتة من � 10إىل � 12أكتوبر 2022

بـاقة من اخلدمــــات ال�صحية لتعزيز الرفاه «�أدنيك» تفتح باب الت�سجيل يف املعر�ض الدويل للأمن الوطني ودرء املخاطر
االجتمــاعي لكبــــــار املواطنني بال�شـــــارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

حتر�ص دائرة اخلدمات االجتماعية
يف ال���ش��ارق��ة؛ على تعزيز خدماتها
امل �ق��دم��ة ل �ك �ب��ار امل ��واط� �ن�ي�ن بباقة
م��ن اخل��دم��ات الطبية والعالجية
للأ�سنان لكبار امل��واط�ن�ين يف �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ل �� �ض �م��ان احل� �ف ��اظ على
�صحتهم و�سالمتهم.
وق � ��ال � ��ت ف ��اط� �م ��ة داود امل � ��ازم � ��ي،
م��دي��ر م�ك�ت��ب اخل ��دم ��ات ال�صحية
بالدائرة ،متت �إ�ضافة هذه اخلدمة
ت�ن�ف�ي��ذاً ل �ق��رار امل�ج�ل����س التنفيذي
لإم � � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف دائ� ��رة
اخلدمات بال�شارقة بتقدمي الدعم
امل� ��ادي امل�ب��ا��ش��ر ل�ل�خ��دم��ات الطبية
والعالجية للأ�سنان لكبار املواطنني
يف الإم� ��ارة ،مل��ا متتلكه ال��دائ��رة من
ب�ي��ان��ات وم�ع�ل��وم��ات ع��ن ك�ب��ار ال�سن
امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ه� ��ذه اخل ��دم ��ة،
حيث يتم تقدمي اخل��دم��ة م��ن قبل
م�ست�شفى الأ�سنان بجامعة ال�شارقة،
مب��وج��ب االت �ف��اق ال ��ذي مت توقيعه
م � ��ؤخ� ��راً ب�ي�ن ال ��دائ ��رة واجلامعة
ع��ن م�ست�شفى الأ� �س �ن��ان اجلامعي
بال�شارقة ال��ذي يعمل على تقدمي

اخلدمات الطبية وال�صحية املتميزة
يف جم��ال الفم وط��ب الأ�سنان لهذه
الفئة .و�أ�ضافت امل��ازم��ي ،مت تكليف
الدائرة بهذا ال��دور؛ نظراً للجهود
امللمو�سة ال�ت��ي تقيمها ال��دائ��رة يف
�سبيل خدمة ه��ذه الفئة م��ن الآباء

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Ras Al Khaimah Courts
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والأم �ه��ات م��ن ك�ب��ار امل��واط�ن�ين عرب
مركز خدمات كبار ال�سن الذي يقدم
ب��اق��ة م��ن خ��دم��ات ال��رع��اي��ة املنزلية
وامل �ت �م �ث �ل��ة يف خم �ت �ل��ف اخل ��دم ��ات
العالجية وجل�سات العالج الطبيعي
وال �ت �م��ري ����ض وت��و� �ص �ي��ل الأدوي � � ��ة

بالإ�ضافة �إىل اخلدمات االجتماعية
الأخرى .و�أبانت فاطمة املازمي؛ �إىل
�أن اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ت�شمل كافة
اخلدمات الطبية والعالجية املتعلقة
ب�صحة الفم والأ�سنان ،للم�ستفيدين
من كبار ال�سن املواطنني للأغرا�ض
ال �ع�لاج �ي��ة ،ك�م��ا ت�ت���ض�م��ن اخلدمة
�إج� ��راء فح�ص للمر�ضى املحولني
�إىل امل�ست�شفى الذين متت تهيئتهم
وتقييم حاالتهم ال�صحية قبل �أي
عالج ل�صحة الفم والأ�سنان .ومنذ
ان �ط�ل�اق اخل ��دم ��ة ا� �س �ت �ف��اد ح ��وايل
 146كبري �سن  ،من خ�لال عدد
 273م ��ن اخل ��دم ��ات العالجية
امل�ق��دم��ة .علماً �أن وح��دة اخلدمات
الت�أمينية ال�صحية التابعة ملكتب
اخلدمات ال�صحية بالدائرة يهدف
�إىل � �ض �م��ان ح �� �ص��ول امل�ستحقني
ع �ل��ى اخل ��دم ��ات ال���ص�ح�ي��ة امل�ؤمنة
ل�ه��م وف ��ق الأح� �ك ��ام وال �� �ض��واب��ط ،و
الت�أكد م��ن �صحة تنفيذ الواجبات
وامل�ه��ام املوكلة ملختلف امل�ست�شفيات
واملوردين املتعاقد معهم ،وامل�شاركة
ب��إع��داد االتفاقيات التي ت�ساهم يف
تقدمي اخلدمات ال�صحية املنا�سبة
للمنتفعني
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Courts Department - Expert Management Office
A Service by publication to appear before the financial and banking expert
Lawsuit No. 91/2022 Commercial Total Ras Al Khaimah Courts
Date: 22-7-2022
The Plaintiff : Fayez Moutassem
First Defendant: Arif Hyder Jamali Ghulam Hyder
Second Defendant: Bushra Real Estate Consultancy FZE
You must appear during official working hours via the visual communication system
of the Ras Al Khaimah Courts Department - Expert Management Office - Ras Al
Khaimah to meet with the aforementioned financial and banking expert and bring all
documents that support your position in the lawsuit No. (2022-91) Commercial Total
on Monday, corresponding to 1/8/2022 at 10:30 am.
Ras al-Khaimah Courts
Expert Management OFFICE
Banking & Accounting Expert
Mana Abdel Wahab
[Signed] - [Seal of Ras Al Khaimah Government - Ras Al Khaimah Courts
]Department - Expert Management Office
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/517- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No.
1251/2021_partial real estate, by paying the amount executed amounted
to (AED 634.445), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed area | Business Point
@Building | Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email: Execution1
omalc.ae Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Rakhimzhan Suyurov, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case
against you by obliging you to pay the amount executed amounting to
(AED 634.445) to the execution applicant or court's treasury.
Prepared By / Amna Ahmed Falankaz

بني ال�شركات العاملة يف �أربعة قطاعات ،هي الأمن الوطني ،والأمن ال�سيرباين،
•• �أبوظبي -الفجر:
وال�شرطة وجهات �إنفاذ القانون ،وحماية املن�ش�آت احليوية .وتت�ضمن الن�سخة
�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض تفتح باب الت�سجيل يف املعر�ض الدويل للأمن ال�سابعة م��ن املعر�ض ور���ش عمل رفيعة امل�ستوى تركز على م�ستقبل العمل
الوطني ودرء املخاطر "�آي�سنار �أبوظبي"
ال�شرطي ،والأمن الوطني ال�سيرباين ،ودرء خماطر التحول الرقمي الوطني.
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة 26 ،يوليو � :2022أعلنت �شركة �أبوظبي وي�ستعر�ض "�آي�سنار�-أبوظبي" جمموعة وا�سعة من التقنيات ،مبا فيها تقنيات
الوطنية للمعار�ض ،فتح باب الت�سجيل الإلكرتوين �أمام زوار الن�سخة ال�سابعة الطب ال�شرعي الرقمي ،وتقنيات مكافحة الربامج ال�ضارة ومكافحة الربيد
م��ن املعر�ض ال��دويل ل�ل�أم��ن الوطني ودرء املخاطر "�آي�سنار �أبوظبي" التي الع�شوائي ومكافحة الفريو�سات .وي�شكل املعر�ض الدويل للأمن الوطني ودرء
تنظمها ال�شركة بالتعاون مع وزارة الداخلية يف الفرتة من � 10إىل � 12أكتوبر املخاطر "�آي�سنار �أبوظبي" من�صة مثالية لبحث �سبل حماية الدول واملجتمعات،
 2022يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض �أدنيك.
و�إحداث تغيري �إيجابي حقيقي يف القطاع ،حيث يجمع نخب ًة من قادة القطاع
وتركز الن�سخة ال�سابعة من معر�ض "�آي�سنار –�أبوظبي" على عر�ض �أحدث واخلرباء و�ص ّناع التغيري يف جماالت الأمن الوطني والإلكرتوين من خمتلف
االبتكارات واحللول الأمنية الرائدة ،وتعزيز الأعمال والعالقات وال�شراكات دول العامل.
United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 27/ 7/ 2022 Issue No : 13604
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Service on Judgment Debtor by Publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
AL SAJA METAL COATING & CLEANING
Notice to pay on Case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0004336 - Dishonored Cheques
To : Judgment Debtor : AL SAJA METAL COATING & CLEANING
Address : Emirate of Sharjah, Al Saja'a, Sharjah Industrial City, behind Al Zaid Street, Shabra
No. (509), King Rashid Muhammed Al Khayal Al Tunaiji Building P.O. Box No.: 67353 Mob.
971502532565 Mobile No. 0506969301 Tel No. 065634103 Email abinchanayil@gmail.com
The judgment of which a copy is attached was rendered against you in favor of the plaintiff.
Judgment Creditor/ NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD on the above-mentioned case.
Whereas the above-mentioned Judgment Creditor applied for the execution of the above
mentioned judgment and the fees determined for this were paid; the judgment to be executed
is as follows:
The grand total including the fees and expenses is AED 102,350.00.
Therefore, you are requested to execute the content of the above-mentioned executive writ
within 15 days from the date of serving this notice upon you. Failing which, you are requested
to appear at today's hearing - corresponding to - before the abovementioned court In case of
failure to do so, the court will take against you the procedures of compulsory execution as
prescribed by the law.
!Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed /Signed & Sealed
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 27/ 7/ 2022 Issue No : 13604
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/515- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No.
890/2021_partial real estate, by paying the amount executed amounted to
(AED 407.591), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubail |Airport St | Port Saeed area | Business Point
@Building | Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email : Execution1
omalc.ae - Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Abdirahman Ahmed Abdinur, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case
against you by obliging you to pay the amount executed amounting to
(AED 407.591) to the execution applicant or court's treasury.
Prepared By / Amna Ahmed Falankaz

Date 27/ 7/ 2022 Issue No : 13604
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Notary Warning of Publication
No. 128886/2022
Warner : Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
Warnee : Abdul Razak Siad - Canada National
Subject : The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay the
due rent with the amount of AED 200 annually upon the date of 02/03/
2008 for the lease of the treasury no. (4) located in steel treasury hall in
Dubai Islamic Bank - Sharjah Branch till the date of the actual delivery
within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving this warning
in pursuant of the text of article 474 contained in the law of commercial
transactions and it amendments and in case of not paying the due amount
at the defined grace period, Warner informs you to attend to open the
treasury and evict its contents and deliver its keys, otherwise the warner
bank will be forced to take all legal actions required against you and the
warner reserves all other rights of whatsoever kind.
Notary Public

Notice Publication of
Expert hearing
Date 27/ 7/ 2022 Issue No : 13604
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Notice Publication of Expert hearing
In case no 265/2022 commercial partial
Joined Opponent : Skin Gold Sarl Co
We inform you that an account expert has been delegated in the case brought
against you by the plaintiff- Al-Masel Pharma Company LLC, Accordingly,
you are required to attend, or your legal representative, to attend the expert's
meeting remotely, which is scheduled to be held on Wednesday 27/7/2022 at 11
am, by attending the electronic platform via Microsoft Teams program.
Therefore, we ask you to come and phone the delegated expert's office at
(043888996) and submit the documents supporting your defense at the hearing.
Note that in the event of your failure to attend, the expert will carry out his work
in accordance with the powers granted to him by law.
Yours sincerely
Tariq Alghaith
Accounting Expert
Seal/ Omar Naseer for auditing
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منهل
يحيى قا�سم الدارة امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 4115539: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/م�ؤ�س�سة
الفياه للتجارة واحللول
رخ�صة رقم CN 4317658: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/ي�س
برجر
رخ�صة رقم CN 2565387: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/جنم
العمر لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 4238459:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
جنوم املقام لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 1136251: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/فاير
لتاجري الدراجات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 3006495: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�/صاج 4
يو
رخ�صة رقم CN 3715500: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:ماي �سفري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  -منطقة اجليمي  -بناية  -مركز اجليمي للت�سوق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1125067 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/6/6:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205021892:
تاريخ التعديل2022/7/26:
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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
�سونديرن للمقاوالت وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 4091885: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�/شما
كافيه
رخ�صة رقم CN 2337597: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:رويال �سن�شوريان للخدمات ال�سياحية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.19مبنى نادي الوحدة الريا�ضي
الثقايف
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2840593 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/18:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250017114:تاريخ التعديل2022/7/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيفيد
�سناب ا�ستوديو
رخ�صة رقم CN 2833331: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

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :نك�ست جني لنقل الركاب باحلافالت
رخ�صة رقم  CN 2195822:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سجاد احمد خان خليل احمد خان %45
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرحمن ربيع �سامل ربيعى احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرحمن ربيع �سامل ربيعى احلمادى من � % 100إىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كمران كمال كمال خان %45
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نك�ست جني لنقل الركاب باحلافالت
NEXTGEN PASSENGERS TRANSPORTATION BY BUSES

�إىل /نك�ست جني لنقل الركاب باحلافالت ذ.م.م

NEXTGEN PASSENGERS TRANSPORTATION BY BUSES L.L.C

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

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :لينك تاور للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 4096581:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /لينك تاور للعقارات ذ.م.م
LINK TOWER REALESTATE L.L.C

�إىل /لينك تاور للعقارات واملقاوالت العامة ذ.م.م
LINK TOWER REALSTATE AND GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�سعود
لل�سفر واخلدمات ذ.م.م  -منفذ 2
رخ�صة رقم CN 2243556: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/بيت
ال�سنع للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 2561015: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 :تلك�س لتخلي�ص
املعامالت رخ�صة رقم  CN 2519879:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد حممد دنون العفارى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه �سامل �صياح 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.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز برال�س للطباعة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2681993:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة حامت احمد ابراهيم كحيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حامت احمد كحيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جنيبه عبداهلل حممد �سليمان البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابت�سام حممد احمد ن�صر
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز برال�س للطباعة ذ.م.م
PERLAS TYPING CENTRE L.L.C

�إىل /مركز برال�س للطباعة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PERLAS TYPING CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خمبز و �سوبرماركت ال�ضمان
رخ�صة رقم  CN 4296317:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /خمبز و �سوبرماركت ال�ضمان
AL DAMAN BAKERY & SUPERMARKET

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خمبز الغيث � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 3776616:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هالل �سلطان حممد را�شد القبي�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مطر على ن�صيب على البلو�شى

�إىل /بقالة دي ام ان

تعديل �إ�سم جتاري من /خمبز الغيث � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

D M N GROCERY

AL GHAITH BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بقالة 4711003
تعديل ن�شاط  /حذف خمبز �آيل 1071001.1
تعديل ن�شاط  /حذف جممع �إ�ستهالكي (�سوبرماركت) 4711002
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.

�إىل /خمابز وا�سواق الغيث � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL GHAITH BAKERIES AND MARKETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604

عربي ودويل
حترك ترامب خالل اقتحام الكابيتول
بايدن يدين عدم ّ
•• وا�شنطن�-أ ف ب

دان الرئي�س الأمريكي جو بايدن �سلفه دونالد ترامب
الكتفائه بالتفرج على �شغب منا�صريه ال��ذي ا�ستمر
�ساعات خ�لال اقتحام الكابيتول فيما واجهت �شرطة
مقر جمل�سي النواب وال�شيوخ “جحيم قرون و�سطى».
وق��ال ب��اي��دن يف كلمة خ�لال م��ؤمت��ر املنظمة الوطنية
مل�س�ؤويل �إنفاذ القانون ال�سود �إن “عنا�صر �إنفاذ القانون
ال�شجعان ت�ع� ّر��ض��وا جلحيم ال �ق��رون ال��و��س�ط��ى مدى
ثالث �ساعات ونزفوا دماء و�سط جمزرة،
وواج�ه��وا جنون غوغائيني �صدّقوا �أك��اذي��ب الرئي�س
اخلا�سر».وقال بايدن “لثالث �ساعات �شاهد الرئي�س
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ال�سابق للواليات املتحدة اخلا�سر (لالنتخابات) ح�صول واتهمت اللجنة النيابية التي تتوىل التحقيق يف �أحداث
كل ذلك فيما جل�س م�سرتيحاً يف غرفة الطعام اخلا�صة الكابيتول اخلمي�س املا�ضي ،ترامب ب�أنه امتنع عن وقف
�أعمال العنف �أو �إدانتها ،و�شددت على وجوب حما�سبته
بجانب املكتب البي�ضاوي”،
وتابع “كان ال�شرطيون �أب�ط��ا ًال يف ذاك ال�ي��وم ،دونالد على التق�صري اجل�سيم يف واجباته الرئا�سية.
ترامب مل تكن لديه ال�شجاعة للتحرك” ،م�ضيفاً “ال وي ��أت��ي م��وق��ف ب��اي��دن ال ��ذي ي��وجّ ��ه �إل �ي��ه جمهوريون
ميكن �أن تكون م�ؤيداً للتمرد وم�ؤيداً لل�شرطة ،ال ميكن انتقادات على خلفية تزايد �أعمال العنف يف الواليات
�أن تكون م�ؤيداً للتمرد وم�ؤيداً للدميوقراطية ،ال ميكن املتحدة،
يف وق��ت ي�سعى فيه �س ّيد البيت الأب�ي����ض �إىل تلميع
�أن تكون م�ؤيداً للتمرد وم�ؤيداً للأمريكيني».
وت�شكل ان�ت�ق��ادات ب��اي��دن ل�ترام��ب ا�ستعادة مل��ا خل�صت �إجن ��ازات �إدارت ��ه على �صعيد مكافحة اجل��رائ��م قبيل
�إل�ي��ه جلنة التحقيق النيابية يف �أع�م��ال ال�شغب التي انتخابات منت�صف الوالية املقررة يف نوفمرب-ت�شرين
ا�ستهدفت ال�ك��اب�ي�ت��ول يف ال���س��اد���س م��ن يناير-كانون الثاين املقبل التي يتو ّقع مراقبون �أن تكون �صعبة على
احلزب الدميوقراطي.
الثاين .2021

جمل�س النواب اللبناين يعقد �أول جل�سة
عامة و�سط االحتجاجات

•• بريوت-وكاالت

عقد جمل�س النواب اللبناين برئا�سة رئي�سه نبيه بري �أم�س الثالثاء �أول جل�سة عامة
النتخاب  7نواب لع�ضوية املجل�س الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء والوزراء.
ويبحث املجل�س در���س و�إق��رار  40بنداً من م�شاريع واق�تراح��ات القوانني املدرجة على
ج��دول الأعمال ،و�أعلن املجل�س فوز  7ن��واب بالتزكية لع�ضوية املجل�س الأعلى ملحاكمة
الر�ؤ�ساء والوزراء.وجتمع عدد من �أهايل �ضحايا انفجار مرف�أ بريوت ،بالتزامن مع بدء
اجلل�سة ،يف حميط املجل�س النيابي للتعبري عن رف�ضهم ل�صالحية املجل�س الأعلى ملحاكمة
الر�ؤ�ساء وال��وزراء ،واملطالبة مبحاكمة الوزراء الذين �صدرت بحقهم مذكرات توقيف يف
انفجار الرابع �أغ�سط�س�-آب .2020

«تريندز» ي�ؤكد يف درا�سة حديثة �أن اعتماد «ال�سيا�سة اخلارجية
العراقية» مبد�أ التوازن �أفقدها البو�صلة واال�ستقاللية
حادة من الزعامات والكتل ال�سيا�سية
ال�شيعية وال�سنية والكردية احلليفة
لإيران �أو �سوريا �أو تركيا ،وهو م�ؤ�شر
مهم لفهم الطبيعة ال�ت��ي ُت ��دار بها
ال�سيا�سة اخلارجية العراقية بعد عام
.2003

•• �أبوظبي-الفجر:

�أكدت درا�سة بحثية حديثة� ،أ�صدرها
مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات،
�أن ال�سيا�سة اخلارجية للعراق ما بعد
 ،2003مت�ث��ل �إح ��دى الإ�شكاليات
يف ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي الدميقراطي
اجل��دي��د� ،إذ تعر�ضت ه��ذه ال�سيا�سة
مل �ح��ددات تختلف ع�م��ا ه��و متعارف
عليه يف بقية ال��دول لر�سم ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ،ف��اع�ت�م��دت يف ك�ث�ير من
عالقات العراق اخلارجية ،ف�ض ً
ال عن
الأح ��داث التي مر بها ال�ع��راق ،على
ر�ؤي ��ة امل���س��ؤول ع��ن تنفيذ ال�سيا�سة
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ق��د تخ�ضع العتبارات
عقائدية �أو قومية �أو حتى �شخ�صية؛
ما جعل ال�سيا�سة اخلارجية للعراق
فاقدة البو�صلة واال�ستقاللية.
ورك � � ��زت ال� ��درا� � �س� ��ة ،ال� �ت ��ي �صدرت
حت��ت ع�ن��وان“ :ال�سيا�سة اخلارجية
العراقية  ..التوازن اله�ش” ،و�أعدها
ال��دك �ت��ور �إح �� �س��ان ال �� �ش �م��ري كاتب
وخ�ب�ير وحم�ل��ل �سيا�سي يف ال�ش�ؤون
العراقية ،على م�ب��د�أ ال �ت��وازن الذي
اع �ت �م��دت��ه احل �ك��وم��ات ال �ع��راق �ي��ة يف
ع�لاق��ات�ه��ا اخل��ارج�ي��ة م��ا ب�ع��د �إق ��رار
الد�ستور العراقي يف العام ،2005
وقدرة هذا املبد�أ على نقل العراق �إىل
مرحلة اال�ستقرار اخلارجي وحتقيق
م�صاحله مع ال��دول الأخ��رى وبيان
عوامل النجاح والإخ�ف��اق يف اعتماد
هذا املبد�أ.
توازن ه�ش

و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن م �ب��د�أ ال� �ت ��وازن يف
ال�سيا�سة اخلارجية العراقية الذي
اعتمدته احل�ك��وم��ات ال�ع��راق�ي��ة بعد
ع��ام  ،2003ك��ان ه���ش�اً ومل يحقق
جن ��اح �اً �أو ف ��ارق� �اً ك �ب ي�راً يف تعزيز
مكانة ال �ع��راق يف حميطيه العربي
وال��دويل ،فلطاملا مت النظر �إىل ذلك
املبد�أ على �أنه حماولة لعدم �إغ�ضاب
املتخا�صمني والفاعلني من الدول يف
الداخل العراقي ،كما �أن��ه ك��ان يعرب
عن ع��دم القدرة على اتخاذ املواقف
التي تتنا�سب م��ع انتمائه وثوابته،
�أو حتى ما ميكن �أن يحقق م�صاحله
وفق ما جاء يف الد�ستور.

انتهاك كامل من ال��دول الإقليمية،
ك��إي��ران وتركيا ،دون �أن يكون هناك
رد فعل دبلوما�سي رادع للعراق جتاه
ه��ذه ال ��دول ،حتى و��ص��ل الأم ��ر �إىل
�أن يعا َقب العراق �أو �أي طرف داخله
يتخذ موقفاً خارجياً �ضد �أي منهما،
مثلما حدث مع حيدر العبادي رئي�س
الوزراء الأ�سبق.

و�أو��ض�ح��ت ال��درا��س��ة �أن دبلوما�سية
ال �ت��وازن يف ال�ع��راق ق��د ت�ك��ون مربرة
يف ال �� �س �ن��وات الأوىل ل �ب �ن��اء النظام
ال�سيا�سي اجل��دي��د ،لكن اال�ستمرار
عليها واعتمادها منهجاً ثابتاً ل�سبع
ح �ك��وم��ات ع��راق �ي��ة م�ت�ع��اق�ب��ة ،حتت
مربر ح�سا�سية الو�ضع اجليو�سيا�سي
للعراق ،و�أن املنطقة تعي�ش ت�صادم
م�صالح ال��دول الفاعلة فيها  -فهذا
ي �ع�ب�ر ع ��ن م �� �س �ت��وى اجل� �م ��ود لدى م�ؤثرات خارجية
��ص��ان��ع ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة وعدم وذك ��رت ال��درا� �س��ة �أن ال �ع��راق ،وبعد
قدرته على �إنتاج م�سارات ميكن من كل هذه ال�سنوات من اعتماده مبد�أ
خ�لال�ه��ا �أن حت�ف��ظ ��س�ي��ادة العراق ،ال �ت��وازن ،م ��ازال خا�ضعاً للم�ؤثرات
ف�ق��د ت�ع��ر���ض نتيجة ه��ذا امل �ب��د�أ �إىل اخلارجية ب�شكل �أكرب بكثري من بقية

الدول التي متتلك مقومات احل�صانة
اخلارجية �ضد تلك امل�ؤثرات ،وحتى
امل ��واق ��ف اخل��ارج �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
امل�ؤمترات التي ي�شرتك فيها العراق
واملنظمات التي هو ج��زء منها ،ف�إن
هام�ش اال�ستقاللية ال��ذي تتمتع به
ال�سيا�سة اخلارجية العراقية مازال
حم��دوداً ،فمجمل امل�شاريع العربية
والإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ت�ف��اع�لات الدولية،
التي قامت بها حكومتا حيدر العبادي
وم�صطفى ال�ك��اظ�م��ي ،ك��ان��ت مبنية
بالأ�سا�س على ردود الأفعال �إىل حد
م��ا ،وح�ت��ى يف ح��ال��ة مم��ار��س��ة الفعل
واجهت احلكومتان �ضغوطاً داخلية

دبلوما�سية �ضامنة
و�أو� �ض �ح��ت ال��درا� �س��ة �أن ال �ب �ن��اء ملا
ف��وق م �ب��د�أ ال �ت��وازن ال ��ذي اعتمدته
حكومة م�صطفى الكاظمي يف عام
 ،2021ميكن �أن يكون قاعدة �صلبة
للعمل اخل��ارج��ي ،لتحقيق حتوالت
مهمة ع�ل��ى ال�صعيد الدبلوما�سي،
واالن� �ط�ل�اق الع �ت �م��اد م �ب ��د�أ جديد
يف ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ب �ع �ي��داً عن
�سيا�سة التوازن اله�ش التي مل حتقق
للعراق ذلك التقدم ،وا�ستمر حبي�س
القلق من �أي موقف يتخذه ،مبينة
�أن ال �ع��راق ميتلك فر�صة ك�ب�يرة يف
�أن يعتمد �سيا�سة خارجية ومنهجاً
ج� ��دي� ��داً ي ��دي ��ر ف �ي��ه ع�ل�اق ��ات ��ه من
خ�لال ع��دة م���س��ارات؛ منها :نظرية
“الدبلوما�سية ال�ضامنة” والتي
ميكن �أن ُتب َنى وف��ق ث��واب��ت احرتام
ال���س�ي��ادة وع��دم ال�ت��دخ��ل يف ال�ش�ؤون
الداخلية من ال��دول الأخ��رى كركن
�أ�سا�سي يف �إق��ام��ة �أي عالقة ثنائية،
ك �م��ا �أن اع �ت �م��اد � �س �ي��ا� �س��ة خارجية
�أ�سا�سها “التحالف” مع دول االرتكاز
ال �ع��رب��ي ��س�ي�ح�ق��ق ل �ل �ع��راق م�ساحة
ق ��وة خ��ارج �ي��ة وت �ف��اع�ل ً�ا �أك�ب��ر على
امل�ستويات الدبلوما�سية واالقت�صادية
والأمنية كافة.

تركيا يف العراق�« ..أ�ستانا» تنتج حرب ًا بديلة
•• عوا�صم-وكاالت

حرب �شمال �سوريا التي توعد بها الرئي�س
الرتكي رج��ب طيب �أردوغ ��ان للق�ضاء على
التجمع الأك�بر للكرد ،يبدو وك�أنها تنتقل
�إىل مكان �آخر ،لي�س يف �سوريا هذه املرة بل يف
�شمال العراق ،مع فارق ب�سيط �أن امل�شاركني
يف هذه احلرب لن يكونوا فقط كرداً و�أتراك،
بل �سي�شارك بها ميلي�شيات عراقية على �صلة
ب�ط�ه��ران.وك���ش�ف��ت م���ص��ادر ع��راق�ي��ة تابعت
ملف “م�سار �أ�ستانا”� ،أن التعهدات التي
قدمتها رو�سيا من �أجل ثني �أنقرة عن �شن
عملية ع�سكرية ج��دي��دة �ضد ق��وات �سوريا
الدميقراطية (ق�سد) �شمال �سوريا ،ت�شمل
تزويدها باملعلومات التي ت�سهل ا�ستهداف
ق��ادة م��ن ح��زب العمال الكرد�ستاين الذين
يتواجدون يف �شمال و�شمال �شرق �سوريا.
ويف امل�ق��اب��ل ،ك��ان الإي��ران �ي��ون يعملون على
خط فتح جبهة يف �شمال العراق ،حيث زود
“احلر�س الثوري” جم�م��وع��ات م��ن حزب

ال �ع �م��ال ال �ك��رد� �س �ت��اين امل��رت �ب �ط��ة بطهران
ب��أ��س�ل�ح��ة ج��دي��دة بينها � �ص��واري��خ موجهة
م ��ن ن� ��وع “كونكر�س” ال� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف
هجمات �ضد ال�ق��وات ال�ترك�ي��ة ،كما �أعطوا
�أم��راً للميلي�شيات املتحالفة معهم يف بغداد
ب�ت�ح��ري��ك ال �ط��ائ��رات امل���س�يرة وال�صواريخ
ل�ضرب مواقع للجي�ش الرتكي ،وهو ما بد�أ
يوم اجلمعة املا�ضي حني هاجمت طائرتان
م�سريتان قاعدة ع�سكرية تركية يف ناحية
بامرين ،لتعلن �أنقرة �إ�سقاطهما.
كما ا�ستهدفت امليلي�شيات �أول �أول �أم�س
الأح ��د ق��اع��دة زل�ي�ك��ان الع�سكرية الرتكية
ب���ص��اروخ غ��راد يف امل��و��ص��ل ،وقبلها بيومني
�سقطال�صواريخ �أي�ضاً يف القاعدة الرتكية،
يف ق�ضاء بع�شيقة �شمال �شرق مدينة املو�صل،
مركز حمافظة نينوى.
وقالت امل�صادر العراقية ملوقع “� :”24إن
“م�س�ؤولني يف امليلي�شيات التقوا بقيادي يف
“احلر�س” ب�ب�غ��داد� ،أبلغهم ب���ض��رورة الرد
على ال�ه�ج��وم ال�ترك��ي بعد تعر�ض منتجع

�سياحي يف زاخ��و يف �إقليم كرد�ستان لق�صف
م��دف �ع��ي ح � ّم �ل��ت ب� �غ ��داد اجل �ي ����ش الرتكي
م���س��ؤول�ي�ت��ه ،و�أودى ب�ح�ي��اة ت�سعة مدنيني
بينهم ن�ساء و�أطفال».
وي���ش�ير امل �� �ص��در �إىل �أن اخل �ل�اف الرتكي

الإي ��راين �سببه ع��دم التفاهم على �أر�ضية
م�شرتكة لتق�سيم املناطق يف ال�شمال ال�سوري،
حيث تتوقع طهران �أن ي�ؤدي تخفيف القوات
الرو�سية باملنطقة �إىل انت�شار �أكرب لقواتها
وامليلي�شيات التي متولها لتو�سيع �سيطرتها
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وف��ر���ض ��ش��روط�ه��ا ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل،
بينما ي�أمل �أردوغان بال�سيطرة على ال�شمال
ال�سوري كله مبا فيه مناطق الكرد ،لإبقائها
منطقة موالية لأن�ق��رة ي�ساوم عليها يف �أي
مفاو�ضات م�ستقبلية.
وتتوقع امل�صادر ازدياد اخلالف بني طهران
و�أن �ق��رة ،ومي�ك��ن ل�ل�أي��ام والأ��س��اب�ي��ع املقبلة
�أن ت�شهد ازدي��اداً للعنف يف مناطق ال�شمال
ال�ع��راق��ي ،ب�شكل م�ع��ارك وعمليات متبادلة
بني ال�ق��وات الرتكية املنت�شرة على الأر�ض
وبني ميلي�شيات مرتبطة بطهران ،بع�ضها
م��ن ال�ف���ص��ائ��ل �أو م��ن جم �م��وع��ات كردية
متولها ط�ه��ران حت��ت م�سمى ح��زب العمال
الكرد�ستاين.
وترف�ض دول عربية عدة وكذلك الواليات
امل �ت �ح��دة �أي ه �ج��وم ت��رك��ي ع �ل��ى ال�شمال
ال�سوري،
حيث زاد اجلنود الأمريكيون نقاط متركزهم
باملنطقة ملنع تركيا من الهجوم جمدداً كما
ح�صل عام .2017

09

عوا�صم
برلني
انتقدت وزيرة اخلارجية الأملانية �أنالينا بريبوك ب�شدة الت�صريحات
الأخ�يرة لنظريها الرو�سي �سريغي الف��روف ب�ش�أن خطط مو�سكو
للإطاحة باحلكومة الأوكرانية.
وقالت بريبوك �أم�س الثالثاء خ�لال زيارتها للعا�صمة الت�شيكية
ب ��راغ �إن ه��ذه الت�صريحات “�أظهرت م��رة �أخ ��رى ازدراء القيادة
الرو�سية العميق لتقرير امل�صري الدميقراطي لأوكرانيا” ،و�أ�ضافت
“ال �أحد ي�ستطيع الآن �أن يدعي �أن رو�سيا تهدف لأي �شيء �آخر �سوى
الإخ�ضاع الكامل لأوكرانيا و�شعبها».
وك��ان الف��روف قد ذك��ر خ�لال زي��ارة للقاهرة �أول �أول �أم�س الأحد
�أن م��و��س�ك��و ت���س�ع��ى ل�ل�إط��اح��ة ب��احل�ك��وم��ة الأوك ��ران� �ي ��ة ،مرتاجعا
ع��ن ت�صريحات �سابقة ب ��أن م�س�ألة ال�ق�ي��ادة �أم��ر م�ت�روك لل�شعب
الأوكراين.
وقال الفروف يف اليوم الذي وافق مرور � 5أ�شهر على بداية الغزو
الرو�سي لأوكرانيا�“ :سن�ساعد ال�شعب الأوكراين قطعا على حترير
نف�سه م��ن ال�ن�ظ��ام امل �ع��ادي مت��ام��ا لل�شعب والتاريخ” ،م�ضيفا �أن
ال�شعبني الرو�سي والأوكراين �سيعي�شان معا من الآن ف�صاعدا.
باري�س

ح� � ّذرت جملة “لوب�س” الفرن�سية ،م��ن �أنّ ال ج��دوى ح��ال�ي�اً من
التفاو�ض الدبلوما�سي مع �إي��ران حول ال�سالح النووي الذي باتت
موجهة الدعوة لل ُمجتمع الدويل لوجوب
قريبة جداً من ت�صنيعهّ ،
البحث عن �آلية ملنعها من ذلك ،وم�ؤكدة يف هذا ال�صدد �أنّ احلرب
م��ع ط�ه��ران ال يمُ كن تفاديها ،وه��ي �ضرورية ال حمالة.وت�ساءلت
املجلة يف افتتاحيتها لهذا الأ�سبوع “هل �أ�صبحت املواجهة  -مرة
�أخرى يف هذه الفرتة املظلمة  -حتمية مع �إيران؟ يف �أي نقطة من
الزمن �س ُتدرك الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الأوروبيون �أن اجلهود
الدبلوما�سية قد و�صلت �إىل طريق م�سدود ،و�أنه �أ�صبح من امل�ستحيل
من خالل املفاو�ضات منع نظام طهران من الو�صول �إىل (العتبة)
و�إنتاج ال�سالح النووي؟».و�أرجعت “لوب�س” ما �أ�سمته “هذا الف�شل
الكبري” لإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،التي با�شرت مهامها
يف يناير -كانون الثاين  ،2021وكانت ت�أمل يف �إعادة �إحياء االتفاق
النووي لعام  2015مع �إيران ،وهو ما �أجنزه من قبل باراك �أوباما،
وان�سحب منه الحقاً الرئي�س الأ�سبق دونالد ترامب عام ،2018
تاركاً ه��ذه “القنبلة املوقوتة” لإدارة بايدن التي مهّدت الطريق
بدورها ال�ستئناف الربنامج النووي الإي��راين ،وذلك يف ظل غياب
“اجلزرة” برفع العقوبات االقت�صادية الأمريكية.وكتبت املجلة
الإخبارية الأ�سبوعية وا�سعة االنت�شار تقول �إنّ امل�شكلة تكمن يف عدم
وجود خطة (ب) يف حال ف�شل املفاو�ضات ،وهو �أمر حتمي ،ولذلك
ف�إن �إي��ران قد ُت�صبح اختباراً جديداً لزعامة �أمريكية مطعون بها
وللغرب ب�شكل عام يف عامل �أ�صبح فع ً
ال متعدد الأقطاب.
بغداد
دع��ا نائب رئي�س قائد العمليات امل�شرتكة يف ال�ع��راق ،الفريق �أول
ال��رك��ن عبد الأم�ي�ر ال�شمري �أم����س الثالثاء �إىل حت��رك “�سريع”
وم�شرتك مع �إقليم كرد�ستان والدخول يف مفاو�ضات مبا�شرة مع
اجلانب الرتكي من �أجل �ضبط الأو�ضاع على احلدود.
وو��ص��ل �صباح �أم����س وف��د ع�سكري رفيع برئا�سة ال�شمري يرافقه
معاون رئي�س �أرك��ان اجلي�ش للعمليات وقائد قوات حر�س احلدود،
�إىل مقر لواء حر�س احلدود الأول يف منطقة باطوفة مبدينة زاخو
يف �إقليم كرد�ستان لتقييم الو�ضع الأم�ن��ي على احل��دود العراقية
الرتكية.وقال ال�شمري لوكالة “�شفق نيوز” العراقية“ :زيارتنا
�إىل احل��دود العراقية الرتكية ج��اءت تنفيذاً لقرار جمل�س الأمن
الوطني ي��وم الأرب �ع��اء امل��ا��ض��ي واخل��ا���ص بتكليف ق�ي��ادة العمليات
امل�شرتكة بتقييم الو�ضع الأمني على احلدود».
و�أ�ضاف“ :نقوم حالياً بزيارة النقاط على احل��دود التابعة لقيادة
حر�س حدود املنطقة الأوىل ،والحظنا حجم التوغل الرتكي داخل
الأرا�ضي العراقية وانفتاح نقاطه».

�شكل جديد للعالقات العربية الأمريكية

قمة جدة تك�شف قوة ال�شرق الأو�سط لوا�شنطن
�إىل التفا�صيل ال�صغرية ال�شكالنية حول الزيارة،
•• عوا�صم-وكاالت
�أنتج ذلك ت�ضارباً كبرياً يف تقييم جناح الزيارة ،يف
ك�شفت قمة جدة التي جمعت بني الرئي�س الأمريكي ال�صحافة الأمريكية وتقارير مراكز الأبحاث».
ج��و ب��اي��دن ،وق��ادة دول جمل�س ال�ت�ع��اون وع��دد من و�أو� �ض��ح ال�ك��ات��ب �أن “الأكيد �أن��ه م��ن املبكر قراءة
ال�ق��ادة ال�ع��رب ،عن �شكل جديد للعالقات العربية النتائج الكاملة؛ حيث ال ت��زال يف ح ّيز ردود الفعل
الأمريكية التي كانت تعتمد على م�صلحة الطرف الأول�ي��ة منها �إىل ت�ق��دي��رات امل��وق��ف �أو التحليالت
ال��واح��د ،يف ح�ين باتت تتحدد على ت�ب��ادل امل�صالح امل �ع �م �ق��ة م ��ن ق �ب��ل م ��راك ��ز ال �ب �ح��ث واال�ستطالع
واالح�ت�رام امل���ش�ترك.ووف��ق �صحف عربية �صادرة وخزانات التفكري؛ لكن امل�ؤ�شرات على �أنها مل حتقق
�أم�س الثالثاء ،ذكرت تقارير �إخبارية �أن العالقات �إجن��ازات الفتة بالن�سبة جلمهور حزبه ،عطفاً على
امل �ت��وازن��ة ه��ي احل��ل الأم �ث��ل ل��دول��ة م�ث��ل الواليات اجلدل الذي �سبق الزيارة».
امل�ت�ح��دة ،فيما اع�ت�برت م���ص��ادر �أن على وا�شنطن و�أِ�شار �إىل �أنه يف ال�سعودية ،هناك �إجماع حول جناح
ت���ص�ح�ي��ح � �ص��ورت �ه��ا وال �ك �� �ش��ف ع��ن ح���س��ن نواياها �سعودي كبري ،والأه��م بدء تكوّن مفهوم جديد عن
حللفائها يف منطقة اخلليج.
التحول ال�سعودي الكبري ،و�أهمه كما تعرب التقارير
�شرق �أو�سط متجدد
الغربية �أن دول االع�ت��دال بقيادة ال�سعودية �أ�صبح
يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط ،قال يو�سف الديني �إن لديها منطقها اخلا�ص ،وب��د�أت تت�صرف بناء على
“ت�ضارب وجهات النظر يف الداخل الأمريكي عقب �أولوياتها.
زيارة الرئي�س جو بايدن للمنطقة ،جزء من فو�ضى واختتم مقاله بالقول “ال�سعودية ال�ي��وم ح�صدت
الت�أويالت ال�سيا�سية” ،و�أ�ضاف �أن “هذه الظاهرة من ال��زي��ارة الأخ�يرة مكت�سباً ب��ات قاب ً
ال للت�صدير
م �ث�يرة ل�لان�ت�ب��اه؛ ح�ي��ث االن���ش�غ��ال ع��ن اخلطوط واال�ستلهام والتعميم من بقية دول املنطقة ،يخ�ص
العري�ضة للزيارة ،وهدفها الرئي�سي املتمثل يف �إعادة مفهوم ال�سيادة ،ويتج�سد يف الت�ص ّرف وفق ما متليه
مو�ضعة احل���ض��ور الأم��ري�ك��ي يف ال���ش��رق الأو�سط ،امل�صالح اخلا�صة ،وكان هذا وا�ضحاً على م�ستويني:

امل�ستوى الأول يف م�س�ألة ف��ك االرت�ب��اط ب�ين ملف
الطاقة وال�سيادة ال�سيا�سية؛ حيث مل ي�ستطع بايدن
انتزاع �أي وعود من اخلليج بزيادة الإنتاج ،ويف ملف
�آخ��ر يعك�س حجم الأوزان ال�سيا�سية وثقل اململكة،
وهو عدم الرغبة يف خو�ض حرب مع �إيران� ،أو ربط
م�سائل مت�صلة ب�سيا�سات الأج��واء اللوج�ستية مع
ق�صة يراد طرحها ب�شكل اعتباطي ومرجتل ،كامللف
الفل�سطيني �أو دعاوى التطبيع».
بني الربح واخل�سارة
وق��ال��ت ال�صحافة العربية “كتب الكثري ح��ول ما
ي�سعى الرئي�س ج��و ب��اي��دن �إىل ك�سبه م��ن زيارته
املزمعة �إىل ال�سعودية ،مقابل ن��درة احل��دي��ث ع ّما
ت�سعى ال�سعودية �إىل ك�سبه ،وهنا تكمن امل�شكلة:
عدم االعرتاف ب�أن العالقات العربية  -الغربية مل
تعد طريقاً ذا اجتاه واحد».
و�أ�ضاف “حتتاج �أمريكا �إىل م�ساعدة دول املنطقة
بقدر حاجة البلدين �إىل دعمها ،خا�صة مع اقرتاب
ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �ج��دي��د ال�ن���ص�ف��ي ح �ي��ث �أن خف�ض
م�ستويات الت�ضخم و�أ�سعار الغاز يعدان على ر�أ�س
�أولويات الإدارة الأمريكية».
ولفتت ال�صحف �إىل �أنه رغم ما يبدو من تباين يف

وج�ه��ات النظر ب�ين ال�ط��رف�ين ،ف ��إن ن�ق��اط االتفاق
بني وا�شنطن والريا�ض تفوق الق�ضايا اخلالفية
بينهما ،فالطرفان متفقان على �ضرورة بناء ال�سالم
يف ال�شرق الأو��س��ط ،و�إق��رار حل الدولتني للق�ضية
الفل�سطينية ،و�إن �ه��اء ت�ط��وي��ر ط �ه��ران للأ�سلحة
النووية ،وكف يدها عن متويل وت�سليح امليلي�شيات
املتطرفة التي تهدف �إىل �إ�ضعاف الدول العربية .
و�أردف��ت قائلة ًال “حتتاج الواليات املتحدة واململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ك�ل�ت��اه�م��ا �إىل دع ��م بع�ضهما
بع�ضاً بالقدر نف�سه ،و�إذا تعامل الطرفان باحرتام
متبادل مل�صاحلهما ف�سي�ؤدي ذلك �إىل و�ضع �أ�سا�س
جديد للعمل العربي الهادف حلل الق�ضايا املعقدة،
واملتعددة الأوجه يف ال�شرق الأو�سط وعلى امل�ستوى
الدويل �أي�ضاً».
وا�شنطن تفقد البو�صلة
وق��ال��ت ال�صحف العربية”لي�س عيباً �أن يكت�شف
ال�صديق الأمريكي خط�أ ر�ؤي�ت��ه بالن�سبة ملنطقتنا
وي�ع�ترف �أن عالقته بها لي�ست م��ؤق�ت��ة� ،إمن��ا هي
عالقة ا�سرتاتيجية ومتبادلة».
و�أ�ضافت “الإدارة الأمريكية تعرف متاماً �أن خ�سارة
حلفائها يف منطقة اخلليج لي�س يف �صاحلها ،كما

لي�س من م�صلحتها �أن تهتز ثقة ال�سا�سة يف دول �أن�ه��ا تفقد البو�صلة �أح�ي��ان�اً فيما يتعلق بعالقتها
املنطقة ب�ه��ا ،وب��ال�ت��ايل عليها �أن ت�صحح �صورتها م��ع منطقة اخل�ل�ي��ج� ،أم ��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وى الداخلي
وتربهن على ح�سن نواياها ،بحيث تقوم بدور فاعل فو�ضعها لي�س �أف�ضل حا ًال ،ذلك �أن خماوف احلزب
لإخ�م��اد ن�ي�ران التناحر يف ك��ل م��ن اليمن و�سوريا ال��دمي��وق��راط��ي م��ن ال�ه��زمي��ة ك�ب�يرة يف انتخابات
وليبيا ،وتبتعد عن اتخاذ مواقف يف ال�سر تتناق�ض التجديد الن�صفي للكونغر�س املقررة يف نوفمرب-
ت�شرين الثاين املقبل ،يف ظل تزايد ال�ضغوط ب�سبب
مع ما ي�صدر عنها يف العلن».
ً
و�أو� �ض �ح��ت “ال ��ش��ك �أن امل�ت�غ�يرات الأخ �ي�رة دوليا ارت �ف��اع الت�ضخم مل�ستويات قيا�سية ،و��ش�ب��ح عودة
ويف مقدمتها احل��رب ال��رو��س�ي��ة الأوك��ران �ي��ة كانت ترامب ملوقع الرئا�سة.وتابعت“ :بالعودة �إىل قمة
� �س �ب �ب �اً م �ب��ا� �ش��راً يف م��راج �ع��ة الإدارة الأمريكية جدة للأمن والتنمية ،ف�إن بايدن مل يحقق مبتغاه
ال�سرتاتيجيتها التي كانت تهدف �إىل التخلي عن من ح�ضورها لأن املعادالت ال�سيا�سية يف العالقات
حتالفاتها يف ال�شرق الأو�سط والتوجه نحو مناطق ال��دول�ي��ة ت�غ�يرت ،وب��ات وا��ض�ح�اً �أن زع�م��اء املنطقة
�أخرى يف العامل».و�أ�شارت �إىل �أن الإدارة الأمريكية يجيدون �إق��ام��ة عالقات ندية مع ال��دول الكربى،
تعي�ش يف ه��ذه ال �ف�ترة ح��ال��ة ال ت ��وازن �إىل درجة عالقات قائمة على امل�صالح امل�شرتكة».

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604

2022 - Issue No 13604

July

27

عربي ودويل

Wednesday

«�إيربا�ص» تخترب طائرة نقل ع�سكرية
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلنت جمموعة “�إيربا�ص” ل�صناعة الطريان
�أم�س الثالثاء �أنها �أجرت اختبارا ناجحا لطائرة
النقل الع�سكرية “�إيه � 400إم” يف جمال �إطفاء
احل��رائ��ق ،يف خ�ط��وة ت�ت��زام��ن م��ع ت�سبب موجات
احل � ّر بحرائق غ��اب��ات متزايدة خ�لال ال�صيف يف
خمتلف �أنحاء �أوروبا.
و�أكدت املجموعة الأوروبية يف بيان �أنها “اختربت
ب�ن�ج��اح جت�ه�ي��زا لإط �ف��اء ح��ري��ق ق��اب��ل ل�ل�ف� ّ�ك على
ال�ط��راز اجل��دي��د م��ن ط��ائ��رة النقل �إي��ه � 400إم،

10

خالل رحلة اختبارية يف �إ�سبانيا».
و�أو�ضحت �أن االختبار �شمل �إلقاء  20طنا من املياه
خالل �أقل من  10ثوانٍ  ،م�شرية اىل �أن التجهيز
امل�ستخدم ال ّ
يتطلب �أي تعديل يف ت�صميم الطائرة.
ويقوم هذا النظام على تعبئة املياه يف خزان مثبت
يف عنرب ال�شحن داخ��ل ب��دن ال�ط��ائ��رة ،وح�صرها
خلف بابني م�ستقلني .ويت�صل البابان ب�أنبوبني،
ما يتيح عند بدء عملية التفريغ رمي املياه عرب
ق�سمني يف منحدر ق�سم ال�شحن املوجود يف م�ؤخر
الطائرة.ونظرا لقدرتها على التحليق على علو
منخف�ض واملناورة عند �سرعات منخف�ضة ،ميكن

لطائرة “�إيه � 400إم” �أن تلقي بحمولتها من
املياه بدقة من ارتفاعات قد ال تتجاوز  50مرتا،
وفق ما �أكدت جمموعة “�إيربا�ص” يف بيانها.
واعترب رئي�س ق�سم الدفاع والف�ضاء يف �إيربا�ص
مايك �شولهورن �أن “تطوير جهاز الإط�ف��اء هذا
هو جزء �أ�سا�سي من م�سريتنا نحو امل�ساعدة على
خلق عامل �أك�ثر ا�ستدامة و�أم��ان��ا ،لي�س فقط من
خالل �أعمالنا ،بل �أي�ضا من خالل منتجاتنا».
و�أك ��د اق�ت�ن��اع ال���ش��رك��ة ب ��أن “�إيه � 400إم قادرة
على �أداء دور حموري يف مواجهة اخلطر املتزايد
حلرائق الغابات ودعم ترميم الأنظمة االجتماعية

والبيئية».من جهته� ،شدد نائب رئي�س الطريان
الع�سكري يف �إيربا�ص جان-بري�س دومون ،على �أن
ا�ستخدام “�إيه � 400إم” كقاذفة مياه ال يهدف
ملناف�سة “كانادير” الكندية ،بل لأداء دور مك ّمل
لها.
وتت�سع طائرات “كانادير” لنحو �ستة �آالف ليرت
من املياه� ،أي ما يناهز ثلث �سعة “�إيه � 400إم”
فقط .اال �أن للطائرات الكندية القدرة على تعبئة
املياه من البحريات والتجمعات املائية الكبرية ،يف
حني حتتاج طائرة �إيربا�ص اىل الهبوط بالكامل
من �أجل �إعادة تعبئة خزانها باملياه.

ت�ستهدف �إعادة تعزيز التعاون الدبلوما�سي

رئي�س ال�صومال يزور القاهرة ..تن�سيق مواقف خلف �أبعاد تاريخية
•• القاهرة-وكاالت

ا��س�ت�ق�ب��ل ال��رئ�ي����س امل �� �ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي ،نظريه ال�صومايل ح�سن �شيخ
حممود ،بالعا�صمة امل�صرية القاهرة يوم
�أم�س الأول االثنني.
وعقد الرئي�س امل�صري ونظريه ال�صومايل
جل�سة مباحثات بق�صر االحتادية ،تناولت
تبادل وجهات النظر والر�ؤى حول جممل
الأو�� �ض ��اع الإق�ل�ي�م�ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة القرن
الأف��ري�ق��ي وال�ت��ي حظيت ب��أول��وي��ة كبرية
خالل املناق�شات� ،إ�ضافة لتعزيز التعاون
االق �ت �� �ص��ادي وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ومكافحة
الإره� � ��اب ،وا� �س �ت �ع��ادة ال� ��دور امل �� �ص��ري يف
تنمية التعليم يف ال�صومال.
ت� ��أت ��ي زي� � ��ارة ح �� �س��ن � �ش �ي��خ حم �م ��ود �إىل
ال�ق��اه��رة �ضمن �سل�سلة زي ��ارات خارجية
يقوم بها ت�ستهدف �إع��ادة تعزيز التعاون
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي للرتكيز ع�ل��ى �أج�ن��دت��ه يف
ال�سيا�سة اخلارجية التي تتبنى “اتفاقا
مع العامل وت�صفري الأزمات».
ويف م�ؤمتر �صحفي عقب املباحثات� ،أكد
ال�سي�سي �أن العالقات امل�صرية ال�صومالية
مت �ي��زت ب �ت �ع��دد ال� ��رواف� ��د ،يف �إط � ��ار من
امل�صالح امل�شرتكة ،م�شددًا على دعم بالده
جلهود تعزيز ال�سلم والأمن يف ال�صومال،
وال�ق���ض��اء ع�ل��ى الإره � ��اب �سع ًيا لتحقيق

ال �ت �ن �م �ي��ة امل �ن �� �ش��ودة وم� ��ن �أج � ��ل تخطي
ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة ،وحت�ق�ي��ق تطلعات
ال�شعب ال�صومايل ،ليتبو�أ موقعه كع�ضو
فاعل وم�ؤثر يف منطقة القرن الأفريقي،
وعلى امل�ستويني العربي والقاري.
و�أ� �ش��ار ال�سي�سي �إىل �أن م�صر ك��ان��ت يف
طليعة ال ��دول ال�ت��ي اع�ترف��ت با�ستقالل
ال�صومال عام  1960وظلت على عهدها
يف م�ساندة ال�صومال ،م�ضي ًفا“ :ال نزال
ن��ذك��ر ب�ك��ل ف �خ��ر� � ،ش �ه��داء م���ص��ر الذين
دفعوا حياتهم ثم ًنا ،حل�صول ال�صومال
ع�ل��ى ا��س�ت�ق�لال��ه ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى وحدة
�أرا�ضيه».
عالقات ..وتفاهمات
وبح�سب الرئي�س امل�صري ،ف�إن حمادثاته
م��ع ن �ظ�ي�ره ال �� �ص��وم��ايل ع�ك���س��ت تقارب
وج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر ب �ي�ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،ح��ول
العديد من امللفات واملو�ضوعات الثنائية
والإقليمية حمل االهتمام امل�شرتك.
وات�ف��ق الرئي�سان على العمل امل�شرتك،
ل�ت�ع��زي��ز ج �ه��ود التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف
ال �� �ص��وم��ال ،وج �ه��ود اف �ت �ت��اح ف ��رع “بنك
م�صر” بال�صومال ،التي تكللت بالنجاح
يف م�ستهل �شهر يوليو اجلاري ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز التعاون يف جم��االت التعليم،
ومكافحة الإره��اب والفكر املتطرف من

خ�ل�ال ت��وف�ي�ر ال �ت��دري��ب ال� �ل��ازم ،لبناء
ق ��درات ال �ك��وادر ال�صومالية يف خمتلف
املجاالت.
وتطرقت املباحثات �إىل تطورات ملف �سد
النه�ضة الإثيوبي ،حيث توافق اجلانبان
حول “خطورة ال�سيا�سات الأح��ادي��ة عند
القيام مب�شروعات على الأن�ه��ار الدولية
وحتمية االلتزام مببد�أ التعاون والت�شاور
امل�سبق بني الدول امل�شاطئة ،ل�ضمان عدم
الت�سبب يف �ضرر لأي منها».
وب �� �ش ��أن منطقة ال �ق��رن الأف��ري �ق��ي ،قال
ال�سي�سي“ :اتفقت �إرادتنا ال�سيا�سية نحو
العمل م ًعا على تر�سيخ الأمن واال�ستقرار
يف تلك املنطقة ذات الأهمية اال�سرتاتيجية
م��ن ق��ارت�ن��ا �إ��ض��اف��ة �إىل تكثيف التعاون
والتن�سيق ب�ين م�صر وال���ص��وم��ال ،فيما
يت�صل ب�أمن البحر الأحمر».
م��ن ج��ان�ب��ه ،اع�ت�بر ال��رئ�ي����س ال�صومايل
�أن دع��م ال�ق��اه��رة ل �ب�لاده “هو دع��م من
القلب” ،ويرتبط بالعالقات التاريخية
بني البلدين وي�ساعد على حتقيق امل�صالح
امل�شرتكة يف املنطقة.
وق��ال �إن��ه “خالل ال�صعوبات وامل�شكالت
التي واجهها ال�صومال على مدار العقود
ال �ث�لاث��ة امل��ا��ض�ي��ة ك��ان��ت م���ص��ر م�ع�ن��ا كي
تكفل عودتنا �إىل تبوء موقعنا ال�صحيح،
وال يوجد وقت �أف�ضل من اليوم ال�ستعادة

هذه املكانة».
دالالت ا�سرتاتيجية
وح��ول زي��ارة الرئي�س ال�صومايل مل�صر،
قال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والأكادميي
امل�ت�خ���ص����ص ب��ال �� �ش ��ؤون ال��دول �ي��ة ،طارق
فهمي� ،إن جملة التحركات امل�صرية ت�أتي
يف �سياق التطورات اجلارية يف ال�صومال،
خ��ا� �ص��ة �أن زي � ��ارة ال��رئ �ي ����س ال�صومايل
ت�أتي بعد زي��ارة لرئي�س ال��وزراء امل�صري
م�صطفى م��دب��ويل ،وب��ال�ت��ايل فالقاهرة
ت�ستهدف حتجز دو ًرا متقدما يف منطقة
القرن الأفريقي.
و�أو�ضح فهمي ،يف ت�صريحات خا�صة ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أ َّن م�صر مل تغب
عن منطقة القرن الأفريقي كما يت�صور
البع�ض حتى يف مراحل الأزم��ات ،خا�صة
الرت �ب��اط ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ب��أم�ن�ه��ا القومي
واال�سرتاتيجي.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ال � �ق� ��اه� ��رة ت�ستهدف
ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأمنية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة م ��ع م �ق��دي �� �ش��و ،وتقدمي
ال �ع��دي��د م��ن امل �� �س��اع��دات و�أوج � ��ه الدعم
لل�صوماليني ب�صورة �أو ب��أخ��رى ،ارتكا ًزا
ع �ل��ى ب �ع��د ت��اري �خ��ي يف م �� �س��ار العالقات
الثنائية ،فال�صومال قريبة للغاية من
م�صر ولعبت ال�ق��اه��رة دو ًرا ت��اري�خ�ي�اً يف

�سنوات طويلة ،وزيارة الرئي�س ال�صومايل
اليوم تعك�س ذلك.
ول�ف��ت الأك��ادمي��ي املتخ�ص�ص بال�ش�ؤون
الدولية �إىل �ضرورة النظر لنتائج زيارة
الرئي�س ال�صومايل لأنها حتمل ر�سائل
متعددة الأطراف ،بالت�أكيد على �أن م�صر
ط��رف فاعل وم��ؤث��ر يف ال�ق��رن الأفريقي
ب�أكمله ،ومل تغب عن امل�شهد.
ويقول �سفري ال�صومال لدى م�صر اليا�س

��ش�ي��خ ع �م��ر �أب��وب �ك��ر� ،أن زي � ��ارة الرئي�س
ال�صومايل للقاهرة من �ش�أنها �أن تدفع
ق��د ًم��ا مب�سار ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين يف
ك��اف��ة امل �ج��االت يف ظ��ل ال��ر�ؤي��ة اجلديدة
التي ينتهجها رئي�س بالده لتعزيز �أوا�صر
التعاون والتن�سيق مع م�صر.
و�أ� �ش��ار �إىل ح��ر���ص ب�ل�اده ع�ل��ى الت�شاور
والتن�سيق وتبادل الر�ؤى ووجهات النظر
مع القيادة امل�صرية �إزاء �سبل التعامل مع

اخلطورة يف �إيران النووية ..املر�ض الع�ضال

تقرير �أمريكي� :إ�سرائيل قد تتحرك قبل ح�صول طهران على القنبلة
•• وا�شنطن-وكاالت

�أكد الباحث يف معهد امل�شروع الأمريكي ،مايكل روبني،
�أن ديبلوما�سية ب��اي��دن الإي��ران �ي��ة ت�ضاعف احتماالت
حدوث �سيناريو كابو�سي .يف  12يوليو -مت��وز ،برهنت
نائبة وزير اخلارجية الأمريكي ،وندي �شريمان� ،أن �إدارة
بايدن ت�سقط طريقة تفكريها على طريقة تفكري النظام
الإيراين بد ًال من االطالع على العقيدة التي حتركه.
و�أ�صر الناطق با�سم وزارة اخلارجية نيد براي�س الأ�سبوع
املا�ضي على وجود موعد نهائي للمفاو�ضات ،لكنه رف�ض
حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان ه��ذا امل��وع��د �سيحل بعد ي��وم �أو بعد
خم�س �سنوات .لقد بات احلر�س الثوري ي�سخر علناً من
�سيا�سة حافة الهاوية الفارغة تلك.
ك�ت��ب روب �ي�ن يف م��وق��ع � 1945أن ب �ن��اء ف��ري��ق بايدن
ا�سرتاتيجيته الإيرانية على اخليال عو�ضاً عن الواقع
قد ي�ؤدي �سريعاً �إىل ال�سيناريو الأ�سو�أ :ال ح�صول �إيران
ه��ذا م��ا فعلته �ضد ال�ع��راق �سنة  1981و��س��وري��ا �سنة
على �أ�سلحة نووية وح�سب ،وهي حلظة يقول م�ست�شار املر�ض الع�ضال
خامنئي كمال خ��رازي �إن ال�س�ؤال الأ�سا�سي ب�ش�أنها هو بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل ودول �إقليمية �أخ��رى ،ال يكمن  .2007امل�شكلة هي �أن �إي��ران لي�ست العراق �أو �سوريا.
متى �ستح�صل ال �إذا كانت �ستح�صل ،ب��ل �أي�ضاً اندالع اخلطر يف �أن تكون �إي ��ران ال�ن��ووي��ة انتحارية ب��ل يف �أن بينما كان لدى العراق مفاعل متوز و�سوريا مفاعل الكرب
نزاع مفتوح �سيزعزع ا�ستقرار املنطقة .قد يبدو بايدن ت�ك��ون مري�ضة م��ر��ض�اً ع���ض��ا ًال ويف مراحلها الأخ�ي�رة .وح�سب ،ينت�شر الربنامج النووي الإي��راين على امتداد
متفائ ً
يفرت�ض روبني �أحداثاً مماثلة لتلك التي طبعت الأيام البالد وقد ي�شمل �أكرث من اثني ع�شر هدفاً .عالوة على
ال ب�ش�أن اخرتاق نووي �إيراين.
من املرجح �أال يكون بايدن على قيد احلياة لي�شهد على الأخرية للديكتاتور الروماين نيكوالي ت�شاو�شي�سكو� .إذا ذلك ،تابع روبني� ،إيران �أكرب و�أبعد من �سوريا والعراق.
تداعيات هذا االخرتاق .ومل يفكر املوفد اخلا�ص لل�ش�أن انهار النظام حتت ثقله اخلا�ص مع يوم واحد �أو يومني م�ساحة �إيران �أكرب بنحو �أربع مرات من م�ساحة العراق
الإيراين روبرت مايل قط ب�أن النظام الإيراين تهديد .يف�صالن القوى ال�شعبية عن اجتياح طهران ،قد ت�شن وبنحو ت�سع مرات من م�ساحة �سوريا� .سيكون لهذا الأمر
م��ن خ�لال عد�سة التكاف�ؤ الأخ�لاق��ي اخل��ا��ص��ة ب��ه ،هو وح��دات احلر�س الثوري املت�شددة واملتحكمة بالرت�سانة تداعيات عدة على امل�ستوى الع�سكري.
يعتقد �أن لإي��ران احلق باحل�صول على تر�سانة نووية .النووية هجوماً لتحقيق �أه��داف �آيديولوجية قبل �أن
حاجات �إ�سرائيل
يف هذه الأثناء،
تنتهي �سلطتها.
م��ن امل�ح�ت�م��ل �أن ت�ف�ك��ر ��ش�يرم��ان � �س��راً ب� ��أن ال�ف���ش��ل يف �سيجعل ه��ذا الإ�سرائيليني بالتحديد �أق��ل ت�ف��ا�ؤ ًال من �سيتعني �أو ًال على �إ�سرائيل �ضرب �أه��داف عدة ومتكني
امل �ف��او� �ض��ات م��ع �إي � ��ران ل��ن ي �ك��ون �أ�� �س ��و�أ م��ن ف�شلها يف البيت الأبي�ض جتاه م�سعى �إيران النووي .بالن�سبة �إىل مقاتالتها من �إع��ادة التزود بالوقود لل�سماح لطياريها
الديبلوما�سية مع كوريا ال�شمالية .يف نهاية املطاف ،هي بايدن� ،سيكون االخرتاق النووي فر�صة �إ�ضافية النتقاد بالعودة� .سيتطلب ذلك حتييد القواعد اجلوية الإيرانية
فازت برتقية ومل ت�ستخدم كوريا ال�شمالية بعد قنابلها ترامب وتفادي حتمل امل�س�ؤولية .بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل ،وبطاريات ال�صواريخ امل�ضادة للمقاتالت ومراكز الإمرة
والقيادة .ولأن العديد من املن�ش�آت النووية الإيرانية
النووية.
�سيمثل ذلك تهديداً وجودياً.

حتت الأر�ض ،وحتى مع ا�ستخدام �صواريخ كروز لتخفيف
ال�ضغط عن الطيارين� ،سيعني ذلك �إجراء طلعات جوية
عدة ل�ضمان تدمري املن�ش�آت .و�أ�ضاف روبني �أن �إ�سرائيل
قد حتتاج �أي�ضاً لإقحام بع�ض وح��دات القوات اخلا�صة
يف �إي��ران للتخل�ص من �أف��راد �أ�سا�سيني ور�سم الأهداف
وتقييم الأ�ضرار .وقد ترد �إيران على �إ�سرائيل عرب حزب
اهلل وعلى دول اخلليج عرب احلوثيني .ما �سيعنيه هذا
الأمر باخت�صار هو � ّأن قرار �ضرب البنى التحتية النووية
الإيرانية لن يتطلب اثنتي ع�شرة طلعة جوية بل �آالف
الطلعات على مدى �أيام عدة.
�آثار �سلبية
ي ��رى روب �ي�ن �أن اجل��ان��ب ال���س�ل�ب��ي مل�ث��ل ه ��ذه ال�ضربة
الع�سكرية هو �أنها �ستربر خطاب �إيران عن احلاجة �إىل
�أ�سلحة نووية .وقد يلتف الإيرانيون �أي�ضاً حول النظام.
لقد كانت الثورة تت�أرجح حني هاجم �صدام ح�سني �إيران
و�سمح ل��روح اهلل اخلميني بتعزيز ال�سلطة� .أخي�راً� ،إن
�أك�بر عيب يف �ضربة ع�سكرية ال تنهي النظام هو �أنها
�ست�ؤجل االخ�تراق النووي الإي��راين من دون �أن تنهيه.
احلجم الهائل للم�شكلة الع�سكرية قد يكمن يف �صعوبة
تنفيذ هذا اخليار.
م��ع ذل��ك ،وب�صرف النظر عما ي�أمله ب��اي��دن ،م��ن غري
امل��رج��ح �أن ي�تراج��ع الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون يف م��واج�ه��ة تهديد
وجودي .عو�ضاً عن ذلك ،قد يعتقدون �أنه يجب عليهم
ف�ع��ل م��ا �أم �ك��ن ��ض��د �إي� ��ران وج �ن��وب ل�ب�ن��ان بينما على
الآخرين الت�أقلم مع الو�ضع.
ي�شري روب�ي�ن ختاماً �إىل �أن��ه ح�ين ي�ك��ون وك��ر الدبابري
ق��ري �ب �اً� ،أف���ض��ل اخل �ي��ارات ه��ي التخل�ص م�ن��ه �أو تركه
و��ش��أن��ه .اخل�ي��ار الأ� �س��و�أ ه��و �ضربه م��رات ع��دة بالع�صا
و�إث��ارة الدبابري والأم��ل ب��أن ي�أتي الأف�ضل“ .للأ�سف،
هذا هو ال�سيناريو الذي ت��ؤدي �إليه الآن �سيا�سة بايدن
جتاه �إيران».

التحديات التي ت��واج��ه املنطقة والعامل
ب�أ�سره.
و�أ� �ض��اف �أب��وب �ك��ر“ :ال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى �أحد
ما ي�شهده العامل من ت��وت��رات وحتديات
غري م�سبوقة ،تتطلب �أكرث من �أي وقت
م�ضى زيادة التعاون والتن�سيق بني الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،وخ��ا� �ص��ة م���ص��ر ن �ظ��را للدور
امل �ح��وري ال ��ذي تلعبه يف دع��م الق�ضايا
العربية».

فون دير الين :ينبغي على االحتاد
الأوروبي اال�ستعداد لأ�سو�أ �سيناريو للغاز

•• بروك�سيل-وكاالت

دع��ت رئي�سة املفو�ضية الأوروب �ي��ة �أورزوال ف��ون دي��ر الي��ن ،دول االحتاد
الأوروبي �إىل اال�ستعداد وب�شكل عاجل لأ�سو�أ �سيناريو للغاز يف الوقت الذي
�أعلنت فيه رو�سيا عن خطط لزيادة خف�ض �إمدادات الغاز �إىل �أملانيا يف وقت
الحق من هذا الأ�سبوع.
وقالت ف��ون دي��ر الي��ن يف قبيل اجتماع خا�ص ل��وزراء الطاقة يف االحتاد
الأوروب � ��ي م�ق��رر �أم ����س ال �ث�لاث��اء� ،إن
الدول الأوروبية التي ال تعتمد على
الغاز الرو�سي حتتاج لإظهار الت�ضامن
مع تلك امل�ضطرة للم�شاركة يف جهود
اال�ستعداد النقطاع �إم��دادات الوقود
الو�شيك.
و�أ�ضافت “حتى الدول الأع�ضاء التي
ال ت�شرتي �أي غ��از رو��س��ي تقريبا ال
مي�ك�ن�ه��ا ال �ن �ج��اة م ��ن �آث � ��ار التوقف
امل �ح �ت �م��ل ل �ل� ��إم � � ��دادات يف �سوقنا
الداخلي».
ورداً ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ب �� �ش ��أن ا�ستئناف
ع�م�ل�ي��ات ال�ت���س�ل�ي��م م��ن خ�ل�ال نورد
��س�ترمي  1بعد ف�ترة م��ن ال�صيانة ال�ت��ي خ�شي ال�ك�ث�يرون م��ن متديدها
�إىل �أج��ل غري م�سمى� ،أجابت فون دير الين قائلة �إن خطتنا ت��دور حول
ا�ستقاللنا عن مثل هذه القرارات التي يتخذها الكرملني لأنه �شريك غري
موثوق به لإمدادات الطاقة يف �أوروبا ،م�شرية �إىل �أن جازبروم �أبقت عمداً
م�ستويات التخزين منخف�ضة و�أن رو�سيا عمدت �إىل تزويد  12دولة من
�أع�ضاء التكتل بالغاز ب�شكل جزئي فقط �أو توقفت عن تزويدها به على
الإطالق.
وقالت امل�س�ؤولة الأوروب�ي��ة �أنه ولهذا ال�سبب يتعني على �أوروب��ا �أن تكون
م�ستعدة لأ��س��و�أ ال�سيناريوهات �أال وه��و ال��وق��ف الكامل لإم ��دادات الغاز،
ال �أم �آج� ً
عاج ً
لا.و�أو��ض�ح��ت رئي�سة املفو�ضية الأوروب�ي��ة �أن��ه على امل�ستوى
الأوروب ��ي ،مت تكييف قواعد امل�ساعدات احلكومية ب�شكل م�ؤقت لتقدمي
الدعم ،و�إن�شاء من�صة للطاقة ل�شراء الغاز ب�شكل م�شرتك والتفاو�ض على
�أ�سعار جيدة للم�ستهلكني يف �أوروبا.

لتجنب «الكارثة» ..وا�شنطن تخذل زيلين�سكي وت�ضع «�سقف ًا للطلبات»
•• عوا�صم-وكاالت

على ما يبدو ،مل يعد الدعم الأمريكي لأوكرانيا يف
احلرب “�شيكا مفتوحا” تطلب فيه كييف ما تريد،
�إذ غريت وا�شنطن �أخ�يرا من لهجتها بهذا ال�ش�أن،
م�ؤكدة �أن هناك “�سقفا حمددا” ملدى ال�صواريخ
التي �ستقدمها للأوكرانيني.
فقد �أعلن م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي جيك
�سوليفان� ،أن الرئي�س ج��و ب��اي��دن “لي�س م�ستعدا
لت�سليم �أوكرانيا �صواريخ ي�صل مداها �إىل 300
كيلومرت ،يف ظل �سعيه لتجنب حرب عاملية ثالثة».
و�أ�� �ض ��اف ��س��ول�ي�ف��ان �أن ب��اي��دن “يرى �أن الهدف
الرئي�سي للواليات املتحدة فعل كل ما هو �ضروري
لدعم �أوكرانيا والدفاع عنها ،لكن التحدي الآخر
ه��و �أال ينتهي بنا امل�ط��اف يف و�ضع ننزلق فيه �إىل
حرب عاملية ثالثة».

وو��ص��ف التو�ضيح الأم�يرك��ي م��ن ج��ان��ب حمللني ،اجلديدة».
بـ”ر�سالة تهدئة �إىل رو�سيا” ،م��ع دخ��ول احلرب و�أو��ض��ح �سلطان خ�لال حديثه ملوقع “�سكاي نيوز
الرو�سية الأوك��ران�ي��ة �شهرها ال�ساد�س ،حيث تهدد عربية”� ،أن “املعطيات احل��ال �ي��ة يف ظ��ل دخول
م��و��س�ك��و ب��رد ع�ن�ي��ف ح��ال و� �ص��ول � �ص��واري��خ بعيدة الأزمة �شهرها ال�ساد�س ،ت�ؤكد �أن �إطالة �أمد ال�صراع
امل��دى �إىل �أوكرانيا ،قد ت�ستخدم يف �ضرب الداخل �ستدفع ثمنه وا�شنطن يف �صورة خ�سائر اقت�صادية،
فالت�ضخم و�أ�سعار الطاقة والغذاء �أ�صبحت �أزمات
الرو�سي.
دولية وعبئا على البيت الأبي�ض».
ملاذا تهدد رو�سيا؟
وح ��ول ال���ش��د واجل ��ذب ب�ين وا��ش�ن�ط��ن وم��و��س�ك��و يف «دعم كالمي»
�أوك��ران �ي��ا ،ي�ق��ول ال�ب��اح��ث يف ال���ش��أن ال ��دويل �أحمد وق� � ��ال اخل� �ب�ي�ر ال ��رو�� �س ��ي ال �ع �� �س �ك��ري �شاتيلوف
�سلطان� ،إن “التهديد الرو�سي مفهوم لأن مو�سكو مينيكايف� ،إن تعهد وا�شنطن بتزويد كييف ب�أ�سلحة
لي�ست م�ستعدة لأن متتلك �أوكرانيا �أ�سلحة متطورة و�صواريخ بعيدة املدى �سابقا على ل�سان امل�س�ؤولني،
كان يف �إطار الدعم املعنوي لأوكرانيا ال �أكرث.
وبعيدة املدى ،تهدد بها اجلوار الرو�سي».
ويف ال�سياق ذات��ه �أع�ل��ن وزي��ر اخلارجية الأمريكي و�أ� �ض��اف مينيكايف يف ح��دي��ث مل��وق��ع “�سكاي نيوز
�أن �ت��وين بلينكن يف وق��ت ��س��اب��ق� ،أن “�أوكرانيا لن عربية” �أن الغرب ووا�شنطن “يدركان جيدا النتائج
ت�ستهدف الأرا��ض��ي الرو�سية بالأ�سلحة الأمريكية امل�ؤملة حال نزول تلك الأ�سلحة يف امللعب الأوكراين”،

مو�ضحا �أن “قرار وا�شنطن يف حد ذاته يعد انت�صارا
ملو�سكو ،فخالل الفرتة املا�ضية تراجع الغرب �أي�ضا
عن العديد من العقوبات التي اثبتت عدم جدواها
بالفعل».
و�أ�ضاف �أن اخلطوات التي يقوم بها الغرب ووا�شنطن
يف الوقت الراهن “تهدف �إىل حماولة �إبطاء التقدم
ال��رو��س��ي قبل ب��دء �أي حم��ادث��ات ثنائية ،وه��ذا لن
ي�ن�ج��ح ،فمو�سكو ل��ن ت�ت��وق��ف دون ح�سم �أهدافها
بالكامل».
تقدم ملحوظ
وكانت رو�سيا حققت خالل الأ�سابيع املا�ضية تقدما
ملحوظا �شرقي وجنوبي �أوكرانيا ،كما �أعلنت تغيري
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل �ع��رك��ة وت���س��ري��ع وت�ي�رة عملياتها
الع�سكرية ،وبالتزامن م��ع ذل��ك تعهدت وا�شنطن
بتقدمي حزمة �أ�سلحة جديدة لأوكرانيا.

وتت�ضمن الأ��س�ل�ح��ة الأم�يرك�ي��ة اجل��دي��دة قاذفات
ال���ص��واري��خ املتنقلة امل�ع��روف��ة ب��ا��س��م “هيمار�س”،
وق ��ذائ ��ف لأن �ظ �م��ة �إط �ل��اق ال �� �ص��واري��خ املتعددة،
بالإ�ضافة �إىل ذخائر املدفعية.
وق��دم��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة نحو  8م�ل�ي��ارات دوالر
م�ساعدة ع�سكرية لأوكرانيا منذ بدء احلرب ،منها
 2.2مليار دوالر ال�شهر املا�ضي فقط.
التلويح الأمريكي خالل الأي��ام ال�سابقة مب�ساعدة
كييف بال�صواريخ طويلة امل��دى ال�ت��ي يطالب بها
الرئي�س ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي ،قبل �أن يرتاجع
البيت الأبي�ض عنها �أخ�ي�را على ل�سان �سوليفان،
قوبلت بت�صريحات وتهديدات رو�سية قوية.
ف�ق��د �أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س الأم� ��ن القومي
الرو�سي دميرتي مدفيديف ،عن �إمكانية “�إخفاء “نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي».
�أوك��ران �ي��ا ع��ن خريطة العامل” ،ق��ائ�لا يف من�شور و�أ�ضاف �أن ال�سبب هو “خطاياهم” ،و�أن رو�سيا “ال
على ح�سابه بتطبيق “تلغرام”� ،إن �أوكرانيا كدولة تتحمل م�س�ؤوليته».
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رئي�سة تايوان ت�شرف على تدريبات ع�سكرية
•• �سواو-رويرتز

�صعدت رئي�سة تايوان ت�ساي �إينج-وين على
م�تن �سفينة تابعة للبحرية �أم����س الثالثاء
ل �ث��اين م ��رة ف �ق��ط خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ست
التي �أم�ضتها يف املن�صب ،و�أ��ش��ادت بت�صميم
اجلي�ش على ال��دف��اع ع��ن اجل��زي��رة يف �أثناء
�إ�شرافها على �أك�بر م�ن��اورات بحرية وجوية
�سنوية.وتتزامن التدريبات الع�سكرية ،التي
حتاكي الت�صدي لقوة غ��ازي��ة ،م��ع مناورات
جوية يف �أنحاء اجلزيرة التي ت�سعى لتعزيز
ا� �س �ت �ع��داده��ا ال �ق �ت��ايل يف م��واج �ه��ة ال�ضغط

الع�سكري املتزايد من ال�صني.وجدد توجه
ب�ك�ين امل �ت��زاي��د جت ��اه ج��زي��رة ت ��اي ��وان ،التي
تزعم �أنها تابعة لها ،والذي اقرتن مع الغزو
ال��رو� �س��ي لأوك��ران �ي��ا ،اجل ��دل ب �� �ش ��أن كيفية
ت�ع��زي��ز ال��دف��اع ودف ��ع ال�سلطات �إىل تكثيف
اال�ستعدادات حت�سبا لهجوم �صيني.وتعترب
ال�صني تايوان جزءا من �أرا�ضيها ومل تتخل
�أب��دا عن ا�ستعدادها ال�ستخدام القوة لو�ضع
اجل��زي��رة حت��ت �سيطرتها .وترف�ض تايوان
مزاعم بكني ب�ش�أن ال�سيادة وتتعهد بالدفاع
عن حريتها ودميقراطيتها.
ويف �إط��ار م�ن��اورات “هان كواجن” ال�سنوية

يف تايوان� ،أطلقت � 20سفينة حربية ،بينها
ف��رق��اط��ات وم ��دم ��رات ،ق��ذائ��ف العرتا�ض
ومهاجمة قوة غازية حمتملة قبالة ال�ساحل
ال�شمايل ال�شرقي لتايوان بينما �شنت �أ�ساطيل
من مقاتالت �إف 16-ومقاتالت ت�شينج-كو
امل�صنعة حمليا غارات جوية.
و�شوهدت ت�ساي على منت مدمرة �صواريخ
م ��ن ط� ��راز ك �ي��د الأم��ري �ك �ي��ة را� �س �ي��ة قبالة
��س��اح��ل م��دي�ن��ة � �س��واو وه��ي ت��رت��دي مالب�س
مموهة وحتيي اجلنود.وقالت ت�ساي للجنود
ع�بر �إذاع ��ة قمرة امل��دم��رة “يُظهر التدريب
املمتاز الآن ق��درة وت�صميم جنود جمهورية

مئات القتلى واملفقودين بعنف الع�صابات يف هايتي

ال�صني على الدفاع عن البالد” ،م�ستخدمة
اال��س��م الر�سمي ل�ت��اي��وان.و�أ��ض��اف��ت “دعونا
نوا�صل حماية وطننا م�ع��ا».وردا على �س�ؤال
ع��ن ال�ت��دري�ب��ات ،ك��رر امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة
اخلارجية ال�صينية ت�شاو ليجيان ،يف م�ؤمتر
�صحفي دوري يف ب�ك�ين ،حت��ذي��رات ال�صني
بخ�صو�ص �أي حتركات ع�سكرية من جانب
تايوان.
وق� ��ال “حماولة ت ��اي ��وان م��واج �ه��ة ال�صني
ع�سكريا ت�شبه حم��اول��ة ح���ش��رة ال�سرعوف
(فر�س النبي) عرقلة مركبة حربية قدمية.
«حمكوم عليها بالف�شل يف نهاية املطاف».

•• عوا�صم�-أ ف ب

�أعلنت الأمم املتحدة� ،أ ّن احل�صيلة الإجمال ّية للقتلى واجلرحى واملفقودين،
م��ن ج � ّراء �أع�م��ال عنف ب�ين ع�صابات يف �سيتي ��س��والي يف �ضواحي العا�صمة
متوز و 17منهّ ،
الهايتي ة بور او برن�س ،بني ّ 8
تخطت � 471شخ�صً ا .و�أ�شارت
�إىل “حوادث خطرية منالعنف اجلن�سي �ض ّد ال ّن�ساء والفتيات ،وكذلك الفتيان
ا ّلذين يت ّم جتنيدهم من قبل الع�صابات».و�أ�شارت يف بيان� ،إىل �أ ّن “نحو 3000
�شخ�ص ف ّروا من منازلهم ،مبا يف ذلك مئات الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم،
مت ت��دم�ير �أو �إح ��راق  140م �ن� اً
يف ح�ين ّ
من�سقة
�زل ع�ل��ى الأق��ل».ون �ق �ل��ت ع��ن ّ
الأمم املتحدة ّ
لل�ش�ؤون الإن�سان ّية يف هايتي� ،أولريكا ريت�شارد�سون ،قولها �إ ّن
“االحتياجات الإن�سان ّية يف �سيتي �سوالي هائلة وتتزايد ب�سبب الفقر ونق�ص
اخلدمات الأ�سا�س ّية ،مبا يف ذلك الأمن ،واالرتفاع الأخري يف موجة العنف”.

التوافق ال�سيا�سي �شرط �أ�سا�سي

تون�س بال �إخوان بعد عقْ د من �إرهاب اجلماعة
•• تون�س-وكاالت

رحلة طويلة ا�ستمرت قرابة العام خا�ضتها
الدولة التون�سية عندما �أطلق رئي�س البالد
قي�س �سعيد ثورة الت�صحيح ب�إقالة احلكومة
وح� ��ل ال�ب�رمل ��ان وت �ع �ل �ي��ق ال �ع �م��ل بد�ستور
� ،2014إىل جانب بدء احلرب على الف�ساد
ال�سيا�سي يف ال�ب�لاد بقيادة ح��زب النه�ضة
الإخواين.
واع�ت�بر م��راق�ب��ون ل�ل�أو��ض��اع ال�سيا�سية يف
ت��ون����س �أن ان�ت�ه��اء نتيجة ال��د��س�ت��ور بكلمة
“نعم” وه��ي تعني �إن�ه��اء ع�شرية الإخوان
ال�سوداء التي عاثت ف�ساداً يف البالد وعبثت
مب�صالح التون�سيني ،ووقف توظيف الدين
يف ال�سيا�سة ،ومن ثم فتح �آفاق جديدة لل�شعب
وللدولة.وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة ال�ق��اه��رة ال��دك�ت��ور ط��ارق فهمي �إن
م�شاركة ال�شعب التون�سي يف اال�ستفتاء على
الد�ستور اجلديد مبثابة جناح يف الت�صدي
حلمالت الإخ ��وان باملقاطعة ،ولكن هناك
خ �ط��وات ك �ثي��رة ي �ج��ب ال�ت�م���س��ك ب �ه��ا ملنع
ع��ودة الإخ��وان للم�شهد ال�سيا�سي جم��دداً.
و�أو��ض��ح فهمي يف ت�صريحات خا�صة لـ24
�أن “الإخوان تنظيم لي�س �سه ً
ال وميار�س
امل ��راوغ ��ة ب��ا� �س �ت �م��رار ،وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه يجب
اليقظة با�ستمرار بعد خطوة اال�ستفتاء على
الد�ستور اجلديد” ،م�شرياً �إىل �أن الد�ستور
اجل��دي��د ب��ه �إ��ص�لاح��ات ت�شريعية ملواجهة
الف�ساد ال��ذي مار�سه الإخ��وان ويعمل على
حتقيق التنمية ال�شاملة.
و�أك��د �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �أن حماوالت
االخوان للمقاطعة مل تلق ا�ستجابة �شعبية،

ومل ي�ستطع عنا�صر التنظيم تقدمي خطاب
ت�بري��ري لتلك املقاطعة ،وج��اء اال�ستفتاء
لإن �ه��اء ح��ال��ة ال �ع��داء ال�ت��ي تعي�شها حركة
النه�ضة منذ عام تقريباً،
حني ق��رر الرئي�س التون�سي حل الربملان،
وتعطيل ال�ع�م��ل ب��ال��د��س�ت��ور يف  25يوليو
(مت ��وز) يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،م���ش�يراً �إىل �أن
ال��د� �س �ت��ور اجل ��دي ��د خ �ط ��وة ج �ي ��دة ميهد
ال �ط��ري��ق امل��زي��د م��ن اخل �ط��وات للو�صول
ملنظومة �إ�صالح �سيا�سي كامل والت�صويت
باملوافقة على اجلمهورية اجلديدة �ستكون
دون �إخ��وان لأول مرة منذ � 10سنوات من
الف�ساد والإره ��اب ويجب التحذير م��ن رد
الفعل حلركة النه�ضة.
وي�ن����ص ال��د��س�ت��ور ال�ت��ون���س��ي اجل��دي��د على
وج � ��ود ن �ظ��ام رئ��ا� �س��ي ي���ش�م��ل �صالحيات
الرئي�س تعيني احلكومة والق�ضاة وتقلي�ص
ال �ن �ف��وذ ال���س��اب��ق ل �ل�برمل��ان ،ك�م��ا ي �خ��ول له

ال��د� �س �ت��ور �إق��ال��ة احل �ك��وم��ة دون �أن يكون
للربملان دور يف ذلك.
فيما دعا اخلبري ال�سيا�سي الدكتور جمال
�سالمة �إىل ��ض��رورة التوافق بني الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد مع الأحزاب ال�سيا�سية
الأخرى ملنع ا�ستقطاب حزب النه�ضة لباقي
الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى يف تون�س.
وق��ال جمال �سالمة يف ت�صريحات خا�صة
لـ� 24إن و�ضع الإخ ��وان يف تون�س يختلف
ع��ن م �� �ص��ر ،ح �ي��ث م��ا زال ح ��زب النه�ضة
مي��ار���س بع�ض الأالع �ي��ب ال�سيا�سية التي
ت�سعى لتعطيل التطورات ال�سيا�سية ،ولكن
ال���ش�ع��ب ال�ت��ون���س��ي ا� �س �ت �ط��اع �إي� �ق ��اف تلك

املراوغات باال�ستفتاء على الد�ستور.
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور �سالمة �إىل �أن الت�صويت
على الد�ستور �أظ�ه��ر �أن ال�شعب التون�سي
ل��دي��ه �إ� �ص��رار ك�ب�ير ع�ل��ى م�ع��اق��ة الإخ� ��وان
بالق�ضاء �سيا�سياً على منظومتهم ورف�ض
خياراته والت�صدي لف�سادهم و�إرهابهم.
ووج ��ه ال��رئ�ي����س التون�سي قي�س �سعيد يف
كلمة �ألقاها �إثر ت�أديته لواجبه االنتخابي
م�ساء �أم�س ،انتقادات حادة جلماعة الإخوان
وحركة النه�ضة ،قائ ً
ال“ :لي�سوا من هذا
ال���ش�ع��ب ،ال��وط��ن خ��ان��وه ،وب��اع��وه ورهنوا
ال �ب�لاد �إىل �أط� ��راف خ��ارج �ي��ة ،ويطالبون
ال�شعب بعدم التعبري عن �إرادته».

�سجال حول ال�ضرائب وال�صني

�أول مناظرة تلفزيونية وجها لوجه بني �سوناك وترا�س
•• لندن�-أ ف ب

3املتناف�سني لتويل رئا�سة احلكومة
ال�بري �ط��ان �ي��ة وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ال�سابق
ري�شي �سوناك ووزي��رة اخلارجية ليز
ت��را���س مواجهة ح��ادة بينهما �شملت
ال �� �ض ��رائ ��ب وال� ��� �ص�ي�ن و� � �ص ��وال �إىل
�شخ�صيتيهما ،يف حماولة من ري�شي
لإزاح��ة ترا�س عن مركز ال�صدارة يف
اال�ستطالعات.
و� �ش �ك �ل��ت امل �ن ��اظ ��رة �إ� � �ش� ��ارة انطالق
ف�ت��رة ح��ا� �س �م��ة مت �ت��د الث� �ن ��ي ع�شر
يوما وتتخللها ث�لاث مناظرات بني
املتناف�سني و�أربعة لقاءات مع �أع�ضاء
احل��زب املحافظ ال��ذي��ن �سيح�سمون
ال�سباق اعتبارا من الأ�سبوع املقبل مع
تلقيهم بطاقات االقرتاع الربيدي.
وال�ت�ن��اف����س ق��ائ��م م�ن��ذ �أ� �س��اب �ي��ع على
زع ��ام ��ة ح� ��زب امل �ح��اف �ظ�ي�ن خلالفة
رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون ،وقد
ازداد ح��دة م��ع تكتل املع�سكرين �ضد
بع�ضهما البع�ض.
والإثنني وجّ ه �سوناك انتقادات حادة
خل �ط��ط ت ��را� ��س امل �ت �ع � ّل �ق��ة باخلف�ض
الفوري لل�ضرائب ،وهي نقطة خالف
�أ�سا�سية بني املر�شحني.
وق � ��ال � �س��ون��اك خ �ل�ال � �ش��رح ترا�س
م�شروعها “ال �أعتقد �أن ه��ذا الأمر
��ص��ائ��ب ،ال �أع�ت�ق��د �أن��ه عمل م�س�ؤول
وبالت�أكيد لي�س حمافظا».
ورد ترا�س بالقول “�إذا ا ّتبعنا خطط
ري�شي ن�ك��ون م ّتجهني نحو الركود،
م�شرية �إىل �أن �سوناك “رفع ال�ضرائب
�إىل �أعلى معدل منذ �سبعني عاما».
وت��اب�ع��ت “�س�أحترك ع�ل��ى ال �ف��ور �أنا
�أدرك �أن ال�شعب ...يعاين».
وي ��أت��ي ال�ت�ن��اف����س ع�ل��ى زع��ام��ة حزب
امل �ح��اف �ظ�ين يف ت��وق �ي��ت ت���ش�ه��د فيه
بريطانيا �أزم��ة غ�لاء معي�شة رفعت
الت�ضخم �إىل �أع�ل��ى م�ستوى ل��ه منذ
�أربعني عاما.
وت�ع� ّه��د ��س��ون��اك ك�ب��ح ال�ت���ض� ّ�خ��م قبل
خ�ف����ض ال �� �ض��رائ��ب ،وو� �ص��ف خطط
ت��را���س ب��أن�ه��ا “اندفاع ��س� ّك��ر ق�صري
الأم��د».ت�ت���ص�دّر ت��را���س ا�ستطالعات
ال� � � ��ر�أي يف � �ص �ف��وف �أع� ��� �ض ��اء حزب
امل� �ح ��اف� �ظ�ي�ن امل� �ئ� �ت ��ي �أل � � � ��ف ،وذل � ��ك
بعدما باتت هي و�سوناك ّ
املر�شحني
الوحيدين بعد �سل�سلة م��ن عمليات
الت�صويت ل�ن��واب ح��زب املحافظني.

و�سيُعلن عن الفائز يف اخلام�س من
�أيلول�-سبتمرب.
وك��ان �سوناك قد ا�ستقال هذا ال�شهر
اع �ت�را� � �ض � �اً ع �ل��ى ق � �ي� ��ادة جون�سون
وف���ض��ائ�ح��ه امل �ت �ك ��ررة ،م ��ا � �س � ّرع من
�سقوط الأخري.
لكن جمموعة ف�ضائح طالته و�أ�ضرت
ب�سمعته بعد �أن كان حتى وقت قريب
�أحد �أبرز وجود حزب املحافظني.
وت ��رت �ب ��ط ال �ف �� �ض��ائ��ح ب��االم �ت �ي��ازات
ال���ض��ري�ب�ي��ة ل��زوج �ت��ه ال�ث�ري ��ة التي
م �ك �ن �ت �ه��ا م� ��ن جت �ن��ب دف � ��ع ماليني
اجلنيهات م��ن ال���ض��رائ��ب ،والإقامة
الأم�يرك �ي��ة ال�ت��ي ك��ان يحملها حتى
العام املا�ضي.وكانت ترا�س قد واجهت
ب � ��ادئ الأم� � ��ر � �ص �ع��وب��ات يف جم� ��اراة
مناف�سيها ،لكنها مت ّكنت من الو�صول
�إىل اجل��ول��ة احل��ا��س�م��ة ب��دع��م نواب
اجلناح اليميني يف احلزب من خالل
تعهّدها خف�ض ال�ضرائب فورا و�إلغاء
ال�ق�ي��ود.و�أظ�ه��ر ا�ستطالع �سريع �أن
 47باملئة م��ن الناخبني املحافظني
يعتقدون �أن ترا�س ف��ازت يف املناظرة
مقابل  38باملئة ل�سوناك.
يف نهاية الأ�سبوع �أعلن �سوناك خططاً
ل�ت���ض�ي�ي��ق اخل �ن ��اق ع �ل��ى ن �ف��وذ بكني
وا�صفاً �إياها ب�أنها “التهديد الأول”
ل�ل�أم��ن امل�ح�ل��ي وال �ع��امل��ي ،وذل ��ك رداً
على االنتقادات التي وجهتها �إليه ليز
املر�شحة ّ
ت��را���س ّ
املف�ضلة ل��دى قيادة
حزب املحافظني.
وق��ال��ت ت��را���س “�أنا ��س�ع�ي��دة لكونك
اقرتبت من �أفكاري” ،لدى التطرق

�إىل ه��ذا امل�ل��ف يف املناظرة.و�أ�صرت
ت��را���س ع�ل��ى �أن “املوقف املت�شدد”
ل�سوناك م��ردّه النهج الذي ا ّتبعته يف
وزارة اخلارجية ،لكنها �شددت على �أن
�سوناك كان قبل �شهر “يدفع باجتاه
عالقات جتارية �أوثق مع ال�صني».
من جهته ا ّتهم �سوناك ترا�س ب�أنها
�أي �� �ض��ا غ�ّي�ررّ ت م��وق�ف�ه��ا ب�ع��دم��ا كانت
تريد عالقات �أوثق مع ال�صني.
ّ
ونظمت مناظرة الإث�ن�ين يف منطقة
��س�ت��وك �أون ت��رن��ت �أم� ��ام ح���ض��ور مت
انتقا�ؤه من املقرتعني للمحافظني يف
انتخابات العام .2019
وه��ذه املنطقة ال�ت��ي �أي ��دت بريك�ست
ب� �ق ��وة يف ا� �س �ت �ف �ت��اء ال � �ع ��ام 2016
كانت �سابقا تعد حم�سومة انتخابيا
حلزب العمال ،لكنها �أ�صبحت معقال
للمحافظني مع ع�شرات من املناطق
يف العام .2019
وت�ع� ّه��د امل��ر��ش�ح��ان ا�ستكمال م�سرية
ج ��ون� ��� �س ��ون ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د تقلي�ص
الالم�ساواة القائمة منذ عقود على
�صعيد �إمن��اء امل�ن��اط��ق ،وه��و م��ا م ّكنه
من حتقيق فوز �ساحق يف االنتخابات
الأخرية.
وق ��ال ��ت ت ��را� ��س “لي�س ذل ��ك جم � ّرد
�شعار بالن�سبة يل ،بل يتعلق باحلياة
ال�ت��ي ع�شتها” ،م�شرية �إىل ن�ش�أتها
يف بلدة بايزيل يف ا�سكتلندا ويف ليدز
الإنكليزية.
لكنها �أيدت البقاء يف االحتاد الأوروبي
يف ال�ع��ام  2016وه��و م��ا ت�ق��ول �إنها
ن��ادم��ة ع�ل�ي��ه ،وج ��ددت ال�ت��أك�ي��د على

��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق “فر�ص م ��ا بعد
بريك�ست».
و�أ��ش��ار �سوناك �إىل �أن��ه �أي��د بريك�ست
“عن قناعة” على الرغم من تلقيه
حتذيرات ب�أن ذلك قد يدمر م�سريته
ال�سيا�سية ،و�أ�ضاف “لأنني �أعتقد �أنه
الأمر ال�صائب لهذه البالد».
يف نهاية الأ��س�ب��وع ت�ب��ادل املع�سكران
االت � �ه� ��ام� ��ات ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ملفات
ع ��دة ت �ع��د ت �ه��دي��دا لل��أم��ن القومي
ال�بري �ط��اين ،م��ا م� ّه��د ال�ط��ري��ق �أمام
هجمات �شخ�صية �سجّ لت الإثنني.
وانتقدت وزيرة الثقافة نادين دوريز
امل�ؤيدة لرتا�س املليونري �سوناك على
خ�ل�ف�ي��ة م�لاب���س��ه ال �ب��اه �ظ��ة الثمن،
و�أ� �ش��ارت يف ت�غ��ري��دة �إىل ت�ق��اري��ر عن
ارت��دائ��ه ب��دل��ة باهظة الثمن وحذاء
“برادا” خالل احدى احلمالت.
و�أق��ام��ت مقارنة م��ع ت��را���س ،معتربة
�أن الأخ� �ي ��رة م ��ن امل ��رج ��ح �أك �ث��ر �أن
ت �� �ض��ع �أق� ��راط� ��ا زه� �ي ��دة ال �ث �م��ن ،ما
ا�ستدعى ردود فعل فورية يف �صفوف
املحافظني ،وق��د �أ�شار نائب �إىل �أنها
“كتمت” تغريدات دوري��ز فيما ندد
�آخر بنقا�ش “�صبياين” و”حمرج».
واع �ت�ب�ر ال ��وزي ��ر ج ��وين م�ير� �س��ر �أن
“الوقت قد حان لرفع املعايري».
ويف م�ؤ�شر ن��ادر على �أن الر�سالة قد
تكون و�صلت ،مل ي�ش�أ �سوناك �أن ين�صح
مناف�سته ب�ش�أن ما ميكنها حت�سينه.
يف امل�ق��اب��ل ،ن�صحت ت��را���س مناف�سها
بـ”املجازفة �أك�ث�ر وال�ت�ح�ل��ي بجر�أة
�أكرب».
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و�أ�ضاف “نحن �أمام خيار تاريخي ولل�شعب
التون�سي �أن ي�ك��ون يف امل��وع��د م��ع التاريخ
وال ي�ترك ه ��ؤالء الذين يحرقون الغابات
وي � ��وزع � ��ون الأم � � � ��وال ح �ت��ى ال يتوجهوا
ل�صناديق االقرتاع”،
م���ش�يراً �إىل �أن ال�سلطات الأم�ن�ي��ة �أوقفت
�أول �أول �أم�س الأح��د �شخ�صاً ي��وزع �أمو ً
اال
للت�أثري على �إرادة الناخبني.ودُعي نحو 9
ماليني و� 278ألفاً و 541ناخباً تون�سياً،
�إىل االق�ت�راع على م���ش��روع ال��د��س�ت��ور ،من
بينهم � 348أل �ف �اً و 876ن��اخ�ب�اً م�سج ً
ال
ب��دوائ��ر اخل ��ارج ،و 8م�لاي�ين و� 929ألفاً
و 665ناخباً داخل البالد.
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الفروف ي�صل �أوغندا �ضمن
جولته الإفريقية

•• نريوبي�-أ ف ب

و�صل وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف �إىل �أوغندا يف ثالث حمطة
ل��ه �ضمن جولته الإف��ري�ق�ي��ة ،وف��ق م��ا �أع�ل�ن��ت املتحدثة با�سم اخلارجية
الرو�سية ماريا زاخاروفا.
وق��ال��ت زاخ��اروف��ا �إن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأوغ �ن��دي جيجي �أودون �غ��و ك��ان يف
ا�ستقبال نظريه الفروف يف مطار عنتيبي ،املدينة القريبة من العا�صمة
كمباال ،وقد ن�شرت �صورة لهما على
تلغرام.
وب �ح �� �س��ب وك� ��ال� ��ة ت ��ا� ��س الرو�سية
للأنباء من املقرر �أن يجري الفروف
حم ��ادث ��ات ال� �ث�ل�اث ��اء م ��ع الرئي�س
الأوغندي يوري مو�سيفيني.
وات�صلت وكالة فران�س بر�س االثنني
بال�سلطات الأوغندية ،لكن مل تتوفر
م �ع �ل��وم��ات �إ� �ض��اف �ي��ة ح ��ول برنامج
الزيارة .وكانت احلكومة الأوغندية
ق��د ن���ش��رت الأح� ��د ع�ل��ى ح���س��اب�ه��ا يف
ت��وي�تر �أن ال ��زي ��ارة � �س��وف ت�ستغرق
ليومني.
و�أ�ضاف ح�ساب احلكومة �أن “الرئي�س يوويري مو�سيفيني الذي زار رو�سيا
�آخر مرة عام  2019دعا �إىل تعزيز العالقات الثنائية ،خا�صة يف جماالت
الدفاع والأمن والتعاون االقت�صادي والفني».
وحاول الفروف يف القاهرة طم�أنة �شركائه امل�صريني حيال خماطر انعدام
الأمن الغذائي ،بخا�صة يف �إفريقيا ،بعد االتفاق على توفري “ممرات �آمنة”
ل�صادرات احلبوب.
وج��اء ذل��ك يف �أعقاب اتفاق تاريخي وقعته رو�سيا و�أوك��ران�ي��ا اجلمعة مع
الأمم املتحدة وتركيا لت�سهيل ت�صدير احلبوب من موانىء البحر الأ�سود
بهدف تخفيف �أزمة الغذاء العاملية.
وبعد �أقل من � 24ساعة ق�صفت مو�سكو امليناء الأوكراين يف �أودي�سا ،ما �أثار
غ�ضب كييف وزاد خماوفها من عدم م�ضي الكرملني يف تنفيذ االتفاق.
وزار الفروف �أي�ضا الكونغو ،ومن املقرر �أن ينتقل اىل اثيوبيا الحقا.

العراق ..ت�أجيل حماكمة قاتل ه�شام الها�شمي للمرة الرابعة
•• بغداد-وكاالت

رغ��م م��رور �سنتني على اغ�ت�ي��ال ال�ب��اح��ث وامل�ح�ل��ل الأم �ن��ي ال�ع��راق��ي ه�شام
الها�شمي �أمام منزله مبنطقة زيونة �شرق بغداد يف يوليو � ،2020إال �أن
حماكمة القاتل ما زالت رهن الت�أجيل ،فقد �أعلن عن ت�أجيلها للمرة الرابعة
على التوايل.
و�أرج�أت حمكمة عراقية ،الثالثاء ،جل�سة حماكمة املتهم
�إث��ر اعتقاله يف متوز/يوليو املا�ضي ،بعد رفع طلب من
حماميه ال�ستجواب �أربعة عنا�صر من احل�شد ال�شعبي
مرتبطني بالق�ضية ،كما قال القا�ضي يف اجلل�سة.
كما ق��رر “القا�ضي �إر��س��ال الدعوة �إىل حمكمة التمييز
االحتادية” ،بناء على طلب من حمامي املتهم لال�ستماع
�إىل �إف ��ادة “�أربعة عنا�صر م��ن احل�شد ال�شعبي” ،قال
املتهم �إن�ه��م على ع�لاق��ة بالق�ضية ،بح�سب �صحفي يف
فران�س بر�س كان م�شاركاً يف اجلل�سة.
وكان املتهم حا�ضراً يف هذه اجلل�سة ملحاكمته بعدما غاب
عن جل�سات �سابقة يف املا�ضي ومل ي�شارك �إال يف جل�سة
واح��دة �سابقاً.ومل يح�ضر �أي �شخ�ص من طرف املدعي
باحلق ال�شخ�صي وال �أي حما ٍم ميثله فيما ح�ضر حماميان اثنان للدفاع عن
املتهم.كما رف�ض حماميا املتهم الإدالء ب�أي ت�صريحات بعد انتهاء اجلل�سة.
وق��ال �أحدهما �إن اجلل�سة ك��ان يفرت�ض �أن تكون “�سرية” ،م�ضيفاً “ال
�أعرف كيف حتولت �إىل جل�سة علنية هذا اليوم».

وكانت القوات الأمنية العراقية �ألقت القب�ض على قاتل الها�شمي يف 15
يوليو  ،2021وي��دع��ى �أح�م��د ح�م��داوي ع��وي��د ال�ك�ن��اين ،وه��و ك��ان �ضمن
جمموعة م�ؤلفة من �أربعة �أ�شخا�ص نفذوا اجلرمية.
و�أُجلت حماكمة الكناين من قبل الق�ضاء العراقي ثالث مرات ،كان �آخرها
يف مايو املا�ضي ،لتكون هذه املرة الرابعة.
واملتهم بقتل الها�شمي �ضابط �شرطة برتبة مالزم �أول،
واعرتف بعد التحقيق بقتل الها�شمي .كما �أقر يف ت�سجيل
بثه التلفزيون ب�أنه �أطلق �أربع �إىل خم�س ر�صا�صات على
الها�شمي من م�سد�سة احلكومي.
و�أعلن رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي عن
االعتقال ،م�شرياً �إىل �أن حكومته �أوفت بوعدها يف تقدمي
اجلناة للعدالة.
ومل تعلن ال�سلطات العراقية عن اجلهة التي تقف وراء
عملية االغتيال� ،إال �أنها ذكرت �أن الكناين ينتمي جلهة
خارجة عن القانون.
هذا و�أ�سهم مقتل الها�شمي ( 47عاماً) ال��ذي التقطت
كامريا مراقبة جرمية اغتياله بعدة طلقات نارية �أمام
منزله يف ب�غ��داد يف يوليو  ،2020وف��ر مهاجموه على
دراجة نارية ،يف انت�شار مناخ من الرتويع واخلوف بني الن�شطاء يف العراق.
و�أح��دث خرب االغتيال �صدمة كبرية يف �صفوف العراقيني ،خ�صو�صاً �أن
الراحل كان غرد قبل حوايل �ساعة من اغتياله ،على ح�سابه مبوقع تويرت،
حتدث فيها عن الو�ضع يف العراق.

اجلي�ش الإ�سرائيلي يهدم منزيل فل�سطين َيني بال�ضفة
•• قراوة بني ح�سن�-أ ف ب

ه��دم��ت ال�ق��وات اال�سرائيلية �أم����س ال�ث�لاث��اء يف
قراوة بني ح�سن بال�ضفة الغربية املحتلة منزيل
فل�سطين َيني مته َمني بقتل م�ستوطن ا�سرائيلي
بالر�صا�ص يف ني�سان�-أبريل املا�ضي يف م�ستوطنة
ارئيل ،بح�سب ما �أفاد اجلي�ش.
وق��ال اجلي�ش الإ�سرائيلي يف بيان “نفذ يو�سف
عا�صي ويحيى مرعي وهما فل�سطينيان� ،إطالق
نار مميت عند مدخل مدينة �أرئيل مما �أدى �إىل
مقتل حار�س الأم��ن الإ�سرائيلي فيات�شي�سالف
غوليف يف 29ني�سان�-أبريل .»2022
اع ُتقل عا�صي ومرعي بعد يوم واحد من الهجوم،
وي�ق�ب�ع��ان يف ال���س�ج��ن �إىل ح�ي�ن �إح��ال�ت�ه�م��ا �إىل
حمكمة ع�سكرية �إ�سرائيلية.
و�أ�ضاف بيان اجلي�ش �أن “خالل الليل هدم اجلي�ش
الإ�سرائيلي و�شرطة حر�س احلدود الإ�سرائيلية
منزيل الفل�سطين َيني  ....بعد �أن رف�ضت املحكمة
العليا االلتما�س املقدم من عائلتيهما».
ت��ؤي��د املحكمة العليا اال�سرائيلية �سيا�سة هدم
بيوت عائالت الفل�سطينيني منفذي الهجمات
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف �إ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ب �ح �ج��ة تطبيق

“�سيا�سة الردع».
ويقول ن�شطاء حقوقيون �إن �سيا�سة هدم منازل
املتهمني بتنفيذ هجمات متثل ع�ق��ا ًب��ا جماع ًيا
لأن�ه��ا ميكن �أن جتعل غ�ير املقاتلني مب��ن فيهم
الأط� �ف ��ال ب�ل�ا م� � ��أوى .و�أ�� �ش ��ار اجل�ي����ش �إىل �أنه
خالل عمليتي الهدم “اندلعت مواجهات عنيفة
��ش��ارك فيها م�ئ��ات الفل�سطينيني �ضد اجلي�ش،
و�ألقى املتظاهرون احلجارة والزجاجات احلارقة

و�إط��ارات ال�سيارات املحرتقة على اجلنود .وردت
قوات اجلي�ش بو�سائل تفريق املتظاهرين و�أعمال
ال�شغب” من دون تو�ضيحات.
يعي�ش يف ال�ضفة الغربية التي احتلتها �إ�سرائيل
يف  ،1967ح ��وايل ث�لاث��ة م�لاي�ين فل�سطيني
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ن�ح��و � 475أل ��ف �إ��س��رائ�ي�ل��ي يف
م �� �س �ت��وط �ن��ات ي �ع �ت�بره��ا امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل غري
قانونية.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :راو  92ا�ستديو
رخ�صة رقم  CN 4472148:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة موزه �سيف ماجد اخل�ضر ال�شام�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى هالل عي�سى فرج الفالحى
تعديل مدير  /حذف عي�سى هالل عي�سى فرج الفالحى
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ريدكى للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم  CN 2495313:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ر�شا حممد على ال�سراجى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خلفان حممد را�شد حممد 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 /ريدكى للمقاوالت العامه
REDKEY GENERAL CONTRACTING

�إىل /ريدكى للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

REDKEY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن

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.

الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة طيبه اجلديده  -فرع
رخ�صة رقم  CN 3983659:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة انور كوروت كونهامد كوروت %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سميه را�شد بخيت بن ديول الدرمكى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة طيبه اجلديده  -فرع
NEW THAIBA GROCERY - BRANCH

�إىل /بقالة تاجر اخلري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :فري�ش بالنت للتجارة ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم  CN 1026773-2:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة بيار مارون يعقوب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إن �سي �سي القاب�ضة ذ.م.م
NCC HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فري�ش بالنت للتجارة ذ.م.م
FRESH PLANET TRADING L.L.C.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كروان الراحة للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم  CN 1174131:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كروان الراحة للهواتف املتحركة

تعديل �إ�سم جتاري من /فري�ش بالنت للتجارة ذ.م.م  -فرع

CROWN AL RAHA MOBILE PHONES

FRESH PLANET TRADING L.L.C. - BRANCH

�إىل /كراون الراحة للهواتف املتحركة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /فري�ش بالنت للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع

CROWN AL RAHA MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

FRESH PLANET TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

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 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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة نا�صر حميد ال�شام�سي لبيع و ت�صليح
االلكرتونيات ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1117623:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد �سجاد حممد لطيف من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �سجاد حممد لطيف من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر حميد �سيف حارب ال�شام�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة نا�صر حميد ال�شام�سي لبيع و ت�صليح االلكرتونيات ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة التوا�صل ال�سريع لالعمال ال�صحية
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1135014:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اكرم فتحى حممد عبدالرب �سالمه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اكرم فتحى حممد عبدالرب �سالمه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد حميد �سعيد حميد العلوى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة التوا�صل ال�سريع لالعمال ال�صحية  -ذ م م

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم  CN 3924456:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه جون دي�سوزا جون لوران�س د �سوزا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد طناف بخيت طناف املنهاىل
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة
TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING

�إىل /تاليك�سيل ميدل اي�ست للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

NASSER HUMAD AL SHAMISI ELECTRONICS SELLING AND REPAIR L.L.C

�إعــــــــــالن

AL TWASOL AL SAREEA SANITARY WORKS - L L C

�إىل /اك�سي�س وان للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AXIS ONE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف تركيب الأدوات والتمديدات ال�صحية 4322002
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطابوق 4330001
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.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اندو�س للخدمات البحرية
رخ�صة رقم  CN 2932635:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة راجيندرا موهان كوتام كوالنغارا �شاندران %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تالنت لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :امواج ال�صباح للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم  CN 1943252:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �شاه �سيد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نور احمد �سيف الدين
تعديل وكيل خدمات  /حذف وليد را�شد خمي�س �سعيد احلمادى
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /امواج ال�صباح للخياطة الن�سائية

INDUS MARINE SERVICES

�إىل /امواج ال�صباح للخياطة الن�سائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة ن�ضرية
رخ�صة رقم  CN 1103871:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
في�صل حميد �سامل حمد العلوى من مدير �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
في�صل حميد �سامل حمد العلوى من � %0إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بخيت �سعيد م�سلم جداد املحرمى
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)

TAGIR ALKHAIR GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING - 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)

�إعــــــــــالن

TALENT REPRESENTATION OF COMPANIES .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سماء حممد على حممد ال�شمرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اندو�س للخدمات البحرية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AMWAJ ALSABAH LADIES TAILORING

AMWAJ ALSABAH LADIES TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /اندو�س للخدمات البحرية ذ.م.م

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

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �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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INDUS MARINE SERVICES L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون الرئي�س
للرجال رخ�صة رقم  CN 1020810:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل حممد مبارك حممد احلارثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عو�ض حممد عو�ض بن ا�سحاق
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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :التيميت كامبني للدعاية واالعالن
رخ�صة رقم  CN 1762209:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداملجيد برك �سعيد عمر الزبيدى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالبارى برك �سعيد عمر الزبيدى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد خليفه كلفوت متعب القبي�سي
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /التيميت كامبني للدعاية واالعالن
ULTIMATE CAMPAIGN ADVERTISING AND PUBLISHING

�إىل /اى بي جي للتطوير العقاري ذ.م.م

A B G REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي �شارع حمدان � -ش  - 13ق  - 42ميزان  4مالك :خليفة كلفوت متعب القبي�سي
�إىل �أبوظبي مدينة حممد بن زايد حممد بن زايد �شرق  202101070990 202101070990 9مرمي حممد جمعه
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات 6810001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�شرائها 6820004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ست�شارات عقارية 6820005
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تثمني العقارات 6820006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التطوير العقارى للأن�شاءات 4100014
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ت�أجري و�إدارة العقارات اخلا�صة 6820011
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الو�ساطة يف تاجري العقارات 6820012
تعديل ن�شاط  /حذف دعاية واعالن 7310015
تعديل ن�شاط  /حذف تنظيم و�إدارة الفعاليات 8230009
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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العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تكنو مارت لتجارة االنابيب و املوا�سري
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1141145:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /ساجان �شيتى جيفاندا�س من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /ساجان �شيتى جيفاندا�س من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد على ربيع هالل املزروعى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تكنو مارت لتجارة االنابيب و املوا�سري  -ذ م م

�إعــــــــــالن

TECHNO MART TRADING OF PIPES & TUBES - L L C

�إىل /تكنو مارت للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TECHNO MART TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة االنابيب و املوا�سري  -باجلملة 4663018
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة معدات واجهزة �آبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها  -باجلملة 4659901
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة املعقمات واملطهرات – باجلملة 4669207
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

�إىل /جود مود لاللكرتونيات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
GOOD MODE ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جوب �سكان خلدمات �إدارة �شركات
وم�ؤ�س�سات رخ�صة رقم  CN 1175229:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مابل برنارد كاهلري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على �سعيد عمر العامرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جوب �سكان خلدمات �إدارة �شركات وم�ؤ�س�سات
JOB SCAN COMPANIES AND ESTABLISHMENTS MANAGEMENT SERVICES

�إىل /جوب �سكان خلدمات �إدارة �شركات وم�ؤ�س�سات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 JOB SCAN COMPANIES AND ESTABLISHMENTS MANAGEMENTSERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة
عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:أي�س راين لقطع غيار االجهزة الكهربائية
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 2797304:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /على ا�سلم حممد ا�سلم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على ا�سلم حممد ا�سلم من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد �سامل �سعيد ال�ساعدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أي�س راين لقطع غيار االجهزة الكهربائية ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اك�سبرييان�س لالعمال املعدنية
واحلديدية ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1006195:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /با�سل غياث عكام من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /با�سل غياث عكام من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يو�سف ح�سني مال حممد املرزوقى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اك�سبرييان�س لالعمال املعدنية واحلديدية ذ.م.م
EXPERIENCE METAL & STEEL WORKS L.L.C

ICE RAIN SPARE PARTS ELECTRONIC DEVICES L.L.C

�إىل  /اك�سبرييان�س لالعمال املعدنية واحلديدية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إىل � /أي�س راين لقطع غيار االجهزة الكهربائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

EXPERIENCE METAL & STEEL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ICE RAIN SPARE PARTS ELECTRONIC DEVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعــــــــــالن

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رايني كالود للعناية
بال�سيارات رخ�صة رقم  CN 4326249:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة زايد طارق حممد كرامه الكثريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان طارق حممد كرامه الكثريى
تعديل مدير  /حذف �سلطان طارق حممد كرامه الكثريى
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/القجري
جت للزهور
رخ�صة رقم CN 2687385: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/
كافترييا البورتي
رخ�صة رقم CN 3889445:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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وا�شنطن تعر�ض بناء عالقات بني �أرمينيا و�أذربيجان
•• وا�شنطن�-أ ف ب

عر�ض وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنطوين
بلينكن م�ساعدة ب�لاده يف بناء رواب��ط بني
�أرمينيا و�أذربيجان ،وح�ضهما على التو�صل
اىل ت�سوية دائ�م��ة ،وذل��ك م��ع م��رور عامني
على الهدنة التي �أب��رم��ت بينهما بو�ساطة
رو�سية.
وقال بلينكن بعد اجرائه مكاملتني منف�صلتني
م��ع ال��رئ�ي����س الأذرب �ي �ج ��اين �إل �ه ��ام علييف
ورئي�س ال��وزراء الأرميني نيكول با�شينيان،

�إن لدى البلدين “فر�صة تاريخية لتحقيق
ال�سالم يف املنطقة».
و�صرح نيد براي�س املتحدث با�سم اخلارجية
الأمي��رك �ي��ة �أن بلينكن “عر�ض م�ساعدة
الواليات املتحدة يف ت�سهيل بناء روابط نقل
وات�صاالت �إقليمية” بني البلدين.
والتقى علييف وبا�شينيان بو�ساطة االحتاد
الأوروبي يف �أيار-مايو ملناق�شة معاهدة �سالم
م�ستقبلية ،وق��د ت��اب��ع وزي� ��را خارجيتهما
املحادثات يف جورجيا املجاورة هذا ال�شهر.
وتو�سطت رو�سيا ع��ام  2020يف التو�صل

لهدنة �أنهت حربا ا�ستمرت �ستة �أ�سابيع بني
ارمينيا و�أذرب�ي�ج��ان و�أودت بحياة �أك�ثر من
� 6,500شخ�ص.
كما ن�شرت رو�سيا نحو �ألفي جندي حلفظ
ال�سالم ،مع موافقة �أرمينيا على التنازل عن
م�ساحات �شا�سعة م��ن الأرا� �ض��ي التي كانت
ت�سيطر عليها لعقود.
و�شكلت ال��والي��ات املتحدة ورو�سيا وفرن�سا
ال�ت��ي ت�ضم جمعيها ج��ال�ي��ات �أرم�ن�ي��ة قوية
ما ي�سمى مبجموعة مين�سك خالل احلرب
الأوىل بني �أرمينيا و�أذربيجان يف الت�سعينات،

�أزمة الرغيف يف لبنان بني طوابري اخلبز و�إذالل املواطن

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت جلنة ال�صحة الوطنية �أم�س الأول �إن ال�صني �سجلت � 976إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا يوم االثنني منها � 148إ�صابة م�صحوبة ب�أعرا�ض
و 828بال �أعرا�ض.
وكان بر ال�صني الرئي�سي قد �سجل � 800إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف
اليوم ال�سابق منها � 150إ�صابة م�صحوبة ب�أعرا�ض و 650بال �أعرا�ض.
ومل يتم ت�سجيل �أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو .5226
و�سجل بر ال�صني الرئي�سي حتى الآن � 228946إ�صابة م�ؤكدة م�صحوبة
ب�أعرا�ض.وقالت احلكومة املحلية يف بكني �إن العا�صمة ال�صينية مل ت�سجل
�أي �إ�صابة حملية جديدة مقارنة بت�سجيل حالة واحدة م�صحوبة ب�أعرا�ض
يف اليوم ال�سابق.
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�ضربات �صاروخية «مكثفة» على جنوب �أوكرانيا

اخلارج.
كما طالب املختربات امل�س�ؤولة عن
� �ص�لاح �ي��ة ال �ق �م��ح امل �� �س �ت��ورد بفتح
�أبوابها املقفلة ب��الإ��ض��راب ،وفح�ص
ع �ي �ن��ات ال �ق �م��ح مت �ه �ي��داً لت�سليمه
للمطاحن ثم �إىل الأف��ران كي تقوم
بعملها يف �صناعة اخلبز وبيعه.
وع��ن م�شكلة ال�ت�ه��ري��ب ،ق��ال �سيف
�إن��ه م��ن م�س�ؤولية ال ��وزارة والقوى
الأمنية ،و�إثارة املو�ضوع �أو االحتكار
�أو ال�سوق ال���س��وداء ق��د يكون هدفه
�أحياناً التهرب من امل�س�ؤولية.

•• بريوت-وكاالت

تفاقمت �أزمة اخلبز يف لبنان وزادت
طوابري املواطنني �أمام الأفران التي
ت�ب�ي��ع ك �م �ي��ات ق�ل�ي�ل��ة م �ن��ه ال تكفي
اال�ستهالك اليومي للبنانيني يف كل
املناطق ،و�سط تقاذف لالتهامات بني
�أ��ص�ح��اب الأف ��ران ووزارة االقت�صاد
وت � �ه� ��رب م �ع �ظ��م امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن من
م�س�ؤولياتهم وا��س�ت�م��رار الإ�ضراب
امل �ف �ت��وح مل��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام يف
البالد.
و�أغلقت العديد من �أف��ران املناطق
�أب��واب�ه��ا ل�ع��دم ت��واف��ر م��ادة الطحني
ل��دي �ه��ا ،وان�ت�ق�ل��ت زح �م��ة الطوابري
�إىل الأف � ��ران ال �ت��ي ب�ق�ي��ت ت�ع�م��ل يف
حم��اف �ظ��ات �أخ� � ��رى و� �س ��ط تخوف
م��ن ت�ك��رار م�شهد ط��واب�ير البنزين
�صيف ع��ام  2021ووق��وع �إ�شكاالت
ب�ين املواطنني ب�سبب الزحمة �أمام
الأفران.

ال�صني ت�سجل � 976إ�صابة جديدة بكوفيد19-

وذلك �سعيا اليجاد حل و�سط حول ناغورين
قرة باغ ،املنطقة امل�أهولة بالأرمن واملعرتف
بها دوليا على �أنها جزء من �أذربيجان.
وق �ل �� �ص��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب���ش�ك��ل كبري
ات���ص��االت�ه��ا م��ع رو��س�ي��ا م�ن��ذ غ��زو الأخ�ي�رة
لأوك��ران �ي��ا يف ��ش�ب��اط/ف�براي��ر ،لكنها �أبقت
على ات�صاالت غري مبا�شرة مع مو�سكو ب�ش�أن
بع�ض الق�ضايا الدولية مثل �إيران.
وق��ال براي�س �إن ال��والي��ات املتحدة م�ستعدة
للتعامل مع “�شركاء ي�شاطروننا التفكري”
لدعم ال�سالم بني �أرمينيا و�أذربيجان.

تهرب معظم امل�س�ؤولني من م�س�ؤولياتهم
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اخلبز ق��د ي�صل �إىل � 30أل��ف لرية
لبنانية ،الف �ت �اً �إىل �أن االت �ف��اق مع
البنك الدويل هو لإنهاء الدعم عن
الطحني.
وك��ان��ت وزارة االق�ت���ص��اد والتجارة
ق��د ح � �دّدت �سعر رب�ط��ة اخل�ب��ز وزن
كيلوغرام واح��د يف لبنان مع نهاية
�شهر مايو بـ� 16ألف لرية.
وق ��ال ��ت م �� �ص��ادر خ��ا� �ص��ة يف وزارة
االقت�صاد ملوقع �سكاي نيوز عربية
�إن “الت�سعرية هذه فر�ضها االرتفاع
ال�ك�ب�ير يف �أ� �س �ع��ار امل �ح��روق��ات التي
ت�ؤثر مبا�شر ًة يف �سعر انتاج الطحني
ويف كلفة �إن�ت��اج ربطة اخلبز وكلفة
النقل ،ه��ذا �إىل جانب ارت�ف��اع �سعر
ال�ق�م��ح يف الأ� �س��واق ال�ع��امل�ي��ة نتيجة
احلرب الرو�سية -الأوكرانية».

ارتفاع الأ�سعار
وم��ع ��ص�ع��وب��ة ت��وف��ر م ��ادة الطحني
ارت�ف��ع �سعر ربطة اخلبز التي تباع
حالياً بـ� 25ألف لرية� ،أيّ بزيادة 10
�آالف لرية على ال�سعر الذي حددته
وزارة االق �ت �� �ص ��اد ،وو�� �ص ��ل ثمنها
�أم ����س الأح � ��د �إىل � 30أل� ��ف لرية،
و�أدّى ذل��ك �إىل �أزم��ة خبز وا�ستياء
ل��دى املواطنني الذين اجتهوا نحو
مناطق �أخرى لت�أمني اخلبز تزامنا
مع عطلة نهاية الأ�سبوع.
وك� ��ان وزي� ��ر االق �ت �� �ص��اد يف حكومة
ت�صريف الأعمال �أم�ين �سالم ك�شف
�أ ّن��ه �سيت ّم رف��ع الدعم عن الطحني م�شهد مذل
بعد � 9أ�شهر ما يعني �أن �سعر ربطة وت�شهد ال�ط��رق الرئي�سية يف لبنان

�أزم � ��ة � �س�ير ب���س�ب��ب االزدح� � ��ام �أم ��ام
الأف ��ران يف م�شهد يعتربه املواطن
ال �ل �ب �ن��اين م� ��ذ ًال و��ش�ب�ي�ه��ا مب�شكلة
فقدان مادة البنزين.
وقال رب عائلة ،يبلغ من العمر 60
عاما ،من �أمام �أحد �أكرب الأفران يف
منطقة �صيدا جنوبي لبنان ملوقع
��س�ك��اي ن�ي��وز ع��رب�ي��ة “انتظرت عدة
��س��اع��ات ل�ت��أم�ين رب�ط��ة خ�ب��ز واحدة
ومل ي�سمح يل بثانية».
�صناعة اخلبز
ب ��دوره ق��ال نقيب �أ��ص�ح��اب �صناعة
اخلبز يف جبل لبنان �أن�ط��وان �سيف
ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن “�أزمة
اخل�ب��ز احل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ضرب لبنان
�أ�سا�سها ع��دم توفر الكمية الالزمة
م��ن ال�ق�م��ح ل�ل�م�ط��اح��ن ال �ك�ب�رى يف
لبنان ،وم�ع��روف �أن امل�س�ؤولني عن
امللف يف لبنان ه��ي وزارة االقت�صاد
واملطاحن وم�صرف لبنان».

املجل�س الع�سكري احلاكم يعتربها «عدالة لل�شعب»

�آ�سيان «م�ستاءة للغاية» من عمليات الإعدام يف بورما
•• بنوم بنه�-أ ف ب

�أع��رب��ت رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا “�آ�سيان” �أم�س
الثالثاء عن “ا�ستياء كبري وحزن عميق” لقيام املجل�س
الع�سكري البورمي ب��إع��دام �أرب�ع��ة �سجناء ،مبن فيهم
النائب ال�سابق للحزب امل��ؤي��د للدميوقراطية بقيادة
�أونغ �سان �سو ت�شي.
وقالت املنظمة التي تتوىل كمبوديا رئا�ستها الدورية
“�إن تطبيق �أحكام الإع��دام هذه �أمر م�ستهجن للغاية،
ال�سيما �أنه ي�ش ّكل انتكا�سة وانعداماً �صارخاً لإرادة دعم
اجلهود لإنهاء العنف وتخفيف معاناة الأبرياء».
و�أ�ضافت “ندعو جميع الأطراف املعنية �إىل عدم القيام
مبزيد من الإج��راءات التي ميكن �أن ت��ؤدي �إىل تفاقم
الأزمة».ويُ�ضاف البيان ال�صادر عن رابطة دول جنوب
�شرق �آ�سيا �إىل بيانات عدة �أدانت عمليات الإعدام هذه،
وهي الأوىل منذ �أكرث من ثالثني عاماً يف بورما.
�أعدمت بورما �أربعة �سجناء ،مبن فيهم النائب ال�سابق
عن حزب �أونغ �سان �سو ت�شي امل�ؤيد للدميوقراطية زيا
ثاو والنا�شط الدميوقراطي البارز كياو مني يو املعروف
با�سم “جيمي” ،من دون حتديد كيف ومتى ّ
مت تطبيق
�أحكام الإعدام هذه.
اع�ت�م��دت �آ��س�ي��ان يف ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل  2021خطة من
خ�م����س ن �ق��اط مل �ح��اول��ة ا� �س �ت �ع��ادة احل� ��وار م��ع املجل�س
الع�سكري احلاكم منذ االنقالب يف الأول من �شباط/
فرباير .2021يف مواجهة عدم �إحراز تقدم ،ا�ستبعدت
املنظمة بورما من عدّة اجتماعات ،ال �سيما من االجتماع
الذي �سيعقد يف  30ت موز/يوليو يف بنوم بنه بني وزراء

خارجية الدول الأع�ضاء.
ومنذ االنقالب ،وا�صل املجل�س الع�سكري القمع الدموي
�ضد خ�صومه ،حيث قتل �أكرث من �ألفي مدين واعتقل
�أكرث من � 15ألفاً ،وفقاً ملنظمة غري حكومية حملية.
هذا ودافع املجل�س الع�سكري احلاكم يف ميامنار الثالثاء
عن �إعدامه لأربعة من ن�شطاء الدميقراطية ،قائال �إن
عمليات الإع��دام كانت م�شروعة و ُنفذت با�سم العدالة
لل�شعب ،متجاهال موجة من الإدان��ات الدولية مبا يف
ذلك من �أقرب جريانه.
وق��ال املتحدث با�سم املجل�س الع�سكري زاو م�ين تون
�إن عمليات الإع��دام ُنفذت مبوجب القانون و�إن ه�ؤالء
الرجال مُنحوا فر�صة للدفاع عن �أنف�سهم.
وم�ضى قائال �إن م��ن مت �إع��دام�ه��م مل يكونوا ن�شطاء
مدافعني ع��ن الدميقراطية ب��ل جمرمني ي�ستحقون
العقاب الذي نزل بهم.
و�أو� �ض��ح يف �إف� ��ادة �صحفية نقلها ال�ت�ل�ف��زي��ون “كانت
ه��ذه عدالة لل�شعب� .أتيحت ل�ه��ؤالء املجرمني فر�صة
ال��دف��اع ع��ن �أن �ف �� �س �ه��م».و�أ� �ض��اف “كنت �أع �ل��م �أن هذا
�سيثري انتقادات لكنه جرى من �أجل العدالة .مل يكن
بدوافع �شخ�صية».و�أثارت �أنباء الإع��دام غ�ضبا دوليا،
وقادت الواليات املتحدة وبريطانيا و�أ�سرتاليا واالحتاد
الأوروبي والأمم املتحدة موجة ال�شجب والتنديد التي
اتهمت املجل�س الع�سكري بالق�سوة.
و�أ��ص��در ج�يران ميامنار يف جنوب �شرق �آ�سيا توبيخا
الذع��ا على نحو ن��ادر للجي�ش �أم�س الثالثاء ،وو�صفوا
عمليات الإع ��دام ب�أنها “م�ستهجنة ب�شدة” ومدمرة
للجهود الإقليمية الرامية �إىل نزع فتيل الأزمة.

و�أ�ضاف “م�صرف لبنان ي�ؤخر دفع
ث �م��ن ال �ق �م��ح امل ��وج ��ود يف البواخر
الرا�سية يف املرف�أ ،وت�ؤخر املختربات
ال�صحية عملية فح�ص عينات القمح
قبل تفريغها من البواخر الرا�سية
يف مرف�أ بريوت ،واملختربات متوقفة
ع��ن ال �ع �م��ل ح��ال �ي��ا ب���س�ب��ب �إ�ضراب
موظفي القطاع العام».
وتابع “على م�صرف لبنان �أو ًال �أن
يحول الأم��وال �إىل اخل��ارج لت�سريع
دف ��ع ث�م��ن ال�ق�م��ح امل��دع��وم بالعملة
ال�صعبة ،لأن الت�أخري ي�ضع �أ�صحاب
الأف� ��ران يف م��واج�ه��ة م��ع امل�ستهلك
اللبناين».
�شل البالد
وطالب �سيف موظفي م�صرف لبنان
امل���ض��رب�ين ع��ن ال�ع�م��ل ب�سبب تدين
الرواتب واملطالبة بت�صحيحها من
ق �ب��ل احل �ك��وم��ة ،ب �ت ��أم�ين ال �ع �م��ل يف
امل���ص��رف لتحويل ث�م��ن ال�ق�م��ح �إىل

حلقة مفرغة
وق� ��ال ي��ا� �س��ر م �� �س ��ؤول � �ش��رك��ة نقل
وتوزيع اخلبز يف لبنان ل�سكاي نيوز
ع��رب �ي��ة “ندور يف ح�ل�ق��ة مفرغة،
�أ�صحاب الأفران يقولون �إن الطحني
غري متوفر ووزي��ر االقت�صاد يقول
�إن ال�ق�م��ح م ��ؤم��ن ب�ك�م�ي��ات كبرية،
ولكن التجار يحتكرون ويهرب �إىل
خارج احلدود».
و�أ�ضاف “نحن كموزعني ملادة اخلبز
ال نح�صل على الكميات الكافية منه
للتوزيع على نقاط البيع ،وعندما
تق�صر � �ش��رك��ات ال �ت��وزي��ع يف عملها
يذهب امل�ستهلك �إىل الأفران مبا�شرة
وتت�شكل طوابري االنتظار �أمامها».
وخ�ت��م “الو�ضع ي�تراج��ع م��ن �سيء
�إىل �أ�سو�أ ونحن نعمل مبعدل يومني
فقط يف الأ�سبوع وال حلول جذرية،
وه ��ذه م�ق��دم��ات ل��رف��ع دع��م الدولة
عن القمح يباع بال�سعر العاملي غري
امل ��دع ��وم ،وه ��ذا �سيت�سبب بارتفاع
كبري يف �أ�سعار اخلبز املادة الغذائية
الأ�سا�سية املتبقية للطبقة الفقرية
من ال�شعب اللبناين».

•• كييف�-أ ف ب

تع ّر�ضت مناطق ج�ن��وب �أوك��ران �ي��ا ال�ث�لاث��اء لق�صف
خ�صو�صا ميناء ميكواليف
رو��س��ي كثيف ا�ستهدف
ً
وقرية �ساحلية قرب �أودي�سا ،ح�سبما �أعلنت ال�سلطات
الأوكرانية.
وت�أتي ال�ضربات الرو�سية رغم توقيع مو�سكو الأ�سبوع
املا�ضي اتفا ًقا ال�ستئناف ت�صدير احلبوب الأوكرانية
امله ّمة لتحقيق �أمن غذائي عاملي ،عرب ثالثة موانئ
يف منطقة �أودي�سا.
ون���ش��ر ال��رئ�ي����س الأوك � ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي
ال �ث�ل�اث��اء ع�ب�ر ح �� �س��اب��ات��ه ع �ل��ى � �ش �ب �ك��ات التوا�صل
�دم��رة يف
االجتماعي مقطع فيديو ُيظهر م�ن��ازل م� ّ
زاتوكا وهي منطقة منتجعات �سياحية �شعبية مطلةّ
على البحر الأ�سود قرب �أودي�سا.
و�أرف��ق الفيديو بتعليق قال فيه “�إنه ال�صباح .قرية
عادية يف زاتوكا .كان النا�س يرتاحون ويعي�شون .ال
ق��واع��د ع�سكرية ،ال جيو�ش .ك��ان يريد الإرهابيون
الرو�س �إطالق النار فقط».
وحت��دث��ت ال �ق �ي��ادة اجل �ن��وب �ي��ة ل�ل�ج�ي����ش الأوك� � ��راين
الثالثاء ع��ن “�ضربات �صاروخية مكثفة يف جنوب

�أوكرانيا با�ستخدام طائرات �آتية من البحر الأ�سود».
و�أ�شار اجلي�ش يف بيان على في�سبوك �إىل �أن “يف �أودي�سا،
تع ّر�ضت مبان �سكنية يف املدن ال�ساحلية للق�صف ،دون
�أن يقع �ضحايا ،بح�سب املعلومات الأولية».
و�أ�ضاف “ا�ستُهدفت البنى التحتية للميناء يف منطقة
ميكواليف».
وحت� �دّث ح��اك��م منطقة ميكواليف فيتايل كيم عن
“�ضربة قوية” على املدينة �صباح الثالثاء ،ون�شر
مقطع فيديو ُيظهر ع��ددًا م��ن االن�ف�ج��ارات ودخانًا
�أ�سود.
وكتب على تلغرام “ا�ستُهدفت من�ش�أة بنى حتتية بالغة
الأهمية بالإ�ضافة �إىل �شركة �سيارات ،لكن مل تقع
�ضحايا ،بح�سب املعلومات الأولية».
وت��اب��ع “ا�ستهدفت ��ص��واري��خ �أي��ً��ض��ا �أط ��راف املدينة
وح�صلت حماوالت تدمري البنى التحتية للميناء».
يف ال�شرقُ ،قتل ثالثة مدنيني يف الـ� 24ساعة الأخرية
يف منطقة دونيت�سك ،ح�سبما �أعلن الثالثاء حاكم
املنطقة بافلو كرييلينكو.
وق��ال يف مقابلة م��ع التلفزيون الأوك ��راين الر�سمي
“مل تب َق �أي بلدة يف منطقة دونيت�سك مل تتعر�ض
للق�صف �أو ال تزال ُتع ّد �آمنة ن�سب ًيا».

ماكرون بالكامريون يف �أول حمطة غرب �أفريقيا
•• ياوندي�-أ ف ب

و�صل الرئي�س �إميانويل ماكرون �أم�س الأول
االثنني �إىل الكامريون م�ستهال جولة له يف
منطقة غرب �أفريقيا ت�شمل ثالث دول ،وذلك
يف �إطار �سعيه لإعادة �إحياء عالقة فرن�سا مع
القارة ال�سمراء يف حقبة ما بعد اال�ستعمار.
وك��ان يف ا�ستقبال م��اك��رون يف مطار ياوندي
رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ك��ام�يروين ج��وزي��ف ديون
ن�غ��وت��ي.وق��ال م���س��ؤول رئ��ا��س��ي فرن�سي طلب
عدم ك�شف هويته �إن الرحلة الأوىل ملاكرون
خارج �أوروبا يف واليته اجلديدة والتي �ست�أخذه
�أي�ضا �إىل بنني وغينيا بي�ساو ،يجب �أن ت�سمح
له “ب�إظهار التزام الرئي�س يف عملية جتديد
العالقة مع القارة الإفريقية».
وم��ن املقرر �أن يجري ماكرون حمادثات مع
نظريه الكامريوين بول بيا البالغ  89عاما

وال ��ذي يحكم ال �ك��ام�يرون بقب�ضة حديدية
م �ن��ذ ن �ح��و  40ع��ام��ا.وي �ت��وق��ع �أن يناق�ش
الزعيمان الأم��ن يف ال�ك��ام�يرون ال�ت��ي ت�شهد
عنفا عرقيا ومتردا النف�صاليني يقاتلون منذ
ع��ام  2017م��ن �أج��ل ا�ستقالل مقاطعتني
ناطقتني باالنكليزية.وكان ماكرون قد �أثار
ا�ستياء الرئي�س الكامريوين عام  2020بعد
�إعالنه �أنه �سيمار�س “�ضغوطا ق�صوى” عليه
ب�سبب �أعمال العنف التي “ال حتتمل” يف هذه
الدولة الواقعة يف غرب �إفريقيا.
وت ��أت��ي زي� ��ارة م��اك��رون يف وق ��ت ت��راج��ع فيه
نفوذ فرن�سا القوة اال�ستعمارية ال�سابقة يف
افريقيا �أمام ال�صني والهند واملانيا ،ال �سيما
يف القطاعني االقت�صادي والتجاري.
وبعد تناول ال�غ��داء مع الرئي�س بيا وزوجته
��ش��ان�ت��ال� ،سيلتقي م��اك��رون مبمثلي ال�شباب
واملجتمع امل��دين ،ث��م ينهي يومه ب��زي��ارة اىل

“قرية نواه” التي ي�ست�ضيفه فيها بطل كرة
امل�ضرب ال�سابق يانيك ن��واه �صاحب مبادرة
تطوير مراكز ترفيهية يف مناطق �شعبية من
ي��اون��دي.والأرب �ع��اء ينتقل م��اك��رون �إىل بنني

ال�ت��ي واج �ه��ت ه�ج�م��ات دام �ي��ة م��ن �إرهابيني
ت�سللوا م��ن منطقة ال�ساحل �إىل دول خليج
غ�ي�ن�ي��ا ،وي�خ�ت�ت��م ج��ول�ت��ه اخل�م�ي����س يف غينيا
بي�ساو التي متزقها الأزمات ال�سيا�سية.

ترامب يف وا�شنطن لأول مرة منذ هزميته االنتخابية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ي �ع��ود ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ال�سابق
دون��ال��د ت��رام��ب �إىل وا�شنطن لأول
م��رة منذ غ��ادر البيت الأبي�ض بعد
حم��اول �ت��ه ال �ف��ا� �ش �ل��ة ق �ل��ب نتيجة
االنتخابات التي خ�سر فيها �أمام جو
بايدن.
وم��ن امل�ق��رر �أن يلقي ت��رام��ب الذي
ي �ب��دو �أن� ��ه ي�خ�ط��ط ل �ل �ف��وز جمددا
بالرئا�سة عام  ،2024خطابا �أمام
“معهد �أم�يرك��ا فري�ست بولي�سي»
America First Policy
 ،Instituteوه��و م��رك��ز �أبحاث
يديره حلفا�ؤه.
يظهر ترامب علنا يف مدينة �شهدت
جل�سات ا�ستمرت على مدى �أ�سابيع
عقدتها جلنة تابعة ملجل�س النواب
الذي يهيمن عليه الدميوقراطيون
ب�ش�أن �أح ��داث ال�ساد�س م��ن كانون
الثاين-يناير  2021عندما اقتحم
�أن�صار له الكونغر�س يف حماولة ملنع
امل�صادقة على نتائج االنتخابات.
وما زال الرئي�س اجلمهوري ال�سابق

ي���ش��دد يف خ�ط��اب��ات��ه ع�ل��ى �أن الفوز
االنتخابي �سرق منه ع��ام ،2020
لكن الناطق با�سم “معهد �أمريكا
ف�ير��س��ت بولي�سي” �أ� �ش��ار �إىل �أن
ترامب �سيتطلع �إىل الأم��ام ،ال �إىل
الوراء.
وقال لـ”�سي �إن �إن” “�سيلقي خطابا
ب�ش�أن �سيا�سته».
ل�ك��ن ي�ستبعد �أن ي�ن�ح��رف خطاب
ت��رام��ب ك �ث�يرا ع��ن م �� �س��اره املعتاد
ال �ق��ائ��م ع� ��ادة ع �ل��ى م��زي��ج ملتهب
م��ن ال�ق��وم�ي��ة اليمينية واخلطاب
املناه�ض للهجرة ونظريات امل�ؤامرة
املرتبطة باالنتخابات.
و ُي �ع �ت �ق��د ب� � ��أن ج �ل �� �س��ات اال�ستماع
يف ال� �ك ��اب� �ي� �ت ��ول ب� ��� �ش� ��أن ال �ه �ج��وم
ع �ل��ى ال �ك��ون �غ��ر���س وال� �ت ��ي ك�شفت
تفا�صيل م��روع��ة ع��ن �أح ��داث ذلك
ال� �ي ��وم وحم ��اول ��ة �أن �� �ص ��ار ترامب
ال�سيا�سيني قلب نتيجة االنتخابات
ع�بر ال�ت�لاع��ب ب�ن�ظ��ام االنتخابات
الأمريكية املعقد� ،أ�ض ّرت برتامب.
واالثنني� ،أطلق بايدن العنان ملوجة
انتقادات الذعة لف�شل اجلمهوريني

يف و�ضع حد لأن�صار ت��رام��ب ،علما
�أن الرئي�س احل��ايل ح��اول يف بداية
عهده جت ّنب ذكر ا�سم �سلفه.
وق��ال بايدن يف كلمة خالل م�ؤمتر
امل�ن�ظ�م��ة ال��وط�ن�ي��ة مل �� �س ��ؤويل �إنفاذ
القانون ال�سود �إن “عنا�صر �إنفاذ
القانون ال�شجعان تع ّر�ضوا جلحيم
ال � �ق� ��رون ال��و� �س �ط��ى م � ��دى ث�ل�اث
�ساعات ونزفوا دماء و�سط جمزرة،
وواجهوا جنون غوغائيني �صدّقوا
�أكاذيب الرئي�س املهزوم».
و�أ�� �ض ��اف “لثالث � �س��اع��ات �شاهد
الرئي�س ال�سابق للواليات املتحدة

امل �ه��زوم (يف االن�ت�خ��اب��ات) ك��ل ذلك
يح�صل فيما جل�س م�سرتيحا يف
غ��رف��ة ال �ط �ع��ام اخل��ا� �ص��ة بجانب
املكتب البي�ضاوي».
ب�ج�م�ي��ع الأح� � ��وال ،م��ا زال ترامب
“ 76عاما” اال��س��م الأك�ث�ر �شهرة
ب�ي�ن ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين اجلمهوريني.
ويُعتقد ب�أنه ما زال يحتفظ بقاعدة
�أن�صار موالني له ب�شدة ،ما ي�ضعه
يف ال�صدارة �إذا قرر الفوز برت�شيح
احلزب.
يف ال��وق��ت ذات � ��ه ،ي �ت �ق �دّم ع ��دد من
خ�صومه املحتملني يف ظ��ل ازدياد
الدعاية ال�سلبية �ضده.
وت�ترك��ز جميع الأن �ظ��ار على تقدّم
حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س الذي
مل يعلن عن نيته الرت�شح للرئا�سة،
ل �ك��ن م �ك��ان �ت��ه ت � � ��زداد يف �أو� � �س ��اط
اليمني.
و�أظهر ا�ستطالع �أجرته “نيويورك
تاميز” بالتعاون مع “كلية �سيينا”
م�ؤخرا �أن حواىل ن�صف الناخبني يف
االنتخابات التمهيدية �سي�ص ّوتون
لأي جمهوري عدا ترامب.

والأ�سبوع املا�ضي ،انتقد مقال ن�شر
يف �صحيفتني متيالن �إىل اليمني
مملوكتني لعائلة مردوخ هما “وول
� �س�تري��ت جورنال” و”نيويورك
بو�ست”� � ،س �ل��وك ت ��رام ��ب خالل
�أحداث ال�ساد�س من كانون الثاين/
يناير.
وك�ت�ب��ت “نيويورك بو�ست” التي
ت�ع��د م��واق�ف�ه��ا ودي ��ة ح�ي��ال ترامب
ع��ادة� ،أن��ه �أظهر ب�أنه “ال ي�ستحق”
�أن يكون رئي�سا جمددا.
ل �ك��ن م �ع � ّل �ق�ين ي �ت �م �ت �ع��ون ب�شهرة
وا�سعة على �شبكة “فوك�س نيوز”
“اململوكة �أي�ضا ملردوخ” يوا�صلون
دع��م ت��رام��ب ومواقفه التي ت�ص ّور
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب ��أن �ه��ا تتع ّر�ض
لهجوم من الي�ساريني.
وك�ت��ب ك�ب��ار ال�شخ�صيات يف مركز
الأب � �ح� ��اث امل � ��ؤي� ��د ل �ت�رام� ��ب ،مبن
فيهم م�ست�شاره االقت�صادي ال�سابق
الري ك��ادل��و “على م ��دى التاريخ
الأم�ي�رك ��ي ،ت�ع��د حقبتنا ب�لا �شك
م���ش�ح��ون��ة �إىل ح��د ك�ب�ير والأك �ث�ر
�إثارة للقلق».
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«�أدنوك للإمداد واخلدمات» ت�ستحوذ على �شركة «زاخر مارين انرتنا�شيونال»

14

ب��ال���ص�ف�ق��ة وال �ت��ي ت�خ���ض��ع ل�ل�ح���ص��ول على
•• �أبوظبي -وام:
موافقات اجلهات التنظيمية املخت�صة.
�أعلنت �شركة “�أدنوك للإمداد واخلدمات” ،وب�إمتام ال�صفقة� ،ست�ضيف “�أدنوك للإمداد
ذراع ال�شحن واللوج�ستيات البحرية املتكاملة واخلدمات”  24من�صة �إ�سناد بحرية و38
ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”� ،سفينة ل�ل��دع��م والإ� �س �ن��اد ال�ب�ح��ري ،لي�صل
�أم�س ا�ستحواذها على �شركة “زاخر مارين حجم �أ�سطول ال�شركة �إىل �أك�ثر من 300
انرتنا�شيونال” ،ال�شركة املالكة وامل�شغلة قطعة بحرية.و�ست�ساهم ال�صفقة يف تو�سيع
ل�سفن دعم العمليات البحرية والتي متلك نطاق خدمات “�أدنوك للإمداد واخلدمات”
�أك�ب�ر �أ� �س �ط��ول يف ال �ع��امل مل�ن���ص��ات الإ�سناد لت�شمل كافة الأ�صول احليوية الالزمة لدعم
ال�ب�ح��ري��ة ذات �ي��ة ال��رف��ع واحل ��رك ��ة.ومل يتم ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة ،مب��ا يف ذل ��ك عمليات
ال �ك �� �ش��ف ع ��ن ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل امل��ال �ي��ة املتعلقة الإ�سناد البحري مل�شاريع الطاقة املتجددة

الذي تنفذه “زاخر مارين انرتنا�شيونال”
يف ال���ص�ين.ك�م��ا ي�ت�ي��ح اال� �س �ت �ح��واذ ل�شركة
“زاخر مارين انرتنا�شيونال” اال�ستفادة من
الفر�ص اجلديدة التي توفرها ا�سرتاتيجية
“�أدنوك” الطموحة للنمو مما ميكنها من
تطوير وتو�سعة عملياتها وتعزيز ح�ضورها
على م�ستوى املنطقة وخلق فر�ص جديدة
للتو�سع من خالل تكاملها مع �شركة “�أدنوك
ّ
للإمداد واخلدمات” ك�شريك رائد يف جمال
النقل واخلدمات البحرية واللوج�ستية.
و�� �س� �ت� ��� �س� �ت� �م ��ر � � �ش� ��رك� ��ة “زاخر م� ��اري� ��ن

انرتنا�شيونال” يف ممار�سة عملياتها ككيان
م�ن�ف���ص��ل حت ��ت م �ظ �ل��ة “�أدنوك ل ل��إم ��داد
واخلدمات” وحت ��ت �إ�� �ش ��راف ع�ل��ى ح�سان
العلي ،كرئي�س تنفيذي لل�شركة.
وي�ع�ك����س اال� �س �ت �ح��واذ ع �ل��ى � �ش��رك��ة “زاخر
مارين انرتنا�شيونال” م�ساعي “�أدنوك”
امل�ستمرة لتنفيذ برناجمها اال�سرتاتيجي
خللق القيمة وحتقيق النمو امل�ستدام ،كما
ي�ؤكد التزامها باال�ستثمار يف �شراكات حملية
ودوره � ��ا امل �ح��وري يف خ�ل��ق وت�ع��زي��ز القيمة
لإمارة �أبوظبي ودولة الإمارات.

�سيولة الأ�سهم املحلية تتجاوز  1.5مليار درهم يف ختام تداوالت �أم�س
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقطبت �أ� �س��واق الأ��س�ه��م املحلية �سيولة بنحو 1.54
مليار درهم يف ختام ت��داوالت �أم�س ،تركزت معظمها على
الأ�سهم الكربى يف قطاعات البنوك والعقار واال�ستثمار.
وت��وزع��ت ال�سيولة ب��واق��ع  1.416مليار دره��م يف �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و 132.3مليون دره��م يف �سوق
دب��ي امل��ايل ،بعد ال�ت��داول على  228.5مليون �سهم عرب
تنفيذ �أكرث من � 12ألف �صفقة.
وو��ص��ل م�ؤ�شر فوت�سي �سوق �أبوظبي ال�ع��ام �إىل م�ستوى
 9537.51نقطة مع نهاية التعامالت ،فيما بلغ م�ؤ�شر

�سوق دبي املايل م�ستوى  3247.33نقطة بارتفاع بن�سبة
.0.35%و�ضخت امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �أك�ثر من 14
مليون دره��م كمح�صلة �شراء يف ال�سوقني ،بعد حتقيقها
م�شرتيات بقيمة  1.343مليار دره��م مقابل مبيعات
بنحو  1.329مليار درهم.
و�صعد يف �سوق �أبوظبي �سهم “�أبوظبي الأول” بن�سبة
 ،0.41%و”�ألفا ظبي” بن�سبة  1.42%و”�أغذية”
بن�سبة  0.94%و”الياه �سات”  0.78%و”�أبوظبي
الإ�سالمي”  ،0.78%فيما ت�صدر “العاملية القاب�ضة”
الن�شاط م�ستقطباً �سيولة ب�أكرث من  380.6مليون درهم
و�أغلق عند  292.2درهم.

جت�سيد ًا لتوجيهات حممد بن را�شد وحتقيق ًا مل�ستهدفات ا�سرتاتيجية امليتافري�س

برئا�سة حمدان بن حممد ..ت�شكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا امل�ستقبل واالقت�صاد الرقمي
•• دبي-وام:

جت�سيداً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل”  ،يف جعل �إم ��ارة دب��ي �أف�ضل
عا�صمة لالقت�صاد ال�ع��امل��ي ،ومتا�شياً مع
�إط�ل��اق ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س
امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دبي
للميتافري�س� ،ش ّكلت ح�ك��وم��ة دب��ي جلنة
ا�ستثنائية تخت�ص بتكنولوجيا امل�ستقبل
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي ب��رئ��ا��س��ة ��س�م��و ويل
عهد دب��ي ،وتهدف لر�سم م�ستقبل الذكاء
اال�صطناعي وو�ضع خطط لال�ستثمار يف
عامل امليتافري�س وبناء ال�شراكات الرامية
لتعزيز االقت�صاد الرقمي لإمارة دبي.
و�أك ��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم �أن ر�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو
ر�سخت
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ّ
مكانة دب��ي م��رك��زاً عاملياً البتكار مفاهيم
ومناذج عمل حتولية يف املجال التكنولوجي
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي ،م� ��ن خ� �ل��ال توظيفها
التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف املجاالت
والقطاعات احليوية للنهو�ض باملجتمعات
وحت�سني حياة النا�س.
وق ��ال �إن دب ��ي �أ��ص�ب�ح��ت حم�ط��ة رئي�سية
للتكنولوجيا املتقدمة وخم �ت�براً لنماذج
العمل امل�ستقبلية التي تقوم على ت�صميم
و�إع � ��داد اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وال���س�ي��ا��س��ات يف
القطاعات احليوية ،خللق فر�ص اقت�صادية
متقدمة تعزز موقع دبي عا�صم ًة لالقت�صاد
الرقمي وتوفر منظومة م�ستدامة الختبار

 حمدان بن حممد:ر�ؤية حممد بن را�شد ر�سخت مكانة دبي مركز ًا عاملي ًا البتكار مفاهيمومناذج عمل حتولية يف املجال التكنولوجي واالقت�صادي
 نعمل �ضمن فريق واحد جلعل دبي �أف�ضل مدينة يف العامل ومن االقت�صاداتالرائدة مبا يتوافق مع م�ستهدفات ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س
تكنولوجيا امل�ستقبل وتطبيقها على �أر�ض
ال ��واق ��ع مب ��ا ي���س�ه��م يف حت �ق �ي��ق التنمية
واالزدهار االقت�صادي.
و�أ�ضاف �سموه“ :نعمل اليوم �ضمن فريق
واح��د متكامل جلعل دب��ي �أف���ض��ل مدينة
يف ال�ع��امل وم��ن االق�ت���ص��ادات ال��رائ��دة مبا
يتوافق مع م�ستهدفات ا�سرتاتيجية دبي
للميتافري�س” ،م�شرياً �سموه �إىل �أن ت�شكيل
اللجنة العليا ي�سهم يف ت�سريع وترية تنفيذ
م�شاريع االقت�صاد الرقمي واال�ستثمار فيها
با�ستخدام ع��امل امليتافري�س االفرتا�ضي
والتقنيات الرقمية احلديثة ال�ستك�شاف
فر�ص جديدة و�إح ��داث تغيري �إيجابي يف
املجاالت املرتبطة بحياة الإن�سان لتحقيق
ازده � � ��ار خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت
التكنولوجية و��ص�ن��اع��ة م�ستقبل �أف�ضل
للأفراد واملجتمعات.
وت�ضم اللجنة العليا لتكنولوجيا امل�ستقبل
واالقت�صاد الرقمي معايل عمر بن �سلطان

العلماء وزي ��ر دول ��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وت�ط�ب�ي�ق��ات العمل
عن بعد  ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة دبي
لالقت�صاد الرقمي ،نائباً لرئي�س اللجنة،
وع�ضوية كل من� :سعادة هالل �سعيد املري،
املدير العام لدائرة االقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ،و�سعادة حمد عبيد املن�صوري ،املدير
العام لهيئة دبي الرقمية ،و�سعادة خلفان
جمعه بالهول ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دب��ي للم�ستقبل ،و� �س �ع��ادة �أح �م��د عبداهلل
بن بيات ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
دبي لالقت�صاد الرقمي ،ومالك �آل مالك،
املدير العام ل�سلطة دبي للتطوير ،وعارف
�أم�يري ،الرئي�س التنفيذي ل�سلطة مركز
دبي املايل العاملي ،ومها املزينة ،املقرر العام
للجنة.
و��س�ت�ت��وىل ال�ل�ج�ن��ة م �ه��ام درا� �س ��ة و�إع� ��داد
ال�سيا�سات وت��وج�ه��ات االق�ت���ص��اد الرقمي
وتقنيات امل�ستقبل التي ت�شمل امليتافري�س

وال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال �ب �ل��وك ت�شني
واجليل املقبل من الإنرتنت /ويب ،/3.0
والواقع االفرتا�ضي والواقع املُع ّزز و�إنرتنت
الأ� �ش �ي ��اء وم ��راك ��ز ال �ب �ي��ان��ات واحلو�سبة
ال�سحابية يف �إم ��ارة دب��ي والإ� �ش��راف على
تنفيذ اال�سرتاتيجيات املتعلقة باالقت�صاد
الرقمي وتقنيات امل�ستقبل يف الإمارة.
كما �ستتوىل حت��دي��د امل �ه��ارات امل�ستقبلية
ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ق�ط��اع��ات ال��رق �م �ي��ة ،وتقدمي
امل�شورة للقطاعات االقت�صادية فيما يخ�ص
االقت�صاد الرقمي ،ومتابعة �أداء االقت�صاد
الرقمي واحلر�ص على تعزيز م�ساهمته يف
االقت�صاد العام لإم��ارة دب��ي وفقاً ملنهجية
موحدة تدفع عجلة االقت�صاد الرقمي مبا
ّ
يعزز تناف�سية دبي يف امل�ؤ�شرات العاملية.
ك�م��ا ��س�ت���ش��رف ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى و� �ض��ع خطة
ال�ستقطاب ال�شركات املتميزة وامل�ؤمترات
ال �ع��امل �ي��ة امل �خ �ت �� �ص��ة ب �ت �ق �ن �ي��ات امل�ستقبل
واالق� �ت� ��� �ص ��اد ال ��رق� �م ��ي وب � �ن� ��اء � �ش ��راك ��ات

غرفة �أبوظبي تبحث مع بوركينا فا�سو �آفاق التعاون التجاري واال�ستثماري
•• �أبوظبي-وام:

ب�ح��ث ه�ل�ال حم�م��د ال�ه��ام�ل��ي ن��ائ��ب م��دي��ر عام
غرفة �أبوظبي للمراكز واملجال�س اال�ست�شارية،
خالل ا�ستقباله يف مقر الغرفة؛ الدكتورة اغاربا
باتري�شيا بادولو  -نائبة مدير عام غرفة جتارة
و�صناعة بوركينا فا�سو ،و �سليمان نايبي  -القائم
بالأعمال يف �سفارة جمهورية بوركينا فا�سو لدى
دول��ة الإم ��ارات �سبل تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي يف
املجاالت التجارية واال�ستثمارية.
وت �ن��اول ال �ل �ق��اء ��س�ب��ل ال�ت�ع��ري��ف ب ��دور وطبيعة
عمل ك��ل م��ن غرفتي �أب��وظ�ب��ي وبوركينا فا�سو،
واخل ��دم ��ات ال �ت��ي ي�ق��دم��ان�ه��ا ل�ل�ق�ط��اع اخلا�ص،
والأن �� �ش �ط��ة وال �ب�رام� ��ج ال �ت��ي ت �ن � ّف��ذ يف تنمية
االق �ت �� �ص��اد امل �ح �ل��ى ،وت��و��س�ي��ع جم ��االت التعاون
التجاري مع دول العامل.
و �أك � ��د ه �ل�ال حم �م��د ال �ه��ام �ل��ي ح��ر���ص غرفة
�أبوظبي على تعزيز عالقاتها التجارية مع كل
ال�غ��رف ال�ت�ج��اري��ة وجمتمعات الأع �م��ال ،بهدف
ت�ع�م�ي��ق ال �ع�ل�اق��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ي�ن �أ�صحاب
الأعمال وامل�ستثمرين يف �أبوظبي ونظرائهم من
دول العامل ،ال�سيما يف القارة الأفريقية ،وفتح
قنوات االت�صال لتعزيز املزيد من التعاون وعقد
ال�شراكات االقت�صادية.
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ه��ام �ل��ي حم � �ف� ��زات البيئة

ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع اجل �ه��ات ال�ت��ي تعمل يف
جم��ال االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي م��ن ك��اف��ة دول
ال �ع��امل ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ق���ص����ص النجاح
واال� �س �ت �م��رار يف جت��دي��د �أ� �س��ال �ي��ب العمل
وت�ط��وي��ر الأن�ظ�م��ة يف خمتلف القطاعات
احل�ي��وي��ة.ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم �أطلق
م�ؤخراً “ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س”
ال �ه��ادف��ة �إىل ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة دب ��ي �ضمن
�أف�ضل  10م��دن يف االقت�صادات الرائدة
يف جمال “امليتافري�س” ،ومركزاً رئي�سياً
ملجتمع “امليتافري�س” العاملي وم�ضاعفة
ع��دد ��ش��رك��ات الـ”بلوك ت�شني” لت�صبح
خم�سة �أ��ض�ع��اف ال�ع��دد احل��ايل بعد جناح
دب ��ي يف ا��س�ت�ق�ط��اب �� 1000ش��رك��ة تعمل
يف جم��ال ال�ب�ل��وك ت�شني و”امليتافري�س”
ودع��م � 40أل��ف وظيفة افرتا�ضية ت�سهم
باالزدهار االقت�صادي يف مدينة دبي بحلول
عام .2030

�إبراهيم الذهلي يف جل�سة حوارية بدائرة البلديات والنقل يف �أبوظبي :

الإمارات يف مقدمة دول العامل يف �إن�شاء البنى
التحتية املتطورة لقطاع ال�سياحة
البد من �إدخال ثقافة ال�سياحة يف املناهج التعليمية لرفع الوعي لدى ال�شباب
•• �أبوظبي-الفجر:

اال� �س �ت �ث �م��اري��ة يف �أب��وظ �ب��ي و�أب � ��رز الت�شريعات
االقت�صادية ال�ت��ي ا�ستحدثتها ال��دول��ة يف �إطار
ر�ؤي �ت �ه��ا ل�ل�خ�م���س�ين ع��ام �اً امل �ق �ب �ل��ة ،ف �� �ض� ً
لا عن
ا�ستعرا�ض امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية والتناف�سية
العاملية التي ّ
تو�ضح مكانة �أبوظبي ك�إحدى �أف�ضل
الوجهات ملزاولة وت�أ�سي�س الأعمال واال�ستثمار،
الفتاً �إىل اهتمام غرفة �أبوظبي �إىل تو�سيع �آفاق
التعاون مع بوركينا فا�سو و�إتاحة الفر�صة �أمام
ال�شركات الإماراتية ال�ستك�شاف �آفاق اال�ستثمار
يف ق�ط��اع��ات خمتلفة ،مثل ال��زراع��ة وال�صناعة

والتعدين والبنية التحتية وغريها ،ومبا يخدم
جمتمعي الأعمال يف البلدين يف �شتى املجاالت.
م��ن جهتها� ،أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة اغ��ارب��ا باتري�شيا
ب��ادول��و �إىل �أهمية التن�سيق ال�ستك�شاف فر�ص
جديدة للتعاون خالل املرحلة املقبلة ،يف العديد
من املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،م�ستعر�ض ًة
ال �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا بالدها
واجلهود التي تتبناها لتهيئة البيئة اال�ستثمارية
والبنية التحتية املالئمة ال�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة.

�شراكة بني « »Hub71و» »Claraلرقمنة االحتياجات القانونية لل�شركات النا�شئة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت  ،Hub71منظومة التكنولوجيا العاملية يف �أب��وظ�ب��ي ،ع��ن عقد
�شراكة مع  ،Claraوهي �شركة نا�شئة يف جمال التكنولوجيا القانونية
تقدم خدمات قانونية م�ؤمتتة لل�شركات النا�شئة.
و�ستدعم هذه ال�شراكة ال�شركات النا�شئة التي تتخذ من  Hub71مقراً
لها وتتيح لها الو�صول �إىل منظومة  Claraالرقمية املبتكرة ،مما ي�سهّل
العمليات القانونية املعقدة املرتبطة ب�إن�شاء �شركة وتنميتها واحل�صول
على اال�ستثمار.وبح�سب االتفاقية� ،ستتكفل  Hub71بتكاليف �شركاتها
ت�سجل م�ؤ�س�ساتها يف �سوق �أبوظبي العاملي من خالل .Clara
النا�شئة التي ّ

و�سيتاح لل�شركات �أي�ضاً احل�صول على �أ�سعار تف�ضيلية للمنتجات التي
تقدمها املن�صة ،مبا يف ذلك �إن�شاء عقود قانونية لل�شركات النا�شئة تلقائ ًيا،
وجدول الر�سملة ،ومزايا غرفة البيانات الرقمية «� ،»dataroomإ�ضافة
�إىل وظيفة التعليم التو ّقعي التي تطلع امل�ؤ�س�سني على جمموعة كاملة من
املفاهيم القانونية املهمة لأعمالهم.
وق ��ال ه��ا��ش��م ال�ك�ع�ب��ي ،م �� �س ��ؤول خ��دم��ات ال���ش��رك��ات يف  Hub71تتمتع
التكنولوجيا القانونية بالقدرة على الت�أثري الإيجابي على وظائف ال�شركات
النا�شئة وت�سهيل العمليات املكلفة واملعقدة التي ت�ستهلك الوقت .وتدعم
جمموعة الربامج واحلوافز وال�شراكات التي توفرها  Hub71ال�شركات
يف كافة مراحل �إن�شائها ،مما ي�سهل على امل�ؤ�س�سني نقل ال�شركات الناجحة
و�إعدادها و�إن�شائها وتو�سيع نطاقها واحل ّد من تكاليف العملية.
من جهته ،قال باتريك روجرز ،الرئي�س التنفيذي و�أحد امل�ؤ�س�سني ل�شركة
 « :Claraتبحث ال�شركات النا�شئة عن نهج جديد مل�ساعدتها على جت ّنب
عقبات وتعقيدات التعامل مع امل�سائل القانونية .وي�سعدنا الإعالن عن هذه
ال�شراكة مع  ،Hub71حيث �أ�صبح �أكرث من ن�صف �شركات Hub71
من عمالء  Claraونتطلع �إىل موا�صلة دع��م ال�شركات اجل��دي��دة التي
تختار  Hub71كمن�صة النطالقتها ”.ويحت�ضن جمتمع Hub71
�شركات نا�شئة من  25دولة حول العامل تن�شط يف  18قطاعاً ي�شمل الذكاء
اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة والتحليالت.

ن� ّ�ظ �م��ت دائ � � ��رة ال �ب �ل ��دي ��ات والنقل
يف �أب��وظ �ب��ي �أم� �� ��س ج�ل���س��ة حوارية
ل�ل��إع�ل�ام ��ي وال ��رح ��ال ��ة االم ��ارات ��ي
�إبراهيم الذهلي  ,بح�ضور ع��دد من
املدراء واملوظفني بالدائرة .
و�إ�ستهل املحا�ضر حديثه بالقول انه
الب��د من اخ��ذ احليطة واحل��ذر اثناء
ال�سفر وعدم املبالغة يف املظاهر جتنبا
حلوادث ال�سرقة التي حتدث عادة يف
مو�سم ال�صيف املزدحم يف معظم دول
العامل .ودع��ا املواطنني للت�سجيل يف
خدمة ت��واج��دي باملوقع االلكرتوين
ل ��وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
�أينما كانوا ل�ضمان امنهم و�سالمتهم.
وقال انه من ال�ضروري القيام باجراء
احلجوزات الالزمة �سواء يف الطائرات
او ال�ف�ن��ادق او امل��وا��ص�لات قبل �إمتام
ال�سفر ل�ضمان �سال�سة الرحلة وعدم
م��واج�ه��ة متاعب البحث ع��ن �أماكن
الإقامة خا�صة للعائالت الكبرية .
وت �ط��رق امل�ح��ا��ض��ر يف ح��دي�ث��ه اىل ان
دول��ة االم ��ارات تعترب م��ن اك�ثر دول
العامل تطورا وتقدما يف جمال البنى
التحتية لقطاع ال�سياحة ��س��واء من
ن��اح�ي��ة امل �ط��ارات و��ش��رك��ات الطريان
الوطنية وامل��وان��ئ وال�ط��رق وال�سكك
احلديدية وامل�ترو والطرق ال�سريعة

وامل��وا� �ص�ل�ات وال �ف �ن��ادق واملنتجعات
وامل��راك��ز ال�ت�ج��اري��ة ال �ف��اخ��رة واملدن
ال�ترف�ي�ه�ي��ة.وق��ال ان ق �ي��ادة الدولة
ت� ��وىل ه� ��ذا ال �ق �ط��اع �أه �م �ي��ة كبرية
باعتباره احد رواف��د الدخل القومي
وبف�ضل هذا الدعم �أ�ضحت الإمارات
�أحد �أهم الوجهات ال�سياحية العاملية.
وقال الذهلي“ :تبو�أت دولة الإمارات
م��رك��زاً م�ت�ق��دم�اً ،لي�س يف ال�سياحة
الإقليمية فح�سب ،و�إمن��ا يف خارطة
ال�سياحة العاملية �أي�ضاً ،وعلى خالف
كثري م��ن ال�ب�ل��دان ،ف ��إن من��و القطاع
ال �� �س �ي��اح��ي امل �ح �ل��ي اع �ت �م��د ب�صورة
�أ�سا�سية على اال�ستثمارات املحلية؛
حيث مت توظيف ا��س�ت�ث�م��ارات هائلة
يف البنية التحتية لل�سياحة ،من قبل
القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص على حد
� �س��واء ،وم�ضى ق��ائ� ً
لا “ لقد �أتاحت
تلك اال�ستثمارات �إقامة مرافق مهمة
مل يكن بالإمكان �أن يتطور القطاع
ال�سياحي من دونها ،وتزامن ذلك مع
التطور الكبري ال��ذي حل��ق ب�شركات
الطريان املحلية ،والتي تكت�سب يوماً
بعد �آخر طابعاً عاملياً مميزاً ،و�أ�صبحت
قادرة على ربط اجلهات الأربع للكرة
الأر��ض�ي��ة ،مما �أت��اح ا�ستقطاب �أعداد
كبرية م��ن ال�سياح م��ن خمتلف بقاع
ال� �ع ��امل».وج ��دد ال��ذه �ل��ي ت ��أك �ي��ده يف
اجل �ل �� �س��ة احل � ��واري � ��ة ع �ل��ى �� �ض ��رورة

االهتمام بتدري�س الثقافة ال�سياحية
يف امل�ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة وت�ك��وي��ن كادر
م��واط��ن م��ن امل��ر��ش��دي��ن ال�سياحيني
ل�ت�ق��دمي امل �ع �ل��وم��ات ال���ص�ح�ي�ح��ة عن
االمارات وح�ضارتها وتاريخها للزوار
من انحاء العامل .
وط ��ال ��ب ب �ت �ك��وي��ن ج �ي��ل ج ��دي ��د من
�أبناء االم��ارات متخ�ص�ص يف القطاع
ال �� �س �ي��اح��ي ي ��واك ��ب اه �ت �م��ام القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب�ت�ط��وي��ر ال�ب�ن��ى التحتية
واملرافق والت�سهيالت وتعزيز التنمية
ال�سياحية امل�ستدامة .
وب���ص�ف�ت��ه م ��ؤ� �س ����س ورئ �ي ����س حترير
“�أ�سفار “ وهي اول جملة متخ�ص�صة
يف ال���س�ف��ر وال���س�ي��اح��ة يف االم � ��ارات،
ق��ال الذهلي ان ال�سفر ثقافة وعلم
واط�ل�اع ومعرفة  ,ودع��ا اىل البحث
ع ��ن ال� �ب� �ل ��دان ق �ب��ل ال �ت ��وج ��ه اليها
والقراءة عنها لك�سب الوقت وتوفري
املال واال�ستمتاع بالرحلة.
و�أ� � �ش ��ار ال��رح��ال��ة الإم � ��ارات � ��ي ال ��ذي

ا� �س �ت �ط��اع خ �ل�ال رح�ل�ات ��ه وزي ��ارات ��ه
للعديد من دول العامل �إىل ما يقرب
من  174دولة حول العامل �أن يدون
م�لاح�ظ��ات��ه وي �ع��زز ثقافته بالعديد
من املعارف واخلربات،
�إىل �أن ��ص�ن��اع��ة ال���س�ي��اح��ة يف دولة
الإم � � ��ارات ح� ّق�ق��ت ن �ق�لات ن��وع�ي��ة يف
ال�سنوات املا�ضية ،
وت� �ط ��رق اىل الأم� ��اك� ��ن التاريخية
والإن�سانية واملناطق اجلميلة املتنوّعة،
بداية يف جملة «�أ�سفار» ،التي �أ�س�سها
يف اب��وظ �ب��ي ك� � ��أول جم �ل��ة �سياحية
ُتخ�ص�صة ت�صدر يف دولة االمارات،
م ّ
وم��ن ث��م يف ك�ت��اب “�أ�سفاري” الذي
د�شنه قبل � 3سنوات وي�ضم معلومات
عن  64دولة زارها.
ويف خ �ت��ام امل �ح��ا� �ض��رة رد الذهلي
على �أ�سئلة احل�ضور وتناول جتربته
الرثية يف ال�سفر والرتحال واملواقف
ال�صعبة التي واجهها وتعلم الدرو�س
امل�ستفادة منها وكيفية مواجهتها.
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�أ�صول امل�صرف املركزي ترتفع �إىل  519.8مليار درهم �أبريل املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت امليزانية العمومية مل�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي �إىل 519.81
مليار درهم يف �أبريل املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة 10.14%
�أو ما يعادل  47.9مليار درهم مقارنة بنحو  471.95مليار درهم يف
�أبريل .2021
ووفق �أحدث �إح�صائيات امل�صرف املركزي ال�صادرة ام�س ،تو ّزعت ميزانية
امل�صرف املركزي يف جانب الأ�صول بواقع  249.84مليار درهم للنقد
والأر� �ص��دة امل�صرفية يف �أب��ري��ل امل��ا��ض��ي� ،إىل ج��ان��ب ا��س�ت�ث�م��ارات بنحو
 173.68مليار درهم ،و 51.97مليار درهم للودائع ،و 1.14مليار

درهم للقرو�ض وال�سلف ،و 43.18مليار درهم للأ�صول الأخرى.
و�أظهرت الإح�صائيات �أن �إجمايل الأ�صول الأجنبية مل�صرف الإمارات
امل��رك��زي ارتفعت �إىل  462.18مليار دره��م يف نهاية �أب��ري��ل املا�ضي
بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بلغت � 17.4%أو ما يعادل  68.4مليار درهم
مقارنة بنحو  393.78مليار درهم يف �أبريل  ،2021بينما زاد علي
�أ�سا�س �شهري بن�سبة � 0.5%أو ما يوازي  2.3مليار درهم مقارنة بنحو
 459.92مليار درهم يف مار�س .2022
وبح�سب الإح���ص��ائ�ي��ات ،ج��اء االرت �ف��اع ال�سنوي يف الأ� �ص��ول الأجنبية
للمركزي ،نتيجة زي��ادة يف �أر��ص��دة احل�سابات اجل��اري��ة وال��ودائ��ع لدى
البنوك ب��اخل��ارج بن�سبة � 9.2%أو م��ا ي��وازي  23مليار دره��م لتبلغ

 273.1مليار دره��م بنهاية �أب��ري��ل املا�ضي مقارنة بنحو 250.12
مليار دره��م يف �أب��ري��ل .2021وزادت الأوراق املالية الأجنبية �ضمن
�أ�صول امل�صرف املركزي الأجنبية �إىل  127.78مليار درهم يف نهاية
�أبريل املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته � 23.5%أو ما يعادل  24.3مليار درهم،
مقارنة بنحو  103.44مليار درهم يف ابريل .2021
وبالن�سبة للأ�صول الأجنبية الأخرى للم�صرف املركزي فقد و�صلت �إىل
 61.3مليار درهم يف نهاية �أبريل املا�ضي ،مقارنة بنحو  40.22مليار
دره��م يف �أبريل  ،2021بارتفاع ن�سبته � 52.4%أو ما يعادل 21.1
مليار درهم.
يف �سياق �أخ��ر� ،أظ�ه��رت �إح�صائيات املجاميع النقدية ل��دول��ة الإمارات

ال�صادرة عن امل�صرف امل��رك��زي ،ارت�ف��اع النقد امل�صدر �إىل  124مليار
دره��م يف نهاية �أبريل املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة 9.4%
�أو ما يعادل  10.6مليار دره��م مقارنة بنحو  113.4مليار دره��م يف
�أبريل .2021
ووفق الإح�صائيات ،توزع النقد امل�صدر بواقع  19.6مليار درهم للنقد
بالبنوك و 104.4مليار دره��م للنقد املتداول خ��ارج البنوك وذل��ك يف
�أبريل املا�ضي.
وزادت ال��ودائ��ع النقدية �إىل  626مليار دره��م يف �أبريل املا�ضي بنمو
بن�سبة � 14.5%أو ما يوازي  79.2مليار درهم مقارنة بنحو 546.8
مليار درهم يف �أبريل .2021

 185.2مليار درهم متويالت وا�ستثمارات وودائع ال�صندوق بنهاية يونيو 2022

�صندوق �أبوظبي للتنمية يحتفي مبرور  51عاما على ت�أ�سي�سه
 الر�ؤية امل�ستقبلية الطموحة للقيادة الر�شيدة �ساهمت يف متكني ال�صندوق من حتقيق التنمية امل�ستدامة يف  103دول•• �أبوظبي -وام:

يوا�صل �صندوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية
م���س�يرت��ه ال��ري��ادي��ة م�ن��ذ ت�أ�سي�سه
يف ع��ام  1971بتحقيق �إجن ��ازات
ن��وع �ي��ة ��ش�م�ل��ت خم�ت�ل��ف املجاالت،
ح �ي ��ث و�� �ص ��ل �إج � �م� ��ايل مت ��وي�ل�ات
وا�ستثمارات وودائ��ع ال�صندوق �إيل
 185.2مليار درهم بنهاية يونيو
.2022
وعلى م��دى  51عاماً من التنمية
ي�شهد ال�سجل ال�ت��اري�خ��ي احلافل
لل�صندوق ال�ع��دي��د م��ن النجاحات
الباهرة التي �ساهمت يف ت�صدر دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة مراكز
عاملية ،و�إن الإجن��ازات اال�ستثنائية
ال� �ت ��ي حت �ق �ق��ت ج� � ��اءت ب �ف �� �ض��ل ما
ُح � �ظ ��ي ب� ��ه ال� ��� �ص� �ن ��دوق م� ��ن دع ��م
م�ستمر واهتمام مبا�شر من القيادة
الر�شيدة ،فكانت لر�ؤيتهم امل�ستقبلية
ال�ط�م��وح��ة الأ� �س ����س ال��داع �م��ة التي
�ساهمت يف ب�ن��اء اق�ت���ص��ادات الدول
النامية ،ودع��م االقت�صاد الوطني
وتعزيز تناف�سيته عاملياً.
ور� �س��خ ��ص�ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية
م �ك ��ان �ت ��ه ع� �ل ��ى خم �ت �ل ��ف ال�صعد
ك� �ن� �م ��وذج� �اً م� �ت� �ف ��رداً ُي� �ح� �ت ��ذى به
يف ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،ف ��الأرق ��ام
وال �ن �ت��ائ��ج امل �ح �ق �ق��ة ل �غ��اي��ة يونيو
 2022ت�ث�ب��ت ارت �ف��اع وت �ي�رة منو
ن�شاطه التنموي واال�ستثماري� ،إذ
بلغت قيمة القرو�ض املي�سرة التي

ق��دم�ه��ا ال���ص�ن��دوق ل �ل��دول النامية
 58.12م� �ل� �ي ��ار دره � � � ��م ،وامل� �ن ��ح
احل�ك��وم�ي��ة  59.30م�ل�ي��ار درهم،
حم�ق�ق�اً ب��ذل��ك مت��وي�لات �إجمالية
ب �ق �ي �م��ة  117.42م �ل �ي��ار دره ��م
خ�ص�صت لتنفيذ وتطوير م�شاريع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة�� ،س��اه�م��ت يف حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
ملجتمعات  103دول م��ن خمتلف
ق � � � ��ارات ال � � �ع � ��امل .وم� � ��ن اجل ��ان ��ب
اال� �س �ت �ث �م��اري ،و��ص�ل��ت ا�ستثمارات
ال�صندوق �إىل  11.7مليار درهم،
م��وزع��ة ع�ل��ى � 6أدوات ا�ستثمارية
رئي�سية �شملت ق�ط��اع��ات متنوعة،
وب�ل��غ ع��دد ال���ش��رك��ات اال�ستثمارية
� � 14ش��رك��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وع ��دد
الدول امل�ستثمر فيها  23دولة من
خم�ت�ل��ف ق� ��ارات ال �ع��امل ،ك�م��ا يقوم
ال �� �ص �ن��دوق ب ��دع ��م االحتياطيات
الأجنبية ل�ل��دول ،عن طريق �إيداع
م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة يف ال�ب�ن��وك املركزية
لدى تلك ال��دول ،حيث بلغت قيمة
هذه الودائع  56.1مليار درهم.
ومبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سنوية على
ت ��أ� �س �ي ����س ال �� �ص �ن��دوق ،ق ��ال �سعادة
حم �م��د � �س �ي��ف ال� ��� �س ��وي ��دي ،مدير
ع ��ام � �ص �ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية:
ن �� �س�ي�ر ن� �ح ��و امل �� �س �ت �ق �ب��ل بخطى
ث��اب �ت��ة وت �ط �ل �ع��ات ع��ال �ي��ة لتحقيق
ال��ر�ؤي��ة الطموحة لدولة الإمارات
العربية املتحدة والأه��داف الواعدة
ل�ل���ص�ن��دوق يف م���س��ان��دة جمتمعات

الدول النامية والعمل على حتقيق
تطلعاتهم وخططهم التنموية.
و�أ� �ض ��اف  :ان ح�صيلة النجاحات
ال �ت��ي ن ��راه ��ا ال �ي ��وم ج� ��اءت نتيجة
ال�سري على النهج احلكيم لقيادتنا
الر�شيدة ،ونحن فخورون ب�أننا ومن
خالل �أن�شطتنا الرئي�سية املتنوعة
ا�ستطعنا �أن نبلغ الغايات املن�شودة يف
دعم اقت�صادنا الوطني واقت�صادات
ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة ،ونتطلع لتحقيق
�إجن � ��ازات ن��وع�ي��ة خ�ل�ال اخلم�سني
عاماً املقبلة وا�ضعني ن�صب �أعيننا
ه��دف�اً �أ�سا�سياً وه��و املحافظة على
�صدارة دولة الإمارات ال�سيما و�أنها
و�صلت �إىل م�ستويات متقدمة يف
ال�ع��دي��د م��ن م ��ؤ� �ش��رات التناف�سية
العاملية.
وعلى ال�صعيد املحلي� ،ساهم �صندوق
�أبوظبي للتنمية ب��دو ٍر حم��وري يف

من�صة  ADIB Directمن م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي توا�صل اجتذاب املزيد من ال�شركات
••�أبوظبي-الفجر:

ك�شف م�صرف �أب��وظ�ب��ي الإ�سالمي،
جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
ال� ��رائ� ��دة �أم� �� ��س ،ع ��ن من ��و معدالت
الإق � �ب� ��ال ع �ل��ى خ��دم��ات��ه امل�صرفية
الرقمية لل�شركات ب�شكل م�ضاعف
خ�لال ال�سنوات ال�ث�لاث املا�ضية ،يف
م ��ؤ� �ش��ر وا� �ض��ح ع�ل��ى ات �� �س��اع �شريحة
العمالء من ال�شركات الذين �أ�صبحوا
يف�ضلون �إمتام معامالتهم امل�صرفية
�إلكرتون ًيا ب�شكل كامل دون احلاجة �إىل
زي��ارة �أف��رع امل�صرف .ويقدم م�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي خدماته الرقمية
ل�ل���ش��رك��ات م��ن ج�م�ي��ع الأح �ج ��ام من
خ�ل�ال من�صة ADIB Direct
التي ت�ضمن للعمالء �إمت��ام العديد
من املعامالت امل�صرفية ب�أمان و�سرعة
م��ن خ�لال واج�ه��ة م�ستخدم واحدة
م �ت��اح��ة ع �ل��ى الإن�ت�رن ��ت والهواتف
املتحركة والأجهزة القابلة لالرتداء م�صرفية رقمية مبتكرة توفر جلميع
مثل ال�ساعات الذكية .وتقدم املن�صة ع �م�ل�ائ��ه م ��ن الأف � � � ��راد وال�شركات
للعمالء العديد من اخلدمات امل�ؤمتة عنا�صر املالئمة والراحة والأمان.
و ُت� � �ع � ��د «،»ADIB Direct
التي توفر لهم الوقت واجلهد.
وك��ان��ت من�صة  ADIB Directامل�صممة لتلبية احتياجات العمالء
قد حققت العديد من الإجنازات منذ م� ��ن ال� ��� �ش ��رك ��ات ،م �ن �� �ص��ة خ ��دم ��ات
�إطالقها يف عام  ،2019حيث يعتمد م �� �ص��رف �ي��ة رق �م �ي��ة م �ب �ت �ك��رة توفر
ع �ل��ى خ��دم��ات �ه��ا ح��ال � ًي��ا  22,588ل �ل �ع �م�ل�اء م ��ن ال �� �ش ��رك ��ات حمفظة
�شركة �صغرية ومتو�سطة  ،وي�ستفيد م��ن احل �ل��ول امل���ص��رف�ي��ة ع�بر واجهة
منها 23,789ع �م �ي��ل .وتوا�صل مب�سطة وم ��وحّ ��دة ،مب��ا ف�ي�ه��ا �إدارة
املن�صة اج �ت��ذاب امل��زي��د م��ن العمالء النقد وت��وق�ع��ات ال�ت��دف�ق��ات النقدية
ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س � �س �ن��وي ،وق� ��د �سجلت وخدمات حتويل العمالت الأجنبية.
معامالتها املبا�شرة ن�سبة منو و�صلت وك ��ان م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ�سالمي
�إىل  ،88%ف�ي�م��ا انخف�ضت ن�سبة ق ��د �أط� �ل ��ق ال �ع ��دي ��د م ��ن امل � �ب� ��ادرات
املعامالت التي تتم من خ�لال زيارة الرقمية م��ن بينها� ،إت��اح��ة خا�صية
ف� ��روع امل �� �ص��رف م��ن  33%يف عام ف �ت��ح احل �� �س��اب��ات ع ��ن ُب �ع ��د وب�شكل
� 2019إىل  14%يف عام  .2022رقمي من خ�لال نظام التعرف على
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،يعتمد اليوم ال ��وج ��ه امل��رت �ب��ط ب �ب �ي��ان��ات حكومة
�أك �ث��ر م ��ن � 700أل � ��ف م ��ن عمالء دول � ��ة الإم � � � ��ارات .وي �ع �ت�بر م�صرف
م �� �ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�ل�ام��ي على �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�ل�ام ��ي �أول م�صرف
خم�ت�ل��ف ح �ل��ول خ��دم��ات��ه امل�صرفية يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
الرقمية لإجناز معامالتهم ،ومن بني ال��ذي يوفر هذه اخلدمة .كما �أطلق
�أب ��رز تلك احل�ل��ول من�صة  ADIBالدرد�شة امل�صرفية خلدمة العمالء
 Directال �ت ��ي ت �ت �ي��ح لل�شركات يف دولة الإم��ارات ،عرب تطبيق وات�س
ال��و� �ص��ول �إىل اخل��دم��ات امل�صرفية� ،آب ،ل�ت��وف�ير ا��س�ت�ج��اب��ة ف��وري��ة على
دون احلاجة �إىل زيارة �أفرع امل�صرف ،اال�ستف�سارات العامة للعمالء ،فيما
و�إمتام �إجراءات املدفوعات مبوثوقية يخ�ص احل�سابات والأر�صدة .كما قدم
و�أمان  ،حيث يوا�صل م�صرف �أبوظبي امل�صرف �أك���ش��اك اخل��دم��ات الرقمية
الإ�سالمي التزامه ،بتقدمي خدمات التي حملت ا�سم “ال�صراف الذكي’’

دعم االقت�صاد الوطني ،حيث �شملت
م�سرية �إجن��ازات��ه الوطنية العديد
من املحطات الرائدة� ،إذا يعمل على
توفري الفر�ص ال��واع��دة لل�شركات
الإماراتية ومنحها الأولوية لتنفيذ
وت �ط��وي��ر م �� �ش��اري��ع ال �� �ص �ن��دوق يف
خمتلف الدول امل�ستفيدة من ن�شاطه
التنموي واال�ستثماري ،كما يحر�ص
ع�ل��ى دع ��م وا� �س �ت��دام��ة ا�ستثمارات
ال� ��� �ش ��رك ��ات يف ال� �ق� �ط ��اع اخل ��ا� ��ص
ال ��وط� �ن ��ي ،ح �ي��ث ق� ��دم ال�صندوق
متويالت بقيمة  1.94مليار درهم
لتمكني ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة من
تو�سيع نطاق �أعمالها داخل الدولة
وخ��ارج �ه��ا ،الأم� ��ر ال ��ذي ��س��اه��م يف
تنمية االقت�صاد املحلي.
كما ك��ان ملكتب �أبوظبي لل�صادرات
“�أدك�س” ،التابع ل�صندوق �أبوظبي
للتنمية دوراً جوهرياً يف دعم وتنويع
االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،حيث �أ�سهمت
ج �ه��وده ال�ف� ّع��ال��ة يف ت�ع��زي��ز القدرة
التناف�سية لل�شركات الإماراتية من
خالل تقدمي متويالت بقيمة 316
مليون درهم لزيادة حجم ال�صادرات
الوطنية يف الأ� �س��واق العاملية ،كما
وي �ع �م ��ل “�أدك�س” ع �ل ��ى توفري
جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن احللول
التمويلية وال�ضمانات للم�ستوردين
يف اخل� � ��ارج وت� �ق ��دمي الت�سهيالت
ال ��داع� �م ��ة ل �ه��م ال�� �س� �ت�ي�راد ال�سلع
واخلدمات الإماراتية وفق �شروط جهود “�أبوظبي لل�صادرات” يف دعم �إىل ا�ستدامة منو االقت�صاد الوطني
مالئمة ومزايا تناف�سية ،و�ساهمت ا�سرتاتيجية دولة الإمارات الهادفة وتنويع م�صادر الدخل.
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 389.5مليار درهم قيمة مقا�صة
ال�شيكات يف الإمارات خالل � 4أ�شهر

•• �أبوظبي-وام:

�أظهرت �إح�صاءات م�صرف الإم��ارات املركزي �أن قيمة مقا�صة ال�شيكات
املتداولة با�ستخدام �صورها بلغت  389.54مليار دره��م خالل الأربعة
�أ��ش�ه��ر الأوىل م��ن ال �ع��ام اجل ��اري ب��ارت�ف��اع بن�سبة  12%م�ق��ارن��ة بنحو
 347.66مليار درهم خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .2021
و�أو�ضحت �إح�صائيات العمليات امل�صرفية ال�صادرة عن امل�صرف املركزي
ام�س� ،أن ع��دد ال�شيكات التي متت ت�سويتها عرب نظام مقا�صة ال�شيكات
خالل الأربعة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري زاد بن�سبة  2.7%لي�صل �إىل
 7.24مليون �شيك مقارنة بنحو  7.049مليون �شيك يف الفرتة نف�سها
من .2021
وحاز �شهر مار�س على الن�صيب الأكرب من قيمة مقا�صة ال�شيكات املتداولة
خ�لال الأرب �ع��ة �أ�شهر الأوىل م��ن ال�ع��ام احل��ايل ب��واق��ع  108.03مليار
دره��م م��وزع��ة على  1.991مليون �شيك ،فيما بلغت مقا�صة ال�شيكات
يف يناير نحو  92.02مليار دره��م موزعة على  1.797مليون �شيك،
ونحو  90.69مليار درهم موزعة على  1.735مليون �شيك يف فرباير،
و 98.79مليار درهم موزعة على  1.71مليون �شيك يف �أبريل.
يف �سياق مت�صل ،ارتفعت قيمة التحويالت املنفذة يف القطاع امل�صريف
بالدولة عرب نظام الإم��ارات للتحويالت املالية  /UAEFTS/لنحو
 3.963تريليون دره��م خ�لال الأرب�ع��ة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري،
ب��زي��ادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 26.2%أو ما يعادل  823.8مليار
دره��م م�ق��ارن��ة بتحويالت بنحو  3.139تريليون دره��م منفذة خالل
الفرتة املقابلة من العام .2021
وبح�سب الإح�صائيات ،توزعت التحويالت املنفذة خ�لال الأرب�ع��ة �أ�شهر
الأوىل م��ن ال�ع��ام اجل��اري ب��واق��ع  2.404تريليون دره��م حت��وي�لات بني
البنوك و 1.559تريليون درهم حتويالت بني عمالء البنوك.
وا�ستحوذ �شهر مار�س على الن�صيب الأكرب من �إجمايل التحويالت املنفذة
خ�لال الأرب�ع��ة �أ�شهر الأويل من العام اجل��اري بواقع  1.154تريليون
دره��م ،فيما و�صلت حتويالت �شهر �أب��ري��ل �إىل  1.082تريليون درهم،
ونحو  861.8مليار درهم لتحويالت �شهر فرباير ،و 864.7مليار درهم
لتحويالت �شهر يناير.
ونظام الإمارات للتحويالت املالية  /UAEFTS/هو نظام التحويالت
الرئي�سية ال��ذي مت تطويره يف م�صرف الإم��ارات املركزي منذ �أغ�سط�س
 ،2001حيث يقوم النظام بت�سهيل حتويل الأموال بني اجلهات امل�شرتكة
يف النظام ب�شكل فوري.

«دبي لال�ستثمار» تعزز مكانتها يف �صناعة ال�صلب وتنتج � 850ألف طن من الفوالذ بـ  50دولة
•• دبي-وام:

� �س��اه �م��ت � �ش��رك��ة الإم� � � � ��ارات لأن �ظ �م ��ة املباين
احلديدية  -التي ت�أ�س�ست عام  1997ك�شركة
تابعة لدبي لال�ستثمار ،يف تعزيز حمفظة �أعمال
“دبي لال�ستثمار” يف قطاع �صناعة ال�صلب يف
خمتلف �أن �ح��اء املنطقة وال �ع��امل ح�ي��ث �أنتجت
� 850أل��ف طن من ال�ف��والذ مت ا�ستخدامها يف
 6200م�شروع يف �أكرث من  50دولة.
وي ��أت ��ي االح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وب�ي��ل ال�ف���ض��ي ل�شركة
الإم� � ��ارات لأن �ظ �م��ة امل �ب��اين احل��دي��دي��ة لي�ؤكد
جناحها يف مواكبة الطلب املتنامي على منتجات

ال�صلب حيث متتد مرافق ال�شركة على م�ساحة اال�ستفادة م��ن االبتكار وامل ��وارد لتنفيذ �أف�ضل
� 140أل��ف م�تر م��رب��ع بطاقة ت�صنيع �سنوية املمار�سات يف الت�صنيع مع الرتكيز على حت�سني
الإن�ت��اج�ي��ة وحت�سني �سل�سلة ال�ت��وري��د واعتماد
تزيد عن � 75ألف طن.
و�أك��د عبدالعزيز بن يعقوب ال�سركال ،الرئي�س الت�شغيل الآيل لعملياتها.
التنفيذي لق�سم �شركات م��واد البناء يف �شركة ومنذ ت�أ�سي�سها  ..حتافظ “الإمارات لأنظمة
دبي لال�ستثمار� ،إن ال�شركة ناف�ست ب�شكل كبري امل �ب��اين احلديدية” ع�ل��ى م�ع��اي�ير �إدارة جودة
يف قطاع �صناعة ال�صلب على م��دى  25عاماً�� ،ص��ارم��ة ع�بر �أن�ظ�م�ت�ه��ا وع�م�ل�ي��ات�ه��ا الداخلية،
ويعد تو�سع ال�شركة يف ت�صدير منتجاتها جزءًا وح�صلت ال�شركة على �شهادة الأيزو/9001/
من ا�سرتاتيجية النمو املدرو�س والقوي لتنويع ل �ع��ام  ،2015و� �ش �ه��ادة الأيزو،/14001/
م���ص��ادر الإي � � ��رادات ،وت�ع��زي��ز امل��رون��ة وحت�سني والأي � ��زو  /45001/ل�ع��ام  ،2018و�شهادة
القدرة التناف�سية خ�لال ال�ـ  25عاماً املا�ضية ،عالمة اجلودة وال�صحة وال�سالمة البيئية �/سي
م�شريا �إىل �أن “دبي لال�ستثمار” رك��زت على �إي /من االحتاد الأوروبي.

وق ��ال ج��وزي��ف � �ش��دي��اق ،امل��دي��ر ال �ع��ام ل�شركة
الإم��ارات لأنظمة املباين احلديدية� ،إن ال�شركة
ت �ت��و� �س��ع يف م �ن��اط��ق خ � ��ارج ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط،
وت�ستفيد م��ن �سمعتها ك��واح��دة م��ن ال�شركات
امل���ص�ن�ع��ة ال ��رائ ��دة ل �ه �ي��اك��ل ال� �ف ��والذ يف دول ��ة
الإم��ارات ،عالوة على ت�صدير �أكرث من 40%
من املنتجات �إىل �أ�سواق �إفريقيا و�آ�سيا التي تع ّد
�أ�سوا ًقا مربحة لأعمال ال�صلب ،الفتاً �إىل و�ضع
خطط عمل �إ�سرتاتيجية لتو�سيع وا�ستك�شاف
هذه الفر�ص ،وتوقع �أن تتو�سع �أعمال ال�شركة
ب��أك�ثر م��ن  75%يف ه��ذه املناطق يف العامني
القادمني.

افتتاح �سوق ال�سمك اجلديد مبنطقة ميناء زايد يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

وهي قادرة عل تقدمي خدمات طوال
�أي��ام الأ��س�ب��وع ،تعادل ما يقدمه فرع
�صغري ،مبا ي�سمح للعمالء �إمكانية
ال��و��ص��ول �إىل جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة من
اخل��دم��ات واملنتجات امل�صرفية التي
ال ت �ت��وف��ر ع � ��ادة م ��ن خ �ل�ال �أجهزة
ال �� �ص ��راف الآيل ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،مثل
احل� ��� �ص ��ول ال� � �ف � ��وري ع� �ل ��ى بطاقة
م�صرفية �شخ�صية وحتديث تفا�صيل
احل �� �س��اب.وك��ان لل�شباب ن�صيب من
التحوالت الرقمية للم�صرف ،حيث
�أطلق م�ب��ادرة “�أموايل” التي توفر
ل�ه��م خ��دم��ات وم�ن�ت�ج��ات م�صرفية،
مت �ك �ن �ه��م م � ��ن �إج � � � � ��راء م� �ع ��ام�ل�ات
م�صرفية كاملة تتوافق وتف�ضيالتهم
الرقمية والتي ال تت�ضمن �إجراءات
ورق �ي��ة �أو احل��اج��ة �إىل زي � ��ارة �أحد
ف��روع امل�صرف .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�سعى م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �إىل
تطبيق تقنيات تعتمد ع�ل��ى الذكاء
اال�صطناعي والربجميات الروبوتية
ل�ف�ح����ص ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح�ق��ق و�أمتتة
ع�م�ل�ي��ات م�ع�ي�ن��ة .ك�م��ا �أط �ل��ق م�ؤخرا
ب��واب��ة �إل�ك�ترون�ي��ة ل�برجم��ة وتطوير
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك �ي ��ة وال� �ت ��ي تتيح
مل �ط��وري ال�ت�ق�ن�ي��ات امل��ال�ي��ة ا�ستخدام
واج�ه��ة ب��رجم��ة التطبيقات التابعة
ل �ل �م �� �ص��رف ل �ت �ط��وي��ر التطبيقات
اخلا�صة بهم.

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ات وال�ن�ق��ل �أم����س ع��ن اف�ت�ت��اح مبنى �سوق
ال�سمك اجلديد يف منطقة ميناء زايد يف مدينة �أبوظبي ،وذلك
بالتعاون مع �شركة “مدن” العقارية ال�شركة املطورة للم�شروع،
لي�شكل وج�ه��ة مم�ي��زة ت�ضاف �إىل املحفظة امل�م�ي��زة للأ�سواق
واملعامل ال�شهرية يف �إمارة �أبوظبي.
وي�ح��ر���ص امل���ش��روع ع�ل��ى ت��وف�ير �أف���ض��ل م�ع��اي�ير املتبعة عاملياً
يف ت�ط��وي��ر الأ�� �س ��واق امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،واع �ت �م��اد �أف �� �ض��ل اخلدمات
والت�سهيالت لأ�صحاب املحالت ،ليقدم جتربة فريدة للمت�سوقني
جتمع يف تفا�صيل ت�صميمها الطابع الرتاثي الأ�صيل ملهنة �صيد
الأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي ،واحلفاظ على التاريخ العريق ل�سوق
ال�سمك الذي يعود �إىل �أكرث من �أربعني عاماً.
وي��وف��ر م��وق��ع ��س��وق ال�سمك اجل��دي��د جمموعة م��ن امل�ساحات
التجارية واخل��دم��ات التي تت�ضمن  8مطاعم ،و 44حمطة
تنظيف �أ�سماك ،بالإ�ضافة �إىل �سوبر ماركت متنوع اخلدمات،

و 104م�ساحات /ب�سطات /خم�ص�صة للأ�سمال الطازجة ،و8
م�ساحات للأ�سماك املجففة� ،إىل جانب  4م�ساحات خم�ص�صة
للخ�ضار والفواكه الطازجة و� 3أك�شاك جتارية.
وقال �سعادة الدكتور �سامل الكعبي ،املدير العام ل�ش�ؤون العمليات
يف دائرة البلديات والنقل� ،إن املوقع اجلديد يعك�س الإرث العريق
ملهنة �صيد وجتارة الأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي والذي عُرف على
م�ستوى الإق�ل�ي��م ت��اري�خ�ي�اً ..منوها �أن ال��دائ��رة ت��راع��ي �ضمن
ا�سرتاتيجيتها لتطوير الإم��ارة احلفاظ على املالمح الثقافية
والأ��ص��ال��ة للمظهر ال�ع��ام ،حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف
حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،وال �شك �أن املوقع اجلديد
ل�سوق ال�سمك �سي�شكل وجهة مميزة ل�سكان و�ضيوف الإمارة
و�سي�ساهم يف الوقت نف�سه بالنمو امل�ستدام للأعمال التجارية
املرتبطة بهذه املهنة العريقة.
من جهته �أك��د �أحمد ال�شيخ الزعابي ،مدير �إدارة التنفيذ يف
�شركة ُم��دن ال�ع�ق��اري��ة� ،أن عملية تطوير منطقة ميناء زايد
تتم على قدم و�ساق �ضمن الإط��ار الزمني املحدد لها ،و�أ�ضاف

�أن “مدن” العقارية تركز �ضمن ا�سرتاتيجيتها على ا�ستخدام
�أحدث التقنيات املعمارية يف كافة امل�شاريع ،وااللتزام باملعايري
البيئية واال�ستدامة التي تعتمدها حكومة �أبوظبي ،وتعمل فرق
العمل يف “مدن” على توفري امل��زي��د م��ن التجارب الع�صرية
امل�ص ّممة خ�صي�صاً لتحقيق رفاهية �سكان و�ضيوف �إمارة ابوظبي
ومب��ا ي�ع��زز مكانتها ك�أف�ضل ال��وج�ه��ات ع��امل�ي�اً للحياة والعمل
والزيارة».
وي�أتي جتديد الأ�سواق واملناطق التجارية �ضمن �أعمال م�شروع
“�إعادة تطوير ر�صيف ميناء زايد” ،الذي ي�أتي متا�شياً مع ر�ؤية
حكومة �أبوظبي للتنمية العمرانية امل�ستدامة للإمارة ،وتت�ضمن
خطط امل�شروع �إجراء جتديد �شامل للأ�سواق القائمة يف منطقة
امليناء ،و�إ�ضافة �أ�سواق مو�سمية جديدة� ،إىل جانب �إعادة تطوير
ميناء ال�صيادين يف ميناء زاي��د ،لالرتقاء مبكانته كواحد من
�أبرز معامل �أبوظبي ،ويت�ألف امل�شروع من �سوق ال�سمك ،و�سوق
النباتات ،و�سوق الفواكه واخل�ضراوات ،و�سوق اللحوم ،و�سوق
ال�سجاد ،و�سوق التمور ،و�سوق اجلملة.
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 )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
�أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة � :سيح �شعيب  - 2رقم االر�ض  - 91رقم البلدية  531-379 :امل�ساحة :
 6346.58مرت مربع  -التقييم  8197674 :درهم العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4626/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )56.53وال�صادر عن قيمة ( )37247درهم
�شاملة الر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :م�ستودع ال�صحة واجلودة لالدوية
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -القرهود �� -ش��ارع ال�شيخ را��ش��د  -بناية القرهود �ستار  -امام
م�ست�شفى القرهود اخلا�ص  -الطابق  - 2مكتب 216
املطلوب �إعالنه � -1 :صيدلية بانافع كري �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )37812دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7805/2020/207تنفيذ جتاري

70496

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال �ن��زاع رق��م  2020-913ن��زاع جت��اري  ،ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 432903895.16درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة مكتب رقم 404
وميثله :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :يو�سف حنا زهرة  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -الرفاعة  -بردبي  -دبي � -شارع خالد بن الوليد
 مبنى مكتب فاطمة بنت حممد بن �سليمان � -شقة الطابق االول  -مقابل جمارك دبي - 00971508884567 -fncdxb@fnc.ae - 0097143938887
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضدهم � :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ م م) � -شركة زد كليم لال�ستثمارات املحدودة انك
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1حق منفعة ينتهي يف  - 2098/1/31املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 111امل�ساحة :
 777مرت مربع  -رقم املبنى  - 7 :ا�سم املبنى  :الوحدات ال�صناعية اخلفيفة  - 7رقم الوحدة  WH-5 :التقييم :
 7061072.69درهم ويباع العلى عطاء -2 .حق منفعة ينتهي يف  - 2098/1/31املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار
الثاين  -رقم االر�ض  - 111امل�ساحة  774.41 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 7 :ا�سم املبنى  :الوحدات ال�صناعية اخلفيفة
 - 7رقم الوحدة  WH-7 :التقييم  7037535.87 :درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8284/2020/207تنفيذ جتاري

70498

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2018/2388جت��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 32,172,529.38درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك اخلليج الدويل � -ش م ب  -مكتب متثيل  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -اجتاه �إمارة
ابوظبي  -برج املو�سى  ، 2بجانب مطعم �صدف  ،بالقرب من �سوبر ماركت ليفكو  -الطابق التا�سع  -مكتب رقم  ، 901رقم
مكاين  - 2646090014وميثله  :عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�شن املرزوقي
املطلوب �إع�لان��ه  :دري��ك �آن��د �سكل انرتنا�شيونال (�شركة م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي � -شارع ال�شيخ حممد
بن زاي��د  ،جممع دب��ي لال�ستثمار  ،م�ستودع رق��م ( )4ملك جممع دب��ي لال�ستثمار ،رق��م مكاين - 1498763234
na@na.com - 045514854 - 0505500891
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1نوع العقار  :ح�صة يف �أر�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 146املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة 1272.08 :
مرت مربع  -قيمة احل�صة  1,779,569/97 :درهم يباع العلى عطاء
 -2نوع العقار  :ح�صة يف �أر�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 144املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة 2308.28 :
مرت مربع  -قيمة احل�صة  6,209,273/2 :درهم يباع العلى عطاء
 -3نوع العقار  :ح�صة يف �أر�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 149املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة 1847.15 :
مرت مربع  -قيمة احل�صة  2,584,162/85 :درهم يباع العلى عطاء
 -4نوع العقار  :ح�صة يف �أر�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 150املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة  1874 :مرت
مربع  -قيمة احل�صة  2,621,726 :درهم يباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 2178/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761
مو�ضوع املنازعة  -1 :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )27.000درهم وامل�صاريف والفائدة القانونية %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:مب�شر �شريف �شودهري ريا�ست علي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -النهدة االوىل  -دبي � -شارع �شارع عمان  -مبنى بناية اجلربي � - 1شقة
الطابق االول �شقة 3
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد اكرام �ساجد حممد �صادق � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ ( )27.000درهم
وامل�صاريف والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2022/8/1:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )1.192.417.36درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة م�صانع اال�صباغ الوطنية املحدودة  -عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة � -شارع �شارع ال�شيخ حممد بن
زايد  -مبنى جممع م�صانع نا�شيونال  -دوار نا�شيونال
املطلوب �إعالنه � -1 :شيفيلد القاب�ضة املحدودة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/5/24:ح�ضوريا للمدعي عليها االوىل
ومبثابة احل�ضوري للثانيه بالزام املدعي عليها الثانية بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )1.192.417.36درهم واحد
مليون ومائة واثنان وت�سعون الف واربعمائة و�سبعة ع�شر درهم و�ستة وثالثون فل�س والفائدة بواقع � %5سنويا من
 2021/2/5وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صاريف والر�سوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203045/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :دليب دافي�س باينادات لونابان ديفا�سي  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  46450درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " تويوتا كروال
– لوحة رقم  - 25844خ�صو�صي – كود � – Qإمارة دبي – اللون ابي�ض – مويل
ال�صنع  - 2012وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  46450درهم ،
مع �إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70533

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7039/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى العمالية رق��م  10163/2020عمايل جزئي واملعدل
باال�ستئناف رقم  1523/2021ا�ستئناف عمايل  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )649.284.55درهم ل�صالح
العامل .
طالب التنفيذ  :حممود حممدي حممود عبداهلل حجازي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -مدينة دبي  -منطقة اخلليج التجاري
وميثله:بطي �سلطان بطي علي املهريي
املطلوب �إعالنهما  -1 :علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي  -2الوادي االخ�ضر للو�ساطه العقاريه � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز على ام��وال�ك��م اخل��ا��ص��ة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن قطعة االر� ��ض رقم
 054BAFC - 3078وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.:
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203028/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :جوهر عبدالرحمن حممد احمد عبدالرحمن  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  19,479درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى ني�سان �سنرتا
– لوحة رقم  - 72710خ�صو�صي – كود � – Wإمارة دبي – اللون ر�صا�صي – مويل
ال�صنع  - 2015وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  19,479درهم  ،مع
�إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6846/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة كال من ال�شيك املرجتع رقم ( )50028وال�شيك املرجتع رقم ()50031
وال�صادران عن م�صرف ابوظبي اال�سالمي بقيمة ( )73.500درهم
طالب التنفيذ  :تعاونية االحتاد  -فرع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى بري�سم تاور
 �شقة 1901املطلوب �إعالنهما  -1 :احمد �سينجيزهان اير  -2املهزة للتجارة املواد الغذائية ���ش.ذ.م.م � -صفتهما:
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )74065درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203022/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :حممد رافييز كاروثوكوزهي حميد كاروثوكوزهي  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  34555درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " ني�سان مك�سميا
– لوحة رقم  - 92623خ�صو�صي – كود � – Jإمارة دبي – اللون ا�سود – مويل ال�صنع
 - 2010وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  34555درهم  ،مع �إخالء
طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة داخل
ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

70197

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة جريا ديفيلومبنت�س برايفت ليميتد
فرع دبي  -مكتب متثيل (اجلن�سية  :الهند) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع
ال�شركة يف امارة دبي  -العنوان :
Business Bay - Office - OF502, ACICO Khalilia
Real Estate Company LLC Dubai , UAE
�ص ب  )121828واملقيدة حتت رقم ( )5633يف �سجل ال�شركات الأجنبية
بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون االحت��ادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته وال�ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف �شان
اعتماد دليل �إج ��راءات الرتخي�ص ل�ف��روع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج
واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احل��ق يف االع�ترا���ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد
ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1675/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )3761وال�صادر عن بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
بقيمة ( )216897درهم
طالب التنفيذ � :شركة دبي اال�سالمية للت�أمني واعادة الت�أمني (�أمان) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى بري�سم تاور -
�شقة  - 1901بريد الكرتوين - info@aldhaheriinternational.com:مكاين رقم2477286838:
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة ال�شرفاء خلدمات الت�أمني ذ.م.م  -2عالء الدين حممد �سعيد حممد
ال�شرفاء � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )226307درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

فقدان �شهادات �أ�سهم

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6507/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكني املرجتعني رقمي ( )003061 , 000072وال�صادرين عن
بنك ابوظبي التجاري وينك دبي التجاري بقيمة ( )299.292.19درهم �شاملة ر�سم التبليغ وال�صيغة
التنفيذية ور�سم التنفيذ
طالب التنفيذ  :الكندي للكهربائيات والت�شغيل االيل �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى �سنجل بزن�س
 �شقة  - 38مكتب  - 3804بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائياملطلوب �إعالنه  -1 :مفيد اال�سود � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )304792.19دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
70197
ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية لزراعة الأ�سماك (�ش.م.ع) (�أ�سماك) ))ASMAK
باال�سماء التالية:
 -1خمي�س ح�سن خمي�س دروي�ش احلو�سني � -شهادة رقم ASMAK176011
عدد الأ�سهم � 1200سهم
 -2علي ح�سن خمي�س دروي�ش احلو�سني � -شهادة رقم ASMAK176009
عدد الأ�سهم � 1200سهم
 -3فاطمة ح�سن خمي�س دروي�ش احلو�سني � -شهادة رقم ASMAK176012
عدد الأ�سهم � 1200سهم
-4ابراهيم ح�سن خمي�س دروي�ش احلو�سني � -شهادة رقم ASMAK176010
عدد الأ�سهم � 1200سهم
 -5ح�سن خمي�س دروي�ش احلو�سني � -شهادة رقم ASMAK176007
عدد الأ�سهم � 1200سهم
 -6امينة عبداهلل خمي�س � -شهادة رقم ASMAK176008
عدد الأ�سهم � 1200سهم
الرجاء ممن يجدهم يقوم بت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله
�أو االت�صال على موبايل رقم  0505665566 / 0504100040م�شكورا.

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203047/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه � :شرين جوبالدا�س دوداين جوبالدا�س  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  36689درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى ميت�سوبي�شي
مرياج – لوحة رقم  - 34237خ�صو�صي – كود � – Bإمارة دبي – اللون ف�ضي – مويل
ال�صنع  - 2014وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  36689درهم  ،مع
�إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 197521/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :عيادة الأردن لال�سنان ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1179034:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تي�سري فا�ضل ال�سهو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف رامى عبداجلليل حممد العواوده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عو�شه مبارك حممد املهريى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /عيادة الأردن لال�سنان ذ.م.م
JORDAN DENTAL CLINIC L.L.C

�إىل /عيادة الأردن لال�سنان � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
JORDAN DENTAL CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

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.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 4601/2021/16:جتاري جزئي

حماكم دبي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2536/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

16

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203026/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :برامي �سوبر ماركت ( �ش.ذ.م.م)  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 244,368.00
درهم يف خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى "
ميت�سوبي�شي روزا – لوحة رقم  - 99524خ�صو�صي – كود � – Iإمارة دبي – اللون ابي�ض
– مويل ال�صنع  - 2012وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 244,368.00
درهم  ،مع �إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون
موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203031/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :عمري جماين غوث بخ�ش جماين  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  76,200درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " تويوتا كروال
– لوحة رقم  - 39586خ�صو�صي – كود � – Tإمارة دبي – اللون ابي�ض ل�ؤل�ؤي – مويل
ال�صنع  - 2020وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  76,200درهم  ،مع
�إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 197523/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :زيد �سفيان عزت حامد  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  26542درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " فورد ايدج
– لوحة رقم  - 54658خ�صو�صي – كود � – Dإمارة دبي – اللون ابي�ض – مويل
ال�صنع  - 2014وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  26542درهم  ،مع
�إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/ 203027/1

70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :برامي �سوبر ماركت ( �ش.ذ.م.م)  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 244,368.00
درهم يف خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى تويوتا
هاي ا�س – لوحة رقم  - 88574خ�صو�صي – كود � – Bإمارة دبي – اللون ابي�ض – مويل
ال�صنع  - 2012وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  244,368.00درهم ،
مع �إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه  :فارون باندار ابارا امبيل �شيتهامباران  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  23707درهم يف
خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى " ني�سان التيما
– لوحة رقم  - 95796خ�صو�صي – كود � – Uإمارة دبي – اللون بني – مويل ال�صنع
 - 2014وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  23707درهم  ،مع �إخالء
طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة داخل
ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
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70392

املنـــــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه � :شينا ي�شيولوا اديبوي  ( -جمهول حمل االقامة )
�صيغة االعالن بالن�شر
( ينذر املنذر املنذر اليه باالتي  :اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  46355درهم
يف خالل املواعيد القانونية ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء
اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى رينو دا�سرت
– لوحة رقم  - 81948خ�صو�صي – كود � – Pإمارة دبي – اللون ابي�ض – مويل
ال�صنع  - 2015وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  46355درهم  ،مع
�إخالء طرف البنك املخطر من �أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة
داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل
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املت�سلقة القطرية ال�شيخة �أ�سماء توا�صل حتطيم الأرقام القيا�سية
وا�صلت ال�شيخة �أ�سماء بنت ثاين �آل ثاين حتطيم الأرق��ام القيا�سية و�آخرها
و�صولها �إىل قمة جبل "كي  ،"2وذلك يف �إطار مبادرتها التي حتمل �شعار "ما
وراء احلدود" التي تهدف �إىل ت�شجيع الآخرين الكت�شاف �إمكاناتهم.
وتطمح ال�شيخة �أ�سماء من خالل مبادرتها "ما وراء احلدود" �إىل �إكمال م�سرية
الغراند �سالم اخلا�صة باملكت�شفني (بت�سلقها لقمم العامل ال�سبع وو�صولها
للقطبني ال�شمايل واجلنوبي) و�إىل �صعود الـ  14قمة التي يزيد �إرتفاعها عن
 8الآف مرت يف �سل�سلتي جبال الهيمااليا والقراقرم ،وت�سعى لإلهام ال�شباب
ودعم مبادرات متكني املر�أة وبناء اجل�سور بني الثقافات واملجتمعات املختلفة.
وقالت ال�شيخة �أ�سماء �آل ثاين :ال يقت�صر الهدف من مبادرة ما وراء احلدود
على جم��رد ت�سلق اجل�ب��ال ولكنها تهدف �إىل �إل�ه��ام الآخ��ري��ن و�إىل �إث�ب��ات �أن
الطموحات التي تبدو م�ستحيلة ،ميكن يف الواقع حتقيقها من خالل ال�سعي

نحوها باقتناع وب�شغف.
و�أ�ضافت� :أمتنى �أن ت��رى ال�سيدات وال�شباب يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ويف
غريها من مناطق العامل �أن��ه ميكن لأحالمهم �أن تتحقق من خ�لال العمل
الد�ؤوب وااللتزام.
وبعد �أن �أ�صبحت �أول قطرية تتزلج نحو القطب ال�شمايل والقطب اجلنوبي
بالإ�ضافة �إىل ت�سلقها  6من قمم العامل ال�سبع ،يتبقى لل�شيخة �أ�سماء جبل
بونت�شاك جايا لتحقق حلمها ب�إكمال غراند �سالم امل�ستك�شفني وب�أن ت�صبح �أول
عربية حتقق هذا الإجناز بعد ك�سرها للعديد من الأرقام القيا�سية التاريخية.
ودخلت ال�شيخة �أ�سماء يف �شراكة مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ك��داع��م رئي�سي جل�ه��ود املفو�ضية ل��رف��ع م�ستويات ال��وع��ي بق�ضايا
وحقوق الأ�شخا�ص املجربين على النزوح حول العامل.

17

اليوم ..منتخبنا الوطني يد�شن م�سريته
بك�أ�س العامل للريا�ضات الإلكرتونية
•• كوبنهاجن-وام:

يد�شن منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكرتونية اليوم م�سريته ببطولة
العامل للعبة  ،التي ت�ست�ضيفها العا�صمة الدمناركية كوبنهاجن من 27
�إىل  30يوليو اجلاري.
وتقام البطولة مب�شاركة  24منتخبا ،حتت �إ�شراف االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم /فيفا./
ومت توزيع املنتخبات على  4جمموعات ت�ضم كل منها  6منتخبات ،تتناف�س
فيما بينها بنظام دوري من دور واح��د ،على �أن تت�أهل املنتخبات �صاحبة
املراكز الـ 4الأوىل بكل جمموعة �إىل الدور ثمن النهائي.
ويخو�ض منتخبنا الوطني ه��ذه البطولة العاملية للمرة الأوىل ،وا�ستعد
الفريق لها من خالل املع�سكرات الداخلية وامل�شاركات اخلارجية بعدد من
البطوالت� ،إ�ضافة ملع�سكر خارجي يف كوبنهاجن من � 20إىل  25يوليو
اجلاري.

كما ا�ستعد الفريق للبطولة من خالل م�سريته يف الت�صفيات  ،والتي �أقيمت
يف يونيو املا�ضي ،حيث ت�أهل مت�صدرا ملجموعة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
وميثل منتخب الإمارات ،يف هذه البطولة بكوبنهاجن 3 ،العبني هم �أحمد
ال�سويدي و�سامل احلمادي وعلى احلمادي� ،إ�ضافة ملحمود الكربي املدير
الإداري للمنتخب.
ويخو�ض منتخبنا فعاليالت الدور الأول للبطولة �ضمن املجموعة الثانية
التي ت�ضم معه كال من منتخبات �أملانيا وبريو وفرن�سا واليابان وال�سويد.
و�أك� ��دت ري��د ال �ظ��اه��ري ع�ضو جمل�س �إدارة احت ��اد الإم � ��ارات للريا�ضات
الإلكرتونية رئي�س البعثة �أن الالعبني ا�ستعدوا متاما خلو�ض املناف�سات،
ح�ي��ث ت���س��ود البعثة ح��ال��ة م��ن الإي�ج��اب�ي��ة واحل�م��ا���س لت�شريف الإم� ��ارات
باملونديال ،حيث يرغب الالعبون يف ترك ب�صمة مميزة يف البطولة.
و�أ�ضافت �أنه يف اليومني املا�ضيني ،كانت هناك تدريبات مكثفة خالل املع�سكر
حتت �إ�شراف مدرب املنتخب �سيد �سلمان ب�إقامة العديد من املباريات الودية
بني الالعبني ،وبع�ض امل�شاركني من املنتخبات يف البطولة.

�شباب «املواي تاي» يكثف ا�ستعداداته لبطولة العامل
•• �أبوظبي-وام:

ب��د�أ منتخب �شباب الإم ��ارات للمواي
تاي ا�ستعداداته اجل��ادة للم�شاركة يف
ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل�ل�م��واي ت��اي للفئات
العمرية ،واملقررة بالعا�صمة املاليزية
ك��واالمل�ب��ور م��ن � 9إىل � 21أغ�سط�س
املقبل.
وت�شهد البطولة م�شاركة املنتخبات
ال�ت��ي خا�ضت م ��ؤخ��را بطولة العامل
للمواي ت��اي يف �أب��وظ�ب��ي ،التي �أحرز
م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي ل�ل���ش�ب��اب لقبها
على ح�ساب منتخبات عريقة .ووجه
�سعادة عبداهلل �سعيد النيادي  ،رئي�س
احت��اد الإم ��ارات للمواي ت��اي والكيك
بوك�سينج رئي�س االحت��ادي��ن العربي
والآ�� �س� �ي ��وي ل �ل �م��واي ت ��اي  ،اللجنة
الفنية ملنتخبات امل��واي ت��اي واجلهاز
الفني ملنتخبنا ب���ض��رورة اال�ستعداد
اجليد لبطولة العامل واحلفاظ على
ال�سمعة الطيبة التي حققها منتخب

ال���ش�ب��اب خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه امل�م�ي��زة يف
بطولة العامل ب�أبو ظبي.
يف الوقت نف�سه  ،تلقى احتاد الإمارات
للمواي ت��اي والكيك بوك�سينج دعوة
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س العامل
للريا�ضات القتالية للجامعات العاملية
 ، /FISU/املقررة برتكيا من 20
�إىل � 30سبتمرب ال �ق��ادم .وت�شتمل وال �ك��ارات �ي��ه ،وال���س��ام�ب��و ،وامل�صارعة�� ،ض�م��ن ا� �س �ت �ع��دادات منتخبنا ل ��دورة ال��ري��ا���ض .وت �ه��دف ك��اف��ة امل�شاركات ل�ل�ت��أه��ل �إىل دورة الأل �ع��اب الأوملبية
مناف�سات البطولة على  6ريا�ضات والوو�شو" مب���ش��ارك��ة �أب ��رز املقاتلني الأل� �ع ��اب ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ف�ن��ون القتالية الإقليمية والدولية وتنظيم بطوالت القادمة "باري�س  . "2024وي�شهد
ق �ت��ال �ي��ة ":املواي ت� � ��اي ،املالكمة ،ال�شباب .ومتثل البطولة خطوة جيدة  2023املقررة بالعا�صمة ال�سعودية امل � � ��واي ت� ��اي �إىل اال�� �س� �ت� �ع ��داد بقوة �أوملبياد باري�س الظهور الأول للمواي

ت��اي �ضمن ال�برن��ام��ج الأومل �ب��ي ،بنا ًء
على تو�صية املجل�س التنفيذي للجنة
الأوملبية الدولية باعتماد امل��واي تاي

وال �ك �ي��ك ب��وك���س�ي�ن��ج�� ،ض�م��ن الألعاب
الأومل�ب�ي��ة ،بعد ا�ستيفاء كافة �شروط
االن�ضمام.

يواجه غراوثر اليوم قبل التوجه �إىل النم�سا

العني يفوز على هانكوفني الأملاين يف �أوىل جتاربه الإعدادية
•• ح�سن �سيد �أحمد – العني

حقق العني فوزه الأول يف املو�سم اجلديد يف �أوىل جتاربه الودية الإعدادية
بهدف نظيف �سجله �سفيان رحيمي يف الدقيقة  33على ح�ساب فريق
هانكوفني هيلنج الذي ينتمي لدوري الدرجة الرابعة الأملاين.
و�أقيمت امل�ب��اراة �ضمن ج��دول مبارياته ال��ودي��ة الإع��دادي��ة التي يخو�ضها

العني يف �إط��ار حت�ضرياته للمو�سم اجلديد �ضمن مرحلة �أملانيا  ،وتعقبها
م�ب��اراة �إع��دادي��ة ثانية �أم��ام فريق غ��راوث��ر ال��ذي ين�شط يف دوري الدرجة
الرابعة الأمل��اين  ،قبل انطالق مرحلة مع�سكر النم�سا يف  31من ال�شهر
اجلاري وت�ستمر حتى  20من �أغ�سط�س املقبل.
ويُذكر �أن مدرب العني الأوكراين ريربوف دفع بعدد جيد من الالعبني يف
املباراة  19العباً للوقوف على معدالتهم البدنية والذهنية وجاهزيتهم

لبنان و�صيف �آ�سيا يف كرة ال�سلة
•• جاكرتا-الفجر:

حل منتخب لبنان لكرة ال�سلة و�صيفا يف بطولة �آ�سيا التي ا�ست�ضافها العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا
بخ�سارته ب�صعوبة �أمام ا�سرتاليا بفارق نقطتني يف املباراة النهائية.
قدم املنتخب اللبناين عرو�ضا قوية يف م�شاركته الرابعة يف البطولة اال�سيوية فو�صل اىل املباراة
النهائية من دون خ�سارة بفوزه على الفيلبني ونيوزيلندا والهند يف الدور االول ،وال�صني يف ربع
النهائي ،واالردن يف ن�صف النهائي ،قبل �أن ي�سقط �أمام نظريه اال�سرتايل يف مباراة القمة -73
.75
واختري اللبناين وائل عرقجي �أف�ضل العب يف البطولة.

خلو�ض املباراة الثانية �أمام فريق نادي غراوثر.
وا�شتملت قائمة العني على الالعبني  :حممد بو�سندة ( حار�س املرمى) ،
�إيريك جورجيني�س ،حممد علي �شاكر ،دانيلو �أربوليدا� ،سعيد جمعة ،خالد
البلو�شي ،نا�صر ال�شكيلي ،عمر �سعيد� ،سعيد �أحمد ،جوناتا�س دي �سانتو�س
و�سفيان رحيمي  ،حيث �أج��رة امل��درب ثمانية تبديالت بدخول الالعبني
�سلطان املنذري ( حار�س مرمى) رفائيل برييرا وماتيا�س بال�سيو�س وفالح

الأوملبية الفل�سطينية تنظم
�أ�سبوعا �أوملبيا
•• القد�س-الفجر:

تنظم اللجنة الأوملبية الفل�سطينية بدءا من ال�سبت املا�ضي �أ�سبوعا �أوملبيا
وطنيا يت�ضمن �أن�شطة ريا�ضية و�أكادميية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع،
بهدف الرتويج للثقافة والقيم الأوملبية.
وق��ال عبد املجيد حجة �أم�ين عام اللجنة الأوملبية الفل�سطينية� :إن هذا
الأ�سبوع يحمل ر�سالة بوحدة منظومة العمل الريا�ضي بقيم وطنية �سامية.
�إن الأ�سبوع الأوملبي �سيظل ركنا �أ�سا�سيا على رزنامة اللجنة الأوملبية.

وليد وحممد �أحمد و�أندري يارملينكو و�سلطان ال�شام�سي ومن�صور �سعيد.
ما يجدر ذكره �أن مباراة العني الأوىل ُحظيت بتغطية من االعالم الأملاين
خا�صة يف والية بافاريا  ،و�أجريت لقاءات مع رئي�س البعثة العيناوية �سامل
اجلنيبي للحديث حول مع�سكر العني يف �أملانيا.
ومن املقرر �أن يلتحق العبو العني الدوليني اليوم �أو غداً مبع�سكر الفريق يف
�أملانيا بعد �أن منحهم املدرب ريبريوف راحة ملدة � 5أيام.
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الإمارات حت�صد  6ميداليات يف بطولة العامل للدراجات املائية ببولندا
•• دبي -وام:

ح�صدت الإم��ارات  6ميداليات ملونة
يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل �ل��دراج��ات املائية
ببولندا ،التي �شهدت م�شاركة �أكرث
م��ن  300دراج م��ن  33دول��ة حول
العامل  ،ليكون �إجنازا جديدا لريا�ضة
الإم��ارات ب�إحراز  3ميداليات ذهبية
وم �ي��دال �ي��ة ف���ض�ي��ة واح� � ��دة �إ�ضافة
لربونزيتني يف هذه البطولة.
وكانت امليداليات الذهبية من ن�صيب
ال�لاع�ب�ين ال���ص��اع��د �سعيد العو�ضي
" 15عاما" يف فئة "واقف مبتدئني"،
وخ ��ال ��د امل ��ازم ��ي يف ف �ئ��ة حمرتفني
"�سوبر �ستوك"� ،إ�ضافة لفوز فريق
"�إك�س بي جي" من الإمارات بقيادة
ال �� �س��ائ��ق ال�ف��رن���س��ي م��وري��ن باملركز
الأول وذهبية فئة املحرتفني واقف،

ح� ��� �ص ��دوا امل� ��راك� ��ز م ��ن ال � �ث ��اين �إىل
اخلام�س؛ حيث ح�صل �سعود العو�ضي
و�أح�م��د �سامل الطاهر على املركزين
ال ��راب ��ع واخل��ام ����س ع �ل��ى الرتتيب.
وكانت امليدالية الربونزية الثانية من
ن�صيب الالعب مانع املرزوقي يف فئة
اجلال�س مبتدئني.
و�أك� ��د ج �م��ال ع�ل��ى اجل �ن��اح��ي ،ع�ضو
جم �ل �� ��س �إدارة احت� � � ��اد الإم � � � � ��ارات
للريا�ضات املائية� ،أن الإمارات �شاركت
يف البطولة بـ 15العبا ،من بينهم 4
العبني من فئة الرباعم ،و�أنهم حققوا
م��راك��ز متباينة يف واح��دة م��ن �أقوى
بطوالت العامل للدراجات املائية ،ما
ج�سد ال�صورة امل�شرفة للتطور الكبري
ال��ذي ت�شهده الريا�ضات البحرية يف
�أقوى فئة حمرتفني يف البطولة.
را��ش��د ال�ط��اي��ر بامليداليتني الف�ضية لعمر م��ن � 10إىل  12ع��ام��ا ،الذي الدولة.
وف ��از ك��ل م��ن ع�ل��ي �آل ع�ل��ي و�سهيل وال�ب�رون��زي��ة يف ��س�ب��اق ف�ئ��ة الرباعم ��ش��ارك��ت ف�ي��ه الإم� � ��ارات بـ 4العبني ،وق � � ��ال :ح ��ر� ��ص احت� � ��اد الريا�ضات

ال �ب �ح��ري��ة ب��رئ��ا� �س��ة ال �� �ش �ي��خ حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة �آل نهيان،
رئي�س االحت��اد رئي�س ن��ادي �أبوظبي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة ،ع �ل��ى توفري
ك��ل ��س�ب��ل �إع � ��داد وت ��أه �ي��ل الالعبني
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ال� �ب� �ط ��ول ��ة� ،ضمن
�أجندة امل�شاركات الدولية للإمارات،
للو�صول �إىل �أف�ضل امل�ستويات ،مع
م��راع��اة �إ� �ش��راك ع��دد م��ن الالعبني
الرباعم الذين يتم �إعدادهم ليكونوا
�أبطال امل�ستقبل.
و�أو��ض��ح اجلناحي �أن الرباعم الذين
� �ش��ارك��وا يف ال �ب �ط��ول��ة مي �ث �ل��ون ن ��واة
مل�ن�ت�خ��ب الإم � � ��ارات ل�ل�ن��ا��ش�ئ�ين الذي
يتم �إع ��داده حاليا .وق��ال �إن اجلهود التطلعات املرجوة مل�ستقبلها ،بف�ضل البحرية .و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه يتم حاليا
احلالية ترتكز على تكوين منتخب العنا�صر اجليدة وال�ق��درات املتميزة ،الإع ��داد للم�شاركة يف بطولة العامل
وط� �ن ��ي ل � �ل� ��دراج� ��ات امل ��ائ � �ي ��ة ،يلبي التي متثل داف�ع�اً قوياً وم�شرفاً نحو املقبلة بالواليات املتحدة الأمريكية
ط �م��وح��ات ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة ويج�سد املزيد من التميز يف فروع الريا�ضات يف �أكتوبر املقبل.

الإمارات ت�شارك يف الأوملبياد العاملي لل�شطرجن 44
�ست�شهد انتخابات جمل�س �إدارة جديد لالحتاد الدويل.
•• �أبوظبي-الفجر
ك��ان ت��رمي مطر ت��رمي رئي�س االحت��اد ق��د عقد اجتماع م��ع ال��وف��د امل���ش��ارك يف
تغادر بعثة منتخب الإمارات لل�شطرجن البالد اليوم الأربعاء متوجهة �إىل الهند الأومل�ب�ي��اد العاملي بح�ضور عبدالكرمي امل��رزوق��ي الأم�ي�ن ال�ع��ام وخ�ل��ود عي�سى
للم�شاركة يف الأوملبياد العاملي لل�شطرجن رقم  44والذي �سيقام يف مدينة ت�شيناي ال��زرع��وين رئي�سة اللجنتني الن�سائية والإع�لام�ي��ة ب��االحت��اد وحممد عبداهلل
الهندية خالل الفرتة من  27يوليو اجلاري �إىل � 10أغ�سط�س املقبل ،وترت�أ�س املدير الفني لالحتاد بح�ضور جميع الالعبني والالعبات والأجهزة الفنية ومت
خلود عي�سى الزرعوين ع�ضو جمل�س الإدارة البعثة والالعبون امل�شاركون عثمان خالل االجتماع مناق�شة ترتيبات ال�سفر واالجتماع الفني للأوملبياد وكل ما
مو�سى و�إبراهيم �سلطان وعمران احلو�سني وحممد �سعيد الليلي وعبدالرحمن يخ�ص ترتيبات احلدث .وحث رئي�س االحتاد جميع الالعبني والالعبات على
الطاهر والالعبات وافية دروي�ش ورو�ضة ال�سركال وعائ�شة �سرحان ومرمي بذل �أق�صى اجلهد يف الأوملبياد العاملي الذي ي�شارك فيه ما اليقل عن  190دولة
عي�سى وموزة املن�صوري بجانب اجلهاز الفني الذي ي�ضم الرتكي مريت �إردوجو على م�ستوى العامل والظهور بال�شكل الذي يليق با�سم وتاريخ الإمارات يف لعبة
مدرب منتخب الرجال والكوبي والرت �أران�سيبيا مدرب منتخبنا لل�سيدات.
الأذكياء م�ؤكدا �أن ا�سرتاتيجية االحتاد ت�ستهدف الو�صول �إىل من�صات التتويج
ومن املنتظر �أن يلحق ترمي مطر ترمي رئي�س االحتاد بالوفد حل�ضور اجتماعات يف املحافل اخلارجية ورف��ع علم ال��دول��ة م��ن خ�لال حتقيق الإجن ��ازات مبديا
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل والذي �ستقام على هام�ش الأوملبياد والتي ارتياحه للتح�ضريات التي �سبقت الأوملبياد من خالل تعاون الأندية الأع�ضاء

يف جتهيز ال�لاع�ب�ين .و�أ� �ض��اف ت��رمي مطر ترمي ":ثقتنا كبرية يف الالعبني
والالعبات يف حتقيق مكا�سب كبرية يف احلدث العاملي والظهور مبظهر م�شرف،
�أمام هذا احل�شد الكبري من الالعبني من خمتلف دول العامل".
و�أك��د عبدالكرمي املرزوقي �أم�ين عام االحت��اد �أن الطموحات دائما هي حتقيق
الأه��داف من امل�شاركة يف البطوالت اخلارجية �سواء بزيادة ت�صنيف الالعبني
ال��دويل واحل�صول على ميدالية يف الفئة التي ي�شارك فيها �أي الع��ب و�أي�ضا
ا�ستغالل مثل هذه الأحداث العاملية لالحتكاك مع مدار�س �شطرجنية خمتلفة
وزيادة خربة الالعبني .وقالت خلود الزرعوين ":يف الن�سخة املا�ضية للأوملبياد
قدم منتخب ال�سيدات م�ستوى متميزاً وك��ان قاب قو�سني �أو �أدن��ى من حتقيق
م�ي��دال�ي��ة ت��اري�خ�ي��ة وه��و م��ا ي ��ؤك��د �أن ال���ش�ط��رجن الإم ��ارات ��ي ع�ل��ى م�ق��رب��ة من
الإجنازات ون�أمل �أن نعود �إىل الإمارات ونحن نحمل �إجنازا تاريخيا �سواء بالفوز
مبيداليات على الطاولة �أو ميدالية الفئة".

الأوملبية الأردنية تدعو ريا�ضييها حل�ضور م�شرف يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
يف الن�سخة اخلام�سة من االلعاب ح�ضره نائبا رئي�س اللجنة �ساري حمدالن
•• عمان-الفجر:
وخالد عطيات واالم�ين العام نا�صر املجايل رئي�س البعثة ،و�أع�ضاء الوفد
دعت اللجنة الأوملبية الأردنية ريا�ضييها �إىل ح�ضور م�شرف يف دورة �ألعاب واالجهزة الفنية للمنتخبات ف�ضال عن الريا�ضيني امل�شاركني.
الت�ضامن اال�سالمي اخلام�سة املقررة يف مدينة قونية الرتكية من � 9إىل وي�شارك الأردن يف الألعاب بـ  11ريا�ضة هي الرماية وال�سباحة واجلمباز
� 18أغ�سط�س املقبل.
والكاراتيه ورفع الأثقال وامل�صارعة والكيك بوك�سينغ واملبارزة والتايكواندو
وعقدت اللجنة االوملبية االردنية االجتماع اخلا�ص بالبعثة االردنية امل�شاركة وكرة ال�سلة امل�صغرة والعاب القوى.

و�أكد الأمني العام للجنة الأوملبية الأردنية نا�صر املجايل على �ضرورة متثيل
الأردن ب�أف�ضل �صورة خالل الدورة ،م�شيدا باجلهود التي بذلتها املنتخبات
االردن�ي��ة خ�لال الفرتة املا�ضية من �أج��ل الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من
اجلاهزية.
وت�ضمن االجتماع �شرح التعليمات الواجب االلتزام بها خالل الدورة منها
ا�ستخدام العقاقري الطبية...

�إقبال كبري على املع�سكر ال�صيفي للجوجيت�سو

 120من محُ بي اجلوجيت�سو اليافعني يف الأ�سبوع الأول من فعالياته .الإم��ارات للجوجيت�سو يف ّ
كل من �أبوظبي ودبي ،و�شهدت منذ انطالقها
•• �أبوظبي -وام:
ويرحب املع�سكر بالريا�ضيني ال�صغار ممن ترتاوح �أعمارهم بني  16-6م�شاركة ما ي�صل �إىل  75من ع�شاق ه��ذه الريا�ضة يف �صالة "االحتاد
�أرينا" ،فيما ا�ستقطب مع�سكرا الباهية  31وم ��ردف و 24م�شاركاً.
جن��ح مع�سكر اجل��وج�ي�ت���س��و ال���ص�ي�ف��ي ،ال ��ذي ُي�ن�ظ�م��ه احت ��اد الإم � ��ارات عاماً ،وت�ستمر �أن�شطته على مدار � 6أ�سابيع حتى � 26أغ�سط�س املقبل.
للجوجيت�سو بال�شراكة مع �شركة الر�ؤية العاملية لال�ستثمار  ،/IVI/ب�أن وانطلقت فعاليات املع�سكر ال�صيفي يف  18يوليو اجلاري يف �صالة "االحتاد وقال حممد عبدان تعليقاً على م�شاركة �أبنائه الأربعة يف املع�سكر :يتيح
ي�صبح الوجهة امل ُ ّ
ف�ضلة لع�شاق هذه الريا�ضة ،حيث �شارك ما يزيد عن �أرينا" وجمموعة خمتارة من املن�ش�آت الريا�ضية الأخرى التابعة الحتاد املع�سكر لليافعني من ع�شاق هذه الريا�ضة فر�صة مثالية خالل العطلة

ال�صيفية و�صقل مهاراتهم وحت�سني �أدائهم بف�ضل جمموعة متنوعة من
الأن�شطة الريا�ضية والبدنية املنظمة بعناية .و�أ�ضاف ان هذه املع�سكرات
تقدم جمموعة وا�سعة من املزايا ملن ي�ستهدفون خو�ض م�سرية احرتافية
يف عامل اجلوجيت�سو و�إتقان مهارات جديدة من خالل برامج التدريب
ال�شاملة امل�صممة مبا ين�سجم مع �أعلى املعايري يف هذا املجال.
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«بن �شرقي» يطارد قائد الزمالك طارق حامد «احتاد القو�س وال�سهم» يبحث تعزيز التعاون مع نظريه امل�صري
ذك��ر تقرير �إخ �ب��اري� ،أن �إدارة ن��ادي احت��اد ج��دة ال�سعودي لكرة القدم،
تدر�س ع��دداً من امللفات بخ�صو�ص الالعبني الأجانب الختيار �أحدهم
لالن�ضمام �إىل الفريق.
و�أو�ضح املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة عكاظ� ،أن ادارة االحتاد ،وبالتن�سيق
مع املدرب الربتغايل نونو �سبريتو �سانتو ،قامت بدرا�سة ملفات العديد
من الالعبني يف خط الو�سط ،وج��اء �أبرزهم املغربي �أ�شرف بن �شرقي
والربتغايل جواو فيلبي.
و�أ�ضافت �أن بن �شرقي رحل عن �صفوف الزمالك بعد نهاية عقده مع
الفريق امل�صري ،و�أبلغ امل�س�ؤولني برغبته يف عدم البقاء حتى �30أغ�سط�س

(�آب) املقبل وه��و موعد نهاية املو�سم ال�ك��روي يف م�صر ،لي�صبح �أحد
الالعبني الذي ترغب �إدارة االحتاد يف التفاو�ض معهم متهيدا ل�ضمه،
ومزاملة طارق حامد املن�ضم حديثاً للفريق.
ً
على اجلانب الأخر ،وقع فيليبي ،الذي كان معارا ل�سيلتك املو�سم املا�ضي
من بنفيكا الربتغايل ،على عقد يبقيه مع الفريق م��دة �أربعة موا�سم
�أخرى ،لكنه يظل �أحد الالعبني املطلوبني يف االحتاد.
يذكر �أن االحت��اد �أنهى املو�سم املا�ضي يف املركز الثاين ببطولة الدوري
ال���س�ع��ودي ،ب��ر��ص�ي��د  65ن�ق�ط��ة ،ب �ف��ارق نقطتني خ�ل��ف ال �ه�لال املتوج
باللقب.

•• القاهرة  -وام:

�أكد الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س احتاد الإم��ارات للقو�س و
ال�سهم �أهمية تعاون االحتاد مع نظريه امل�صري ،وتعزيز الأطر التي
حتقق الأه ��داف امل�شرتكة مب��ا يتما�شى م��ع خطط تطوير اللعبة،
واالرت�ق��اء بامل�ستوى الفني لريا�ضة القو�س وال�سهم بالدولة .جاء
ذل��ك خ�لال اللقاء امل�شرتك بني رئي�س الإم ��ارات للقو�س و ال�سهم
ون �ظ�يره امل���ص��ري ال��دك �ت��ور ع�ل�اء ج�بر يف ال �ق��اه��رة وال ��ذي تبادال
فيه العديد من الأف�ك��ار وال��ر�ؤى لتطوير اللعبة ،وتن�سيق اجلهود
امل�شرتكة التي حتقق تطلعات االحتادين.

و ثمن الكعبي احلفاوة وح�سن اال�ستقبال التي قوبل بها وق��ال �إن
هناك الكثري من اجلوانب التي �سيتم العمل عليها يف الفرتة املقبلة،
ترجمة للم�شاورات مع رئي�س االحتاد امل�صري �إىل جانب العمل على
اال�ستفادة من كل الظروف التي تلبي التوقعات اخلا�صة ب�أهداف
االحتادين.
و �أ�شار �إىل �أهمية مثل هذه اللقاءات يف دعم اجلهود الرامية لتطوير
اللعبة ،وتقدمي امل�ب��ادرات التي ت��ؤدي لتحقيق الأه��داف املرجوة يف
�شتى املجاالت.
و ق��دم ال��دك�ت��ور �سعيد الكعبي درع��ا ت��ذك��اري��ة للدكتور ع�لاء جرب
متمنيا تطور العالقات و تعزيز التعاون بني اجلانبني.
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رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو توا�صل �ساوثمبتون ي�ضم املهاجم الفرن�سي مارا

جناحاتها بتنظيم فعاليات متزامنة يف  3دول
•• �أبوظبي-وام:

�أحرزت رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو جناحا جديدا ي�ضاف
�إىل �سجل �إجنازاتها ودورها املميز والفعال يف ن�شر وتطوير اللعبة
عامليا ؛ حيث نظمت الرابطة  3فعاليات خمتلفة يف �آن بثالث
دول هي الأردن والربتغال ومنغوليا.
وحققت الرابطة جناحا كبريا يف تنظيم هذه الفعاليات الثالثة
يف الوقت نف�سه حيث �أقيمت الفعاليات يف الأردن يوم  22يوليو
احل ��ايل  ،ك�م��ا �أق�ي�م��ت امل�ن��اف���س��ات يف ال�برت�غ��ال يف ال �ي��وم التايل
بالتزامن مع �إقامة الفعاليات مبنغوليا يف  23و 24من ال�شهر
نف�سه.
و�أق �ي��م ال ��دوري املحلي ل��راب�ط��ة �أب��وظ�ب��ي مل�ح�تريف اجلوجيت�سو
ل�ل�ب��دل��ة وب� ��دون ب��دل��ة يف الأردن  ،مب���ش��ارك��ة م�ف�ت��وح��ة جلميع
اجلن�سيات والأحزمة والفئات ومت توزيع  121ميدالية ذهبية
و 89ف�ضية و 49برونزية.
ويف مناف�سات احلزام البني للمحرتفني فئة وزن  77كجم  ،فاز
الإم��ارات��ي يو�سف احلو�سني بامليدالية الذهبية وكانت الف�ضية
للأردين جعفر متيمي.
و�أحرز الإماراتي يو�سف احلمادي من جمعية ال�شرطة الريا�ضية
ذهبية نزاالت احلزام البني للمحرتفني وزن  120كجم  ..فيما
فاز الأردين عبد املجيد فاعوري بذهبية مناف�سات احلزام الأ�سود
للمحرتفني فئة وزن  77كجم  ،وك��ان��ت الف�ضية للإماراتي

�سلطان العوي�س من نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س.
ويف مناف�سات احل��زام البني للأ�ساتذة فئة وزن  94كجم  ،توج
الأردين حممد عبد ال�ه��ادي بالذهبية و�أح��رز الإم��ارات��ي �أحمد
عمر "�أكادميية نادي الوحدة للجوجيت�سو" بالف�ضية.
و�شهدت البطولة ت�ألق العبات الإم��ارات؛ حيث ح�صدت مروى
احلو�سني "نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س" ذهبية
مناف�سات احلزام الأزرق فئة وزن  70كجم بدون بدلة.
ويف ن��زاالت الفئة نف�سها للبدلة ،ف��ازت م��روى احلو�سني �أي�ضا
بالذهبية على ح�ساب زميلتها نورة الياقوت "ال�شارقة لريا�ضات
الدفاع عن النف�س" كما �أ�سفرت مناف�سات احلزام البني"الأ�سود
للمحرتفات فئة وزن  62كجم عن فوز ودمي��ة اليافعي "نادي
العني" بامليدالية الف�ضية بعد نزالها مع الربازيلية جابريال
برييرا.
وع�ل��ى �صعيد ال ��دول ،ك��ان��ت ال���ص��دارة ل�ل��أردن وتلتها الإم ��ارات
والكويت يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب.
وع �ل��ى م���س�ت��وى الأك��ادمي �ي��ات  ،ف ��ازت �أك��ادمي �ي��ة ��س��ام��ي اجلمل
الأردن �ي��ة بجائزة �أف�ضل �أك��ادمي�ي��ة  ،وج��اءت �أك��ادمي�ي��ة النايت�س
للفنون القتالية من الأردن و�أكادميية نادي ال�شارقة لريا�ضات
الدفاع عن النف�س يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب.
ويف  23ي��ول�ي��و� ،أق��ام��ت راب�ط��ة �أب��وظ�ب��ي مل�ح�تريف اجلوجيت�سو
دوريها ال��دويل يف مدينة كا�سكي�س الربتغالية  ،وذل��ك لنزاالت
البدلة وب��دون البدلة ،ومت توزيع  102ميدالية ذهبية و86

بعد غيابه عن مواجهة بر�شلونة..
بنزميا ي�ستهدف كلوب �أمريكا
ت��درب الفرن�سي ك��رمي بنزميا ال��ذي مل ي�سافر �إىل
ال���س فيغا�س ملواجهة بر�شلونة ب�صورة طبيعية يف
لو�س �أجنلو�س وي�سعى خلو�ض دقائقه الأوىل يف فرتة
الإع ��داد يف "ودية" كلوب �أم��ري�ك��ا املك�سيكي يف �سان
فران�سي�سكو.
وان�ضم الالعب الفرن�سي ،الذي كان قد ح�صل
على �إذن ليحظى ب�أيام راحة �أكرث� ،إىل مع�سكر
الفريق يوم الثالثاء املا�ضي ،لكن املدرب كارلو
�أن�شيلوتي قرر �أال ي�سافر مع الفريق �إىل ال�س
فيغا�س خلو�ض مواجهة "الكال�سيكو" الودية
التي فاز بها "الرب�سا" بهدف نظيف.
و�شارك يف التدريب بورخا مايورال الذي و�صل
�إىل املدينة وان�ضم �إىل الفريق

خالل فرتة الإعداد.
وي�ستعد الفريق لأول م�ب��اراة ر�سمية يف املو�سم يوم
العا�شر م��ن ال�شهر املقبل �أم��ام �إي�ن�تراخ��ت يف ك�أ�س
ال�سوبر الأوروبي.
وركز �أن�شيلوتي يف التدريبات
ع �ل��ى ب� �ن ��اء ال �ه �ج �م��ات من
ال � � ��وراء ب ��أف �� �ض��ل �صورة
ممكنة.
و�أظ �ه��ر ال �ت��دري��ب حالة
ت��رك �ي��ز ك �ب�ي�رة م ��ن قبل
الكرواتي لوكا مودريت�ش
والأملاين توين كرو�س ،وباملثل
�أي�ضاً داين �سيبايو�س.

ف�ضية و 41برونزية.
و�أ��س�ف��رت مناف�سات احل��زام الأ��س��ود للمحرتفني فئة  69كجم
عن فوز الربازيلي فيتور بورجيز بالذهبية على ح�ساب مواطنه
م��ات�ي��و���س �سانتو�س  ،وف ��از ال�برازي �ل��ي ج��اب��ري�ي��ل الن ��زا بذهبية
مناف�سات احلزام الأ�سود للمحرتفني فئة وزن  77كجم اثر فوزه
على لوكا�س دا بينها.
ك �م��ا ف ��از ل��وك��ا���س ج��ا� �س��ي ب��ذه�ب�ي��ة م�ن��اف���س��ات احل � ��زام الأ�سود
للمحرتفني فئة  85كجم على ح�ساب لوكا�س ازفيدو.
ويف ن��زاالت ال�سيدات � ،أح��رزت دانييال �سان�شيز ذهبية وزن 62
كجم على ح�ساب الأملانية جميال كانيو  ،وفازت كاتيو�سكا يا�سمريا
بذهبية نزال احلزام البني"الأ�سود فئة  95كجم.
ويف �أوالن باتار عا�صمة منغوليا  ،وعلى م��دار يومي  23و24
يوليو اجل��اري � ،أقيمت فعالية �أخ��رى بالدوري ال��دويل لرابطة
�أب��وظ�ب��ي مل�ح�تريف اجلوجيت�سو ملناف�سات ال�ب��دل��ة وب ��دون بدلة،
وكانت املناف�سات مفتوحة جلميع اجلن�سيات والأحزمة والفئات،
ومت توزيع  156ميدالية ذهبية و 142ف�ضية و 93برونزية
و�أ�سفرت مناف�سات احلزام الأزرق لل�شباب ،فئة وزن  55كجم عن
فوز املنغويل دورجتوف تيمفلني بالذهبية على ح�ساب مواطنه
مونخاورجيل باجترييل .وعلى �صعيد ال��دول  ،ف��ازت منغوليا
باملركز الأول وج��اءت رو�سيا وال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة يف
املركزين الثاين والثالث على الرتتيب .وفازت �أكادميية جارودا
املنغولية بجائزة �أف�ضل �أكادميية.

جلنة ت�سيري الأعمال باحتاد ال�سباحة
توزع مهامها وتعتمد امل�شاركات اخلارجية
دبي  -وام:
عقدت جلنة ت�سيري الأعمال باحتاد الإمارات لل�سباحة اجتماعها الأول
برئا�سة ع�ب��داهلل الوهيبي ملناق�شة ر��س��ال��ة االحت ��اد ال ��دويل لل�سباحة
واخلا�صة بت�شكيل جلنة ت�سيري �أعمال االحتاد واملهام املوكلة لها.
وي��أت��ي يف مقدمة ه��ذه امل�ه��ام �إج ��راء التعديالت ال�لازم��ة على الئحة
النظام الأ�سا�سي لالحتاد يف ن�سخته الأخرية متهيداً لإجراء االنتخابات،
�إ�ضافة لت�سيري الأعمال اليومية لالحتاد وتنظيم البطوالت املحلية
وبحث خطط املنتخبات الوطنية.
وطبقا لبيان من االحتاد� ،شهد االجتماع ح�ضور جميع �أع�ضاء اللجنة،
وهم عبد اهلل الوهيبي رئي�س اللجنة والدكتور �أحمد املطوع ويو�سف
عبداهلل الرئي�سي ،وحممد عبد اهلل ال�سويدي وحممد عبد الرحيم
احلمادي.
و�شهد االجتماع تكوين اللجان العاملة باالحتاد على �أن يكون رئي�س
اللجنة عبداهلل الوهيبي متحدثاً ر�سمياً وم�س�ؤو ًال عن متابعة الأعمال
اليومية لالحتاد.
ويتوىل حممد عبد الرحيم احلمادي ملف ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية،
فيما يتوىل يو�سف الرئي�سي جلنة املنتخبات والدكتور �أحمد املطوع
جلنة ال���ش��ؤون القانونية للبدء يف العمل على تعديل الئحة النظام
الأ�سا�سي وعر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد ،للموافقة عليها
وترجمتها و�إر��س��ال�ه��ا ل�لاحت��اد ال��دويل للموافقة ث��م ال�ب��دء يف �إجراء
العملية االنتخابية لالحتاد.
وواف�ق��ت اللجنة على امل�شاركات الدولية للمنتخبات الوطنية خالل
الفرتة املقبلة ومنها بطولة العامل لل�شباب يف بريو ،والبطولة العربية
لل�سباحة للفئات العمرية يف م�صر خالل �سبتمرب املقبل.
كما اعتمدت اللجنة امل�شاركة يف دورة الت�ضامن الإ�سالمي يف تركيا بـ 5
�سباحني ،كما �ستتم خماطبة الهيئة العامة للريا�ضة ،لو�ضع الربنامج
الزمني للبطوالت املحلية.

املهاجم التون�سي العبدليّ
�إىل الأهلي
�أعلن نادي �أهلي جدة ال�سعودي تعاقده مع التون�سي يو�سف العبدليّ
مهاجم ف��ري��ق االحت ��اد الريا�ضي املن�ستريي خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية اجل��اري��ة ،وذل��ك "بعقد ميتد ملو�سمني مع ف�ضلية التجديد
ملو�سم �آخر".
ون�شر الأهلي ال�سعودي عرب ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت" مقطعا يت�ضمن �أه��داف الالعب ،مكتفيا بالتعليق "الن�سر
يو�سف يف الأهلي" .وب��د�أ العبدليّ م�سريته الكروية مع نا�شئي نادي
ني�س الفرن�سي ،قبل �أن يتم ت�صعيده للفريق الرديف ومنه انتقل �إىل
رديف لن�س يف .2018
وان �� �ض��م امل �ه��اج��م ال �� �ش��اب �إىل ��ص�ف��وف ال�ت�رج��ي ال�ت��ون���س��ي يف كانون
الثاين-يناير  ،2020وقبل نهاية العام ذاته انتقل ل�صفوف االحتاد
املن�ستريي.
و�شارك العبدليّ البالغ من العمر  23عاما مع االحت��اد املن�ستريي يف
 20مباراة خالل املو�سم الأخري م�سجال � 5أهداف ،كما لعب متريرتني
حا�سمتني .يُذكر �أن �أهلي جدة هبط �إىل الدرجة الثانية لأول مرة يف
تاريخه ،بعدما احتل املركز اخلام�س ع�شر قبل الأخ�ير ب�سلم ترتيب
الدوري ال�سعودي يف املو�سم املن�صرم.

�أع �ل��ن ن ��ادي �ساوثمبتون االنكليزي
لكرة ال�ق��دم ر�سمياً ان�ضمام املهاجم
ال�ف��رن���س��ي �سيكو م ��ارا �إىل �صفوفه
ق��ادم �اً م��ن ب ��وردو يف �صفقة قيمتها
 13مليون يورو ،مبا يف ذلك املكاف�آت،
وال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن ت��وف��ر بع�ض
ال�سيولة املالية للنادي الفرن�سي الذي
يكافح للبقاء يف الدرجة الثانية.
وتعاقد املهاجم ال���ش��اب ،اب��ن ال �ـ 19
عاماً ،مع �ساوثمبتون مل��دة � 4أعوام،
وال ي��زال بحاجة �إىل احل�صول على
ت�صريح عمل.
و�أع� �ل ��ن ال �ن��ادي��ان الأ� �س �ب��وع املا�ضي
التو�صل �إىل ات�ف��اق مبدئي ،يف حني
كان بوردو ميثل �أمام اللجنة الوطنية
الأوملبية والريا�ضية الفرن�سية التي
ا�صدرت ق��راراً �إيجابياً ب�ش�أن خو�ضه
مناف�سات الدرجة الثانية.
وكان بوردو الذي يعاين من �صعوبات
مالية بعد هبوطه �إىل الدرجة الثانية
يف نهاية املو�سم املا�ضي باحتالله قاع
الرتتيب ،واج��ه تعنت دائ��رة الرقابة
الإداري ��ة الوطنية وال�ت��ي ه��ي مبثابة
ال�شرطة املالية لكرة القدم الفرن�سية
م��رت�ين ل�صالح ان��زال��ه �إىل الدرجة
الثالثة.
غ�ي�ر �أن ال �ك �ل �م��ة الأخ� �ي ��رة يف هذه

الق�ضية �ستكون للجنة التنفيذية
لالحتاد الفرن�سي لكرة القدم ،والتي
لديها حتى  30ال�شهر احلايل ،موعد
ا�ستئناف مناف�سات الدرجة الثانية،
للبت بالق�ضية.
و� �س �ج��ل م� � ��ارا ،الع� ��ب ب��اري ����س �سان
ج��رم��ان ال �� �س��اب��ق ق �ب��ل ان �ت �ق��ال��ه عام
� 2017إىل بوردو� 6 ،أهداف يف 26
م �ب��اراة خ��ا��ض�ه��ا يف "ليغ "1املو�سم
املا�ضي.
وح � � ّذر ال�ن�م���س��وي رال ��ف هازنهوتل
م��درب �ساوثمبتون ال��واف��د اجلديد

�أن عليه "�أن يبذل ق�صارى جهده"،
م�ضيفاً "هو العب �شاب �سيحتاج �إىل
وق��ت للتك ّيف م��ع بلد جديد ودوري
ج��دي��د ،لكننا نتطلع لإم�ك��ان��ات��ه وما
ميكن �أن ي�صبح عليه يف امل�ستقبل".
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق ��ال امل �ه��اج��م ال ��دويل
ملنتخب ال���ش�ب��اب ان��ه "�سعيد جداً"
لالن�ضمام �إىل نادي جنوب �إنكلرتا.
علي
و�أردف "�أنا � �ش��اب و��س�ي�ت�ع�ين ّ
ال�ع�م��ل� .أع�ت�ق��د �أن ��س��اوث�م�ب�ت��ون هو
�أف�ضل ن��ا ٍد لتطوري ولتقدمي وكي
�أ�صبح من بني الأف�ضل".

بوغبا يغيب عن مواجهة
بر�شلونة ودي ًا
ت�ع� ّر���ض الع��ب ال��و��س��ط ال ��دويل ال�ف��رن���س��ي ب��ول بوغبا يكون على منت ه��ذه الرحلة .وع��اد بطل العامل بوغبا
املنتقل م�ؤخراً �إىل يوفنتو�س الإيطايل ،لإ�صابة يف ركبته �إىل يوفنتو�س للمرة الثانية هذا ال�شهر بعقد ح ّر ،قادماً
من مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ال��ذي ان�ضم �إليه
اليمنى ،ول��ن ي�سافر مع ن��ادي ال�سيدة العجوز
ب�صفقة قيا�سية يف  2016بلغت  105ماليني
�إىل تك�سا�س ملواجهة بر�شلونة الإ�سباين
يورو .وكان ابن التا�سعة والع�شرين �أ�سا�سياً يف
يف م � �ب� ��اراة ودي� � ��ة ،ب �ح �� �س��ب م ��ا �أعلن
ت�شكيلة املدرب ما�سيميليانو �أليغري التي فازت
"بيانكونريي" .
يف اف�ت�ت��اح م�ب��اري��ات اجل��ول��ة على ت�شيفا�س
ون���ش��ر ي��وف�ن�ت��و���س ب �ي��ان �اً ع�ب�ر موقعه
غ ��واداالخ ��ارا املك�سيكي �2-صفر
الإلكرتوين �أو�ضح فيه �أنه "بعد الإبالغ
اجلمعة.
ع��ن �أمل يف رك�ب�ت��ه ال�ي�م�ن��ى ،خ�ضع بول
بوغبا ل�صورة بالأ�شعة ك�شفت عن وجود
�ضرر يف الغ�ضروف املف�صلي".
و�أ��ض��اف �أن بوغبا "�سيخ�ضع ال�ست�شارة
�أخ�صائي بجراحة العظام خالل ال�ساعات
القليلة املقبلة".
ويتعني على ن��ادي "ال�سيدة العجوز"
ال ��ذي ي�خ��و���ض ح��ال�ي�اً ج��ول��ة �صيفية
حت �� �ض�يري��ة يف ال ��والي ��ات املتحدة،
م� �غ ��ادرة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا م ��ؤق �ت �اً �إىل
تك�سا�س يف داال���س ،حيث يرتقب
�أن ي ��واج ��ه ن� ��ادي ب��ر� �ش �ل��ون��ة يف
مباراة ودية فجر الأربعاء .لكن
ال� ��دويل ال�ف��رن���س��ي لن
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ك�شفت �سيدة بريطانية كيف �أن وجودها يف امل�ست�شفى وهي تعاين من فريو�س كورونا �أنقذ حياتها ،لأن فح�ص
ال�صدر ك�شف �أنها م�صابة ب�سرطان الثدي.
تتذكر املمر�ضة املتقاعدة جان ديا ( 61عاماً) وهي يف حالة تعايف الآن كيف �أخربها طبيبها �أنه بحلول الوقت الذي
ميكن �أن تالحظ فيه �أي عر�ض من �أعرا�ض ال�سرطان العدواين ،يكون الأوان قد فات.
وخ�ضعت جان ،من �ستوكتون �أون تيز دورهام ،لت�صوير الثدي بالأ�شعة ال�سينية بانتظام ،لكن �أداة الفح�ص التقليدية
ميكن �أن تكون �أقل موثوقية بالن�سبة للن�ساء ذوات �أن�سجة الثدي الكثيفة .ووجدت جان ،التي عملت ممر�ضة ملدة
 20عاماً نف�سها يف م�ست�شفى نورث تيز ،مكان عملها القدمي ،عندما �أ�صيبت بفريو�س كورونا يف �أواخر عام ،2020
مع ابنتها كاتي.
وميكن �أن ي�ؤدي فريو�س كورونا احلاد �إىل حدوث جلطات دموية يف الرئتني ،لذا خ�ضعت جان لفح�ص بالأ�شعة
املقطعية على �صدرها ،والذي ك�شف عن الورم .وقالت "كنت يف نهاية فرتة العزل لكنني مل �أ�شعر �أنني على ما يرام.
كنت �أ�شاهد فيلماً مع ابنتي عندما ا�ضطررت �إىل النوم .كنت �أجتمد و�أرجت��ف لكن ابنتي كاتي قالت �إن حرارتي
كانت مرتفعة للغاية".
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ل�ص يعيد �ساعة بعد �سرقتها ويعتذر

ترتك الطب لت�ساعد الن�ساء على الطالق

�أظهرت كامريا مراقبة ل�صا ي�سرق �ساعة من �سائح كان
جال�سا يف �إح��دى مقاهي �إيطاليا ،قبل �أن يقرر �إعادتها
له ،وفق ما ذكرت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية .وتوثق
لقطات كامري املراقبة �سائحا �سوي�سريا يجل�س مطمئنا يف
�إحدى مقاهي �ساحة "بيازا يونيتا" يف مدينة تري�ستا� ،شمال
غرب �إيطاليا ،ثم فاج�أه ل�ص من اخللف يهدده بال�سالح
الأبي�ض وي�أمره ب�إزالة �ساعته .وبعدما �سرق ال�ساعة غادر
امل �ك��ان ب���س��رع��ة خ��وف��ا م��ن م�لاح�ق�ت��ه م��ن ال���ش��رط��ة .لكن
املفاج�أة �أن الل�ص قرر بعد ثوان قليلة العودة لإعادة ال�ساعة
امل�سروقة واالعتذار من ال�سائح .وجرى ن�شر الفيديو على
و�سائل التوا�صل االجتماعي من قبل فران�شي�سكو بوريلي،
ع�ضو ب��إح��دى املجال�س املحلية يف �إقليم كامبانيا .وقال
بوريلي ،على ح�سابه يف تويرت� ،إنه تبني يف وقت الحق �أن
ال�سارق �أع��اد ال�ساعة لل�سائح ال�سوي�سري بعدما تبني له
�أنها "رخي�صة وبدون قيمة" .وكان الل�ص يعتقد �أن الأمر
يتعلق ب�ساعة "ريت�شارد ميل" ،التي قد ت�صل قيمتها يف
بع�ض الأحيان �إىل ماليني الدوالرات.

قررت �سيدة �أ�سرتالية ترك عملها كطبيبة �أ�سنان والتفرغ لعملها
اجلديد كمدربة حياتية مل�ساعدة الن�ساء خ�لال ح��االت الطالق
اخلا�صة بهن.
وكانت �أخ�صائية �صحة الأ�سنان دارال دا كو�ستا ( 39عاماً) من
بريث� ،أ�سرتاليا ،قد تخلت م�ؤقتاً عن العمل لتكون �أماً متفرغة
البنتيها ،لكنها �شعرت باالنزعاج لفقدان �شيء ما ،وكانت متزوجة
وحتب زوجها ولكن عالقتهما مل تكن يف و�ضع جيد.
وبعد �أن انف�صلت عن زوجها انتقلت للعمل يف جمال �آخر ال عالقة
له بطب الأ�سنان ،حيث باتت ت�ساعد الن�ساء الراغبات بالطالق،
وتك�سب من هذا العمل اجلديد �ضعفي ما كانت تك�سبه يف عيادة
طب الأ�سنان.
ويف حديثة ملجلة فابيول�س ع��ن ال�ف�ترة التي �سبقت االنف�صال،
�أو�ضحت ك��ارال "لقد �أحببت بناتي و�أردت ق�ضاء الوقت معهن،
لكنني �أي�ضاً بد�أت �أ�شعر بامللل وال�ضياع يف نف�سي ،وكنت غري واثقة
وع�صبية ب�شكل متزايد ب�ش�أن اال�ضطرار �إىل ال�ع��ودة �إىل عيادة
الأ�سنان .مل �أكن �سعيدة يف نف�سي ومل يكن زوجي يف ذلك الوقت
�سعيداً بنف�سه ب�سبب �ضغوط العمل ومل يكن زواج�ن��ا يف و�ضع
جيد" .وقررت كارال وهي و�أم البنتني �إميلي ( 11عاماً) وجي�سي
(� 9أع� ��وام) �أن ت�ت��وىل ال�ت��دوي��ن وال�ت��دري��ب على احل �ي��اة ،وفج�أة
اخ�ت�برت فر�صة ج��دي��دة للحياة .وتابعت "بد�أت دورة التدريب
وتخرجت يف عام  2016لأنني �أردت �أن �أفعل �شيئاً �إيجابياً لنف�سي
وللآخرين .يف ذل��ك الوقت كنت �أرغ��ب يف م�ساعدة الن�ساء على
ال�شعور بالثقة مرة �أخرى".

هكذا لعب الفراعنة ال�شطرجن قبل �آالف ال�سنني
احتفل العامل م��ؤخ��را باليوم العاملي للعبة ال�شطرجن،
الذي اعتمدته الأمم املتحدة قبل � 3سنوات فقط ،لكن
ما قد ال يعلمه الكثريون �أن قدماء امل�صريني مار�سوا
هذه اللعبة �أو لعبة م�شابهة لها �إىل حد كبري ،قبل �آالف
ال�سنني .ويف عام � ،2019أق��رت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة  20يوليو يوما عامليا لل�شطرجن ،وهو يوم �إن�شاء
االحتاد الدويل للعبة يف باري�س عام  ،1924وذلك بهدف
حت�سني "االن�سجام الودي بني �شعوب العامل" ،ولتوفري
من�صة مهمة لتعزيز احلوار والت�ضامن وثقافة ال�سالم.
وقالت وزارة ال�سياحة والآثار امل�صرية عرب �صفحتها على
موقع "في�سبوك"" :مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شطرجن،
ت �ع��رف ع�ل��ى ل�ع�ب��ة ال����سِ � ِن��ت ع�ن��د امل���ص��ري ال �ق��دمي ،لقد
مار�سها امللوك والعامة ،و�صورت على جدران مقابرهم
مثل مقربة امللكة نفرتاري" .و�أ�ضافت الوزارة" :عرث على
العديد منها �ضمن املتاع اجلنائزي ،مثلما وجد مبقربة
امللك ت��وت عنخ �آم��ون� .صنعت اللعبة يف م�صر القدمية
م��ن ال�ع��اج واخل���ش��ب وال�ق�ي���ش��اين ،وطعمت من��اذج منها
بالذهب �أحيانا" .وق��ال مدير منطقة �آث��ار وادي امللوك
يف الأق�صر علي ر�ضا� ،إن لعبة ال�شطرجن كان يطلق عليها
�أيام الفراعنة ا�سم "ال�سِ نِت" �أو "الداما".

فنانة �سودانية حتارب ال�سرطان بطريقة مبتكرة
تفاعل ال�سودانيون ب�شكل كبري مع �صور ومقاطع فيديو تظهر
الفنانة منى جمدي وهي تغني بروح معنوية عالية مع كورال كلية
املو�سيقى ،عند ا�ستقبالها يف مطار اخلرطوم ،بعد عودتها من رحلة
ا�ست�شفاء من مر�ض ال�سرطان يف العا�صمة امل�صرية القاهرة.
واعترب مغردون ومو�سيقيون الطريقة "الب�شو�شة" التي كانت
تغني بها جم��دي م��ع زم�لائ�ه��ا يف ال �ك��ورال حلظة خ��روج�ه��ا من
�صالة ال��و��ص��ول ،مبثابة تعبري ع��ن ق��درة الإن���س��ان على هزمية
املر�ض نف�سيا.
وقال ال�صايف مهدي ،قائد الكورال و�أ�ستاذ املو�سيقى باجلامعات
ال�سودانية ملوقع �سكاي نيوز عربية� ،إن الفنان يكون يف معظم
الأح �ي��ان م�شبعا ب��امل�ع��اين الإن���س��ان�ي��ة اجلميلة ال�ت��ي متكنه من
"حتويل املعاناة �إىل باقات من الفرح يوزعها ملجتمعه واملحيطني
به".
و�أ��ض��اف �أن جم��دي هي واح��دة من املبدعني الذين يعتربون �أن
الفن ر�سالة تخاطب امل�شاعر وتعطي الأم��ل للنا�س ،لذلك كان
من الطبيعي �أن تبعث بر�سالة للجميع تلخ�ص قدرة الإن�سان على
هزمية املر�ض.
وي�شري مهدي �إىل �أن منى جم��دي ،ومبا عربت عنه من م�شاعر
�إن�سانية ،ت�ؤكد قدرة الفن على منح جرعات الأمل لكل من يعاين
من املر�ض.
وتنحدر جمدي من �أ�سرة لها تاريخ عريق يف التفاعل مع الق�ضايا
االجتماعية ،فقد كان والدها جمدي �سليم �أحد �أبرز املدافعني عن
حقوق الإن�سان.

�إعدام مدان بارتكاب عملية قتل جماعي

جموع النا�س ي�شاركون يف يوم كري�ستوفر �سرتيت ال�سنوي يف برلني� ،أملانيا .رويرتز

كو�شرن �أ�صيب بال�سرطان حفل زفاف م�ستوحى من فيلم �سينمائي جوين ميت�شل حتيي �أول حفلة منذ عقدين
يف البيت الأبي�ض

ق ��ال ج ��اري ��د ك��و� �ش�نر� ،أح� ��د كبار
امل �� �س��اع��دي��ن ال���س��اب�ق�ين للرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب
وزوج اب�ن�ت��ه �إي�ف��ان�ك��ا ،يف مذكرات
ُت�ن���ش��ر ال���ش�ه��ر امل�ق�ب��ل �إن ��ه �أ�صيب
ب �� �س��رط��ان ال� �غ ��دة ال ��درق� �ي ��ة عام
.2019
وب�ح���س��ب م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن الكتاب
اطلعت عليها رويرتز ،كتب كو�شرن
�أن ط�ب�ي��ب ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �شون
كونلي �أخربه على انفراد على منت
طائرة الرئا�سة الأمريكية ،بينما
ك��ان ت��رام��ب متجها �إىل تك�سا�س،
ب ��أن نتائج فحو�صه مبركز والرت
ري��د ال�ط�ب��ي �أظ �ه��رت �أن ��ه م�صاب
ب��ال���س��رط��ان ،و�أن �ه��م "بحاجة �إىل
حت ��دي ��د م ��وع ��د لإج� � � ��راء عملية
جراحية على الفور".
و�أج� � ��رى ك��و� �ش�نر اجل ��راح ��ة قبل
عيد ال�شكر مبا�شرة يف ذلك العام،
ومت �ك��ن م��ن �إب� �ق ��اء �أم� ��ر �إ�صابته
بال�سرطان ��س��را على ال��رغ��م من
عمله يف البيت الأبي�ض حيث كان
ت���س��ري��ب الأخ �ب ��ار ��ش��ائ�ع��ا يف ذلك
احلني .و ُن�شرت مقتطفات الكتاب
لأول م��رة يف �صحيفة نيويورك
تاميز.
ودون علم كو�شرن ،كان ترامب على
دراي��ة ب�إ�صابة �صهره بال�سرطان،
وورد يف الكتاب "يف اليوم ال�سابق
ل �ل �ج��راح��ة ،ا� �س �ت��دع��اين ترامب
�إىل املكتب البي�ضاوي وطلب من
فريقه �إغالق الباب ،ثم �س�أل ‘هل
�أنت قلق ب�ش�أن اجلراحة؟" وت�ساءل
كو�شرن "كيف علمت بذلك؟"
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يف الكثري من احلاالت ،قد يعجب بع�ض الأ�شخا�ص ب�أفالم معينة لدرجة
�أنهم ي�صبحون �شغوفني بها ،وهذا ما ح�صل مع زوجني بريطانيني� ،أقاما
حفل زفاف م�ستوحى من فيلم العودة �إىل امل�ستقبل.
ق��رر ع���ش��اق اخل �ي��ال ال�ع�ل�م��ي ،ج� ��وردان وب �ي��ت �أي��ري ����س ،م��ن رافين�سوود،
�سوفولك ،اخل��روج بحفل زفاف م�ستوحى من فيلم العودة �إىل امل�ستقبل،
مع �سيارة ديلورين ،بعد �أن مت ت�أجيل زفافهما لفرتة طويلة ب�سبب الإغالق
الناجم عن وباء كورونا.
وكان العرو�سان قد عقدا قرانهما ر�سمياً ،بوجود والدتيهما فقط و�أمني
�سجل الزواج يف �شهر مايو  2021ب�سبب الإغالق ،لذا كانا مت�شوقني لإقامة
حفل زفاف مميز يح�ضره الأ�صدقاء والأقارب ،وهذا ما حدث بالفعل حيث
�أقاماً زفافهما يف  11يونيو  ،2022وا�ستقبال خالله  70مدعواً ،يف مانور
روم ،بق�صر كراي�ست�شري�ش.
وو�صل العرو�سان يف �سيارة دي لورين التي حتمل العالمة التجارية لفيلم
العودة �إىل امل�ستقبل .وقالت بيت� ،إنها وعري�سها من ع�شاق فيلم العودة �إىل
امل�ستقبل ،وخا�صة �سيارة ديلورين التي حتتوي على كل �شيء بداخلها ،مبا
يف ذلك الدوائر الزمنية ،والعديد من املعدات الأخرى.

«ميتا» تقا�ضي «ميتا» بتهمة االختطاف
تخيل �أن ت�ستيقظ ي��وم��ا وتكت�شف �أن ا��س�م��ك� ،شركتك ال�صغرية الذي
ابتكرته �أن��ت منذ �أك�ثر من عقد" ،اختطف" فج�أة من طرف واح��دة من
�أقوى ال�شركات يف العامل .هذا ما حدث بالفعل ،كما تقول �شبكة "�سي �أن
بي �سي" الأمريكية ،لرجل ي�سمى جا�سنت بولونينو ،ال��ذي ميلك �شركة
�أطلق عليها ا�سم "ميتا" .ويقول بولونينو" :كان الأم��ر �سرياليا� ،إذ كان
�أ�شبه مب�شاهدة فيلم" .وروى لل�شبكة الأمريكية تفا�صيل ما حدث ،عندما
�سمع للمرة الأوىل ،العام املا�ضي� ،أن �شركة "في�سبوك" �أعادت ت�سمية ا�سمها
�إىل "ميتا" .وقال� ":إن الذي ح�صل هو ال�سيناريو الذي ال �أريده ،وال �أمتناه
حتى لألد �أعدائي" .وي�ضيف �أنه بد�أ عمله يف م�شروعه ال�صغري قبل 12
عاما ،يف جمال" "امليتافري�س" والواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز ،لكن
هذا العمل توقف بعد خطوة "في�سبوك" .وقال �إن ال�سبب يعود يف ذلك �إىل
�أن اخلدمات التي تقدمها �شركته تتطابق متاما ما مع �إعالن "في�سبوك"
عن تقدميه خدمات مثل االنغما�س االجتماعي يف امل�ساحات االفرتا�ضية.
وكانت �شركة "في�سبوك" �أعلنت يف �أكتوبر عام  ،2021تغيري ا�سمها �إىل
"ميتا" بعد تطويرها خلدمات جديدة ،وحتولها �إىل "امليتافري�س".
وق��ال��ت حمامية ،جا�سنت بولونينو� ،إن�ه��ا توا�صلت م��ع �شركة "ميتا" �أو
"في�سبوك" �سابقا ،لإخبارها ب�أنها تنتهك حقوق امللكية الفكرية لوكيلها.
و�أ�ضافت �أن��ه بعد � 8شهور من املفاو�ضات مل تطرح "ميتا" العمالقة �أي

قدمت مغنية مو�سيقى الفولك الكندية ال�شهرية
ج��وين ميت�شل ،ال�ت��ي ان�ك�ف��أت ع��ن ال���س��اح��ة الفنية
م �ن��ذ  2015ب���س�ب��ب مت ��زق يف الأوع� �ي ��ة الدموية،
حفلة مفاجئة يف مهرجان نيوبورت ب�شرق الواليات
املتحدة �أول من �أم�س الأول الأح��د ،يف �أول عر�ض
كامل حتييه منذ عقدين.
وخ�لال احلفلة ،عزفت �أ�سطورة مو�سيقى الفولك
ال �ب��ال �غ��ة  78ع ��ام ��ا ،وغ �ن ��ت م ��ع جن �م��ة مو�سيقى
الكانرتي ب��ران��دي ك��ارالي��ل� 13 ،أغنية بينها بع�ض
من �أ�شهر �أعمالها ،مثل "�إيه كاي�س �أوف يو" و"بوث
�سايدز ناو" .و�أ�سعدت اجلمهور بعزفها املنفرد على
الغيتار الكهربائي على نغمات �أغنية "جا�ست اليك
ذي�س تراين" .وظ�ه��رت ميت�شل يف وق��ت �سابق هذا
العام على امل�سرح عند تكرميها من فنانني �آخرين يف
ال�س فيغا�س ،خالل حفل ميوزيكريز" الذي ي�سبق
توزيع جوائز "غرامي" ،لكن هذه املرة الأوىل التي
حتيي فيها حفلة كاملة منذ .2002
وت �ع��ر� �ض��ت ج ��وين م�ي�ت���ش��ل ع ��ام  2015ل �ت �م��زق يف
الأوعية الدموية �أ�صابها بال�شلل اجلزئي وحرمها
القدرة على النطق لفرتة من الوقت.

ن�ف��ذت ال�ي��اب��ان �أم ����س ال�ث�لاث��اء ح�ك��م الإع� ��دام ب�ح��ق رجل
�أدي��ن بارتكاب عملية قتل جماعي يف العا�صمة طوكيو يف
ال�ع��ام  ،2008وح�ك��م عليه ب��الإع��دام ع��ام  .2011وقالت
و�سائل �إع�لام حملية �أن طوكيو نفذت حكم الإع��دام بحق
توموهريو ك��ات��و ،ال��ذي مت��ت �إدان�ت��ه بقتل � 7أ�شخا�ص يف
عملية ده�س جماعي يف منطقة �أكيهابارا لبيع الإلكرتونيات
يف العا�صمة ع��ام  .2008ورف�ضت وزارة العدل اليابانية
الت�أكيد لإذاع��ة "�أن �أت�ش كاي" الر�سمية وو�سائل �إعالم
�أخرى �إعدام كاتو ،الذي قاد �شاحنة تزن طنني نحو ح�شد
من النا�س يف املنطقة ال�شعبية التي ت�ضم �سوقا لألعاب
الفيديو وجمالت الر�سوم ،يف  8يونيو .2008

املغرب ..خرباء يدعون ملواجهة «ت�سونامي الطالق»
بلغت �أرقام حاالت الطالق يف املغرب م�ستويات
ق�ي��ا��س�ي��ة ،جعلت حقوقيني ون���ش�ط��اء يدقون
ن��اق��و���س اخل �ط��ر ،ب�ي�ن�م��ا ُي��رج��ع خ �ب�راء هذه
ال �ظ��اه��رة �إىل ع��دد م��ن الأ� �س �ب��اب ،م��ن بينها
امل�شاكل املادية وتراجع الثقة ،و�أ�سباب نف�سية
�أججتها جائحة كورونا.
وك�شفت �إح���ص��اءات ر�سمية ل ��وزارة ال�ع��دل �أن
حم��اك��م اال� �س �ت �ئ �ن��اف ��س�ج�ل��ت  20372حالة
طالق باملغرب خالل �سنة  ،2020بينما �سجلت
امل �ح��اك��م االب �ت��دائ �ي��ة  68995ق���ض�ي��ة طالق
لل�شقاق فقط ،فيما بلغ ع��دد ح��االت الطالق
االتفاقي  24257حالة ،وطالق اخللع 6611
ح��ال��ة .يف ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى امل��و� �ض��وع ،ق ��ال عبد
الإل��ه اخل�ضري ،رئي�س املركز املغربي حلقوق
الإن �� �س��ان� ،إن ح��االت ال�ط�لاق تفاقمت ب�شكل
مريع خالل ال�سنة اجلارية ،ومن املحتمل �أن
حتطم الأرق� ��ام القيا�سية م�ق��ارن��ة بال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة� ،إذ ح�سب امل�ع�ط�ي��ات امل �ت��داول��ة ،ف�إن

كاردا�شيان تتحدث عن
هو�سها بجوين ديب

�أحدثت مقابلة قدمية لنجمة تلفزيون الواقع "كيم كاردا�شيان بلبلة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،بعدما عادت هذه املقابلة وانت�شرت بعد مرور ثماين �سنوات
عليها.
ب خالل مقابلة
وت�ضمنت املقابلة ت�صريحات لـ "كيم كاردا�شيان" حولجوين دي 
قدمية لها تعود �إىل عام  2014مع �صحيفة ديلي ميل الأ�سرتالية.
وقالت جنمة تلفزيون الواقع خالل املقابلة ب�أنها كانت مهوو�سة ج��داً بالنجم
الهوليوودي ال�شهري "جوين ديب" و�شقيقتها كورتني معجبة بالنجم “ليوناردو
دي كابريو".
وتابعت كيم خالل املقابلة" :لقد كنت مهوو�سة بجوين ديب عندما كنت مراهقة،
و�أعتقد ب�أن ال�سبب هو �أنه كان مثرياً جداً وكان مذه ً
ال للغاية ،وكنت �أت�ساءل كيف
اجنذب جوين ديب �إىل كيت مو�س ،حيث �شعرت ب�أنني اجنذبت �إليه ج�سدياً".

ط�ل�ب��ات ال �ط�لاق ق��د ت�ق�ترب يف ن�ه��اي��ة ال�سنة
من � 300أل��ف ،يف وق��ت مل تتجاوز � 100ألف
حالة �سنة  ،2021وم��ا يربو على � 50ألفا يف
�سنة .2019
ويف حديثه عن �أ�سباب هذا االرتفاع ال�صاروخي،
ق��ال اخل���ض��ري مل��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية"،
�إن اخل�لاف��ات امل��ادي��ة والنزعة املزاجية وعدم
اكرتاث �أحد الطرفني �أو كالهما للم�س�ؤولية
الأ�سرية ت�أتي يف مقدمة الدوافع التي جتعل
الزوجني ي�صالن �إىل النفق امل�سدود ،حيث �إن
تداعيات اجلائحة فاقمت تلك العوامل ،ف�ضال
عن �أثرها الكبري على م��ورد رزق العديد من
�أرباب الأ�سر .و�أبرز املتحدث �أن "بع�ض مظاهر
ال�شك ا�ستقرت داخل الأ�سر ،على خلفية ارتفاع
من�سوب اخليانة الزوجية التي �أذكتها مواقع
التوا�صل االجتماعي .كما �أن �سهولة م�سطرة
الطالق ،جعلت جهود مل ال�شمل عرب م�سطرة
ال�صلح تبوء بالف�شل يف معظم الأحيان".

حوت ينق�ض على
قارب �صيد
�أ� �ص��اب ح ��وت �أح� ��دب راك ��ب قارب
�صيد �صغري قبالة �ساحل بليموث
يف والية ما�سا�شو�ست�س الأمريكية
ب��ال��رع��ب ،ب�ع��د �أن ه��اج��م القارب
ب�ج���س��ده ال�ث�ق�ي��ل ب�شكل مفاجئ،
الأح ��د .وت�ظ�ه��ر ل�ق�ط��ات انت�شرت
على نطاق وا�سع مبن�صات التوا�صل
االجتماعي ،الكائن العمالق وهو
يقفز عاليا ويهبط ف��وق القارب،
قرب �شاطئ وايت هور�س.
ل�ك��ن وف�ق��ا ل�شبكة "�إي ب��ي �سي"
الإخبارية الأمريكية ،مر احلادث
امل �خ �ي��ف ب �� �س�لام ومل ي���ص��ب �أحد
ب�أذى.
وقال رايد باركور�ست ،وهو �شاهد
ع �ي��ان ع�ل��ى ال��واق �ع��ة� ،إن "الأمر
كان جنونيا .كان الرجل يف املكان
اخلط�أ يف الوقت اخلط�أ".
و�أو�ضح م�س�ؤول املر�سى ت�شاد هنرت
�إن احلوت مل ي�صب ب�أذى ،و�أ�ضاف:
"كان من املمكن �أن يحدث ما هو
�أ�سو�أ بكثري".
ون�صح هنرت الأط �ف��ال �أال يتكئوا
ع �ل��ى ج��وان��ب ال� �ق ��وارب مل�شاهدة
الأ� �س �م��اك ،لتجنب ��س�ق��وط�ه��م يف
امل��اء من ج��راء �أي حركة مفاجئة
للكائنات البحرية الكبرية.
وي ��رى متخ�ص�صون �أن احليتان
تتجه نحو �أم��اك��ن ال�صيد نتيجة
زيادة كميات ُ
"الطعوم" التي يلقيها
ال�صيادون جلذب الأ�سماك.
وق��د يبلغ ط��ول احليتان احلدباء
ن �ح��و  19م�ت��را ،ف�ي�م��ا ق ��د ي�صل
وزنها �إىل  53طنا.

