�أكد �أن املطبات القادمة �ستكون خطرية جدا

�ص 02

احتاد ال�شغل يحذر من انفالت الو�ضع يف تون�س!

�أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي ي�شيد

•• تون�س-خا�ص:

ب�إ�سهامات الإمارات يف تعزيز قيم ال�سلم والت�سامح

ق��ال الأم�ين العام لالحتاد العام التون�سي لل�شغل ن��ور الدين الطبوبي ،يف كلمة
�ألقاها على هام�ش �إ��ش��راف��ه �أم����س اخلمي�س ،على �إح�ي��اء ال��ذك��رى  75ملعركة 5
�أغ�سط�س � 1947ضد اال�ستعمار ب�صفاق�س� ،إن االحت��اد لن يبقى «متف ّرجا» يف
ظل الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد.
و�شدد الطبوبي على �أنه �سيتم الت�صدي لكل ما من �ش�أنه �أن مي�س باحلق النقابي
وكرامة كل عامل ،قائال «كل من �ستخول له نف�سه التعدي على �أي نقابي �سنكون
له باملر�صاد».
وتابع قائال «ل�سنا دعاة ا�ضراب ولكن �إذا فر�ض علينا �سنكون يف م�ستوى اللحظة
التاريخية».
و�أ�ضاف الطبوبي�« :أيدينا ممدودة للحوار والإ�ضراب لي�س غاية يف حد ذاته ،لكننا
(التفا�صيل �ص)9
مل جند �آذانا �صاغية من قبل احلكومة».
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 13

ملف تر�سيم احلدود بني لبنان

و�إ�رسائيل من التفا�ؤل �إىل التهديد
�ص 19

الفجر الريا�ضي

الأنظار �شاخ�صة نحو

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

بداية م�شوار هاالند

 28صفحة -الثمن درهمان

الإمارات ت�ؤكد على احرتام «ال�صني الواحدة»

ال�صني ترد على زيارة بيلو�سي ب�أ�ضخم تدريبات بالذخرية احلية قرب تايوان
•• �أبوظبي -وام-عوا�صم-وكاالت:

�أ ّك��دت دولة الإم��ارات على دعمها
ل�سيادة ال�صني ووح��دة �أرا�ضيها،
و�أه �م �ي��ة اح�ت�رام م �ب��د�أ «ال�صني
ال ��واح ��دة» ،داع �ي��ة �إىل االلتزام
ب � �ق � ��رارات الأمم امل �ت �ح ��دة ذات
ال�صلة.
و�أ� �ش��ارت دول��ة الإم� ��ارات يف بيان
� � �ص� ��ادر ع� ��ن وزارة اخل ��ارج �ي ��ة
والتعاون ال��دويل �إىل قلقها من
ت�أثري �أي زيارات ا�ستفزازية على
ال� �ت ��وازن واال� �س �ت �ق��رار وال�سالم
الدويل.
وح ّثت الوزارة على تغليب احلوار
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي � �س �ع �ي �اً ل�ضمان
اال�ستقرار الإقليمي والدويل.
اىل ذلك نقلت وكالة فرن�س بر�س
ع��ن وزي��ر ال��دف��اع ال�ي��اب��اين نوبو
كي�شي قوله� ،أم�س اخلمي�س� ،إن
�رج��ح �سقوط �صواريخ
ال�ي��اب��ان ت� ّ
�صينية يف منطقتها االقت�صادية
اخلال�صة.
وذك��ر كي�شي �أن خم�سة �صواريخ
ب��ال �ي �� �س �ت �ي��ة �أط �ل �ق �ت �ه��ا ال�صني
«�سقطت على ما يبدو يف املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة لليابان».

و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا ه��و �أول حادث
م � � ��ن ن� � � ��وع� � � ��ه ..وق � � � ��د ق ��دم ��ت
ال �ي��اب��ان اح�ت�ج��اج��ا ع�بر الطرق
الدبلوما�سية.
وردا على زي��ارة نان�سي بيلو�سي
اىل تايوان �أفادت �شبكة تلفزيون
ال�صني الدولية� ،أم�س اخلمي�س،
�أن اجلي�ش ال�صيني بد�أ تدريبات
ع���س�ك��ري��ة وا� �س �ع��ة ال �ن �ط��اق حول
ت��اي��وان ،و�أن ال�ت��دري�ب��ات �شملت
�إطالق ذخرية حية.
وق��ال��ت ال�ق�ن��اة يف ر��س��ال��ة ُن�شرت
ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ة «وي� �ب ��و» للتوا�صل
االجتماعي« :التدريبات بد�أت».
وق� ��ال م �� �ص��در ع���س�ك��ري �صيني
طلب ع��دم ك�شف هويته لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س «اذا ا�صطدمت
ال � � �ق� � ��وات ال � �ت� ��اي� ��وان � �ي� ��ة ع� �م ��داً
(ب��اجل �ي ����ش ال���ص�ي�ن��ي) و�أطلقت
ر�صا�صة عر�ضاً� ،سريد (اجلي�ش
ال���ص�ي�ن��ي) ب �ق��وة و� �س �ي �ك��ون على
اجل ��ان ��ب ال� �ت ��اي ��واين حت �م��ل كل
العواقب».
ويف املقابل ،دانت �سلطات تايوان
ه��ذا الربنامج م��ؤك��دة �أن��ه يهدد
�أمن �شرق �آ�سيا .قالت تايوان �إنها
«�ستعزز قدراتها يف جمال الدفاع

اجلي�ش ال�صيني يجري اختبارات �صاروخية تقليدية قبالة ال�ساحل ال�شرقي لتايوان( .رويرتز)
عن النف�س و�ستن�سق عن كثب مع ت�شعل ��ص��راع��ات لكنها �ستدافع ب��ال��ذخ�ي�رة احل� �ي ��ة ،وذل � ��ك قبل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال � ��دول ذات بقوة عن �سيادتها و�أمنها القومي ،دق��ائ��ق م��ن ان�ط�لاق التدريبات،
التفكري املماثل» ،ح�سبما �أفادت وذل � ��ك يف رد ع �ل��ى التدريبات م�ضيفاً �أن امل �ن��اورات تهدف �إىل
املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الع�سكرية ال�صينية بالقرب من تغيري ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م وتعطيل
جوان ،فيما �أكدت القوات امل�سلحة اجلزيرة.
ال�سالم واال�ستقرار الإقليميني،
التايوانية �أنها «ت�ستعد للحرب و�أ�صدرت وزارة الدفاع التايوانية وفقاً ملا نقلته �صحيفة «غارديان»
من دون ال�سعي �إليها».
ب� �ي ��ان� �اً ات �ه �م ��ت ف �ي ��ه احلكومة الربيطانية.
وقالت الرئي�سة التايوانية ت�ساي ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ب � �ـ «ال� ��� �س� �ل ��وك غري و�أو��ض�ح��ت �أن «اجل�ي����ش الوطني
�إي �ن��ج-وي��ن �أم ����س �إن ت��اي��وان لن العقالين» من خالل تدريباتها �سيوا�صل تعزيز ح��ال��ة الت�أهب،

قتلى وجرحى بق�صف رو�سي �أوكراين متبادل يف دونيت�سك

الناتو� :سرند ب�شكل جماعي �إذا فكر بوتني يف مهاجمة دول احللف

•• عوا�صم-وكاالت:

م��ع ت��وا� �ص��ل امل� �ع ��ارك يف ال�شرق
الأوك � � � � � ��راين ،ت �� �ص ��اع ��دت �أم �� ��س
اخلمي�س وت�يرة الق�صف املتبادل
بني رو�سيا و�أوكرانيا يف مقاطعة
دون�ي�ت���س��ك و� �س��ط � �س �ق��وط قتلى
وجرحى.
ج � ��اء ذل � ��ك ب �ع ��د ق �� �ص��ف رو� �س ��ي
عنيف طال بلدات حول دونيت�سك
يتمركز فيها اجلي�ش الأوكراين،
ور�صد �آث��ار ق�صف �أوك ��راين على
الإقليم االنف�صايل.
و�أخ �ل��ى امل��واط �ن��ون الأوكرانيون
مدن املقاطعة متجهني نحو غرب
البالد يف لفيف و�شرنيغف.
وت� ��اب� ��ع «ال� � �ق � ��وات االنف�صالية
ت�ط��وق امل ��دن وال �ب �ل��دات املتاخمة
لدونيت�سك وهي افديفكا ومارينكا
وبي�سكي وكرا�سنغورفكا».
ك��ذل��ك �أك ��د �أن ق ��وات دونيت�سك
االن �ف �� �ص��ال �ي��ة امل ��وال �ي ��ة ملو�سكو،
اق�ت�ح�م��ت ب�ل��دة بي�سكي املتاخمة
للإقليم وتقدمت يف عمقها.
ه��ذا و�أك��د �أم�ين ع��ام الناتو ،ين�س
�ستولتنربغ ،اخلمي�س� ،أن حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي � �س�ي�رد ب�شكل

الكويت :ن�أمل م��راع��اة الهواج�س
اخلليجيةحولاالتفاقالنوويالإيراين

•• الكويت-وكاالت:

�أعرب مندوب دولة الكويت الدائم
لدى الأمم املتحدة ال�سفري طارق
البناي عن �أمله ب ��أن يتم مراعاة
ال�ه��واج����س الكويتية واخلليجية
ح��ول االت �ف��اق ال �ن��ووي الإي ��راين،
م�ؤكداً �ضرورة متابعة تنفيذ قرار
جمل�س الأم��ن اخل��ا���ص بالتحقق
وال��ر��ص��د يف اي ��ران .ودع��ا البناي
الأطراف املعنية يف االتفاق النووي
�إىل ال �ع��ودة ل �ط��اول��ة املفاو�ضات
ب�ه��دف ال��و��ص��ول الت�ف��اق التحقق
م ��ن ��س�ل�م�ي��ة ال�ب�رن ��ام ��ج النووي
الإي ��راين من �أج��ل حتقيق الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
و�أكد موقف الكويت الثابت �إزاء ما
يتعلق باحلفاظ على الأمن وال�سلم
ال��دول �ي�ين وق���ض��اي��ا ن ��زع ال�سالح
ال �ن��ووي وع��دم ان�ت���ش��اره .و�أ�ضاف
«يتفق العامل على �أن معاهدة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية هي حجر
الأ��س��ا���س ملنظومة ع��دم االنت�شار
ونزع ال�سالح النووي.

الأمني العام حللف الناتو يلقي خطا ًبا يف مع�سكر لل�شباب يف �أوتويا ،الرنويج( .رويرتز)
ال � �ع� ��دوان � �ي� ��ة» ،وف � ��ق م� ��ا نقلته
جماعي �إذا فكر الرئي�س الرو�سي هذه احلرب.
يف االع � �ت� ��داء ع �ل��ى �أي دول � ��ة يف وتابع �أنه «رمبا ي�صبح واجبا على «رويرتز».
احللف ودول��ه اال�ستمرار يف دعم وو�� �ص ��ف م ��ا ت �ق��ول م��و� �س �ك��و �إن ��ه
احللف.
كما قال يف كلمة بلغته الرنويجية �أوك��ران�ي��ا بالأ�سلحة وامل�ساعدات «عملية ع�سكرية خ��ا��ص��ة» ب�أنها
الأم� ،إن احل��رب يف �أوك��ران�ي��ا هي الأخ� � ��رى ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة مقبلة هجوم على النظام العاملي الراهن،
�أخطر حلظة تعي�شها �أوروب��ا منذ ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون جن ��اح مو�سكو» ،وقال �إنه يتعني على التحالف منع
احلرب العاملية الثانية و�إنه يتعني م �� �ض �ي �ف �اً «م � ��ن م �� �ص �ل �ح �ت �ن��ا �أن انت�شار احلرب.
عدم ال�سماح لرو�سيا باالنت�صار يف يف�شل ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�سيا�سة وتابع :هذا �أخطر و�ضع يف �أوروبا

ائتالف دولة القانون :الكتل ال�سيا�سية لن توافق على �إعادة االنتخابات

مباحثات �سرية �إزاء الدعوات ال�صدرية حلل الربملان
•• بغداد-وكاالت:

ق��ال ع�ضو بائتالف دول��ة القانون
يف ال �ع��راق ل��وك��ال��ة (ب �غ��داد اليوم)
�إن ال�ك�ت��ل ال�سيا�سية م��ن الأك ��راد
وال�سنة والإطار التن�سيقي ال�شيعي
ل��ن ت��واف��ق على دع��وة زع�ي��م التيار
ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،لإعادة
االنتخابات وحل الربملان.
و�أ�� � �ض � ��اف ف ��ا� �ض ��ل م� � � ��وات ،ع�ضو
االئ� �ت�ل�اف ال� ��ذي ي�ت��زع�م��ه رئي�س
ال� ��وزراء ال�سابق ن��وري امل��ال�ك��ي ،يف
ت�صريحاته التي ن�شرتها الوكالة،
الأرب � �ع� ��اء� ،أن ه �ن��اك «ت �خ �ب �ط �اً يف
م �ط��ال��ب ال �ت �ي��ار ال �� �ص��دري وع ��دم
ا�ستقرار يف �أهدافه».
ورغم رف�ض زعيم التيار ال�صدري
م�ق�ت��دى ال���ص��در ال��دع��وة للحوار،
ك�شفت معلومات متداولة يف الغرف
ال�سرية وجود مباحثات �سرية بني
«الإطار» املوايل لإيران و«التيار».
وت� �ت� �ح ��دث امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � �ت ��ي مل

�أن�صار ال�صدر داخل الربملان العراقي لليوم اخلام�س على التوايل( .ا ف ب)
ي �ج��ر ت ��أك �ي��ده��ا �أو ن�ف�ي�ه��ا م��ن �أي ورغ ��م �أن ه�ن��اك م�ع�ل��وم��ات تذهب
م��ن ال �ط��رف�ين ،بح�سب م��ا �أف ��ادت ل �ل �ق��ول �إن ال �ط��رف�ي�ن ال�شيعيني
��ص�ح�ي�ف��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط �أم�س يجريان مباحثات يف طهران� ،إال �أن
اخلمي�س ،عن مباحثات خا�صة بد�أ �إع�لان قيادات «الإط��ار التن�سيقي»
يقودها زعيم «حتالف الفتح» هادي �أن العامري هو «�شيخ الإط��ار» ،ما
العامري بني ب�غ��داد ،حيث قيادات يعني �أن نوري املالكي ،زعيم ائتالف
«الإط ��ار التن�سيقي» ،واحل�ن��ان��ة يف «دول��ة ال�ق��ان��ون» ،مت ا�ستبعاده من
النجف حيث يقيم مقتدى ال�صدر .جو املباحثات.

منذ احل��رب العاملية الثانية� ..إذا
ف�ك��ر ال��رئ�ي����س ف�لادمي�ير بوتني،
جم� ��رد ال �ت �ف �ك�ير ،يف ف �ع��ل �شيء
مم��اث��ل ب��دول��ة ع���ض��و يف احللف
مثلما فعل يف جورجيا ومولدوفا
و�أوكرانيا ،ف�سيتدخل احللف على
الفور.
ه � ��ذا ،وك � ��ان ال��رئ �ي ����س الرو�سي
ف�ل��ادمي�ي��ر ب� ��وت�ي��ن ،ق� ��د �صرح
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،ب � ��أن مو�سكو
�سرتد باملثل �إذا �أق��ام حلف �شمال
الأطل�سي بنية حتتية يف فنلندا
وال���س��وي��د ب�ع��د ان�ضمامهما �إىل
الناتو.
ك�م��ا ق��ال زع�ي��م ال�ك��رم�ل�ين �إن ��ه ال
ي�ستبعد �أن ت�شهد عالقات بالده
م��ع هل�سنكي و�ستوكهومل توترا
ب���س�ب��ب ان���ض�م��ام�ه�م��ا �إىل حلف
�شمال الأط�ل���س��ي ،وف��ق م��ا نقلته
وكاالت �أنباء رو�سية.
ي ��أت ��ي ذل ��ك ف�ي�م��ا واف� ��ق جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي ،الأربعاء ،على
ان �� �ض �م��ام ال �� �س��وي��د وف �ن �ل �ن��دا �إىل
م�ن�ظ�م��ة ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
(الناتو) ،وهي خطوة تهدف �إىل
تعزيز التحالف الع�سكري بعد بدء
العملية الرو�سية يف �أوكرانيا.

و� �س �ت �ج��ري ال� �ق ��وات ع �ل��ى جميع
امل�ستويات تدريبات يومية».
وذك� � � ��رت ال � � � � ��وزارة �أن اجلي�ش
التايواين �أطلق قذيفة م�ضيئة،
ل�ي��ل الأرب� �ع ��اء اخل�م�ي����س ،لإبعاد
ط��ائ��رة م�سرية كانت حتلق فوق
جزيرة كينمن التي تبعد ع�شرة
ك �ي �ل��وم�ت�رات ف �ق��ط ع ��ن مدينة
�شيامن يف ال�صني القارية .ومل
ي�ح��دد ن��وع ال �ط��ائ��رة امل���س�يرة �أو
م�صدرها.
كما �أكدت وزارة الدفاع التايوانية
�أنها تعمل عن كثب مع ال�سلطات
الأخرى لتعزيز الأمن ال�سيرباين
مع ت�صاعد التوتر مع ال�صني.
وتعر�ضت عدة مواقع �إلكرتونية
حكومية يف ت��اي��وان ،مب��ا يف ذلك
موقع املكتب الرئا�سي ،لهجمات
�إل�ك�ترون�ي��ة م��ن اخل ��ارج يف وقت
� �س��اب��ق م ��ن الأ� � �س � �ب� ��وع ،وقالت
ال���س�ل�ط��ات �إن "بع�ضها �أطلقته
ال�صني ورو�سيا".
ويف ال�سياق ،ندد ممثل ال�سيا�سة
اخلارجية يف االحت��اد الأوروب ��ي،
جوزيب بوريل� ،أم�س ،باملناورات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة امل �ق ��رر
�إجرا�ؤها حول تايوان.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حل الغرف الع�سكرية يف ليبيا لتوحيد اجلي�ش

•• طرابل�س-وكاالت:

ق � ّرر املجل�س الرئا�سي الليبي ،ح� ّل كافة الغرف الع�سكرية التي مت
�إن�شا�ؤها خالل ال�سنوات املا�ضية لعدة �أغرا�ض ،وذلك يف �سياق امل�ساعي
التي يقودها لتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وقالت و�سائل الإعالم املحلية �أم�س اخلمي�س �إن عدد الغرف الع�سكرية
ال�ت��ي ي�شملها ق��رار احل � ّل يبلغ  15غ��رف��ة� ،أب��رزه��ا غ��رف��ة العمليات
امل�شرتكة باملنطقة الغربية التي يقودها رئي�س اال�ستخبارات املقال من
رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة واملوايل ملناف�سه فتحي با�شاغا،
اللواء �أ�سامة اجلويلي.
من جهته ،انتقد اجلويلي م��ؤخ��را عمل املجل�س الرئا�سي ،وق��ال يف
ت�صريحات �إعالمية �إنه «ارتكب �أخطاء كارثية فيما يخ�ص امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية» ،م�ضيفا �أن «لي�س لديه القدرة �أو ال�سلطة لل�سيطرة على
الوحدات الأمنية والع�سكرية التي ت�سعى �أن ت�صل للنظام».
جاء قرار حل الغرف الع�سكرية ،بعد يومني ،من لقاء املجل�س الرئا�سي
مع املدعي العام الع�سكري ال�ل��واء م�سعود ارح��وم��ة ،بح�ضور رئي�س
الأرك ��ان العامة للقوات التابعة حلكومة ال��وح��دة الوطنية الفريق
�أول حممد احلداد ،مت خالله مناق�شة امل�شاكل التي تواجه عددا من
الوحدات والإدارات الع�سكرية و�سبل حلحلتها لتتمكن من �أداء �أدوارها،
وفق القوانني واللوائح املعمول بها يف اخلدمة الع�سكرية.
ومن املتوقع� ،أن ترف�ض الغرف الع�سكرية �أو تتم ّرد على قرار ح ّلها من
املجل�س الرئا�سي ،و�سط خماوف من �أن تزيد هذه اخلطوة من حالة
التوتر وعدم اال�ستقرار يف ليبيا ،يف ظل احتدام العداء بني امللي�شيات
امل�سلحة املوالية لرئي�سي احلكومتني املتنازعتني على ال�شرعية عبد
احلميد الدبيبة وفتحي با�شاغا.
وث ّمة قلق �أمم��ي ودويل كبري ،من �أن �إمكانية �أن ي ��ؤدي ه��ذا العداء
والتناف�س �إىل ان��زالق البالد نحو القتال من جديد ،خا�صة يف ظل
ال��و��ض��ع الأم �ن��ي امل�ت��وت��ر ال ��ذي تعي�شه ال �ب�لاد واالن�ق���س��ام ال�سيا�سي
واملناطقي ،على وقع ا�ستعرا�ض كبري للقوة و�أعمال عنف متكررة من
امليلي�شيات امل�س ّلحة.

�سفينة حتمل �شحنة حبوب �أوكرانية تغادر لبنان وكييف حتتج

كييف-وكاالت:

دع ��ت �أوك��ران �ي��ا �أم ����س اخلمي�س
ل �ب �ن��ان �إىل ال�ت�راج ��ع ع��ن قرار
�أ� �ص��درت��ه حم�ك�م��ة يف طرابل�س
ي�سمح مب �غ��ادرة �سفينة �سورية
حمتجزة حتمل ما تقول كييف
�إنه حبوب �أوكرانية م�سروقة.
وق � � ��ال � � ��ت وزارة اخل� ��ارج � �ي� ��ة
الأوك��ران�ي��ة يف بيان �إنها "ت�شعر
ب�خ�ي�ب��ة �أم ��ل م��ن ق ��رار املحكمة
بال�سماح لل�سفينة الوديكيا التي
ترفع العلم ال�سوري باملغادرة"،
وذك � ��رت �أن "موقف ك �ي �ي��ف مل
ي�ؤخذ يف االعتبار".
وغ � ��ادرت ال���س�ف�ي�ن��ة "لودي�سيا"
ال �� �س��وري��ة ال �ق��ادم��ة م��ن رو�سيا
م��روراً بلبنان �إىل �سوريا �صباح
�أم� �� ��س م ��رف� ��أ ط��راب �ل ����س بعدما
�أ�صدرت قا�ضية الأمور امل�ستعجلة
بالإنابة يف طرابل�س زينب رباب
ق ��راراً ق�ضى بفك احل�ج��ز عنها
وال�سماح لها بالإبحار.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعالم»

�سفينة ال�شحن املحملة باحلبوب تغادر ميناء طرابل�س �شمال لبنان (ا ف ب)
�أم � ��� ��س� � ،س �م �ح��ت رئ��ا� �س��ة مرف�أ يف م�ن���ش��ور ع�بر �صفحتها على
طرابل�س لل�سفينة باملغادرة وفقا م ��وق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
"في�س بوك" �إن ال�شحنة التي
للأ�صول القانونية اللبنانية.
و�أع�ل��ن عن و�صول ال�سفينة �إىل حتملها ال�سفينة مت ت�صديرها
م��رف��أ ط��راب�ل����س� ،شمايل لبنان ،من ميناء فيودو�سيا ب�شبه جزيرة
حم �م �ل��ة ب �ق �م��ح وط � �ح �ي�ن ،قبل القرم على البحر الأ�سود.
�إ�سبوعني ،وب��د�أت االحتجاجات وتقول كييف �إن «ه��ذه ال�سفينة
والإن� ��ذارات م��ن ع��دد م��ن الدول حت� �م ��ل ك� �م� �ي ��ات م � ��ن احل� �ب ��وب
الغربية ت�صل �إىل لبنان ب�سببها .امل� � ��� � �س � ��روق � ��ة م� � ��ن الأرا� � � � �ض � � ��ي
وكانت ال�سفارة الأوكرانية قالت الأوكرانية».

ان����ه����ي����ار ���ص��وم��ع��ت�ين
�أخ���ري�ي�ن يف م��رف���أ ب�يروت
•• بريوت-رويرتز:

طالبان :ال معلومات لدينا
عن وجود الظواهري يف كابل

•• كابول-وكاالت:

�أك��دت حركة طالبان التي حتكم
�أفغان�ستان� ،أم�س اخلمي�س� ،أنه
مل يكن لديها معلومات ب�ش�أن
وج � ��ود زع �ي��م ت�ن�ظ�ي��م القاعدة
الإره ��اب ��ي� ،أمي ��ن ال �ظ��واه��ري يف
البالد ،وذلك بعد �أيام من مقتله
ب�صاروخ �أمريكي �أ�صاب منزال يف
العا�صمة كابل.
وذك � � ��رت ط ��ال� �ب ��ان يف ب� �ي ��ان �أن
ق � ��ادة احل ��رك ��ة «يف �أفغان�ستان
طلبوا من �أج�ه��زة اال�ستخبارات
�إج � � ��راء حت �ق �ي��ق م �ع �م��ق وج ��دي
ب���ش��أن احل��ادث��ة» ،بح�سب وكالة
«رويرتز».
وي �ع��د ه� ��ذا �أول ت�ع�ل�ي��ق ر�سمي
م��ن جانب احل��رك��ة على اغتيال
ال � �ظ� ��واه� ��ري يف ك� ��اب� ��ل ،الأح � ��د
املا�ضي ،حيث �أث��ار وج��وده هناك
ت � �� � �س� ��ا�ؤالت ك � �ث �ي�رة ،واع �ت�ب�رت ��ه
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة «انتهاكا
� � �ص� ��ارخ� ��ا» الت � �ف� ��اق م� �ب��رم بني
الطرفني.

�سريجي الفروف يف اخلط الأول للدفاع عن قرار احلرب

يعد يف مطابخ الكرملني:
ّ

طريقة بناء خطاب احلرب يف رو�سيا!

•• الفجر �-سريجي فيديونني* -فالريي كو�سوف**

تلتهم احلرب �أوكرانيا لأكرث من خم�سة �أ�شهر .ومع ذلك ،ف�إن العواقب
الوخيمة لهذا ال�صراع غري معروفة �إىل حد كبري يف رو�سيا.
لئن كان لدى جزء من املواطنني الرو�س �شعور بالعي�ش يف دي�ستوبيا
�أ�صبحت حقيقة ،ف�إن نظام فالدميري بوتني يتمكن من احلفاظ على
�سيطرة �صارمة على تداول املعلومات.
مع التالعب بالر�أي العام حتى ت�ستفيد �سيا�سة الكرملني جتاه �أوكرانيا
بدعم هائل من قبل الرو�س ( 75باملائة يف يونيو املا�ضي ،وفق بيانات
مركز ليفادا) ،يزود النظام ال�سكان با�سرتاتيجيات ا�ستطرادية ت�سمح
لهم ب�إنكار واقع خميف وغري �سار .وهناك م�ؤ�شرات �أخرى ت�ؤكد وجود
دعم ملمو�س للحملة الع�سكرية الرو�سية :وهكذا ،يف �أبريل  ،قال 36
باملائة من امل�ستطلعني �إنهم ي�شعرون بالفخر لل�شعب الرو�سي ،مقارنة بـ
(التفا�صيل �ص) 10
 17باملائة قبل عام.

�أف� � ��اد � �ش �ه��ود م ��ن روي �ت ��رز ب� ��أن
�صومعتني �أخ��ري�ين ع�ل��ى الأقل
يف م�ي�ن��اء ب�ي�روت ان �ه��ارت��ا �أم�س
اخلمي�س ،حيث جتمعت ح�شود يف
املوقع لإحياء ذكرى مرور عامني
على انفجار كارثي �أحلق �أ�ضرارا
ج�سيمة باملبنى.
وب��د�أت بقايا ال�صوامع ال�ضخمة
يف االن �ه �ي��ار ه ��ذا الأ�� �س� �ب ��وع� ،إذ
ان�ه��ارت ع��دة �صوامع ي��وم الأحد
وق��ال امل�س�ؤولون �إن املزيد منها
قد ينهار يف �أي وقت.
يف غ �� �ض��ون ذل ��ك � �ش ��ارك �آالف
املحتجني يف م�سريات بالعا�صمة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أم� �� ��س اخل �م �ي ����س ،يف
ذكرى مرور عامني على االنفجار
الكارثي مبرف�أ ب�يروت ،مرددين
هتافات تندد بف�شل احلكومة يف
ك�شف احلقيقة وراء االنفجار.
ويف واقعة تعيد للأذهان �أحداث
الكارثة ،انهارت بعد ظهر ام�س
ع ��دة � �ص��وام��ع ح �ب��وب ك��ان��ت قد
ت�ع��ر��ض��ت لأ�� �ض ��رار ب��ال�غ��ة جراء
االنفجار ،على بعد مئات الأمتار
فقط م��ن م�ك��ان جتمع احل�شود
على �ساحل املدينة.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

«ال�صحة» جتري  242,117فح�صا وتك�شف عن  1,084جامعة الإمارات للطريان ت�ست�ضيف امل�ؤمتر الدويل لإدارة الطريان نوفمرب املقبل
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 890حالة �شفاء

••�أبوظبي -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  242,117فح�صا جديدا خ�لال 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

 1,084حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  995,777حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف
الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,335حالة .و�أعلنت ال��وزارة �شفاء  890حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "-19وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  974,601حالة.

•• دبي-وام:

ت�ست�ضيف جامعة الإم��ارات للطريان ال��دورة الرابعة من امل�ؤمتر الدويل
لإدارة ال �ط�ي�ران  IAMCمب�ق��ره��ا يف دب��ي ي��وم��ي  21و 22نوفمرب
املقبل.
ويعد امل�ؤمتر من�صة عاملية جتمع ق��ادة وحم�تريف الطريان من ال�صناعة
والأو� �س��اط الأك��ادمي�ي��ة ملناق�شة الق�ضايا اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي
تواجه ال�صناعة وتقدمي نتائج �أحدث البحوث.
ووجه منظمو امل�ؤمتر الذي يعقد هذا العام حتت �شعار "م�ستقبل الطريان..
جائحة وحتديات كوفيد "-19دعوة �إىل املتخ�ص�صني يف جمال الطريان
وال �ق��ادة الأك��ادمي�ي�ين والباحثني وال�ط�لاب للت�سجيل وت�ق��دمي �أوراقهم

البحثية وامل�ساهمات القيادية الفكرية قبل � 31أغ�سط�س اجلاري.
وت�شمل املوا�ضيع التي �سيبحثها امل�ؤمترون �سيا�سة وتنظيم النقل اجلوي
وت�شغيل و�إدارة �شركات الطريان و�سالمة و�أمن الطريان ومتويل واقت�صاد
ال �ط�يران وتخطيط امل �ط��ارات و�إدارت �ه��ا و�إدارة وا�سرتاتيجية الطريان
والتقدم التكنولوجي وت�أثريه واملر�أة يف جمال الطريان وقانون الطريان
وا�ستدامة الطريان.
وق��ال الدكتور �أحمد العلي مدير جامعة الإم��ارات للطريان �إن اجلائحة
�شكلت حدثا مف�صليا �أح��دث تغيريا جذريا يف �صناعة ال�ط�يران وي�شكل
امل�ؤمتر املكان املنا�سب لال�ستماع �إىل اخلرباء حول كيفية ا�ستجابة ال�صناعة
والالعبني الرئي�سيني والأثر الذي �أحدثته اجلائحة على امل�شاريع واملبادرات
والتكنولوجيا واال�ستدامة وجمموعة كاملة من االهتمامات والفر�ص.

�أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي ي�شيد ب�إ�سهامات الإمارات يف تعزيز قيم ال�سلم والت�سامح

•• جدة-وام:

�أ�� �ش ��اد م �ع��ايل ح���س�ين �إب��راه �ي��م طه
الأم� �ي� ��ن ال � �ع� ��ام مل �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
الإ�سالمي ب�إ�سهامات دولة الإمارات،
ال ��دائ� �م ��ة يف ت �ع ��زي ��ز ق �ي ��م ال�سلم
وال �ت �� �س��ام��ح ،وال �ت �ع��اون ع�ل��ى اخلري
والت�ضامن ،م�ستذكرا ب�إعجاب كبري
ال��دور الريادي للم�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،وروح ال�سماحة
وال� �ت� ��� �س ��ام ��ح ال� �ت ��ي ط �ب �ع��ت جميع
مبادرات دولة الإمارات يف العامل.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال معاليه
�أم ����س الأول مب�ك�ت�ب��ه يف ج ��دة وفد
م �ن �ت��دى �أب��وظ �ب��ي ل�ل���س�ل��م برئا�سة
�سعادة املحفوظ بن بيه ،الأمني العام
للمنتدى وع�ضوية الدكتور خليفة
ال �ظ��اه��ري امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي وذلك
بح�ضور �سعادة نا�صر ب��ن هويدين

مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون الإ�� �س�ل�ام ��ي على
الكتبي ،قن�صل عام الدولة بجدة.
وعبرّ �سعادة املحفوظ بن بيه الأمني �إت��اح�ت��ه ه��ذه الفر�صة ،ال�ت��ي تندرج
ال �ع��ام مل�ن�ت��دى �أب��وظ �ب��ي لل�سلم عن �ضمن ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة لدولة
��س��روره و�شكره ملعايل ا ألم�ي�ن العام الإم��ارات وحر�صها على دع��م جهود

املنظمة مبا يحقق ال�سالم يف العامل ق�ي��م ال�ت���ض��ام��ن والأخ � ��وة والتعاون
ع�ل��ى م��ا ف�ي��ه اخل�ي�ر وب �ج �ه��وده��ا يف
الإ�سالمي والعامل �أجمع.
و�أ�شاد ابن بيه بالدور الذي تقوم به ت���ص�ح�ي��ح ال� ��� �ص ��ورة ال �ن �م �ط �ي��ة عن
منظمة التعاون الإ�سالمي ،يف ن�شر الإ�سالم التي تظهر الإ�سالم حاجزا

�أم��ام التقدم ال حافزا ل��ه ،والتعامل
م ��ع م �ظ��اه��ر ال �ت �ط ��رف يف العامل
الإ�� �س�ل�ام ��ي وال �ت �� �ص��دي للتيارات
واملجموعات املتطرفة التي اختطفت

منظمة التعاون الإ�سالمي ،دعوة من
معايل ال�شيخ عبداهلل بن املحفوظ
ب ��ن ب �ي��ه ،رئ �ي ����س م �ن �ت��دى �أبوظبي
ل�ل���س�ل��م ،رئ �ي ����س جم�ل����س الإم� � ��ارات
ل�ل�إف�ت��اء ال���ش��رع��ي ورئ�ي����س املجل�س
العلمي الأع �ل��ى جلامعة حممد بن
زاي� ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة ،حل�ضور
�أعمال امللتقى التا�سع ملنتدى �أبوظبي
ل�ل���س�ل��م ال� ��ذي ي�ن�ع�ق��د م�ط�ل��ع �شهر
دي�سمرب  2022ب�أبوظبي.
ورح ��ب �أم�ي�ن ع��ام منظمة التعاون
الإ�سالمي بالدعوة الكرمية ،م�ؤكدا
ح��ر��ص��ه ع�ل��ى احل �� �ض��ور ،وا�ستعداد
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ال �ت ��ام ل�ل�ع�م��ل مع
م�ن�ت��دى �أب��وظ �ب��ي لل�سلم والتعاون
م ��ن �أج � ��ل الإ�� �س� �ه ��ام م �ع��ا يف تعزيز
ال ��دي ��ن وات� �خ ��ذت ��ه ذري� �ع ��ة خلدمة ق �ي��م احل � ��وار وال �� �س�ل�ام والت�صدي
�أجنداتها اخلا�صة؛ املعادية للأوطان ل�لا� �س�لام��وف��وب �ي��ا وب �ن ��اء ج �ي��ل واع
والإن�سان.
ينبذ التطرف والعنف ،وينطلق يف
عام
�ن
ي
�
م
أ
�
ت�سلم
�اء،
�
ق
�
ل
�
ل
ا
ويف خ �ت��ام
م�سارات البناء وخدمة �أوطانه.

بدعم جتاوز  25مليار درهم  ..عام ا�ستثنائي يف ملف �إ�سكان املواطنني
•• �أبوظبي -وام:

حظي ملف "�إ�سكان املواطنني" يف دولة الإم��ارات منذ مطلع عام 2022
بعناية ا�ستثنائية �أ�سهمت يف حتقيق قفزات نوعية يف هذا القطاع احليوي �سواء
على ال�صعيد التنظيمي �أو على �صعيد االعتمادات املالية ال�ضخمة لتنفيذ
اخلطط وامل�شاريع وال�ت��ي بلغت نحو  25.28مليار دره��م على امل�ستويني
االحتادي واملحلي.
و�شهدت الإم ��ارات جمموعة من ال�ق��رارات وامل �ب��ادرات التي �أ�سهمت يف ر�سم
خارطة طريق وا�ضحة املعامل مل�ستقبل قطاع الإ�سكان احلكومي يف الدولة،
مت من خاللها ت�سهيل �إجراءات احل�صول على الدعم ال�سكني وتنويع م�صادر
التمويل ف�ضال عن حتقيق الغاية الأ�سا�سية يف تقلي�ص فرتة االنتظار بال�سنة
مل�ستحقي الدعم.
ويف ت�أكيد على �أن ملف �إ�سكان املواطنني ك��ان و�سيبقى يف ��ص��دارة �أولويات
القيادة الر�شيدة� ،أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،يف  5يونيو امل��ا��ض��ي ،با�ستكمال جميع طلبات املنح
الإ�سكانية لل�سنوات ال�سابقة� ،ضمن "برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان" ،عرب
مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،مببلغ  2.3مليار درهم ،يف �إطار حر�ص
�سموّه على تعزيز اال�ستقرار الأ�سري للمواطنني ،وتوفري احلياة الكرمية،
وحتقيق �سعادتهم.
و�أف��ادت وزارة الطاقة والبنية التحتية �أن امل�ب��ادرة ت�شمل طلبات م�ستحقي

املنح ال�سكنية �ضمن �شروط "برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان" وتت�ضمن �إن�شاء
امل�ساكن وا�ستكمالها و�صيانتها.
ويف  9مايو املا�ضي ،اعتمد جمل�س الوزراء �سيا�سة جديدة لقرو�ض الإ�سكان
احلكومي االحتادي تهدف �إىل توفري التمويل للقرو�ض الإ�سكانية من خالل
ال�شراكة م��ع القطاع اخل��ا���ص وامل���ص��ارف الوطنية ،مب��ا ي��دع��م امل�ستهدفات
املرتبطة بتقلي�ص فرتة االنتظار للطلبات.
وي�ستهدف برنامج التمويل الإ�سكاين يف �ضوء ال�سيا�سة اجلديدة �إ�صدار 13
�ألف قرار �إ�سكاين للخم�س �سنوات املقبلة "  " 2026 - 2022بتكلفة 11.5
مليار دره��م ،وتلبية االحتياجات امل�ستقبلية ملواطني ال��دول��ة ،والتي تهدف
مبجملها �إىل تعزيز اال�ستقرار الأ��س��ري وحتقيق ال��رخ��اء واحل�ي��اة الكرمية
والآمنة للمواطنني.
ووفقا لل�سيا�سة اجلديدة يقوم برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان بتمويل قيمة
الأرب��اح املرتتبة على القرو�ض نيابة عن املواطنني ،الأم��ر ال��ذي ي�ساهم يف
م�ضاعفة عدد القرارات التي ميكن �إ�صدارها �سنويا للقرو�ض وت�سريع �إجناز
الطلبات ،ال �سيما خالل اخلم�س �سنوات املقبلة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستدامة التمويل
وتغطية طلبات الإ�سكان من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
وبعد �أقل من �شهر ،جاءت �أوىل اخلطوات العملية لرتجمة �سيا�سة قرو�ض
الإ�سكان االحتادية اجلديدة على �أر�ض الواقع حيث �أقر جمل�س الوزراء خالل
جل�سته التي عقدت يف  7يونيو املا�ضي قرو�ضا �سكنية للمواطنني بقيمة 2.4
مليار درهم خالل ال�ستة �أ�شهر القادمة بواقع  500م�ستفيد �شهرياً ،حيث

�سيتم خ�لال العام اجل��اري  2022ا�ستهداف � 3آالف من امل�ستفيدين من
القرو�ض ال�سكنية.
ويف  6يوليو املا�ضي ،وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،ممثلة بربنامج
ال�شيخ زايد للإ�سكان ،مذكرة تفاهم م�شرتكة مع  4بنوك م�صارف وطنية،
وهي بنك �أبوظبي الأول ،وبنك الإم��ارات دبي الوطني �إ�ضافة �إىل بنك دبي
الإ� �س�لام��ي ،وم���ص��رف �أب��وظ�ب��ي الإ� �س�لام��ي ،وال�ت��ي مبوجبها �سيتم متويل
القرو�ض ال�سكنية.
وبالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم� ،أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية
�أ�سماء امل�ستفيدين من الدفعة الأوىل �ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة
والتي �شملت  500قرار بقيمة  400مليون درهم ،و�أعقبتها يوم �أم�س املوافق
� 3أغ�سط�س اجل��اري بالإعالن عن اعتماد الدفعة الثانية من امل�ستفيدين
للقرو�ض �ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة والتي �شملت �أي�ضا  500قرار
بقيمة  400مليون درهم.
وعلى امل�ستوى املحلي ،مي�ضي قطار �إ�سكان املواطنني بال�سرعة الق�صوى ،حيث
�شهد العام اجل��اري جمموعة من االعتمادات املالية ال�ضخمة لهذا القطاع
احليوي يف كل من �إمارة ابوظبي و�إمارة دبي �إىل جانب �إمارة ال�شارقة.
ففي �إمارة �أبوظبي بلغ جمموع امل�ستفيدين من حزمتي املنافع ال�سكنية التي
�صرفت خ�لال ال�ع��ام اجل��اري �أك�ثر م��ن  2447م��واط��ن وم��واط�ن��ة ،وبقيمة
�إجمالية و�صلت �إىل  3،86مليار درهم� ،شملت قرو�ض بناء ،و�صيانة وتو�سعة،
وهدم و�إعادة بناء ،وقرو�ض �شراء م�ساكن جاهزة ،و�إعفاء متوفني ومتقاعدين

من ذوي الدخل املحدود من �سداد باقي امل�ستحقات.
بدورها اعتمدت �إمارة دبي يف � 24أبريل املا�ضي حزمة �إ�سكانية �ضخمة بتكلفة
�إجمالية قدرها  6.3مليار درهم ،وت�ضم م�ساكن و�أرا�ض لـ  4610مواطنني،
وذلك و�ضمن برنامج �إ�سكان املواطنني يف الإمارة الهادف �إىل موا�صلة اجلهود
املكثفة لتنفيذ اال�سرتاتيجية التنموية واحل�ضرية لإمارة دبي لتكون املدينة
الأف�ضل للعمل واحلياة يف العامل.
وت�ضمنت احل��زم��ة �إن���ش��اء  1110م�ساكن يف منطقة اخل��وان�ي��ج الثانية،
وتخ�صي�ص  3500قطعة �أر�ض يف منطقتي �أم نهد الرابعة والعوير.
وكانت دبي قد �شهدت يف  3يناير املا�ضي اعتماد  600قر�ض �إ�سكاين مقدمة
من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان بقيمة  600مليون درهم.
وباالنتقال �إىل �إم��ارة ال�شارقة ،بلغت قيمة دفعتي م�ساعدات الدعم ال�سكني
للمواطنني التي مت اعتمادهما منذ بداية العام اجلاري  727مليون درهم
ا�ستفاد منها نحو � 1047شخ�صا ،وقد تنوعت امل�ساعدات ما بني بناء جديد
وا�ستكمال وا�ضافة و�صيانة واحل�صول على م�سكن حكومي جاهز ووحدات
�سكنية م�صغرة.
وخ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام �ست�صل قيمة ال��دع��م ال�سكني �إىل مليار دره ��م ،تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،الذي وجه ب�ضرورة مواكبة الأعداد املتزايدة
من املواطنني املحتاجني �إىل ال�سكن وت�سريع وترية امل�شاريع وتقلي�ص مدة
ت�سليم امل�ساكن للمواطنني.

«ق�ضاء �أبوظبي» و «الوطنية لإدارة الطوارئ» تبحثان �أطر تقوية �أوا�صر ال�شراكة
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبلت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،وفداً من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم��ات وال�ك��وارث ،وذل��ك يف �إط��ار تعزيز �سبل التعاون وال�شراكة وتبادل
امل�ع��ارف يف امل�ج��االت ذات االهتمام امل�شرتك ،مبا ي�سهم يف دع��م اال�ستقرار
الأمني واالجتماعي واالقت�صادي.
ت�أتي الزيارة متا�شياً مع توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�سة ،رئي�س دائ��رة الق�ضاء يف
�أبوظبي ،بتبادل اخلربات مع خمتلف اجلهات املعنية ،لتحقيق التكامل بني
امل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية ،و�صو ًال �إىل تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
وكان املهند�س �سعيد العمودي ،مدير مركز العلوم اجلنائية والإلكرتونية
بدائرة الق�ضاء ،قد ا�ستقبل الوفد الذي تر�أ�سه حمد �سيف الكعبي ،مدير
�إدارة ح��وادث امل��واد اخلطرة يف الهيئة ،وبحثا �أط��ر تقوية �أوا�صر ال�شراكة
الفاعلة لتحقيق التطلعات ال��ري��ادي��ة .وت�ع��رف ال��وف��د خ�لال ال��زي��ارة على
مهام و�أق�سام مركز العلوم اجلنائية والإلكرتونية التابع للدائرة ،والذي

يقدم خدمات متنوعة عرب منظومة متطورة ومتكاملة وفق �أرقى امل�ستويات
العاملية ،مبا ي�ضمن فاعلية منظومة العدالة اجلنائية ،و�صو ًال �إىل حتقيق
ق�ضاء عادل وناجز.
واطلع الوفد على �آليات عمل املخترب الكيميائي ونطاقه وكوادره املتخ�ص�صة
وم � ��وارده الفنية امل�ستخدمة يف فح�ص امل���ض�ب��وط��ات املختلفة والعينات
البيولوجية لتحديد �أن��واع امل��واد املخدرة وفح�صها ب�شكل ع��ام يف خمتلف
الق�ضايا ،و�آليات عمل املخترب الإلكرتوين واخت�صا�صاته وبراجمه التحليلية
و�أحدث التقنيات والتكنولوجيا املتطورة يف املخترب وتطورها النوعي ،والذي
ي�ضطلع ب��دور حم��وري يف م�ساندة املحاكم والنيابات يف ق�ضايا اجلرائم
الإلكرتونية املعرو�ضة عليهم ،حيث يعمل على فح�ص الهواتف الذكية
وال�شبكات واحلوا�سب الآلية وح�سابات التوا�صل االجتماعي.
كما تعرف على جهود املركز يف تطبيق �أف�ضل املعايري الدولية يف جمال
الهيكل التنظيمي للهيئة ،ب�ه��دف و��ض��ع ا�سرتاتيجية وط�ن�ي��ة للت�صدي
الفحو�ص اجلنائية� ،إ�ضافة �إىل تعزيز التوا�صل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني اخلدمات.
وبيوت اخلربة العاملية ،ف�ض ً
ال عن حر�صه على تبادل املعارف واخلربات يف من جانبه قدم وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ،حلوادث املواد اخلطرة من خالل تنظيم وتوحيد اجلهود الوطنية للقيادة
امل�ج��االت ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك ،مب��ا ينعك�س على ج��ودة الأداء وتطوير عر�ضاً حول دور �إدارة ح��وادث امل��واد اخلطرة ،والتي مت ا�ستحداثها �ضمن وال�سيطرة املوحدة على م�ستوى الدولة.

«التنمية الأ�سرية» تطلق «بطاقة بركتنا» لتعزيز حياة كبار املواطنني
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"بطاقة بركتنا" ل �ف �ئ��ة كبار
امل��واط �ن�ي�ن وم ��ن يف ح�ك�م�ه��م حتت
� �ش �ع��ار "كبار يف اخل �ب��رة ك �ب��ار يف
العطاء" وذلك انطالقاً من ر�ؤيتها
ور� �س��ال �ت �ه��ا و جم � ��االت اهتمامها
املتمثلة يف الدعم املتكامل وال�شامل
ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة امل �ه �م��ة يف املجتمع،
وتعزيز �صلة الأب�ن��اء بهم ،وتوعية
الأ� �س��ر ب��امل�ت�ط�ل�ب��ات واالحتياجات
النف�سية وال�صحية واالجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة ل�ل�م��راح��ل العمرية
املتقدمة مبا ي�ضمن اندماجها يف
املجتمع مع فئات عمرية خمتلفة،
وت � ��وف �ي��ر ح � �ي� ��اة ك� ��رمي� ��ة و�آم � �ن� ��ة
لأفرادها.
تمُ �ن��ح "بطاقة بركتنا" لفئة كبار

امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين "� 60سنة
ف�أكرث" امل�سجلني يف قاعدة بيانات
امل�ؤ�س�سة وتت�ضمن كافة اخلدمات
والت�سهيالت املقدمة م��ن اجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية ب�إمارة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ف �ئ��ة ك� �ب ��ار املواطنني
ومن يف حكمهم� ،إ�ضافة �إىل مزايا
وخ ��دم ��ات ب �ط��اق��ة ف��زع��ة املُقدمة
خ�صي�صاً لكبار املواطنني واملقيمني
� �ض �م��ن م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م املربمة
ب�ي�ن امل��ؤ��س���س��ة و� �ص �ن��دوق التكافل
االجتماعي بوزارة الداخلية لتوفري
امل ��زاي ��ا واخل �� �ص��وم��ات يف القطاع
اخلا�ص.
ج � � ��اءت "بطاقة بركتنا" نتاج
اجل � �ه ��ود امل �� �ض �ن �ي��ة ال� �ت ��ي تبذلها
م�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة التاحة
اخل��دم��ات احلكومية والت�سهيالت
وامل� ��زاي� ��ا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركائها

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن وامل �ت �م �ث �ل�ي�ن يف
"دائرة تنمية املجتمع ،ديوان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة ،ديوان
مم �ث��ل احل��اك��م يف م�ن�ط�ق��ة العني،
دائ � ��رة الإ� �س �ن��اد احل �ك��وم��ي ،دائ ��رة
ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ب �ل��دي��ة مدينة
�أب ��وظ �ب ��ي ،دائ � ��رة ال �ق �� �ض��اء ،دائ ��رة
التنمية االقت�صادية ،هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية ،هيئة
�أب��وظ�ب��ي ل�ل�إ��س�ك��ان ،هيئة �أبوظبي
للدعم االجتماعي ،م�ؤ�س�سة الرعاية
االجتماعية و�ش�ؤون الق�صر ،مركز
ال�ن�ق��ل امل�ت�ك��ام��ل�� ،ش��رط��ة �أبوظبي،
ف ��زع ��ة ،ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ،هيئة البيئة ـ
�أبوظبي ،جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
هيئة �أب��وظ�ب��ي ال��رق�م�ي��ة� ،صندوق
�أبوظبي للتقاعد ،م�ؤ�س�سة الإمارات
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م امل��در� �س��ي ـ ت�ع�ل�ي��م ،هيئة

�أبوظبي للدفاع املدين ،نادي تراث
الإم ��ارات� ،صندوق ال��زك��اة ،الهالل
الأحمر الإم��ارات��ي� ،شركة �أبوظبي
للخدمات ال�صحية ـ �صحة� ،ضمان،
هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة
الرقمية ـ ات�صاالت ـ دو ،من�صتي و
امل�ؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان
والأحياء املائية بالعني".
تهدف "بطاقة بركتنا" �إىل ح�صر
ك ��اف ��ة اخل� ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة لكبار
امل��واط�ن�ين وم��ن يف حكمهم �ضمن
م �ن �ظ ��وم ��ة ع� �م ��ل واح � � � ��دة ت�سهل
ا� �س �ت �ف��ادت �ه��م م�ن�ه��ا وت �ع��ري��ف كبار
املواطنني باخلدمات والت�سهيالت
امل �ت��واف��رة وامل �ق��دم��ة ل�ه��م يف جميع
ال�ق�ط��اع��ات على امل�ستويني املحلي
واالحت� ��ادي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل توفري
ت �� �س �ه �ي�ل�ات وخ� ��� �ص ��وم ��ات لكبار
املواطنني من القطاعات املختلفة

لتح�سني جودة حياتهم.
و �أك � � � ��دت �� �س� �ع ��ادة م� � ��رمي حممد
ال ��رم �ي �ث ��ي م ��دي ��ر ع � ��ام م�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية� ،أن امل�ؤ�س�سة تويل
فئة ك�ب��ار امل��واط�ن�ين �أه�م�ي��ة كبرية
وحتر�ص ب�شكلٍ دائ� ٍ�م على تخفيف
الأع �ب��اء ع�ن�ه��م م��ن خ�ل�ال ت�سهيل
و�صولهم للخدمات وتقدمي �أوجه
الرعاية االجتماعية املتكاملة لهذه
ال �ف �ئ��ة امل �ه �م��ة يف امل �ج �ت �م��ع ،وذل ��ك
ب �ه��دف االرت� �ق ��اء ب �ج ��ودة حياتهم
ومتكينهم من امل�شاركة واالنخراط
يف املجتمع باعتبارهم بركة الدار
وج��زءاً ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع
الإم ��ارات ��ي .وق��ال��ت �سعادتها�" :إن
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ت�ضطلع
ب� ��دوره� ��ا االج� �ت� �م ��اع ��ي جت � ��اه فئة
ك �ب��ار امل ��واط� �ن�ي�ن ،ت��رج �م��ة لر�ؤية
وت��وج�ي�ه��ات �سمو ال�شيخة فاطمة

بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
ال � �ع� ��ام رئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
ل�ل��أم ��وم ��ة وال �ط �ف��ول��ة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "
�أم الإمارات" ،التي ت�ستهدف توفري
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�صحية
والنف�سية وال�ترف�ي�ه�ي��ة ،واملتمثلة
يف �إت��اح��ة اخل��دم��ات ال �ت��ي تتيحها
"بطاقة بركتنا" والتي تعترب نتاج
جهود خمل�صة قامت بها م�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س ��ري ��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
�شركائها اال�سرتاتيجيني لت�سهيل
الوقت و اجلهد و منحهم الأولوية
يف اجل � �ه� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة لإن � �ه ��اء
م�ع��ام�لات�ه��م واخل ��دم ��ات اخلا�صة
بهم".
و �أ��ض��اف��ت :تتيح "بطاقة بركتنا"
ال �ع ��دي ��د م ��ن امل� ��زاي� ��ا ال� �ت ��ي متكن
ك �ب��ار امل��واط �ن�ي�ن وم ��ن يف حكمهم

م��ن معرفة اخل��دم��ات املُقدمة من
اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية
و اخلا�صة امل�شاركة يف البطاقة من
خ�ل�ال ال�ك�ت�ي��ب امل��رف��ق بالبطاقة
وال �ت �ط �ب �ي��ق ال ��ذك ��ي الأم� � ��ر ال ��ذي
�سي�سهل و�صولهم وح�صولهم على
اخلدمات ،و�أي�ضاً توفري اخلدمات و
الت�سهيالت و املميزات التي تقدمها
اجل � �ه� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة يف بطاقة
واح � ��دة �إ� �ض��اف��ة �إىل م�ساعدتهم
لإن �ه��اء طلباتهم الإل�ك�ترون�ي��ة من
ِق� �ب ��ل م ��وظ ��ف يف اجل� �ه ��ة يف حال
ع��دم متكينهم م��ن اال��س�ت�ف��ادة من
اخل ��دم ��ات ال��رق �م �ي��ة .و تطرقت
ال��رم�ي�ث��ي �إىل منظومة اخلدمات
االجتماعية املتكاملة التي تقدمها
م�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة لتعزيز
جودة حياة كبار املواطنني ،واملتمثلة
يف طلب ع�ضوية يف نادي بركة الدار

و ال� �ت ��ي مت �ك��ن امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن من
الأن�شطة التثقيفية و االجتماعية
و ال���ص�ح�ي��ة و ال��ري��ا� �ض �ي��ة وطلب
ع�ضوية يف جمل�س احلكماء ،والتي
ت �ت �ي��ح ال�ت���س�ج�ي��ل ل �ل �ح �� �ص��ول على
فر�ص م�شاركة جمتمعية وتطوعية،
وطلب امل�ساندة االجتماعية لكبار
امل ��واط � �ن �ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ،و�أي� ��� �ض� �اً
ط �ل��ب ب �ط��اق��ة ب��رك�ت�ن��ا ال �ت��ي تمُ نح
للمواطنني واملقيمني امل�سجلني يف
قاعدة بيانات امل�ؤ�س�سة.
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تفاعل كبري مع «برنامج �صيفنا �سعادة» يف عجمان
•• عجمان-وام:

برعاية �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي تتوا�صل فعاليات الربنامج ال�صيفي حلكومة عجمان بن�سخته
الثالثة "�صيفنا �سعادة" و ي�ستمر حتى � 18أغ�سط�س اجلاري.
حتظى الفعاليات املتنوعة والأن���ش�ط��ة املختلفة مبتابعة وم�شاركة فئات
املجتمع كافة �إىل جانب اهتمام �أولياء الأمور بالربامج املعرفية و الدينية
و الريا�ضية و التطويرية التي تدعم مواهب �أبنائهم و ت�سهم يف تطوير
قدراتهم على خمتلف الأ�صعدة.
و �شهدت فعاليات الأ�سبوع الثاين من الربنامج م�شاركة وا�سعة من جميع

�شرائح املجتمع وتنوعت مبادرات الربامج املجتمعية و التي تت�صدرها مبادرة
"�أ�سرة وطن" و التي تنظم للمرة الثالثة على التوايل برعاية وزارة تنمية
املجتمع� .شارك يف املبادرة � 32أ�سرة مواطنة وتهدف �إىل �إب��راز دور الأ�سر
املتميزة يف املجتمع و تعزيز جناحاتها لت�صبح �أكرث تطورا وازدهارا.
و ا�ستقطبت الفعاليات املجتمعية املقدمة ل��ذوي الإع��اق��ة ع��ددا كبريا من
امل�شاركني �إذ �شارك � 32شخ�صا يف فعالية تن�س الطاولة و بطولة الكريم
" فئة الإعاقة ال�سمعية" للبالغني ،و� 15شخ�صا يف مباريات كرة الهدف
للمكفوفني ،و� 16شخ�صا يف رمي الرمح و اجللة للإعاقة احلركية للبالغني،
و� 30شخ�صا يف رمي الرمح واجللة للإعاقة احلركية واملكفوفني كل الفئات
�إ�ضافة �إىل � 14شخ�صا يف الألعاب الرتفيهية للإعاقة الذهنية.

و نالت الأن�شطة و الفعاليات الثقافية والعلمية تقدير و �إ�شادة فئات املجتمع
كافة ومن بينها برنامج االعالمي ال�شامل حيث تفاعل امل�شاركون مع برنامج
�صناعة املحتوى مب�شاركة �صانع املحتوى حممد العجماين الذي تطرق �إىل
كيفية اختيار املحتوى الهادف.
وجرى تنظيم برنامج القانون والإعالم وقدمه املحامي �إبراهيم احلو�سني
و حتدث خالله عن قانون اجلرائم الإلكرتونية و تناول �أهم الأم��ور التي
يجب جتنبها خالل الن�شر يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إىل جانب برنامج
االحرتاف يف الت�صوير مب�شاركة امل�صور ماجد الزرعوين الذي حتدث عن
�أ�سا�سيات الت�صوير ،وبرنامج الإلقاء وعرافة احلفل الذي قدمته الإعالمية
حمدة احل�م��ادي .وجذبت الفعاليات التطويرية  118م�شاركا� ،إذ �شارك

� 34شخ�صا يف برنامج دبلوم ريادة الأعمال ،و 21يف ح�صة الطبخ ،و38
يف برنامج �أ�سا�سيات الإلقاء والتقدمي �إىل جانب  25م�شاركا يف برنامج طي
املالب�س الذي تعلم من خالله الأطفال كيفية طي مالب�سهم وترتيب �أ�سرة
غرفهم .و�أقيمت خالل الفعاليات الدينية دورة مكثفة عن بعد لتحفيظ
القر�آن الكرمي للذكور والإناث مب�شاركة � 122شخ�صا �إىل جانب م�سابقة
فار�س احلفظ ،وم�سابقة �أجمل ترتيب �إ�ضافة �إىل م�سابقة فار�س ال�سلوة.
و تنوعت الأن�شطة وامل�سابقات الريا�ضية� ،إذ �أقيمت فعاليات كثرية يف برامج
التايكوندو وال�سباحة وال�برن��ام��ج الرتفيهي وال�ل�ي��اق��ة البدنية للرجال
وال���س�ي��دات والأط �ف��ال مب�شاركة م��ن خمتلف الفئات وب�ل��غ ع��دد امل�شاركني
 1008م�شاركني.
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الإمارات وم�صر تبحثان التعاون امل�شرتك ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
•• القاهرة -وام:

التقى �سعادة حامد الزعابي ،املدير
العام للمكتب التنفيذي ملواجهة
غ�سل الأم� ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب
يف الإم� � � ��ارات ،مب �ع��ايل امل�ست�شار
�أحمد خليل ،رئي�س جمل�س �أمناء
وح� ��دة م �ك��اف �ح��ة غ �� �س��ل الأم � ��وال
ومت��وي��ل الإره � � ��اب يف جمهورية
م�صر العربية ،والقا�ضي الدكتور
حامت علي ،املمثل الإقليمي ملكتب
الأمم امل�ت�ح��دة امل�ع�ن��ي باملخدرات
واجلرمية ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ملناق�شة جهود البلدين
و�أوجه التعاون والتن�سيق امل�شرتك
ب �ي �ن �ه �م��ا يف م� ��واج � �ه� ��ة ج ��رائ ��م
غ�سل الأم� ��وال ومكافحة متويل
الإرهاب.

وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض اجل� ��ان � �ب� ��ان �أب� � ��رز
ال�ت�ط��ورات على م�ستوى املنطقة
ب�شكل عام والتن�سيق بني اجلانبني
ب�شكل خا�ص ،وت�ضمن ذلك عر�ضا
ت�ق��دمي�ي��ا م��ن امل �ك �ت��ب التنفيذي
مل��واج�ه��ة غ�سل الأم � ��وال ومتويل
الإرهاب ب�ش�أن �أهم اخلطوات التي
مت��ت يف م��ا يتعلق بتقييم الدولة
وجت��رب �ت �ه��ا يف ت �ط��وي��ر منظومة
ف� ّع��ال��ة مل��واج�ه��ة اجل��رائ��م املالية،
وال �� �ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص،
�إىل جانب عر�ض من فريق عمل
وح� ��دة م �ك��اف �ح��ة غ �� �س��ل الأم � ��وال
ومت��وي��ل الإره ��اب امل�صرية ب�ش�أن
�سبل النهو�ض باملنظومة الوطنية
و�أب ��رز اخل�ط��وات التي مت��ت يف ما
ي�خ����ص ت�ق�ي�ي��م ج �م �ه��وري��ة م�صر
العربية.

و� � �ص� ��رح ال� ��زع� ��اب� ��ي ب� � � ��أن املكتب
التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال
ومت��وي��ل الإره� ��اب ي��وا��ص��ل جهود
اط � �ل� ��اع ال � �� � �ش� ��رك� ��اء ال ��دول� �ي�ي�ن
والإقليميني على م�ستجدات خطة
العمل ال��وط�ن�ي��ة ،و�أب ��رز امل�شاريع
وامل � � �ب� � ��ادرات ال� �ت ��ي ن �ع �م��ل عليها
بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية
يف الدولة ل�ضمان الإطار امل�ستدام
ملواجهة غ�سل الأم��وال ومكافحة
متويل الإرهاب.
وقال  :يعد التوا�صل امل�ستمر مع
�شركائنا �أح��د �أول��وي��ات �أجندتنا
الوطنية وا�سرتاتيجيتنا يف املكتب
التنفيذي ،ويقع التعاون الدويل
وت �ب��ادل امل �ع��رف��ة يف ��ص�ل��ب جهود
دول��ة الإم ��ارات ملكافحة اجلرمية
امل��ال�ي��ة ،ويظهر الت�سليم الناجح

ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ب�ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة بدبي
�أه�م�ي��ة ه��ذا االع�ت�م��اد ودوره الفاعل
يف تعزيز القدرة التناف�سية ملركز دبي
للإخ�صاب كوجهة مثالية للمر�ضى
م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ..م�شرياً
�إىل اجل �ه ��ود ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا فرق
العمل املختلفة للح�صول على هذا
الإجناز و�إعداد وت�أهيل خدمات املركز
للتوافق م��ع امل�ع��اي�ير العاملية جلودة
و�سالمة اخلدمات ال�صحية يف الهيئة
ال�ك�ن��دي��ة ال��دول �ي��ة وه��و الأم ��ر الذي
ي�ؤكد التزام الهيئة مبوا�صلة تقدمي
خ��دم��ات�ه��ا ال�صحية وف �ق �اً للمعايري
العاملية املطبقة يف هذا املجال .وقال
�إن مركز دبي للإخ�صاب يعد �أحد �أهم
امل��راك��ز الطبية التخ�ص�صية الرائدة
على م�ستوى منطقة اخلليج العربي
وال �� �ش��رق الأو� �س ��ط يف جم ��ال تقدمي
خدمات امل�ساعدة الطبية على احلمل
والإجناب وهو من املراكز الرئي�سية يف
الدولة التي ت�ساهم مببادرات متنوعة
لتح�سني ن�ت��ائ��ج م ��ؤ� �ش��رات انخفا�ض
اخل���ص��وب��ة ل��دى خمتلف اجلن�سيات

من جميع �أنحاء العامل حيث يطبق
�أف �� �ض��ل ال�ب�روت ��وك ��والت واملمار�سات
العالجية يف جم��ال الإخ���ص��اب لرفع
م �ع��دالت احل �م��ل وحت �� �س�ين ال�صحة
الإجنابية ومبا يتجاوز الن�سب العاملية
يف هذا املجال .من جانبها ذكرت هناء
طحواره مديرة مركز دبي للإخ�صاب
�أن ح�صول املركز على ه��ذا االعتماد
ج��اء بعد اجتياز امل��رك��ز كافة �شروط
ومتطلبات احل�صول على هذا االعتماد
بعد عملية التدقيق واملراجعة من قبل

ا�سرتداد الأ�صول والتنفيذ ال�سريع
للعقوبات املالية امل�ستهدفة.
و�أ�ضاف :جتمعنا �شراكة قوية مع
جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة
يف جمال مكافحة متويل الإرهاب،
ونحن نث ّمن التن�سيق الفعال مع
�شركائنا ه�ن��اك .م��ن جانبه� ،أكد
م�ع��ايل امل�ست�شار خليل �أن زيارة
ك ��ل م ��ن � �س �ع��ادة ح��ام��د الزعابي
وال ��دك� �ت ��ور ح� ��امت ع �ل��ي ت� ��أت ��ي يف
�إط� ��ار ت��دع�ي��م م���س�يرة العالقات
الإم ��ارات� �ي ��ة امل �� �ص��ري��ة الوثيقة،
وال �ت��ي ت�ع��د من��وذج �اً مل��ا ي�ج��ب �أن
ت �ك��ون ع�ل�ي��ه ال �ع�ل�اق��ات العربية
نظراً ملا تتمتع به من خ�صو�صية
ل�ل�م���ش�ت�ب��ه ب �ه��م ال � �ت� ��زام ال ��دول ��ة ال�ن�ظ��ام امل ��ايل ح�ي��ث حققت دولة و�شراكة ا�سرتاتيجية ،كما ينتهج
ب��ال�ع�م��ل م��ع ��ش��رك��ائ�ن��ا الدوليني الإم� ��ارات نتائج ب ��ارزة م��ن خالل البلدان �سيا�سة تقوم على �إر�ساء
ملالحقة ك��ل م��ن ي�سيء ا�ستخدام ت��رك �ي��زه��ا اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي على ال �� �س�لام واال� �س �ت �ق��رار ومكافحة

الإرهاب ،واجلرائم املالية .بدوره،
ق � ��ال ال �ق ��ا� �ض ��ي ال ��دك� �ت ��ور ح ��امت
ع�ل��ي  :ن��رح��ب ب��ال���ش��راك��ة املثمرة
التي ام�ت��دت على م��دار ال�سنوات
املا�ضية م��ع اجل�ه��ات الوطنية يف
الإم � � ��ارات ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع املكتب
التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب يف جمال تطوير
اجلهود الوطنية لتق�صي وك�شف
التحويالت املالية غري امل�شروعة
ومكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل
الإره� � � � ��اب ل �ي ����س ع �ل��ى امل�ستوى
الوطني فقط بل على امل�ستويني
الإق� �ل� �ي� �م ��ي وال � � � ��دويل ح� �ي ��ث �أن
دول��ة الإم ��ارات ه��ي �إح��دى الدول
املحورية اقت�صادياً وجت��اري�اً على
م�ستوى املنطقة والعامل .و�أ�ضاف:
يدعم مكتب الأمم املتحدة املعني

باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي ج�ه��ود املكتب
التنفيذي يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع كافة
اجل�ه��ات املعنية باملنطقة لتبادل
ال� �ت� �ج ��ارب واخل � �ب ��رات يف جمال
مكافحة غ�سل الأم� ��وال ومتويل
الإره � � ��اب ،م �� �ش�يرا �إىل �أن زي ��ارة
رئ�ي����س امل�ك�ت��ب التنفيذي والوفد
رفيع امل�ستوى �إىل القاهرة تهدف
�إىل تعزيز �سبل التن�سيق والتعاون
امل �� �ش�ت�رك ،وت �ن �م �ي��ة ال �� �ش��راك��ة يف
�إط � ��ار ب ��رام ��ج ال �ع �م��ل م ��ع مكتب
الأمم امل�ت�ح��دة امل�ع�ن��ي باملخدرات
واجل��رمي��ة يف مكافحة اجلرمية
املنظمة والوقاية منها على كافة
امل���س�ت��وي��ات ال��وط�ن�ي��ة والإقليمية
والدولية وفقاً للمعايري والقواعد
الدولية للأمم املتحدة.

جتديد االعتماد الكندي ملركز دبي للإخ�صاب يف جمال ال�صحة الإجنابية «الفئة املا�سية»

•• دبي-وام:

مت �ك��ن م ��رك ��ز دب� ��ي لل��إخ �� �ص��اب من
جت��دي��د االع�ت�م��اد العاملي م��ن الهيئة
ال�ك�ن��دي��ة ال��دول�ي��ة يف جم��ال ال�صحة
الإجن ��اب � �ي ��ة ع ��ن "الفئة املا�سية"
ليكون بذلك املركز احلكومي الأول
والوحيد على م�ستوى ال�ع��امل الذي
ي�ح���ص��ل ع �ل��ى ه ��ذا االع �ت �م��اد للمرة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل وذل � ��ك بعد
تطبيق كافة متطلبات احل�صول على
ه��ذه الفئة التي تعد �أعلى فئة تمُ نح
مل�خ�ت�برات م��راك��ز امل���س��اع��دة الطبية
على الإجن��اب .ويعك�س هذا االعتماد
اخلدمات املتميزة التي يقدمها مركز
دبي للإخ�صاب املتما�شية مع املعايري
العاملية املطبقة يف املراكز املتخ�ص�صة
والتي ت�ساهم يف تعزيز �سالمه املر�ضى
والتعامل الآمن مع العينات الب�شرية
يف ج�م�ي��ع م��راح��ل ال �ع�ل�اج بتقنيات
امل �� �س��اع��دة ال �ط �ب �ي��ة ع �ل��ى الإجن� � ��اب.
و�أك��د الدكتور �أحمد بن كلبان املدير
التنفيذي لقطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية

جمموعة م��ن اخل�ب�راء املتخ�ص�صني
يف جم� ��ال خ ��دم ��ات الإخ� ��� �ص ��اب من
الهيئة الكندية والتي ركزت على كافة
اجلوانب املهنية التخ�ص�صية والتقنية
والأج �ه��زة وامل �ع��دات الطبية والت�أكد ب�ع�ق��د ور�� ��ش ع �م��ل ل �� �ش��رح متطلبات التي ح�صل عليها املركز والتي فاقت االعتماد والتي ت�شمل القيادة وجودة
م ��ن م� ��دى ال � �ت� ��زام امل ��رك ��ز بتطبيق ومعايري جتديد االعتماد حيث ركزت التوقعات ومكنت املركز من احل�صول �إج��راءات العمل يف خمترب الإخ�صاب
املعايري وال�شروط الالزمة للح�صول الزيارات على التقييم املبدئي لتجديد على �شهادة متيز �ضمن " فئة الأملا�س" وج � ��ودة و�إج � � � ��راءات ال �ع �م��ل ملختلف
على ه��ذا االعتماد �إ�ضافة �إىل تنفيذ االعتماد خالل �شهر فرباير املا�ضي بن�سبة  98.8%وملدة الثالث �سنوات اخل��دم��ات يف امل��رك��ز ب�شكل ع��ام ومبا
ب��رن��ام��ج ال ��زي ��ارات امل�ي��دان�ي��ة لتقييم وال�ت�ق�ي�ي��م ال�ن�ه��ائ��ي و�إ�� �ص ��دار �شهادة وذل ��ك ب�ع��د ح���ص��ول��ه ع�ل��ى االعتماد ي���ض�م��ن االرت� �ق ��اء ب �ج��ودة اخلدمات
م��دى ج��اه��زي��ة خم�ت�بر ع�ل��م الأجنة االعتماد ال��دويل خ�لال �شهر يونيو لأول م��رة يف ع��ام .. 2016م�شرية املقدمة وفق املعايري العاملية للح�صول
يف مقر املبنى اجلديد للمركز والقيام املا�ضي .وا�ستعر�ضت نتائج التقييم �إىل املعايري التي يركز عليها برنامج على االعرتاف العاملي .و�أو�ضحت �أن

التقييم رك��ز على م��دى التزام املركز
بتطبيق املعايري البالغ عددها 484
معيارا حيث متكن املركز من حتقيق
�أعلى م�ستوى لتطبيق معايري القيادة
بن�سبة  100%البالغ عددها 112
معيارا وحتقيق �أعلى م�ستوى لنتائج
تطبيق املعايري الفنية املرتبطة بجميع
العالجات و�إجراءات العمل وجماالته
يف خم�ت�بر ع�ل��م الأج �ن��ة ال�ت��اب��ع ملركز
دب��ي ل�ل�أخ���ص��اب ل�ع��دد  372معيارا
ح �ي��ث ح �ق��ق امل ��رك ��ز ن �ت �ي �ج��ة بن�سبة
 .97.60%ولفتت هناء طحوراه
�إىل �أن معايري الهيئة الكندية ت�ساعد
مقدمي اخلدمات ال�صحية على تلبيه
ط�ل�ب��ات الإم �ت �ي��از يف جم ��ال ال�صحة
الإجن ��اب �ي ��ة واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى اجل ��ودة
و�سالمة املر�ضى وحت�سني ورفع كفاءة
الأداء ال�ع��ام ملختلف �سيا�سات العمل
ب�ج��ودة عالية ومب��ا ي�ساهم يف تقليل
م �� �س �ت��وى امل �خ��اط��ر و� �ض �م��ان ت�أمني
متطلبات التعامل الآمن مع العينات
ال�ب���ش��ري��ة �أو الأج �ن��ة امل�ل�ق�ح��ة ب�أعلى
م�ستوى من احلذر والأمان.

م�ساران للدراجات الهوائية وامل�شاة ومناطق ا�سرتاحة

بلدية مدينة �أبوظبي تطوّر جُ
وت ّمل �شارعي زايد الأول ودملا ب�آالف الزهور والنباتات وال�شجريات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أجن��زت بلدية مدينة �أبوظبي ،من
خالل بلدية مركز املدينة ،م�شروع
تطوير �أع �م��ال التجميل الطبيعي
على �أط ��راف ��ش��ارع دمل��ا م��ن تقاطع
ال �ف�لاح وح �ت��ى ت�ق��اط��ع � �ش��ارع هزاع
يف االجت � ��اه اخل � ��ارج ،ويف اجلزيرة
الو�سطية ل�شارع زاي��د الأول ،وذلك
�ضمن �إط��ار احل��ر���ص على االرتقاء
امل�ستمر مبكونات البنية التحتية،
وحت���س�ين امل�ظ�ه��ر ال �ع��ام واجلمايل
ل�شوارع �أبوظبي ومرافقها.
كما ا�ستهدف امل�شروع زي��ادة الرقعة
اخل�ضراء وا�ستحداث مرافق خدمية
وترفيهية ريا�ضية لإ�سعاد ال�سكان،
حيث ت�ضمن نطاق م�شروع تطوير
�شارع دملا العديد من الأعمال منها:
 �إن�شاء م�سار ل�ل��دراج��ات الهوائيةب �ط��ول ( )474م�ت��راً وع��ر���ض 3

�أم ��ا ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د �أع �م��ال التجميل
ال�ط�ب�ي�ع��ي يف اجل ��زي ��رة الو�سطية
ل�شارع زايد الأول ف�شملت:
 زراع��ة �أ�شجار م��زه��رة و�شجرياتزينة ومغطيات تربة.
 زراع��ة  220م��ن �أ�شجار توبوبيا�أرجنتينا املزهرة.
 زراع ��ة  24,500م��ن �شجرياتال��زي�ن��ة ن��وع تيكوما امل��زه��ر باللون
الأ�صفر.
 زراع��ة مغطيات ال�ترب��ة مب�ساحة�إجمالية  6950م�ت�راً مربعاً من
نوع البن�سيتيوم والبورتوالكا.
 �إن�شاء ر�صيف �صيانة على �أطرافاجل��زي��رة الو�سطية بطول 3780
مرتاً طولياً
زي � �ن ��ة م� ��ن ن� � ��وع روي � �ل � �ي� ��ا ،وديليا ال � �ل ��ون مب �� �س��اح��ة ( )463م �ت�راً امل�ج��اورة ملواقف البا�صات مب�ساحة  -فر�ش احل�صى التجميلي �أبي�ض
�أمتار ،ومب�ساحة �إجمالية ( - )1422زراع � � � � ��ة ( )87م � ��ن �أ� � �ش � �ج ��ار الزينة من نوع الدودونيا.
ً
ً
ً
كلية بلغت ( )6890م�ترا مربعا ،اللون على �أطراف ال�سياج املعدين يف
البون�سيانا املزهرة ،و(� )18شجرة  -زراعة ( )8626زهرة من الزهور و��س�ي���س�ي�ف�ي��وم مب �� �س��اح��ة �إجمالية مربعا.
مرتاً مربعاً.
ً
 �إن���ش��اء ( )13منطقة ا�سرتاحة ومت ت��زوي��د م �ن��اط��ق اال�سرتاحات اجلزيرة الو�سطية مب�ساحة 1250( )2179مرتاً مربعا.
املو�سمية.
 �إن �� �ش��اء مم� ��رات ل�ل�م���ش��اة بطول غاف ،و(� )11شجرة �سدر.مرتا طولياً.
 زراع ��ة ( )3270م��ن �شجريات  -زراع��ة مغطيات ت��رب��ة و�شجريات  -ر� �ص��ف احل �� �ص��ى ال�ت�ج�م�ي�ل��ي بني مر�صوفة بالبالط وتغطي املناطق باملقاعد واخلدمات الأخرى.�إجمايل (� )410أمتار طولية.

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612
2022 - Issue No 13612

August

5

�أخبـار الإمـارات

Friday

خالل رحلة تثقيفية نظمها مركز �سعادة كبار املواطنني �ضمن فعاليات املن�صة ال�صيفية

كبار املواطنني يتعرفون على �إجنازات مركز حممد بن را�شد للف�ضاء
•• دبي – الفجر:

نظم مركز �سعادة كبار املواطنني بعجمان التابع ل��وزارة تنمية املجتمع ،رحلة
تثقيفية لعدد من كبار املواطنني واملواطنات منت�سبي النادي النهاري� ،إىل مركز
حممد بن را�شد للف�ضاء ،وذلك �ضمن فعاليات "املن�صة ال�صيفية املجتمعية"
و"�صيفنا �سعادة" .جاءت الزيارة يف �إطار �سعي الوزارة لتعريف كبار املواطنني
باملنجزات احل�ضارية والعلمية التي ت�شهدها الدولة ،متا�شياً مع م�ستهدفات
ال�سيا�سة الوطنية لكبار املواطنني مبحاورها التي تعزز احلياة الن�شطة لهذه
الفئة ،مبا يدعم توجهات ال��وزارة لتقدير كبار املواطنني وتعزيز �أوج��ه جودة

04

احل�ي��اة لديهم .وت�ضمنت ال��رح�ل��ة ،التعريف ب��اخل��دم��ات التي يقدمها مركز
حممد ب��ن را��ش��د للف�ضاء ،م��ن خ�لال ع��ر���ض ت�ق��دمي��ي� ،أعقبته ج��ول��ة لكبار
املواطنني تعرفوا خاللها �إىل الأق�سام ،ومهام عمل الفرق واملرافق املهمة و�أبرز
املعامل التي ي�شملها املركز ،وذلك مبرافقة عدد من امل�س�ؤولني يف املركز.
وق��د ع�ّب�رّ ك�ب��ار امل��واط�ن�ين ع��ن �سعادتهم و�شكرهم ملنظمي ه��ذه ال��زي��ارة التي
�أك�سبتهم امل�ع��ارف واملعلومات يف جم��ال الف�ضاء ،وو�ضعتهم يف �صورة التقدم
العلمي ال��ذي حت��رزه الدولة يف كافة املجاالت ،وال �سيما يف جمال تكنولوجيا
الف�ضاء .وق��د اختتمت ال��زي��ارة بتبادل ال��دروع التذكارية بني م�س�ؤويل مركز
�سعادة كبار املواطنني ومركز حممد بن را�شد للف�ضاء.

حول «�سبل الإفادة من الذاكرة ال�شفاهية يف حفظ التاريخ»

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�ستعد لعقد ندوته ال�سابعة يف مو�سمه الثقايف 2022
•• �أبوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�شيف واملكتبة الوطنية
حت�ضري الرتتيبات الالزمة لعقد
ندوته االفرتا�ضية ال�سابعة �ضمن
م��و� �س �م��ه ال �ث �ق��ايف ل �ع��ام ،2022
بعنوان�" :سبل الإفادة من الذاكرة
ال�شفاهية يف ح�ف��ظ التاريخ" يف
� 24أغ�سط�س اجل��اري ،مب�شاركة
ع � ��دد م� ��ن اخل � �ب ��راء والباحثني
واملخت�صني ،والتي ي�سلط ال�ضوء
فيها على �أهمية التاريخ ال�شفاهي
يف ت ��وث �ي ��ق الأح� � � � ��داث الفرعية
ال �ت��ي ت��دون �ه��ا ��ص�ف�ح��ات التاريخ؛
ول�ك�ن�ه��ا ح�ف�ظ��ت يف ذاك� ��رة ال ��رواة
ممن عا�صروا الأح��داث قبل قيام
االحت� ��اد ،و�أ��س��ال�ي��ب ال��و��ص��ول �إىل
جمهور املهتمني -لكي حت��ثّ كبار دول� ��ة الإم � � ��ارات امل �ج �ي��د وتراثها
امل �ع��ارف املحفوظة يف ذاك ��رة كبار هذا املجال.
امل��واط �ني��ن ،و�إم �ك��ان �ي��ة اال�ستفادة وت ��أت��ي ه��ذه ال �ن��دوة ال�ت��ي ينظمها امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى توثيق ال�ع��ري��ق ،وح�ف��ظ للقيم واملبادئ،
من خمرجات الذاكرة ال�شفاهية ،الأر�شيف واملكتبة الوطنية -عرب ذاك ��رت� �ه ��م يف �أر�� �ش� �ي ��ف ال �ت ��اري ��خ وال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د ،ال�ت��ي يفخر
ال ��س�ي�م��ا و�أن الأر� �ش �ي��ف واملكتبة ق�ن��وات ال�ت��وا��ص��ل التفاعلية حتى ال �� �ش �ف��اه��ي ب ��الأر�� �ش� �ي ��ف واملكتبة بها جمتمع الإمارات.
الوطنية ل��ه جتربته ال��ري��ادي��ة يف ت���ص��ل �إىل ال���ش��ري�ح��ة الأك �ب�ر من الوطنية ،ويف ذل��ك خدمة لتاريخ وملا كان التاريخ ال�شفاهي خمت�صاً

ب�ت���س�ج�ي��ل ت��اري��خ دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة وتراثها املعنوي،
وت��وث �ي �ق��ه ع ��ن ط ��ري ��ق ال ��رواي ��ات
ال �� �ش �ف��اه �ي��ة وم� ��ا ت �ن��اق �ل �ت��ه ذاك� ��رة
امل�ع�م��ري��ن وامل�خ���ض��رم�ين و�شهود
ال�ع���ص��ر ،ف� ��إن الأر� �ش �ي��ف واملكتبة
الوطنية قد �أواله اهتماماً كبرياً
ك��ون��ه ج � ��زءاً م ��ن ذاك � ��رة الوطن،
وم���ص��دراً تاريخياً وت��راث�ي�اً مهماً
يف ك�ت��اب��ة ت��اري��خ وت� ��راث املنطقة،
وه��و ير�صد الأح� ��داث التاريخية
و�أمن��اط احلياة يف املا�ضي ب�إجراء
ح��واراتٍ �صوتية ومرئية يف �سبيل
ح � �ف� ��ظ خ� ��� �ص ��و�� �ص� �ي ��ات جمتمع
الإم��ارات املادية واملعنويةُ ،ت�صنف
وتحُ فظ للأجيال القادمة.
ويرثي الأر�شيف واملكتبة الوطنية
�أر��ش�ي��ف ال�ت��اري��خ ال�شفاهي مبئات
امل �ق��اب�لات ال �ت��ي ت�سهم يف � ْإط�ل�اع
ال� �ن� �� ��شء ع �ل ��ى �أ�� �س ��ال� �ي ��ب احل �ي ��اة
وم � ��راح � ��ل ت� �ط ��وره ��ا يف خمتلف
م�ن��اط��ق دول ��ة الإم� � ��ارات العربية

املتحدة قبل قيام االحت��اد وبعده،
وه ��ذا مم��ا ي�ع��زز ال�ه��وي��ة الوطنية
لدى �أبناء املجتمع ،ويعمق �أوا�صر
االنتماء للوطن وال ��والء لقيادته
احلكيمة.
وجت� � ��در الإ�� � �ش � ��ارة �إىل �أن لدى
الأر�شيف واملكتبة الوطنية خرباء
وخمت�صني يعملون ب�شكل م�ستمر
على �إج��راء املقابالت بال�صوت� ،أو
بال�صوت وال�صورة ،وقد القت وفود
الأر�شيف واملكتبة الوطنية املخت�صة
ب��ال�ت��اري��خ ال���ش�ف��اه��ي ت��رح�ي�ب�اً من
الكثري من املواطنني الذين �سهلوا
ع �ل �ي �ه��م م �ه��ام �ه��م ،وق ��دم ��وا لهم
معلومات مهمة ج��داً ع��ن بدايات
ق �ي��ام ال��دول��ة ع�ل��ى ي��د امل �غ �ف��ور له
ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد بن �سلطان�آل نهيان ،و�إخوانه حكام الإمارات،
وك � ��ان ل �ه��ذه امل �ق��اب�ل�ات �أهميتها
ال� �ك� �ب�ي�رة يف ت� �ق ��دمي املعلومات
ال���ص�ح�ي�ح��ة وامل��وث �ق��ة للباحثني
واملهتمني بتاريخ الإمارات.

�ضمن م�شاركته يف ندوة عاملية ب�أملانيا

«تريندز» ي�ؤكد على �ضرورة تعزيز الت�سامح والتعاي�ش و�سيا�سات التعددية الثقافية ملواجهة العنف الديني
•• �أبوظبي-الفجر:

ي�شارك مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات يف ندوة عاملية حتمل عنوان:
"امل�صاحلة وحتوُّل ال�صراعات ون�شر ثقافة ال�سالم" ،ينظمها "التحالف
الأكادميي لدرا�سات امل�صاحلة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا" ،خالل
الفرتة من الأول وحتى اخلام�س من �أغ�سط�س اجلاري ،يف جامعة فريدري�ش
�شيلر يف مدينة جينا الأملانية.
وت�أتي م�شاركة مركز تريندز يف هذه الندوة العاملية �ضمن جهوده البحثية
والعلمية لن�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش وتعزيز قيم ال�سالم والأخ ّوة،
و�إر�ساء مبادئ احلوار والتفاعل وتق ُّبل الآخر ،وميثل "تريندز" يف الندوة ٌّ
كل
من� :سلطان العلي نائب رئي�س قطاع البحث العلمي ،والدكتور كري�ستيان
�ألك�سندر ،رئي�س ق�سم الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف املركز.

وثيقة الأخوة الإن�سانية
وطرح مركز تريندز يف جل�سات الندوة املو�سعة ورقة بحثية بعنوان" :الت�سامح
والتعاي�ش و�سيا�سات التعددية الثقافية  ..كيفية مواجهة العنف الديني"،
حيث �أكد الدكتور كري�ستيان �ألك�سندر رئي�س ق�سم الدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف "تريندز" �أنه انطالقاً من �ضرورة متابعة العمل على املبادئ التي ن�صت
عليها «وثيقة الأخوة الإن�سانية من �أجل ال�سالم العاملي والعي�ش امل�شرتك»،
التي و ّقعت عام  2019يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي ،الهادفة �إىل تعزيز
ثقافة االحرتام املتبادل ،وحتقيق تقدم ملمو�س على طريق حتقيق �أهدافها
الطموحة ،فقد ت�شكلت اللجنة العليا للأخ ّوة الإن�سانية ،وهي جلنة دولية
ت�ضم �شخ�صيات دينية وعلمانية ،وتتوىل الإ��ش��راف على التنفيذ ال�سليم
ملبادئ وثيقة الأخوة الإن�سانية ودعم املبادرات الهادفة لن�شر ثقافة ال�سالم

والت�سامح والتعاي�ش.
احلوار بني الأديان
و�أ��ش��ار الدكتور �ألك�سندر �إىل �أن "بيت العائلة الإبراهيمية" ،وه��و جممع
متعدد الأدي� ��ان يقع يف ج��زي��رة ال�سعديات ب��أب��وظ�ب��ي� ،سي�ضم "م�سجداً،
وكني�س ًة ،وكني�ساً" ،و�سيتم ت�سميتها بالرتتيب :م�سجد الإم ��ام الطيب،
وكني�سة القدي�س فرن�سي�س ،وكني�س مو�سى بن ميمون ،وهو ما يج�سد مبادئ
احلوار بني الأديان ،ويوفر بيئة �آمنة ميكن فيها لقيم الت�سامح واالعتدال
والتعاي�ش ال�سلمي �أن تتحول من مبادئ �أخالقية �إىل ممار�سات عملية.
�صراع ح�ضاري
وب�ين �أن النمط امل�ع�ت��اد للفعاليات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي ت��رك��ز على ن�شر قيم

«جمعية الإمارات لإدارة حقوق الن�سخ»  ..نقطة حتول يف واقع ال�صناعات الإبداعية املحلية
•• ال�شارقة -وام:

ت�شكل ان�ط�لاق��ة "جمعية الإم� ��ارات
لإدارة ح �ق��وق الن�سخ" ،الأوىل من
ن��وع�ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة ،ن�ق�ط��ة حت ��ول يف
قطاع ال�صناعات الإب��داع�ي��ة يف دولة
الإمارات ،وتعزز دعائم �أ�سواق الطباعة
والن�شر وت�ضمن ن�شاطها وازدهارها
يف بيئة حتفز االرت�ق��اء ب�سبل توفري
وت��وزي��ع املحتوى الإب��داع��ي وحمايته
واحلفاظ على حقوق �أ�صحابه.
وم� ��ع �إط� �ل ��اق اجل �م �ع �ي��ة� ،أ�صبحت
دول��ة الإم� ��ارات م��رك��زاً لأول جمعية
م�ت�خ���ص���ص��ة ب �ح �م��اي��ة ح �ق ��وق ن�سخ
امل� �ط� �ب ��وع ��ات وامل �� �ص �ن �ف��ات املكتوبة
وامل���ص��ورة يف ال�ع��امل العربي ،لتن�ضم
�إىل �أكرث من  80دولة لديها جمعيات
مماثلة لإدارة حقوق الن�سخ يف جميع
�أنحاء العامل.
وت �ع��د اجل�م�ع�ي��ة خ �ط��وة م�ه�م��ة نحو
� �ض �م��ان ح� �ق ��وق ال �ت ��أل �ي ��ف والن�شر
وامل� �ع� �ن� �ي�ي�ن ب ��امل� �ح� �ت ��وى الإب � ��داع � ��ي،
مب ��ا يف ذل ��ك امل ��ؤل �ف�ي�ن والنا�شرين
وال��ر� �س��ام�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين يف �صناعة
الكتاب الإماراتي ،من خالل القوانني

والت�شريعات املنا�سبة ،كما يتما�شى
ت�أ�سي�س اجلمعية مع توجهات الدولة
وج�ه��وده��ا املتوا�صلة لتطوير قطاع
الن�شر وتر�سيخ دوره ال��رائ��د �سفرياً
لإدارة حقوق الن�سخ يف املنطقة.
وي � �ع� ��د ت� ��أ�� �س� �ي� �� ��س ج �م �ع �ي��ة حلقوق
الن�سخ عام ً
ال رئي�ساً لتحفيز الك ّتاب
وال ��ر� �س ��ام�ي�ن ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر حمتوى
�إب ��داع ��ي ،وت���ش�ج�ي��ع ال�ن��ا��ش��ري��ن على
اال��س�ت�ث�م��ار يف ال���ص�ن��اع��ات الثقافية
والإب ��داع �ي ��ة دون اخل ��وف م��ن تكبد
اخل �� �س��ائ��ر ب �� �س �ب��ب امل �م ��ار� �س ��ات غري
ال �ق��ان��ون �ي��ة م �ث��ل ال �ق��ر� �ص �ن��ة ون�سخ
امل�صنفات دون احل�صول على موافقة
�أ�صحابها وتعوي�ضهم ،حيث يعاين
ال �ك � ّت ��اب وال ��ر� �س ��ام ��ون والنا�شرون
م��ن ن�سخ �أعمالهم دون �إذن�ه��م ودون
احل �� �ص��ول ع �ل��ى �أي م���س�ت�ح�ق��ات �أو
تعوي�ضات.
وم��ن خ�لال االن�ضمام �إىل اجلمعية،
�أ� � �ص � �ب� ��ح امل� � ��ؤل� � �ف � ��ون وال ��ر� � �س ��ام ��ون
والنا�شرون الإبداعيون قادرين على
امل�ط��ال�ب��ة ب��دف�ع��ات وم���س�ت�ح�ق��ات لهم
ع�ن��د �إع ��ادة �إن �ت��اج �أع�م��ال�ه��م بوا�سطة
امل���س�ت�خ��دم�ين امل���س�ج�ل�ين احلا�صلني

على ترخي�ص حقوق الن�سخ.
وقالت اليازية خليفة ،رئي�سة "جمعية
الإم � ��ارات لإدارة ح�ق��وق الن�سخ" �إن
االقت�صاد املعريف والثقايف والإبداعي
ي�ت�ط�ل��ب ع�م�ل�ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ليزدهر
وي �ت �ط��ور ،وه ��ذا ال�ت�ك��ام��ل والتناغم
يتحقق بوجود منظمات حقوق الن�سخ
التي تعمل على �إدارة عملية الإنتاج
الإب� ��داع� ��ي ع ��ن ط��ري��ق ن �� �ش��ر ثقافة
اح�ت��رام ح �ق��وق ال�ن���س��خ يف املجتمع،
وح �ف��ظ ح �ق��وق ال �ع��ام �ل�ين يف قطاع
ال�ن���ش��ر الإب ��داع ��ي وامل �ع��ريف ،و�ضمان
مكاف�أتهم على ج�ه��وده��م الإبداعية

ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن امل �ح �ل��ي والعاملي،
م�شرية �إىل �أن اجلمعية ت�ه��دف �إىل
حتقيق التوازن ال�صحيح بني �أ�صحاب
احلقوق الإبداعية وبني م�ستخدمي
�إنتاجهم يف الدولة بدءا من قطاعات
الثقافة والتعليم.
وقالت كارولني مورغان ،الأمني العام
ل�لاحت��اد ال ��دويل للمنظمات املعنية
بحقوق الن�سخ "�إفرو"  :ال تقت�صر
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن �إدارة ح �ق��وق الن�سخ
على الك ّتاب والنا�شرين ،و�إمنا ت�شمل
امل�ؤ�س�سات التعليمية وال�شركات ،وتوفر
ل�ه��م ال��و� �س��ائ��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة للو�صول
�إىل جمموعة متنوعة م��ن املحتوى
الإب��داع��ي ب�شروط ب�سيطة ،وت�شمل
الفوائد �أي�ضاً الو�صول �إىل املنظمات
الإقليمية املعنية بحقوق الن�سخ من
خ�ل�ال �إب� � ��رام ات �ف��اق �ي��ات ث�ن��ائ�ي��ة مع
�أع���ض��اء االحت ��اد ال ��دويل للمنظمات
املعنية بحقوق الن�سخ "�إفرو".
ب��دوره��ا ،قالت �سيلفي ف��ورب��ن ،نائب
امل��دي��ر ال �ع��ام لإدارة ح �ق��وق الن�سخ
وال���ص�ن��اع��ات الإب��داع �ي��ة يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية "وايبو":
يف ظ� ��ل ال� �ت ��وج� �ه ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة نحو

ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وخ��ا��ص��ة يف جمال
ال�صناعات الإب��داع�ي��ة و�إن �ت��اج الكتب
واملناهج املدر�سية ،تربز �أهمية الدور
ال ��ذي تلعبه م�ن�ظ�م��ات �إدارة حقوق
ال �ن �� �س��خ يف ت �� �س �ه �ي��ل ال ��و�� �ص ��ول �إىل
املحتوى الإبداعي ومكاف�أة �أ�صحابه،
ويعد ال�ت��زام دول��ة الإم ��ارات بالنظام
ال ��دويل لإدارة ح�ق��وق الن�شر عام ً
ال
داع �م �اً الزده ��ار ال�صناعات الثقافية
والإبداعية فيها ،وي�أتي ان�ضمامها لنا
يف �إطار �إميانها الرا�سخ ب�أن االقت�صاد
الإب ��داع ��ي ه��و امل�ح�ف��ز الأول لتطور
اقت�صادات املعرفة ومنوها.
وت �� �ش �م��ل ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة "جمعية
الإم� � � � ��ارات لإدارة ح �ق ��وق الن�سخ"
الإ�� � �ش � ��راف ع �ل��ى �إع � � � ��ادة ا�ستخدام
امل���ص�ن�ف��ات امل�ط�ب��وع��ة والإلكرتونية
م ��ن ق �ب��ل امل���س�ت�ف�ي��دي��ن يف امل ��دار� ��س
واجلامعات ومراكز الن�سخ والطباعة
واملكتبات العامة بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املعنية ومن �ضمنها وزارة
االقت�صاد ،ووزارة الرتبية والتعليم،
و��س�ت���س�ت�ف�ي��د امل ��ؤ� �س �� �س��ات املرخ�صة
م��ن جم�م��وع��ة ث��ري��ة م��ن املحتويات
الإب��داع �ي��ة م�ق��اب��ل ر� �س��وم حم ��ددة يف

�إطار �أنظمة وت�شريعات وقوانني تت�سم
ب�أعلى معايري ال�شفافية.
وم��ن خ�ل�ال االن���ض�م��ام �إىل االحت��اد
ال� ��دويل للمنظمات امل�ع�ن�ي��ة بحقوق
ال�ن���س��خ "�إفرو" ال ��ذي ي���ض��م 153
ع���ض��واً يف �أك�ث�ر م��ن  80دول��ة حول
ال�ع��امل� ،سيتمكن الك ّتاب والنا�شرون
م ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى دف� �ع ��ات حقوق
امل�ل�ك�ي��ة ع�ن��د ا� �س �ت �خ��دام امل�ستفيدين
املرخ�صني يف تلك ال��دول لأعمالهم
حتت �إ�شراف "جمعية الإمارات لإدارة
حقوق الن�سخ" ،ويعد االن�ضمام �إىل
هذه ال�شبكة العاملية فر�صة للح�صول
ع�ل��ى الأع �م��ال الإب��داع �ي��ة م��ن جميع
ت�ل��ك ال ��دول ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا �أكرث
م��ن  80دول ��ة ،وا��س�ت�ف��ادة امل�ؤ�س�سات
التعليمية وال�شركات احلا�صلة على
ترخي�ص اجلمعية منها.
وت �ت �� �ض �م��ن ر�ؤي � � ��ة ك ��اف ��ة املنظمات
املعنية بحقوق الن�سخ حتفيز الك ّتاب
وال��ر��س��ام�ين والنا�شرين على تعزيز
�إن �ت��اج �ه��م الإب ��داع ��ي واالرت � �ق ��اء به،
م��ا ي� ��ؤدي �إىل تر�سيخ �أ��س����س املعرفة
و��ض�م��ان من��و االق�ت���ص��اد والقطاعات
الإبداعية ،وازدهارها.

التعاي�ش والت�سامح وحت�ظ��ى بتغطية �إع�لام�ي��ة وا��س�ع��ة وت�ست�ضيف قادة
روحيني بارزين ،وت�شهد م�شاركة وا�سعة مل�ؤ�س�سات متولها الدول قد يدفع
املراقبني من �أ�صحاب النظرة الناقدة �إىل اعتبارها مبادرات تروج للحوار
بني الأديان ،و�أنها �سلعة ي�سهل متييزها وا�ستهالكها وفهم نتيجتها.
و�أ��ض��اف رئي�س ق�سم الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف "تريندز"" :يف ال�صراع
احل�ضاري ب�ين الت�سامح والتع�صب ،تقف ال��دول بقوة �إىل جانب النظام
الأخالقي العاملي والقيم الليربالية التي ترى احل��وار بني الأدي��ان وقبول
الآخ ��ر ��س�م��ات رئي�سية للمجتمعات امل��زده��رة يف امل�ستقبل" ،م��و��ض�ح�اً �أن
التوظيف الأي��دي��ول��وج��ي للإ�سالم بطريقة مت�ساحمة مهم ج��داً لتعزيز
�صورة �أي بلد على ال�ساحة الدولية ،وحماية النظام فيه من التهديدات
الداخلية ،كما �أن دعم وتعزيز قيم ومبادئ الت�سامح والتعاي�ش و�سيا�سات
التعددية الثقافية �ضرورة حتمية ملواجهة العنف الديني.
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

فقدان �شهادات ا�سهم

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة
الأ�سماك (�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17608بعدد � 1800سهم
 - 2حف�صه علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17613بعدد � 1200سهم
 - 3عبد الرحمن علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17609بعدد � 1200سهم
 - 4هاجر علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17611بعدد � 1200سهم
 - 5ا�سماء علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17612بعدد � 1200سهم
 - 6فاطمة علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17610بعدد � 1200سهم
 - 7مرمي علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17616بعدد � 1200سهم
 - 8خولة علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17615بعدد � 1200سهم
� - 9ساره علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17614بعدد � 1200سهم
 - 10عبد اهلل علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17620بعدد � 1800سهم
 - 11حممد علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17618بعدد � 1800سهم
 - 12عمر علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17619بعدد � 1200سهم
- 13عبد الرحيم علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17621بعدد � 1800سهم
 - 14عفراء علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK1718035بعدد � 1200سهم
 - 15عائ�شة علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK17617بعدد � 1200سهم
- 16ابراهيم علي عمر باحلتي�ش اجلابري � -شهادة رقم  ASMAK1718036بعدد � 1200سهم

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�شركة املذكورة اع�لاه �أو االت�صال على
موبايل رقم  0507110400م�شكورا.

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612

�أخبـار الإمـارات
�شرطة �أبوظبي تدعو ال�سائقني �إىل القيادة
الآمنة وجتنب الأودية �أثناء هطول الأمطار

•• �أبوظبي-وام:

دع��ت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني �إىل االل�ت��زام بالقيادة الآم�ن��ة على ال�ط��رق الداخلية
واخلارجية �أثناء هطول الأمطار والتقلبات اجلوية و عدم االقرتاب من �أماكن جريان
الأودية وجتمعات املياه واتباع �إر�شادات وتعليمات اجلهات املخت�صة حفاظا على �سالمة
اجلميع .و حثت م�ستخدمي الطرق على متابعة حالة الطق�س قبل التحرك باملركبة،
وخف�ض ال�سرعات على الطرق وترك م�سافة �أمان كافية بني املركبات.
و �أكدت �شرطة �أبوظبي خطورة قيام ال�سائق بالت�صوير �أو االن�شغال بغري الطريق م�شددة
على �ضرورة التقيد بال�سرعة املحددة و املو�ضحة على ال�شواخ�ص واللوحات الإر�شادية
الإلكرتونية بالطرق .
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 939عملية جراحية و� 15040ألف مرتدد على م�ست�شفى الكويت بال�شارقة يف الن�صف الأول
•• دبي  -وام:

�أج��رى م�ست�شفى الكويت بال�شارقة التابع مل�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات
ال�صحية  939عملية جراحية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
مقابل بـ  573عملية للفرتة نف�سها من العام  ..2021فيما ا�ستقبل
امل�ست�شفى � 15040أل��ف مري�ض مقابل � 10992أل��ف مري�ض يف
الن�صف الأول من العام املا�ضي .و�سجلت البيانات الإح�صائية للم�ؤ�س�سة
زيادة �أع��داد املرتددين على العيادات اخلارجية �إىل  10434متعام ًال
م�ق��ارن��ة بالن�صف الأول م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ال ��ذي و��ص��ل �إىل 8483
متعام ًال وذلك متا�شياً مع م�ساعي امل�ؤ�س�سة لتقدمي �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جم��ال توفري اخل��دم��ات ال�صحية املتميزة .و�أ��ش��ار الدكتور
عي�سى املعلمي م�ساعد املدير لل�ش�ؤون الطبية والفنية مب�ست�شفى الكويت

�إىل �أن �أح��دث التقنيات العالجية واخل��دم��ات ال�صحية التي �أدخلتها
امل�ؤ�س�سة �إىل امل�ست�شفى رفعت ن�سبة املتعاملني الراغبني يف احل�صول على
خدماتها الطبية ال �سيما العمليات اجلراحية نظراً لدقة الت�شخي�ص
و�سرعة الأداء وتقليل بقاء املري�ض بامل�ست�شفى واحل���ص��ول على ثقة
املر�ضى وتقدمي خدمات �صحية متميزة .و �أكد حر�ص م�ؤ�س�سة االمارات
للخدمات ال�صحية على حت��دي��ث اخل��دم��ات ال�صحية واال�ستك�شافية
ومواكبتها لأحدث التطورات العاملية �إ�ضافة �إىل تدريب الكادر الطبي
والفني للتعامل مع جميع احلاالت املر�ضية الأمر الذي انعك�س �إيجابيا
على م�ستوى اخلدمات املقدمة .ب��دوره لفت الدكتور كرمي م�صطفى
رئي�س ق�سم احل��وادث و الطوارئ مب�ست�شفى الكويت بال�شارقة �إىل �أن
ق�سم الطواري بامل�ست�شفى ت�صدر م�ست�شفيات امل�ؤ�س�سة يف �سرعة تقدمي
العالج ال�لازم ملر�ضى اجللطات الدماغية  -2020 2021يف فرتة

زمنية ال تتعدى  60دقيقة  ..م��ؤك��داً �أن زي��ادة ن�سبة امل�ترددي��ن على
ق�سم ال �ط��وارئ ال�ت��ي �أق � � ّرت امل��ؤ��س���س��ة خ�ط��ة �شاملة لتو�سعته و�إع ��ادة
جتهيزه ت�أتي ثمرة جهودها لتطوير البنية التحتية يف م�ست�شفياتها.
من جانبها �أ�شارت عفراء �سامل مديرة م�ست�شفى الكويت بال�شارقة �إىل �أن
ا�ستخدام الدالالت الإح�صائية ملتابعة الزيادة يف �أعداد اخلدمات ال�صحية
وتطويرها مطلب �ضروري يواكب التطورات املت�سارعة يف املجال ال�صحي
مو�ضحة �أن امل�ست�شفى �شهد م�ؤخراً ارتفاع عدد العمليات اجلراحية التي
�أجراها وهو م�ؤ�شر �إيجابي للتعايف من اجلائحة �إ�ضافة �إىل زيادة عدد
امل�ترددي��ن على ال�ع�ي��ادات اخلارجية ومراجعي ق�سم ال�ط��وارئ ،ف�ض ًال
عن الزيادة امللحوظة يف �أعداد املرتددين على عيادة ال�صحة النف�سية يف
الن�صف الأول من العام اجلاري والذى �سجل  3419مري�ضا مقارنة بـ
 2619مري�ضاً بالن�صف الأول من العام املا�ضي.

حاكم ال�شارقة ي�صدر مر�سوما بقانون ب�ش�أن تنظيم دائرة �ش�ؤون البلديات يف �إمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،املر�سوم بقانون رقم  /2/ل�سنة 2022م
ب�ش�أن تنظيم دائرة �ش�ؤون البلديات يف �إمارة ال�شارقة.
ون��� ّ�ص امل��ر��س��وم بقانون على �أن يكون املقر الرئي�س ل�ل��دائ��رة يف مدينة
ال�شارقة ،ويجوز بقرا ٍر من املجل�س التنفيذي �أن ُتن�شئ فروعاً �أو مكاتب
لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة �إىل حتقيق ما يلي:
 .1االرتقاء مب�ستوى العمل البلدي وتوفري الدعم ال�لازم لتطويره
من خالل تفعيل وحت�سني الأداء.
 .2الإ��ش��راف على البلديات و�إدارات �ه��ا بهدف حت�سني العمل البلدي
وتوفري خدمات �شاملة وخلق م�ستويات معي�شة �أعلى لل�سكان.
 .3االل�ت��زام بال�شفافية وت��وف�ير الثقة املتبادلة وتعزيز العالقة مع
ال�شركاء واملجتمع.
ويكون للدائرة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية:
 .1ر�سم ال�سيا�سات العامة وو��ض��ع اخلطط اال�سرتاتيجية للدائرة
يف الإم� ��ارة وع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى املجل�س التنفيذي ل� ُي�ق��رر م��ا ي ��راه منا�سباً
ب�ش�أنها.
 .2اق�تراح الت�شريعات واللوائح والنظم اخلا�صة باملجال�س البلدية
والبلديات يف الإمارة ومراقبة ح�سن تنفيذها.
� .3إعداد البحوث والدرا�سات لغايات التطوير املايل والإداري والتقني
وال�ن�ه��و���ض ب � ��أداء ال�ع�م��ل واخل ��دم ��ات يف امل�ج��ال����س ال�ب�ل��دي��ة والبلديات
وا�ستحداث الأ�ساليب والنظم الالزمة لتحقيق الأه��داف بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية.
 .4تن�سيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والربامج وقواعد البيانات بني
املجال�س البلدية والبلديات واجلهات املعنية.
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 .5التن�سيق مع اجلهات املعنية يف �إعداد �أو تعديل �أو تنظيم الهياكل
التنظيمية �أو ال��وح��دات الإداري� ��ة للبلديات مب��ا يتنا�سب م��ع مهامها
و�أن�شطتها ورفعها للمجل�س التنفيذي التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
 .6عقد اجتماعات دورية للمجال�س البلدية والبلديات لالطالع على
كافة امل�ستجدات واملو�ضوعات امل�شرتكة واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها
وعر�ض ما يلزم من اقرتاحات الدائرة على املجل�س التنفيذي.
 .7اقرتاح ا�ستحداث �أو تعديل �أو �إلغاء ر�سوم اخلدمات التي تقدمها
البلديات بالتن�سيق م��ع املجال�س البلدية يف الإم ��ارة ورفعها للمجل�س
التنفيذي التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
 .8ح�سم تنازع �أو تداخل االخت�صا�صات بني البلديات.
 .9مناق�شة امل��و��ض��وع��ات امل�شرتكة ب�ين املجال�س البلدية والبلديات
املعنية يف الإم��ارة والتن�سيق فيما بينهم ب�ش�أن اخلدمات وامل�سائل املالية
والإدارية وعر�ض ما يلزم منها على املجل�س التخاذ الالزم ب�ش�أنه.
 .10متثيل املجال�س البلدية والبلديات �أمام حاكم ال�شارقة واملجل�س
التنفيذي وح�صر متطلباتها وتلقي التقارير ع��ن �أدائ �ه��ا و�إجنازاتها
ورفعها للحاكم �أو املجل�س التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
 .11رفع احتياجات املجال�س البلدية والبلديات من املعدات وامل�ستلزمات
والأج �ه��زة ال�لازم��ة لأداء مهامها للمجل�س التنفيذي الت�خ��اذ الالزم
ب�ش�أنها.
� .12إب ��رام العقود واالت�ف��اق�ي��ات وم��ذك��رات التفاهم وال���ش��راك��ات بعد
اعتمادها من املجل�س التنفيذي.
 .13اال�ستعانة باجلهات املخت�صة للح�صول على الدعم الإداري والفني،
وي �ج��وز ل�ه��ا اال��س�ت�ع��ان��ة ب��اخل�ب�راء واال��س�ت���ش��اري�ين وب �ي��وت اخل�ب�رة ذات
االخت�صا�ص يف كل ما يتعلق ب�أعمالها ،ويجوز لها التعاون مع اجلهات
الأخرى يف املو�ضوعات التي تدخل �ضمن �أهدافها واخت�صا�صاتها.
 .14متثيل الإم ��ارة يف امل ��ؤمت��رات واالج�ت�م��اع��ات املحلية والإقليمية
والدولية ذات ال�صلة بال�ش�أن البلدي.

 .15النظر يف ال�شكاوى واالق�تراح��ات ال��واردة من املجال�س البلدية
والبلديات و�أ�صحاب امل�صالح واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
 .16التعاون والتن�سيق مع املجال�س البلدية والبلديات واجلهات املعنية
فيما يتعلق ب��احل��دائ��ق والت�شجري وزي� ��ادة ال��رق�ع��ة اخل���ض��راء ونظافة
ال�شواطئ يف الإمارة.
� .17أي اخت�صا�صات �أخ��رى ُتكلف بها من حاكم ال�شارقة �أو املجل�س
التنفيذي.
وبح�سب القانون مبر�سوم يكون للدائرة رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم
�أمريي ُيعاونه عدد كاف من املوظفني واخلرباء وفقاً لهيكلها التنظيمي،
وتكون له ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون الدائرة واتخاذ
القرارات الالزمة لتحقيق �أهدافها وله بوجه خا�ص ما يلي:
 .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة واال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق �أهداف
ال��دائ��رة وعر�ضها على املجل�س التنفيذي العتمادها �أو ات�خ��اذ الالزم
ب�ش�أنها.
 .2الإ�شراف على �سري العمل يف الدائرة وفق الت�شريعات والأنظمة
ال�سارية و�إ�صدار القرارات االدارية ومتابعة تنفيذها.
 .3متابعة تنفيذ اخل�ط��ط وال�برام��ج وامل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت�شرف عليها
الدائرة.
� .4إعداد املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للدائرة وعر�ضهما على
املجل�س التنفيذي لالعتماد.
 .5التوقيع على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات التي
ُتربمها الدائرة.
 .6ت�شكيل اللجان ال��دائ�م��ة وامل��ؤق�ت��ة وف��رق العمل التابعة للدائرة
وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها.
 .7متثيل الدائرة �أمام الق�ضاء واجلهات احلكومية ويف عالقتها مع
الآخرين.
 .8تفوي�ض غريه من موظفي الدائرة ببع�ض �سلطاته �أو �صالحياته
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وفقاً للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
� .9أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخ��رى يك ّلف بها من حاكم ال�شارقة �أو
املجل�س التنفيذي.
ن�ص املر�سوم بقانون على �أن يحل هذا املر�سوم بقانون حمل القانون
كما ّ
رقم  /1/ل�سنة 2018م ب�ش�أن تنظيم دائ��رة �ش�ؤون البلديات والزراعة
والرثوة احليوانية يف �إمارة ال�شارقة ،على �أن ي�ستمر العمل بكافة الأنظمة
واللوائح والقرارات املعمول بها يف �ش�ؤون البلديات �إىل �أن ُتعدّل �أو ُتلغى
مبوجب هذا املر�سوم بقانون �أو القرارات ال�صادرة ب�ش�أنه.
وت�ضمن املر�سوم بقانون خمتلف البنود القانونية والتنظيمية للدائرة
مثل املوارد املالية واملوازنة العامة والأحكام اخلتامية وغريها.

�أقيمت م�ؤخر ًا بالعا�صمة الأيرلندية دبلن

يف خم�س ع�شرة �ساعة تدريبية

نا�شئة ال�شارقة يتعلمون ر�سم ال�شخ�صيات الكرتونية وحتريكها يف مكتبات ال�شارقة تختتم م�شاركتها يف م�ؤمتر االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات �إفال الـ87
ور�شة فنون الر�سوم املتحركة ثالثية الأبعاد

•• ال�شارقة-الفجر:

ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ح�ق�ق�ت�ه��ا فعاليات
(��ص�ي�ف��ك وي ��ان ��ا) وال �ت��ي تنظمها
نا�شئة ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة ربع
قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين يف
�إط ��ار ور��ش�ه��ا ال��رام�ي��ة �إىل متكني
النا�شئة ودعمهم يف رحلة اكت�شاف
ق��درات�ه��م وا�ستثمارها وذل��ك عرب
امل�شاركة يف جمموعة من الربامج
التي مت ت�صميمها وفقا الحتياجات
واهتمامات هذه الفئة العمرية.
وجن� �ح ��ت ور�� �ش ��ة ف� �ن ��ون الر�سوم
امل� �ت� �ح ��رك ��ة ث�ل�اث� �ي ��ة الأب � � �ع� � ��اد يف
ا�ستقطاب النا�شئة امل���ش��ارك�ين يف
خمترب املهارات من خالل ا�ستديو
النا�شئة يف تعليمهم م�ه��ارة وفن
�إنتاج �أفالم ر�سوم كرتونية متحركة
اب�ت��داء من ت�صميم الق�صة ور�سم

فقدان �شهادة �أ�سهم
ف�ق��دت ��ش�ه��ادة �أ��س�ه��م � �ص��ادرة من
ال�شركة العاملية القاب�ضة با�سم/
�آمنة حممد علي احلمادي  -رقم
ال�شهادة - 1724602:عدد
الأ� � �س � �ه� ��م � � 200س �ه��م  ,فعلى
م ��ن ي �ج��ده��ا ت���س�ل�ي�م�ه��ا لل�شركة
امل � � ��ذك � � ��ورة �أو االت � �� � �ص � ��ال على
رقم0503333354:

ال�شخ�صيات وحتريكها.
و�أتقن امل�شاركون على مدى خم�س
ع�شرة �ساعة تدريبية جرى تنفيذها
�ضمن برنامج الور�شة والتي قدمت
يف م �ق��ر م��رك��ز ن��ا� �ش �ئ��ة ال�شارقة
م��ن التعامل م��ع ج��وان��ب الر�سوم
امل �ت �ح��رك��ة م ��ن ح �ي��ث الت�صوير
وت�سجيل ال���ص��وت وال�ع��ر���ض بنا ًء
على الق�ص�ص التي جاءت متوافقة
لإبداعاتهم وخيالهم .الور�شة ومع
�ساعاتها الأوىل ب ��د�أت يف تقدمي
برنامج �إث��رائ��ي مبجال الت�صميم
والطباعة ثالثية الأب �ع��اد اعتمد
على �إي���ص��ال �أ��س��ا��س�ي��ات الت�صميم
ال �ه �ن��د� �س��ي ل �ل �ط�ل�اب وتعليمهم

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدان �شهادة �أ�سهم

ف � �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة �أ�� �س� �ه ��م �� �ص ��ادرة
م��ن ال �� �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة القاب�ضة
ب ��ا�� �س ��م� ��/ش� �م ��ا حم � �م ��د حم�سن
ه��ا� �ش��م حم �م��د اجل �ن �ي �ب��ي  -رقم
ال�شهادة - 1724603:عدد
الأ� � �س � �ه� ��م � � 200س �ه��م  ,فعلى
م ��ن ي �ج��ده��ا ت���س�ل�ي�م�ه��ا لل�شركة
امل � � ��ذك � � ��ورة �أو االت � �� � �ص � ��ال على
رقم0503333354:

ف � �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة �أ�� �س� �ه ��م �� �ص ��ادرة
م��ن ال �� �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة القاب�ضة
ب ��ا�� �س ��م/حم� �م ��د حم �� �س��ن ها�شم
حم � � �م� � ��د اجل� � �ن� � �ي� � �ب � ��ي  -رق� � ��م
ال�شهادة - 1724601:عدد
الأ� � �س � �ه� ��م � � 200س �ه��م  ,فعلى
م ��ن ي �ج��ده��ا ت���س�ل�ي�م�ه��ا لل�شركة
امل � � ��ذك � � ��ورة �أو االت � �� � �ص � ��ال على
رقم0503333354:

كيفية ا�ستخدام الطابعة ثالثية
الأبعاد والتي قدمها املهند�س براء
ح�م��دي اجل �ي�لاين .وت�ع�ل��م نا�شئة
ال���ش��ارق��ة كيفية ت�صميم العديد
م��ن الأدوات امل�ف�ي��دة م�ث��ل حاملة
�أق�ل�ام وحاملة هاتف وغ�يره��ا ثم
ق��ام��وا ب�ت�ح��وي��ل ه ��ذه الت�صاميم
�إىل جم�سمات با�ستخدام الطابعة
ث�لاث �ي��ة الأب � �ع� ��اد .ووف � ��ق اخلطة
التدريبية تلقى نا�شئة ال�شارقة
مقدمة للت�صميم ث�لاث��ي الأبعاد
وب��رن��ام��ج  CADامل�ع�ت�م��د على
النمذجة ثالثية الأب �ع��اد بجانب
م �ق ��دم ��ة ل�ب�رن ��ام ��ج Fusion
 360مع تعلم الأدوات الأ�سا�سية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

ل�ل�ت���ص�م�ي��م ث�ل�اث ��ي الأب � �ع� ��اد كما
وت �ع��رف��وا ع �ل��ى ال �ط �ب��اع��ة ثالثية
الأبعاد وكيف عملها بجانب كيفية
ت�شغيل الطابعات ثالثية الأبعاد.
وان�ت�ق�ل��وا وف��ق اخل�ط��ة يف اكت�ساب
مل�ف��اه�ي��م الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف النمذجة
ث�لاث �ي��ة الأب � �ع� ��اد ب��ال �ت �ع��رف على
ت�ق�ن�ي��ة ال � ��دوران و ت�ق�ن�ي��ة الكن�س
وب�ن��اء �أ��ش�ك��ال خمتلفة م��ن حامل
ال�ق�ل��م و� �ص��وال �إىل ت�ع��رف�ه��م على
امل�ف��اه�ي��م الأ��س��ا��س�ي��ة يف النمذجة
ثالثية الأبعاد والتي �شملت تعلم
تقنية الدور العلوي والتعرف على
كيفية عمل املفا�صل.
و�أت � ��اح � ��ت ل �ه��م ال ��ور�� �ش ��ة القيام
بت�صميم ثالثي الأب�ع��اد ومنذجة
وطباعة كائنات خمتلفة و�إطالق
ال� �ع� �ن ��ان ل �ت �ح �ف �ي��ز خ �ي��ال �ه��م على
الإب��داع واالبتكار .ويف هذا ال�صدد
�أك ��د ع�ب��داحل�م�ي��د ال�ي��ا��س��ي مدير
�إدارة رع��اي��ة ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف نا�شئة
ال �� �ش��ارق��ة ب ��أه �م �ي��ة ور�� �ش ��ة فنون
ال��ر��س��وم املتحركة ثالثية الأبعاد
وم��ا حققته م��ن تعريف النا�شئة
ب�أ�سا�سيات الر�سوم املتحركة .و�أ�شار
�إىل مرتكزات الور�شة ومن خالل
��س��اع��ات�ه��ا ال�ت��دري�ب�ي��ة ع�م�ل��ت على
�صقل امل�ه��ارات الفنية والإبداعية
لإنتاج و�صناعة الر�سوم املتحركة
ل �ل �ن��ا� �ش �ئ��ة ع �ل ��اوة ع �ل ��ى تطوير
م �ه��ارات �ه��م وخ�ب�رات �ه ��م لتحويل
�أفكارهم �إىل ر�سوم متحركة.

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد � /سعيد �سامل غ��امن �شايع املن�صوري (ام���ارات
اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم �صادرة من م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
رقم ال�شهادة ADIB1066585
عدد اال�سهم � 2755سهما
ال���رج���اء مم��ن ي��ج��ده��ا ت�سليمها لأق����رب ف���رع م��ن ف��روع
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي ..او االت�صال على تيلفون رقم
 0502888899م�شكورا.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شاركت "مكتبات ال�شارقة العامة"
يف م�ؤمتر االحتاد الدويل جلمعيات
وم�ؤ�س�سات املكتبات "�إفال" ال�سابع
وال�ث�م��ان�ين ،ال ��ذي ان�ع�ق��د م�ؤخراَ
ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة الإي ��رل� �ن ��دي ��ة دبلن،
وج � � ��اءت م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف احل ��دث
ترجم ًة ملكانتها ودوره��ا الرائد يف
ن�شر ال�ع�ل��وم ومت�ك�ين ال �ق��راء من
الو�صول �إىل م�صادر املعرفة من
خالل قنوات البيانات واملعلومات
ال� �ت ��ي ت ��وف ��ره ��ا ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
الأن�شطة الثقافية التي تنظمها
وت�ست�ضيفها على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي.
وخ�ص�صت �إدارة املكتبات جناحاً
خ ��ا� �ص �اً م �� �س �ت �ق� ً
لا مل �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف
امل ��ؤمت��ر ال �ع��امل��ي ،تت�ضمن ثالثة
مناطق حيوية ،الأوىل اجتماعية
ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��ا� �ش��ات واحل� � ��وارات
ب�ين ال�ع��ام�ل�ين يف ق�ط��اع املكتبات،
والثانية منطقة �أعمال ال�ست�ضافة
امل�ن�ظ�م��ات وال���ش��رك��ات ال��رائ��دة يف
قطاع املكتبات وبحث �سبل التعاون
وتعزيز ال�شراكات معها.
كما ت�ضمنت م�شاركتها يف امل�ؤمتر
ت �ق��دمي ب��رن��ام��ج ب�ع�ن��وان "حديث
اليوم" ن��اق���ش��ت م��ن خ�لال��ه عدة
م��و��ض��وع��ات �ضمن ث�لاث��ة حماور
رئ�ي���س��ة ه��ي االت �� �ص��ال والتفاعل،
وال� �ت� �م� �ك�ي�ن ،والإل� � � �ه � � ��ام ،بهدف
ت�شجيع احل��وارات وت�ب��ادل الر�ؤى
والأف � �ك� ��ار ال �ت��ي ت���س�ه��م نتائجها
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

بدعم ا�سرتاتيجة مكتبات ال�شارقة
العامة للتعاون الدويل.
و�شمل حم��ور االت�صال والتفاعل
ق �� �ض��اي��ا ح �ق��وق ال �ن �� �ش��ر وامللكية
الفكرية ،ودع��م املكتبات �إقليمياً
وعاملياً ،وتطوير منظومة لتقدمي
اخل� ��دم� ��ات امل �� �س �ت��دام��ة يف �ضوء
املعطيات اجلديدة ملرحلة ما بعد
ك ��ورون ��ا ،يف ح�ي�ن ت���ض�م��ن حمور
ال �ت �م �ك�ين � �س �ب��ل دع� ��م امل�ؤ�س�سات
ال �ع ��امل �ي ��ة ل �ت �ع��زي��ز ري � � ��ادة قطاع
املعلومات واملكتبات ،ور�ؤى الدول
والثقافات املختلفة ملفهوم الريادة،
و� �س �ب��ل � �ض �م��ان ت �ع��زي��ز ال�شمول
والتنوع والتكامل يف القطاع� ،أما
حم ��ور الإل� �ه ��ام ف �ت �ن��اول االرتقاء
ب ��ال �ث �ق ��اف ��ة م� ��ن خ �ل��ال تر�سيخ
القراءة ،وتخطيط املكتبات والأمن
الإلكرتوين ،وخدمات املكتبات.
وت���ض�م��ن اجل �ن��اح م�ن�ط�ق��ة ثالثة

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد  /مروان عزيز �سامل حممد ال�سويدي (امارات
اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة
لزراعة الأ�سماك (�أ�سماك) (. )ASMAK
عدد اال�سهم � 1200سهم
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله  .او
االت�صال على تيلفون رقم  0504433374م�شكورا

لت�صوير ق�ص�ص جن��اح العاملني
يف قطاع املكتبات باخت�صا�صاتهم
امل�خ�ت�ل�ف��ة ��ض�م��ن ح�م�ل��ة توعوية
ت��روي �ج �ي��ة ��س�ل�ط��ت ال �� �ض��وء على
م���ش��ارك��ات�ه��م وق���ص����ص جناحهم،
ودوره � � ��م يف اجل �م ��ع ب�ي�ن الأط� ��ر
التقليدية والتكنولوجيا احلديثة
ملواكبة امل�ت�غ�يرات املت�سارعة التي
ي�شهدها ال�ق�ط��اع ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تطوير برامج و�أنظمة املعلومات
التي تلبي احتياجات امل�ستخدمني،
وق��درت�ه��م على التكيف م��ع املهام
والأدوار اجل��دي��دة املناطة �إليهم،
بالإ�ضافة �إىل �شا�شات ال�ستعرا�ض
اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها مكتبات
ال���ش��ارق��ة ال�ع��ام��ة ،وع��ر���ض �أفالم
وم�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ح��ول الأن�شطة
والفعاليات الثقافية التي تنظمها
على مدار العام.
وح��ول م�شاركة مكتبات ال�شارقة
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

يف احل ��دث ال �ع��امل��ي ،ق��ال��ت �إمي ��ان
ب��و��ش�ل�ي�ب��ي ،م��دي��ر �إدارة مكتبات
ال���ش��ارق��ة" :ترتجم م�شاركتنا يف
امل ��ؤمت��ر الـ 87ل�لاحت��اد ال ��دويل
جل �م �ع �ي��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات املكتبات
"�إفال"،
ر�ؤي��ة الإم ��ارة وم�شروعها الثقايف
يف ب�ن��اء الإن �� �س��ان والأوط � ��ان على
م��دار خم�سة ع�ق��ود ،تلك الر�ؤية
ال� �ت ��ي �أر� � �س� ��ى دع��ائ �م �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،حيث تقدم
مكتبات ال�شارقة العامة من خالل
جناحها امل�ستقل �صورة ح�ضارية
م �� �ش��رف��ة ل � ��دور ال �� �ش��ارق��ة ودول ��ة
الإمارات العربية املتحدة يف تعزيز
احل � ��وار وال �ت��وا� �ص��ل ال �ث �ق��ايف بني
�شعوب ال�ع��امل م��ن خ�لال الكتاب
واملكتبات".

فقدان �شهادات ا�سهم

فقد ال�سيد  /حمد العبد هادي خزام العامري (�إمارات
اجلن�سية) ���ش��ه��ادات �أ�سهم ���ص��ادرة م��ن (�شركة منازل
العقارية �ش.م.خ)..
رقم امل�ساهم 251042 :بعدد � 200000سهم.
الرجاء ممن يجدها ت�سليمهما لل�شركة املذكورة اعاله او
االت�صال على تليفون رقم  0506226116م�شكورا.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ج �م �ع��ه
خ �ي��ل وف� � ��ادار  ،افغان�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()O0660254
من يجده عليه ت�سليمه اىل
ال�سفارة افغان�ستان او �أقرب
مركز �شرطة

فقد امل��دع��و  /ريهنا خاتون
ج�ل��ال ال ��دي ��ن  ،بنغالد�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BX0075502
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0554349269

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /ري � ��ان � ��ا
ج��االج��وا���س اب��ان��ز  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P0496314B
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0582437543

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /تيوابي�ش
ت �� �س �ي �ج��اي ب �ي�ري  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EP6063910
من يجده عليه ت�سليمه اىل
ال�سفارة االثيوبية او �أقرب
مركز �شرطة

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و � �� /س� �ب ��ل
اي �ج �ي �ج��و � �س �ي��وم  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EP7272530
من يجده عليه ت�سليمه اىل
ال�سفارة االثيوبية او �أقرب
مركز �شرطة

فقد امل��دع��و  /ا��س�لام حممد
اح � �م� ��د اب� ��راه � �ي� ��م  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()26166738A
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0504887171

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /راك� �ي� �� ��ش
فينودراى ميهتا  ،بريطانيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()124420814
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0585152221

ف � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /راك � �ه � ��ى
راك �ي ����ش م�ي�ه�ت��ا  ،بريطانيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()127523800
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0585152221
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�أخبـار الإمـارات
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ويل عهد الفجرية يكرم الفائزين يف الدورة
التدريبية الأوىل لطلبة املدار�س يف «الرماية»
•• الفجرية-وام:

06

�أ ّك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية� ،أهمية
الأن�شطة التي ت�ستهدف النا�شئة وت�سهم يف تنمية مهاراتهم وقدراتهم،
ريا �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
م�ش ً
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية برعاية املواهب واالهتمام بهم يف
خمتلف املجاالت مبا يعزز دورهم يف م�سرية الدولة ال�شاملة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ح�ضور �سموه ختام ال��دورة التدريبية الأوىل لطلبة
امل ��دار� ��س ل�ل�ع��ام  ،2022ال �ت��ي �أق�ي�م��ت يف ن ��ادي ال�ف�ج�يرة للرماية

والفرو�سية بالفجرية ،وتكرميه الفائزين فيها .وك��رم �سمو ويل عهد
الفجرية الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل يف فئات الدورة التي �أقيمت
حتت رعاية �سموه وا�ستمرت خالل الفرتة من  18يوليو �إىل � 4أغ�سط�س
اجلاري ،مب�شاركة  99منت�سبًا من الذكور والإناث يف الفئة العمرية
من  17 – 8عامًا ،من خمتلف �إمارات الدولة .و�أ�شاد �سموه بالدورة
التدريبية التي هدفت �إىل �شغل �أوق��ات الطلبة وتدريبهم العملي على
بال�سالح ،بهدف تنمية مهاراتهم ورعايتهم يف امل�ستقبل .ح�ضر
الرماية ّ
حفل اخلتام �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية
و�سامل ال�سالمي م�شرف الدورة التدريبية للطلبة.

 17,1مليون درهم �إنفاق «بيت اخلري» عرب
برنامج «�أمان» حتى يوليو
•• دبي  -وام:

�أعلنت جمعية بيت اخلري �أن �إجمايل امل�ساعدات التي مت تقدميها عرب برنامج
"�أمان" للأ�سر امل�سجلة بها بلغ منذ بداية  2022و حتى يوليو املا�ضي 17
مليونا و� 119ألفا و 950درهما ا�ستفادت منها � 2476أ�سرة.
و �أكد عابدين طاهر العو�ضي مدير عام "بيت اخلري" �أن "�أمان" يعد �أهم
ب��رام��ج التكافل املجتمعي ال�ت��ي تنفذها اجلمعية ل��دع��م الأ� �س��ر املتعففة و
حمدودة الدخل .
و �أو�ضح �أن الربنامج ي�ضم �أربعة م�شاريع ت�شمل " م�شروع الدعم النقدي "

ال��ذي يقدم م�ساعدات مالية �شهرية للأ�سر و �أنفق منذ بداية العام و حتى
نهاية يوليو امل��ا��ض��ي  9م�لاي�ين و� 939أل�ف��ا و 500دره��م ل��دع��م 1399
�أ�سرة �إ�ضافة �إىل " م�شروع الدعم العيني ال�شهري للأ�سر املحتاجة " و �أنفق
حتى الآن مليونا و� 766ألفا و 250درهما ا�ستفادت منها � 392أ�سرة  ..و
�أما امل�شروع الثالث فيتمثل يف " دعم �أ�سر الأيتام " و ي�سعى لتوفري ظروف
معي�شية متكاملة لهذه الفئة و�أنفق خالل الفرتة ذاتها  5ماليني و� 19ألفا
و 800درهم ل�صالح � 629أ�سرة الأيتام ويعنى امل�شروع الأخري بدعم �أ�صحاب
الهمم بتوفري ما يلبي احتياجاتهم وم�ستلزماتهم وبلغ الإنفاق بهذا امل�شروع
منذ بداية العام � 394ألفا و 400درهم ا�ستفادت منه � 56أ�سرة.

خالل اجتماع الربع الثاين للعام 2022

دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي ت�ستعر�ض �سري عمل حماور ا�سرتاتيجية �أبوظبي لأ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي-الفجر:

عقدت دائ��رة تنمية املجتمع يف �أبوظبي اجتماع الربع الثاين للعام 2022
ل�ق��ادة حم��اور ا�سرتاتيجية �أب��وظ�ب��ي لأ��ص�ح��اب الهمم ،2024 – 2020
وال�ت��ي ت�شرف ال��دائ��رة على متابعة تنفيذها م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني،
وذلك برئا�سة �سعادة الدكتورة ليلى الهيا�س ،املدير التنفيذي لقطاع التنمية
املجتمعية يف الدائرة ،وبح�ضور ممثلي  13جهة معنية حيث مت ا�ستعرا�ض
التقدّم املنجز يف تنفيذ اال�سرتاتيجية وخطط العمل واملخرجات املتوقعة ل�سنة
.2022
عقد االجتماع يف معهد الكرامة للتدريب التابع لدائرة التعليم واملعرفة يف
�أبوظبي ،والذي يهدف �إىل دعم الطلبة �أ�صحاب الهمم من فئة التوحد بعمر 15
�سنة فما فوق وتعزيز ا�ستقالليتهم التعليمية من خالل توفري فر�ص الو�صول
�إىل خدمات التدريب املهني� ،إىل جانب تزويدهم بفر�ص العمل امل�ستقبلية
لتمكينهم و�ضمان ا�ستقالليتهم وقدرتهم على العمل .وذلك لت�سليط ال�ضوء
على جهود اجلهات املعنية يف الإم��ارة يف ت�سريع تنفيذ ا�سرتاتيجية �أبوظبي
لأ�صحاب الهمم بالإ�ضافة اىل الت�أكيد على حقهم ومتكينهم من االنتقال اىل
�سوق العمل وامل�ساهمة الفعالة يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية عند تو ّفر
الربامج والرتتيبات واملمار�سات الداجمة.
وتت�ض ّمن ا�سرتاتيجية �أبوظبي لأ�صحاب الهمم  24مبادرة ا�سرتاتيجية عرب

�ستة حماور رئي�سة ،وهي :التعليم ،التوظيف ،الرعاية االجتماعية ،الو�صول
ال�شامل ،ال�صحة والت�أهيل واملمكنات ،وتهدف �إىل جعل �إمارة �أبوظبي مدينة
داجمة ومهيئة لأ�صحاب الهمم وداعمة حلقوقهم ،بالتعاون مع ال�شركاء يف
القطاعات احلكومية واخلا�صة ،والقطاع الثالث.
وثمنت خ�لال االجتماع �سعادة ال��دك�ت��ورة ليلى الهيا�س ،ج�ه��ود ف��رق العمل
القائمة على تنفيذ م �ب��ادرات اال�سرتاتيجية ال�ت��ي تعك�س م��دى التوا�صل
والتكاملية يف �سبيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي املتمثل يف متكني �أ�صحاب الهمم
ودجمهم يف املجتمع ،م�ؤكدة �أن موا�صلة اجلهود من جانب جميع اجلهات
املعنية �ضمن خطط وا�ضحة املعامل وخمرجات حمددة� ،سيكون لها �أثر �إيجابي
على حياة �أ�صحاب الهمم و�أ��س��ره��م ،و�أن اال�سرتاتيجية ت�أتي يف �إط��ار ر�ؤية
القيادة الر�شيدة الداعمة لأ�صحاب الهمم ،ومبا ين�سجم مع �أجندة القطاع
االجتماعي التي تهدف �إىل توفري حياة كرمية جلميع �أفراد املجتمع.
وا�ستعر�ضت حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة �أبرز املخرجات التي حتققت خالل
الفرتة املا�ضية من تنفيذها ،والرامية �إىل دعم خدمات العي�ش الكرمي والدامج
لأ�صحاب الهمم يف املجتمع� ،إلبى جانب مناق�شة �أبرز التحديات التي تواجه
اجلهات خالل تنفيذ املبادرات والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة لها ،حيث
�سلط حمور املمكنات ،بقيادة دائرة تنمية املجتمع ،ال�ضوء على �أبرز املبادرات
حول �إن�شاء نظام رعاية متكامل لأ�صحاب الهمم و�أ�سرهم يف �إم��ارة �أبوظبي،
والتدريب وبناء القدرات على املمار�سات الداجمة  ،وتطبيق النظام املتكامل

حلوكمة وتقييم برامج �أ�صحاب الهمم على خمتلف القطاعات احلكومية،
ومنظومة احلماية االجتماعية لهم.
فيما ا�ستعر�ض فريق عمل "حمور الرعاية االجتماعية" بقيادة م�ؤ�س�سة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم �أبرز املبادرات يف اال�سرتاتيجية وهي :مواءمة الت�صنيف
املوحد للإعاقات يف دولة الإمارات،
املحلي للإعاقات مع الت�صنيف الوطني ّ
والتوعية املجتمعية املبنية على املنظور احلقوقي للإعاقة ،ومنظومة دعم
الأ�سرة ومقدمي الرعاية لأ�صحاب الهمم ،وم�س�ؤول اخلدمات اخلا�صة بهم.
ويف حمور الو�صول ال�شامل بقيادة دائ��رة البلديات والنقل و م�شاركة دائرة
الثقافة وال�سياحة ،هيئة �أبوظبي الرقمية ،هيئة �أبوظبي للإ�سكان ،جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي ،مطارات �أبوظبي وموانئ �أبوظبي  ،ناق�ش فريق العمل
تنفيذ املبادرات ،و�أبرزها الو�صول ال�شامل للمباين واملرافق وو�سائل النقل،
الو�صول ال�شامل اىل امل�ساكن لأ�صحاب الهمم ،وكذلك الو�صول ال�شامل اىل
الأنظمة واخلدمات االلكرتونية والذكية ،واالت�صاالت واملعلومات ،والربامج
الريا�ضية الداجمة ،والربامج الثقافية والرتفيهية الداجمة ،ورحلة �سفر
جوي داجمة ،ورحلة �سفر بحري داجمة.
ويف "حمور ال�صحة والت�أهيل" الذي تقوده دائرة ال�صحة – �أبوظبي وهيئة
الطفولة املبكرة ،ناق�ش فريق العمل �أب��رز الإجن��ازات والتحديات للمبادرات
ال�ت��ي ت �ن��درج حت��ت مظلته ،وه��ي م �ب��ادرة ت�ط��وي��ر �إط ��ار تقييم م��وح��د �شامل
متكامل لأ�صحاب الهمم ،والنظام املتكامل للتدخل املبكر ،وبرنامج التقنيات

والتكنولوجيا.
وا�ستعر�ض فريق عمل دائ��رة التعليم واملعرفة القائم على "حمور التعليم"
خطط الدائرة يف تنفيذ مبادرة منوذج الدمج التعليمي يف �إمارة �أبوظبي ،التي
تت�ض ّمن �إطالق وتطبيق �سيا�سات و�إطار عمل التعليم الدامج.
من جانبه� ،أك��د فريق عمل "حمور التوظيف" من هيئة امل��وارد الب�شرية يف
�أبوظبي� ،أن��ه مت تنفيذ مبادرة "تطوير �سيا�سة التوظيف الدامج لأ�صحاب
الهمم" وه��ي يف ط��ور االع�ت�م��اد ،كما عر�ضت �إجن ��ازات وخطط العمل لعدد
م��ن امل�شاريع ال�ت��ي ّ
مت تفعيلها �ضمن م �ب��ادرة "برنامج التوظيف الدامج"
ومنها م�شروع �إن�شاء وتطبيق الت�صنيف املهني لأ�صحاب الهمم ،وم�شروع
�إن�شاء ال�سجل الوظيفي لأ�صحاب الهمم يف حكومة �أبوظبي ،وم�شروع النظام
االل�ك�تروين للمواءمة والرت�شيح الوظيفي ،وم�شروع تطوير دليل �إر�شادي
لتوظيفهم يف �إمارة ابوظبي.
و ّ
مت اختتام االجتماع بتثمني اجلهود املتكاملة جلميع اجلهات ،ومبناق�شة عامة
للأفكار التطويرية التي ت�سهم يف �إيجاد احللول املنا�سبة لأبرز التحديات يف
امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة يف �إط ��ار حم��اور ا�سرتاتيجية �أب��وظ�ب��ي لأ��ص�ح��اب الهمم.
بح�ضور دائرة ال�صحة ،دائرة التعليم واملعرفة ،هيئة الطفولة املبكرة ،م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم ،دائرة البلديات والنقل ،دائرة الثقافة وال�سياحة،
جمل�س ابوظبي الريا�ضي ،هيئة ابوظبي الرقمية� ،شركة �أبوظبي للمطارات،
هيئة ابوظبي للإ�سكان ،موانئ ابوظبي ،هيئة املوارد الب�شرية.

القن�صلية ال�صينية تهدي مكتبة حممد بن را�شد  1000كتاب وفد من جامعة ملبورن الأ�سرتالية ي�شيد بجهود بلدية ال�شارقة يف حتقيق ال�سالمة الغذائية
•• دبي-وام:

•• ال�شارقة -وام:

�أه��دت القن�صلية العامة جلمهورية
ال�صني ال�شعبية يف دب��ي والإم ��ارات
ال���ش�م��ال�ي��ة �أم ����س مكتبة حم�م��د بن
را�شد ما يقرب من �ألف كتاب �صيني
"ركن ال �ك �ت��ب ال�صينية" تغطي
�أب � ��رز امل� �ج ��االت ال �ث �ق��اف �ي��ة والفنية
والتاريخية .
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال ح� �ف ��ل نظمته
ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة �أم� �� ��س مب�ك�ت�ب��ة حممد
ب��ن را��ش��د بح�ضور ال��دك�ت��ور حممد
� �س��امل امل ��زروع ��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
مل�ك�ت�ب��ة حم �م��د ب��ن را� �ش ��د ،و �سعادة
يل � �ش �ي��وي ه ��ان ��غ ال �ق �ن �� �ص��ل العام
جلمهورية ال�صني ال�شعبية يف دبي
والإم� � � � ��ارات ال �� �ش �م��ال �ي��ة وع � ��دد من
�أع�ضاء اجلالية ال�صينية يف الدولة
ونوهت القن�صلية ال�صينية بالتاريخ
الطويل الذي يجمع البلدان العربية
و ال �� �ص�ين خ��ا� �ص��ة دول � ��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ع �ل��اوة ع �ل��ى �أن
ال��دور الثقايف ال��ذي �ساهم يف تعزيز
الروابط طويلة الأم��د بني البلدين
عالوة على �أن ال�صني تويل اهتماما
بالغا ببناء ج�سور املعرفة و التفاهم و
التبادل الثقايف مع البلدان ال�صديقة
وال �ت �ع��ري��ف ب� ��الإجن� ��ازات ال�صينية
احلديثة.
و ث� �م ��ن ال� ��دك � �ت� ��ور حم� �م ��د �سامل

�أ�� �ش ��اد وف ��د م��ن ج��ام �ع��ة ملبورن
الأ� �س�ت�رال �ي��ة ب ��إم �ك��ان �ي��ات بلدية
مدينة ال�شارقة يف حتليل العينات
امل �خ �ت �ل �ف��ة يف خم� �ت�ب�ر الأغ� ��ذي� ��ة
وال �ب �ي �ط ��رة ويف خم �ت�ب�ر البيئة
وامل � � ��واد اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة وخمترب
م� ��واد ال �ب �ن��اء ب�ف���ض��ل م��ا حتتويه
من �أجهزة متطورة وحديثة وفق
�أف�ضل املوا�صفات واملعايري العاملية
ح�ي��ث مت �ت��از ب��ال��دق��ة يف التحليل
ب�إ�شراف ك��ادر عمل متميز ،وذلك
ملواكبة التطور احلا�صل يف جمال
ال �ت �ح �ل �ي��ل وال� �ت ��دق� �ي ��ق ،وابتكار
�أ�� �س ��ال� �ي ��ب ج� ��دي� ��دة يف التدقيق
وال��رق��اب��ة يف ال�ع�م��ل مت��ا��ش�ي��ا مع
الطفرة العمرانية وال�سكانية التي
ت�شهدها الإمارة البا�سمة.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال زي � � ��ارة الوفد
اال�سرتايل لبلدية مدينة ال�شارقة
حيث اطلع على �أحدث �أجهزتها يف
املختربات املركزية و�إدارة الرقابة
وال�سالمة ال�صحية ومكتب تقييم
امل �ط��اب �ق��ة وال� �ك� �ف ��اءات الب�شرية
والأن �ظ �م��ة امل �ع ��ززة مل���س�يرة ري ��ادة
البلدية يف جم��ال حتليل الع ّينات
والتفتي�ش وتقييم املطابقة.
ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ك ��ل م ��ن ال�شيخة
ال� ��دك � �ت� ��ورة جن� �ل��اء ع� �ل ��ي املعال

امل ��زروع ��ي ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملكتبة
حممد بن را��ش��د ،العالقات الطيبة
ب �ي�ن الإم � � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
وجمهورية ال�صني ال�شعبية الفتا �إىل
�أن مكتبة حممد بن را�شد اجلديدة
تعد �أحد روافد املعرفة يف املنطقة و
لديها خطط ا�سرتاتيجية م�ستقبلية
لتنويع م�صادر املعرفة من البلدان
املختلفة .
ب ��دوره �أك ��د ��س�ع��ادة يل ��ش�ي��وي هانغ
القن�صل ال �ع��ام جل�م�ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية يف دبي والإمارات ال�شمالية
�أن ال �ه��دف م��ن االح �ت �ف��ال الثقايف
ت�ع��ري��ف امل��واط��ن ال�ع��رب��ي بالثقافة
ال�صينية وج��ذوره��ا الأ�صيلة ف�ضال
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Dubai Courts of First Instance
Notification of Publication and Assignment of Payment
On Execution No.253 / 2022 / 9704 – Cheque Execution

Considered in:Ninth Execution Department No. 230
Subject of Execution:Claim for the amount of the recessed cheque no.
(000049) drawn on Emirates NBD with the amount of AED 30000 with
the legal interests of 5% upon the due date on 10 / 09 / 2022.
Execution Applicant:S S S International FZC
Address:Its selected domicile Rasid Saif Office for Advocates located in
– Dubai, Deira, Al Maktoum Street – Sadaf Iranian Restaurant Building
Seventh floor 705
Informed Parties:1- Abdul Salam Asari Kandi Mousa- in his capacity
as: the manager and the duly sinatory of the company in his capacity as
Defendant
Subject of Notification: The case was filed against you and you shall
pay the executed amount of (AED 30000) to the execution applicant or

عن �إه��داء �ألف كتاب من �أهم الكتب
ال�صينية يف امل�ج��االت املختلفة مثل
الثقافة والفن والتاريخ.
و ك�شف القن�صل ال�صيني يف ت�صريح
ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات " وام " عن
عزمه التخطيط لإقامة حدث ثقايف
يف ��ش�ه��ر �أغ���س�ط����س م��ن ك��ل ع ��ام يف
�إط��ار التبادل الثقايف مبكتبة حممد
ب��ن را� �ش��د يف �إط� ��ار ت�ع��زي��ز التعاون
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وا��ص�ف��ا امل�ك�ت�ب��ة ب�أنها
من املعامل احلديثة لدولة الإمارات
و ال �ت��ي مت اف�ت�ت��اح�ه��ا ح��دي �ث��ا وهي
ع �ب��ارة ع��ن مبنى متميز ع�ل��ى �شكل
ك�ت��اب مفتوح منوها �إىل الرغبة يف
ا�ستخدامها من�صة لتعزيز التوا�صل

الثقايف � .شملت االحتفالية اال�ستماع
�إىل بع�ض م��ن امل�ع��زوف��ات ال�صينية
على الآالت املو�سيقية ال�شعبية فيما
ا�ستمتع زوار مكتبة حممد بن را�شد
ب �ع��دد م ��ن الأن �� �ش �ط��ة و الفعاليات
ال�ت��ي ت�ب�رز م��دي مت�ي��ز ث�ق��اف��ة ذلك
ال�ب�ل��د الآ� �س �ي��وي ع�بر ور� ��ش الر�سم
على ورق الأرز على يد اخلبرية يل
دوجن ��ش��ي رئ�ي����س جمعية اخلطاط
ال�صينية العاملية يف اخل ��ارج ف�ضال
ع ��ن ال �ف �ل �ك �ل��ور والأزي� � � ��اء ال�صينية
يف ح�ي�ن ا��س�ت�م�ت��ع الأط� �ف ��ال بهدايا
الأ� �س �م��اء امل�ك�ت��وب��ة باللغة ال�صينية
على الأقم�شة و الأوراق امل�صنوعة
من اخلامات ال�صينية .
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Dubai Courts of First Instance
Notification of Publication and Assignment of Payment
On Execution No.253 / 2022 / 9704 – Cheque Execution

Considered in:Ninth Execution Department No. 230
)Subject of Execution:Claim for the amount of the recessed cheque no. (000049
drawn on Emirates NBD with the amount of AED 30000 with the legal interests
of 5% upon the due date on 10 / 09 / 2022.
Execution Applicant:S S S International FZC
Address:Its selected domicile Rasid Saif Office for Advocates located in Dubai,
Deira, Al Maktoum Street – Sadaf Iranian Restaurant Building – Seventh floor
705
Informed Parties:1-Royal Green Plants and Flowers - in its capacity as:
Defendant
Subject of Notification:The case was filed against you and you shall pay the
executed amount of (AED 30000) to the execution applicant or the treasury
of the court.
Accordingly, the court will exercise the executive actions against you in case
of not complying with the abovementioned resolution within 15 days upon the

م��دي��ر �إدارة امل �خ �ت�برات املركزية
وال ��دك � �ت ��ورة حم ��دث ��ة الها�شمي
رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة للتعليم
اخل��ا���ص وال��دك�ت��ور واروي ��ك بيلي
�أ�ستاذ طب اخليول يف ق�سم العلوم
البيطرية بجامعة والية وا�شنطن
والدكتور جون فيزيكرييل عميد
كلية العلوم البيطرية والزراعية
بجامعة ملبورن الأ�سرتالية.
و�أك��دت ال�شيخة الدكتورة جنالء
علي املعال �أن هذه الزيارة تعك�س
جن ��اح ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة يف
ا�ستقطاب اجل��ام�ع��ات والباحثني
ل�لاط�لاع على جتاربها الناجحة
مب �ج��االت ال�ع�م��ل ال �ب �ل��دي ومنها
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Notification by publication of payment
In execution No. 4782/2022/207-commercial execution

In Eighth Execution Circuit No. 229
Lawsuit Subject: implementing the judgment issued in lawsuit No.
)927/2022 payment order of paying the executive amount of (27.145 AED
including charges and expenses.
The plaintiff: Mohammad Akbar Akbar Sulaiman Ahmed Al Blooshi
Address: UAE- Dubai- Naïf- Dubai- shop building No 36-37 owned by
Mohammad Ali
The defendant: Sheikh Salman Sheikh Samiulla
Notification subject: has filed the above mentioned executive lawsuit
and obligating you to pay the executive amount of 27145 dirhams to the
plaintiff or court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in
the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15
days from the date of publishing this notification.

حت �ل �ي��ل ال� �ع� � ّي� �ن ��ات يف خم �ت�ب�رات
ال �ب �ل��دي��ة ال �ت��ي ت ��أ� �س �� �س��ت لت�شكل
راف��داً ملنظومة ال�صحة العامة يف
الإم � ��ارة مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع �أه ��داف
ال� �ب� �ل ��دي ��ة ال� �ت ��ي و�� �ض� �ع ��ت �صحة
املجتمع على ر�أ�س �أولويات العمل
البلدي وتطوير البنية التحتية
والإن�شائية.
وق ��ال ��ت �إن ال ��وف ��د ال ��زائ ��ر اطلع
ع �ل��ى ال �ت �ج��رب��ة ال ��رائ ��دة لبلدية
مدينة ال�شارقة يف املجال ال�صحي
وال�ت�ع��رف على �أف���ض��ل املمار�سات
املخت�صة بربامج ال�شارقة ل�سالمة
الأغذية واخلدمات التي يقدمها
ق�سم ال��رق��اب��ة ال�غ��ذائ�ي��ة و مكتب

تقييم املطابقة والبحث يف �سبل
تعزيز التعاون امل�شرتك.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ال �ب �ل��دي��ة قدمت
ل�ل��وف��د ال ��زائ ��ر ��ش��رح��ا واف �ي��ا عن
ال��دور الرقابي ال��رائ��د يف �سالمة
ال � �غ� ��ذاء واخل� ��دم� ��ات امل �ق��دم��ة يف
خم� �ت�ب�ر الأغ � � ��ذي � � ��ة وال� �ب� �ي� �ط ��رة
وع��ر� �ض��ا ت �ع��ري �ف �ي��ا ع ��ن برنامج
ال�شارقة ل�سالمة ال�غ��ذاء امل�سجل
كق�صة جن��اح يف منظمة ال�صحة
العاملية كما مت ا�صطحابه بجولة
ميدانية يف ق�سم خمترب الأغذية
ل� �ل��اط� �ل��اع ع � �ل� ��ى ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
الفنية والفحو�صات الكيميائية
والفيزيائية والبيولوجية.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 5/ 8/ 2022 Issue No : 13612

70530

Court of Appeal
)Memo Notification by Publication (Appeal

In the appeal No.: 322/2022/710-real estate appeal
Considered at: Department of 2nd real estate appeal -appeal No. 202
Subject of appeal: Appealing the judgment issued in the case No.
1047/2021-partial real estate,fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant:Aqaar Corporation

Address: Emirate of Dubai Airport St Port Saeed areal Business Point Building
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0506767616 Email: ALAA@omalc.ae,Makkani:
3244594826
Notifiee: 1-Farzana Syed Abbas Alavi, her capacity: Appellee
2-Afshin Shakour Memarzadeh, his capacity: Appellee
3-Abolfazl SeyedHassan Alavitafti, his capacity: Appellee
Subject of Notification: has appealed the decision/judgment issued in the case No.
1047/2021 partial real estate on 19/07/2022. A remotely session was set on Wednesday
corresponding to 17-08-2022 at 10:00 pm in litigation hall. Therefore, you are kindly
requested to attend in person or by attorney,otherwise, the court will issue its
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عمار النعيمي ي�شهد حفل تخريج طلبة دورة �شرطة امل�ستقبل للذكور والإناث
•• عجمان -وام:

�شهد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي حفل تخريج الطلبة املنت�سبني لدورة �شرطة امل�ستقبل بن�سختها
الثالثة و الع�شرين للذكور و اخلام�سة للإناث بح�ضور ال�شيخ عبد العزيز
بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان و �سعادة
العميد خالد حممد النعيمي نائب قائد عام �شرطة عجمان وع��دد من
كبار ال�ضباط ومدراء الإدارات ونوابهم و�أهايل املنت�سبني للدورة.
و �أك��د �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد النعيمي �أن �شرطة امل�ستقبل باتت
حمطة مهمة يف �صناعة م�ستقبل الأجيال وق��ال �إنها ت�صنع من �أبنائنا
وبناتنا �أجياال قادرة على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية �أمنه
وا�ستقراره.
و�أ�شاد �سموه بجهود �شرطة عجمان واملنظمني واملدربني والقائمني على
هذه الدورة و اهتمامهم بتنظيم برنامج تدريبي �شامل متميز ،وتقدمي كل
ما هو مفيد للطلبة ويدعم لياقتهم البدنية ويعزز معارفهم وثقافتهم.
من جانبه رحب نائب قائد عام �شرطة عجمان بح�ضور �سمو ال�شيخ عمار
بن حميد النعيمي وتكرمي �أوائ��ل الطلبة م�ؤكدا �أن تنظيم دورة �شرطة
امل�ستقبل جاء لإعداد كوادر مواطنة م�ؤهلة علميا وج�سديا و�أمنيا و�إثراء
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معارفهم ودع��م ثقافتهم الرتبوية والدينية وبث الأخ�لاق احلميدة يف
نفو�سهم �سواء من الطلبة �أو الطالبات.
ك��ان��ت فعاليات حفل التكرمي ق��د ت�ضمنت كلمة ل�سعادة العميد خالد
النعيمي و�أخرى لأولياء الأمور تلتهما كلمة اخلريجني �إىل جانب فيلم
ت�سجيلي حول �أن�شطة وفعاليات الدورة.
وقدم طالب �شرطة امل�ستقبل ا�ستعرا�ضا ع�سكريا مما تعلموه من حركات و
فنون ع�سكرية ومهارات ا�ستخدام وفك وتركيب ال�سالح �إىل جانب م�شهد
متثيلي قدمه الطلبة حلماية كبار ال�شخ�صيات �أثار �إعجاب احل�ضور.
ثم كرم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه �سعادة العميد خالد
حممد النعيمي نائب قائد عام �شرطة عجمان الطلبة املتميزين يف الدورة
بح�ضور ال�شيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي و�أثنى على جهودهم
داعيا �إىل بذل املزيد خلدمة الوطن كونهم �شرطة امل�ستقبل.
وت�سلم �سمو ال�شيخ عمار النعيمي هدية تذكارية من �سعادة نائب قائد عام
�شرطة عجمان بهذه املنا�سبة.
كما كرم �سعادة العميد خالد النعيمي ال�شركاء واملدربني ومنظمي الدورة
ومتطوعي الإم ��ارات وك��ل من ك��ان له دور يف �إجن��اح ه��ذه ال��دورة ،و�أ�شاد
بجهودهم املتميزة التي �أثمرت العمل الرائع ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والتميز يف م�سرية الأمن والأمان.

يف �أكادميية �شرطة دبي

اللواء بن فهد ي�شهد تخريج  4دورات ل�صف ال�ضباط و ُمنت�سبي اخلدمة الوطنية
•• دبي-الفجر:

�شهد �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور
حم �م��د �أح �م ��د ب ��ن ف �ه��د ،م�ساعد
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��ؤون الأكادميية
والتدريب ،يف ميدان التخريج العام
ب�أكادميية �شرطة دبي ،حفل تخريج
الدورة الت�أ�سي�سية ل�صف ال�ضباط،
و 3دورات لت�أهيل منت�سبي اخلدمة
الوطنية يف �شرطة دبي و�إدارة �أمن
املوا�صالت ،وذل��ك بح�ضور �سعادة
ال �ل��واء خليل �إب��راه�ي��م املن�صوري،
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون البحث
اجلنائي ،والعميد الأ�ستاذ الدكتور
حم �م��د ب �ط��ي ال �� �ش��ام �� �س��ي ،مدير

�أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب ��ي بالنيابة،
وعدد من مديري الإدارات العامة
ومراكز ال�شرطة ونوابهم ،و�ضباط
الأك ��ادمي� �ي ��ة و�أم� � ��ن امل ��وا�� �ص�ل�ات،
و�أولياء �أمور اخلريجني.
وه � �ن � ��أ �� �س� �ع ��ادة ال � �ل� ��واء ب� ��ن فهد،
اخل � ��ري� � �ج �ي��ن ،م� � � ��ؤك � � ��داً ح ��ر� ��ص
القيادة العامة ل�شرطة دب��ي ،على
�إع ��داد وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر ال�شرطية
مبوا�صفات عاملية ،بهدف حتقيق
�أع �ل��ى درج� ��ات الأم� ��ن والأم� � ��ان يف
املجتمع ،م��ن خ�لال ب�سط النظام
وال�ق��ان��ون وحتقيق ال�ع��دال��ة لكافة
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين والزائرين
و�ضيوف الدولة.

ووج��ه ال �ل��واء ب��ن فهد اخلريجني
ب � ��أه � �م � �ي� ��ة ال � �� � �ض � �ب� ��ط وال � ��رب � ��ط
ال�ع���س�ك��ري ،و�أن ي �ك��ون��وا ق ��دوة يف
التعامل احل�ضاري م��ع اجلمهور،
ومن��وذج �اً ي�ح�ت��ذى ب��ه يف ال�سلوك
والقيم والأخ�لاق العالية ،لتعزيز
ال�صورة املُثلى لرجل الأم��ن ،داعياً
اخل��ري�ج�ين �إىل ت�ط��وي��ر قدراتهم
ال ��ذات �ي ��ة وال �ت �ع �ل��م امل �� �س �ت �م��ر ،مبا
ي�ع��ود عليهم وع�ل��ى ج�ه��ات عملهم
ب��ال�ن�ف��ع وال �ف��ائ��دة ،وامل���س��اه�م��ة يف
م �� �س�ي�رة ال �ب �ن ��اء وال �ت �ن �م �ي��ة التي
تنتهجها القيادة الر�شيدة لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،متمنياً
ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق وال �� �س��داد يف خدمة

الوطن.
و�أث �ن��ى ال �ل��واء ب��ن فهد على جهود
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ال � � ��دورات والتي
ب ��ذل ��وه ��ا يف ت� ��أه� �ي ��ل اخلريجني
لالنخراط يف �سوق العمل بالإدارات
العامة ومراكز ال�شرطة و�إدارة �أمن
املوا�صالت.
وب � � ��د�أت وق ��ائ ��ع ال �ت �خ��ري��ج بعزف
ال�سالم الوطني لدولة الإمارات ،ثم
نزول �سعادة اللواء بن فهد ،يرافقه
ال�ع�م�ي��د الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور حممد
بطي ال�شام�سي ،وامل�ق��دم الدكتور
حممد �سعيد احل��داد ،مدير معهد
التدريب بالنيابة� ،إىل �أر�ض امليدان
لتفقد طابور اخلريجني.

وب �ع ��د ت �ل��اوة ع �ط ��رة لآي� � ��ات من
الذكر احلكيم ،انطلق اخلريجون
يف ا�ستعرا�ض للحركات واملهارات

ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال �ت��ي ت ��درب ��وا عليها
�أثناء فرتة انعقاد ال��دورة ،ثم كرم
اللواء بن فهد �أوائل الدورات ،وردد

اخلريجون ق�سم الوالء.
ويف اخلتام ،ا�ست�أذن قائد الطابور
النقيب �إ�سماعيل ح�سن عبد اهلل،

لالن�صراف واخل��روج من امليدان،
ث��م التقط ال�ل��واء ب��ن فهد ال�صور
التذكارية �أمام مع اخلريجني.

وزارة الدفاع ت�شارك يف االجتماع الـ 14
للجنة الإدارة والقوى الب�شرية لدول التعاون

•• الكويت-وام:

�شارك وف��د من وزارة الدفاع برئا�سة عبداهلل حممد �صالح رئي�س هيئة
امل��وارد الب�شرية يف االجتماع الرابع ع�شر للجنة الإدارة والقوى الب�شرية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي عقد بدولة الكويت،
ومت خالله بحث �سبل التعاون امل�شرتك وتفعيل �آلية العمل يف جمال الإدارة
�ضمن �إطار موحد للقوات امل�سلحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وتهدف مثل هذه االجتماعات �إىل توحيد وتطوير مفاهيم الإدارة والقوى
الب�شرية ب��دول املجل�س ..وت��أت��ي �ضمن التعاون امل�شرتك لتبادل الر�ؤى
واخلربات والتن�سيق الع�سكري بني الأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون والقيادة
الع�سكرية املوحدة.

تنوع الربامج ال�صيفية يف مركز �أم القيوين الإبداعي
•• �أم القيوين-وام:

ت�ن��وع��ت ال�برام��ج والأن���ش�ط��ة التي
يقدمها مركز �أم القيوين الإبداعي
�ضمن فعاليات املخيم ال�صيفي للعام
احلايل الذي �أطلقته وزارة الثقافة
وال���ش�ب��اب ب�ه��دف ا�ستثمار طاقات
الن�شء خ�لال �إج ��ازة ال�صيف عرب
ت�سليحهم باملهارات املتقدمة و�إثراء
معارفهم وتو�سيع مداركهم وتعزيز
ثقافتهم يف موا�ضيع متنوعة تعود
عليهم وعلى جمتمعهم بالفائدة.
وحر�ص املركز على تنفيذ الربامج
والأن�شطة التي تتوافق مع امل�سارات
الرئي�سية امل �ح��ددة م��ن قبل وزارة
ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب ال���س��اع�ي��ة �إىل
�إعداد الأطفال وال�شباب وت�سليحهم
ب ��امل� �ه ��ارات امل �ت �ق��دم��ة واملرتبطة
مب�ئ��وي��ة الإم � ��ارات ،ومتكينهم من
اكت�ساب مهارات جديدة� ،إىل جانب
رف��ع وع��ي ال�شباب ح��ول �أ�سا�سيات
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ،والأول ��وي ��ات
ال��وط�ن�ي��ة وت��وع�ي�ت�ه��م بالتوجهات
امل�ستقبلية و�إملامهم بها ،بالإ�ضافة
�إىل تنفيذ برامج ت�ساهم يف غر�س
ال �ق �ي��م الإم ��ارات� �ي ��ة ع �ن��د ال�شباب
والأط �ف��ال امل���ش��ارك�ين يف الربامج،
وتعريفهم مبختلف مكونات الهوية
الإماراتية ،والثقافة الإماراتية.
وا�ستهدفت برنامج املخيم ال�صيفي

يف م��رك��ز �أم ال �ق �ي��وي��ن الإب ��داع ��ي
ال�شباب والنا�شئة خ�لال �إجازتهم
امل��در� �س �ي��ة ،ل �ت �ق��دم ل �ه��م �أك�ث��ر من
 13برناجما وفعالية تنوعت بني
الواقعية واالفرتا�ضية� ،أ�شرف على
تنفيذها جمموعة م��ن املخت�صني
يف العديد م��ن القطاعات املت�صلة
ب�أن�شطة وفعاليات املخيم ،وتنوعت
ب�ين ب��رام��ج ثقافية وع��رو���ض فنية
وت ��راث � �ي ��ة� ،إىل ج ��ان ��ب احللقات
ال�شبابية ،وال ��دورات التخ�ص�صية
والتدريبية و ور���ش العمل ،وركزت
جميعها ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال �أوقاتهم
ب ��أن �� �ش �ط��ة حت �ق��ق ل �ه��م عن�صري

املتعة والفائدة  .وتهدف الربامج
ال���ص�ي�ف�ي��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل �ن �ف��ذة يف
م��رك��ز �أم القيوين الإب��داع��ي التي
تختتم يف � 19أغ���س�ط����س احلايل
�إىل �إث��راء معارف امل�شاركني ،وبناء
ق��درات �ه��م ،وت �ط��وي��ر خ�برات �ه��م يف
ع ��دد م��ن ال �� �ص �ن��اع��ات الإبداعية،
وجمموعة من امل�ج��االت الثقافية،
واجلوانب العلمية والعملية.
وبد�أت الفعاليات باالحتفاء باليوم
العاملي مل�ه��ارات ال�شباب م��ن خالل
عقد جل�سة حوارية لل�شباب بعنوان
"تعرف على مهارات امل�ستقبل ل�سوق
العمل" �أداره��ا معني عباد م�ست�شار

يف جم��ال ت�ط��وي��ر �أ� �س �ل��وب احلياة،
ا�ستعر�ض فيها �أهم الأدوات الفاعلة
ال �ت��ي ت �� �س��اه��م يف ت ��زوي ��د ال�شباب
باملهارات الالزمة للتوظيف وريادة
الأع �م��ال للحد م��ن ن�سبة ال�شباب
غ�ير امللتحقني بالعمل وا�ستغالل
م �ه��ارات �ه��م وت��وظ�ي�ف�ه��ا التوظيف
ال �� �ص �ح �ي ��ح وحت � ��دي � ��د الأه � � � ��داف
والرتكيز على متطلبات امل�ستقبل.
ون�ظ��م امل��رك��ز الإب ��داع ��ي جمموعة
من الور�ش التعليمية والفنية منها
ور� �ش��ة ك�ي�ف�ي��ة �إع � ��ادة ت��دوي��ر امل ��واد
امل�ستخدمة يف املنزل قدمتها املدربة
زه ��رة ��س�ع�ي��د ،وه��دف��ت �إىل تعليم

امل �� �ش��ارك�ين �أه �م �ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة على
البيئة من خالل �إعادة تدوير املواد
امل�ستهلكة بطريقة �إبداعية وفنية،
وغ��ر���س م �ه ��ارات ج��دي��دة وتعزيز
ال ��وع ��ي ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى البيئة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ور�� �ش ��ة "اكت�شف
مهارات خياطة الأقم�شة" بالتعاون
م��ع م �� �ش��روع "خمرز" ال� ��ذي ركز
على تعليم امل�شاركات فن التطريز
وكيفية خياطة امل�شغوالت اليدوية
الرتاثية با�ستخدام خامات �صديقة
للبيئة.
ومت ال �ت �ع��اون م��ع دائ� ��رة ال�سياحة
والآث��ار ب��أم القيوين لتقدمي ور�ش

تخ�ص�صية يف جمال الرتاث كور�شة
فن تزيني �سالل اخلو�ص ،و ور�شة
التنقيب وترميم القطع الأثرية،
�إىل ج��ان��ب ت�ق��دمي ب��رن��ام��ج متميز
يخت�ص يف جمال التعريف بال�سنع
وال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د الإماراتية
ق��دم �ه��ا ال ��دك� �ت ��ور �� �س ��امل الكتبي
الباحث يف الرتاث الإماراتي الذي
حر�ص على غر�س القيم الإماراتية
وتعريف الأجيال بالهوية الوطنية
وال � �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د وال �� �س �ن��ع يف
ال �ت �ع��ام�ل�ات ال �ي��وم �ي��ة ب�ي�ن �أف � ��راد
املجتمع ،والت�أكيد على �أهمية تناقل
امل� ��وروث الإم ��ارات ��ي ب�ين الأجيال.

�أم��ا بالن�سبة للور�ش الإفرتا�ضية
ال �ت��ي ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب��ال �ت �ع��اون مع
� �ص �ن��دوق خ�ل�ي�ف��ة ل��دع��م م�شاريع
ال�شباب فركزت على توعية ال�شباب
وتعريفهم بطرق التفكري الإبداعي
وكيفية التخطيط لبدء م�شاريعهم
ال�ت�ج��اري��ة امل�ستقبلية وف��ق �أ�س�س
ع�ل�م�ي��ة م �ع �ت �م��دة .و� �س �ي �ت��م خالل
الفرتة القادمة حتى ختام فعاليات
املخيم ال�صيفي يف مركز �أم القيوين
االب� ��داع� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ور�� �ش ��ة بعنوان
"تعلم م�ه��ارات ت�صوير الفيديو"
التي �ستقدم على يومني وت�ستهدف
�أ�صحاب املواهب يف جمال الت�صوير

ال��رق �م��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م�ؤ�س�سة
"خم�سة لو�سائل الإعالم الرقمية"
و�سيتم من خاللها تعليم امل�شاركني
�أ�سا�سيات ت�صوير الفيديو و�إخراجه
ب �ط��ري �ق��ة ف �ن �ي��ة و�إب� ��داع � �ي� ��ة ،كما
ي���س�ت���ض�ي��ف امل ��رك ��ز جم �م��وع��ة من
الور�ش التخ�ص�صية يف جمال ريادة
الأع �م��ال وحت�سني الثقافة املالية
والت�سويق الذكي ،و�أ�سا�سيات الكتابة
الإب��داع �ي��ة ،ك�م��ا �أن امل��رك��ز �سيقدم
ب ��رن ��اجم ��ا م �ت �خ �� �ص �� �ص��ا يف جمال
تعلم �أ�سا�سيات الباليه للأطفال .
وحر�ص مركز �أم القيوين الإبداعي
ع �ل��ى �أن ت���ش�م��ل �أج �ن ��دة فعالياته
ال�صيفية هذا العام االحتفاء بالأيام
العاملية حيث �سيحتفي املركز باليوم
العاملي لل�شباب من خالل التعاون
م��ع وزارة تنمية املجتمع بتقدمي
ور��ش��ة ح��ول مفهوم الت�ضامن مع
الأج� �ي ��ال ل�تر��س�ي��خ ق �ي��م التكامل
وتعزيز دور الأ�سرة يف التكفل بكبار
املواطنني وحفظ حقوقهم .وقال
امل���ش��ارك��ون م��ن الأط �ف��ال وال�شباب
ان �ه��م ا� �س �ت �ف��ادوا م��ن ال��ور���ش التي
�� �ش ��ارك ��وا ب �ه��ا وال� �ت ��ي � �س��اه �م��ت يف
زي ��ادة امل�ع��رف��ة واالط �ل�اع وتطوير
مهاراتهم االبداعية ومتكينهم من
اكت�ساب مهارات جديدة وتوعيتهم
بالتوجهات امل�ستقبلية التي تعود
عليهم بالنفع يف حياتهم.

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612
2022 - Issue No 13612

August

5

Friday

08

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فروج
الواحة للتجارة
رخ�صة رقم CN 3693372: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/
هوليك�س للتجاره
رخ�صة رقم CN 3868526: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/ليان
امل�شرق للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 4066626: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 :مرطبات هد هد
رخ�صة رقم  CN 1038260:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد علي �سامل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شه جمعه بالل مبارك ال علي
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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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روتيك�س
خلدمات التو�صيل
رخ�صة رقم CN 3698524: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 :حممد احلامد
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 1082437:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح حممد �سامل �صالح احلامد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل �صالح احلامد
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حم�سود للنقليات وهدم
املباين رخ�صة رقم  CN 2821419:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد حممد دنون العفارى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حمد �سامل يزرب العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيلدا
لتح�ضري احللويات
رخ�صة رقم CN 3695079: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/املزن
لتجارة الأغنام
رخ�صة رقم CN 2030378: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�/سما
للإن�شاءات احلديثة
رخ�صة رقم CN 3012276: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 �:صالون ترمي اند كت
للرجال رخ�صة رقم  CN 1030639:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سعيد علي را�شد العلوي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز �سعيد علي را�شد العلوي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سما املرف�أ للنقليات
العامة رخ�صة رقم  CN 1902655:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عي�سى را�شد عتيق خلفان املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه علي احمد خمي�س احلمادي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز كوكو ويل لل�سيدات
رخ�صة رقم  CN 3715239:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عديل احمد حممد عا�شق %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سحمى �سعيد فالح جابر االحبابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد م�صباحى
تعديل نوع رخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :يور�س هوم لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 3704098:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مامون الر�شيد امري ح�سني من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مامون الر�شيد امري ح�سني من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حميد حممد احمد الهديبى امل�صعبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /يور�س هوم لل�صيانة العامة ذ.م.م

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.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النور�س
لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 3701627: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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ندى الند لتجارة الهدايا
رخ�صة رقم  CN 2892195:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف خمي�س �سامل خمي�س حممد بن �سويدان
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ندى الند لتجارة الهدايا
NADA LAND FOR GIFTS TRADING

�إىل /ندى الند لتجارة الهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NADA LAND FOR GIFTS TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

YOURS HOME GEN. MAINTENANCE L.L.C

�إىل /يور�س هوم لل�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
YOURS HOME GEN MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ت�سليم للعقارات
رخ�صة رقم  CN 3920142:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد رفيق قبالوى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فادى على عبدالرحمن على املبارك
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ت�سليم للعقارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون توي�ستد ترميي�س
للرجال رخ�صة رقم  CN 2841775:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كارينجاىل خالد عبدو ك %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عادل �سيف عامر ح�سن اجلابرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون توي�ستد ترميي�س للرجال

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل احمد عبداهلل الكعبي لبيع
االغنام رخ�صة رقم  CN 1116135:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خمي�س عبداهلل �سامل را�شد املزينى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل احمد زهري الكعبى
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل احمد عبداهلل الكعبي لبيع االغنام

TASLEEM PROPERTIES

TWISTED TRIMMERS GENTS SALOON

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جموهرات انوار املدينة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1100372:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بهرام نا�صر خفاجى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل جا�سم احمد خمي�س احلو�سنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بهرام نا�صر خفاجى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جموهرات انوار املدينة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إىل /ت�سليم للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /صالون توي�ستد ترميي�س للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TASLEEM PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TWISTED TRIMMERS GENTS SALOON - 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.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AHMAD ABDULLA AL KABI SHEEP SHOP

�إىل /حمل خمي�س عبداهلل املزينى لبيع االغنام
KHAMIS ABDULLA ALMEZAINI SHEEP SHOP

�إعــــــــــالن

ANWAR ALMADINA JEWELLERY L.L.C

�إىل /جموهرات انوار املدينة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ANWAR ALMADINA JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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ا�ستياء �إ�سرائيلي من الو�ضع الأمني يف غالف غزة
•• القد�س-وكاالت

ذك��رت �صحيفة “ي�سرائيل هيوم” الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،أن
الو�ضع الأمني يف املنطقة اجلنوبية بعد اعتقال القيادي
يف حركة “اجلهاد الإ�سالمي” ب�سام ال�سعدي ال يزال
متوتراً لليوم الثالث على التوايل ،ور�صدت ال�صحيفة
ردود فعل �سكان املنطقة و�شعورهم وت�سا�ؤالتهم والتي
كان �أبرزها “هل تغلق تل �أبيب؟».
�شعور يوم الغفران
«مقفرة وخ��اوي��ة� ..إح�سا�س ي��وم ال�غ�ف��ران ي�سود على
ال�شوارع” ،كان ذلك و�صف �أحد الإ�سرائيليني للمنطقة

اجلنوبية القريبة من قطاع غ��زة ،مو�ضحاً �أن��ه لي�س الأمني فرتة طويلة ،ولكنه �أ�ضاف“ :اعتقلوا زعيماً،
هناك �سيارات كثرية على الطريق ،كما ال توجد حركة لكن ن�صف البالد م�شلولة هنا».
م��رور للم�شاة �أي�ضاً ،فوفقاً للتعليمات ميكن اخلروج وا�ستعر�ضت ال�صحيفة الإ�سرائيلية يف تقرير حتت
ولكن اخلوف انت�شر بني النا�س ب�سبب �إغ�لاق الطرق ع �ن��وان “هل ُت�غ�ل��ق ت��ل �أب� �ي ��ب؟ ..ال �ن��ا���س يف اجلنوب
واالختناقات امل��روري��ة التي ت�شكلت يف �أم��اك��ن �أخرى ،غا�ضبون من احلكومة”،
لذلك انت�شر �شعور باخلوف من مغادرة املنزل ،الفتاً الأ��ض��رار االقت�صادية التي وقعت على �سكان املنطقة
�إىل �أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل�ستوطنات املغلقة التي اجلنوبية بعد الإجراءات الأمنية التي مت اتخاذها بعد
اعتقال ال�سعدي ،ونقلت حديث �صاحب �أح��د املتاجر
تتطلب حرا�سة ع�سكرية للخروج منها.
و�أ� �ض ��اف الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ف�ت��ح ال�ع�ك�ي��م يف �إج��اب �ت��ه لأحد الذي قال �إن لديه انخفا�ض بن�سبة  75%يف الداخل
امل�ح�ق�ق�ين ب � ��أن خ �ط��ر ال �ب��ال��ون��ات احل ��ارق ��ة انخف�ض الأيام الأخرية ،وا�صفاً �أنها �أيام حرجة للغاية لأنه من
ب�شكل كبري يف العام املا�ضي �أو مبعنى دقيق “اختفى” ،املفرت�ض �أن تكون مبثابة كرنفا ًال ا�ستعداداً للمدار�س،
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض احل��وادث بالقرب من ال�سياج لذلك ي�شهد دائماً �شهر �أغ�سط�س(�آب) اجلاري ازدحاماً

كبرياً يف العمل ب�سبب بيع �أدوات الدرا�سة للتالميذ
والطالب.
ويف �سياق �آخ��ر� ،أف��ادت �صحيفة “يديعوت �أحرونوت”
الإ�سرائيلية� ،أن �سالح اجلو الإ�سرائيلي كثف طلعاته يف
�سماء قطاع غزة على خلفية حتذير ملمو�س من هجوم
للجهاد الإ�سالمي يف امل�ستقبل القريب ،الفتة �إىل �أن
ع���ش��رات ال �ط��ائ��رات ب ��دون ط�ي��ار الهجومية حت�ل��ق يف
املنطقة بهدف مطاردة وا�ستهداف ال�صواريخ امل�ضادة
للدبابات �أو قذائف الهاون التابعة للجهاد الإ�سالمي.
وتقول ال�صحيفة �إنه يف غ�ضون ذلك يوا�صل امل�صريون
مم ��ار�� �س ��ة � �ض �غ��وط �� �ش ��دي ��دة ع �ل��ى ح ��رك ��ة “اجلهاد
الإ�سالمي” ملنع الت�صعيد ،م�شرية �إىل �أن ثاين �أكرب

تنظيم يف قطاع غ��زة -تق�صد اجلهاد الإ�سالمي -لن
ينفذ هجوماً كبرياً دون موافقة حركة حما�س ،وبالتايل
جل� ��أت �إ��س��رائ�ي��ل �إىل ال�ق�ط��ري�ين يف حم��اول��ة لتهدئة
املنطقة ،ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول �إ�سرائيلي كبري:
“ن�أمل �أن يهد�أ الو�ضع ،الر�سائل الإ�سرائيلية التي مت
نقلها �إىل اجلهاد وا�ضحة متاماً».
ونقلت ال�صحيفة الإ�سرائيلية �أن “اجلهاد الإ�سالمي”
و�ضعت عدداً من ال�شروط للو�سطاء امل�صريني من �أجل
التهدئة� ،أولها الت�أكد ب�أن ال�سعدي ب�صحة جيدة لأجل
�أ�سرته ،ووق��ف الن�شاط الع�سكري يف ال�ضفة الغربية،
واالل �ت��زام ب��إن�ه��اء معاناة الأ��س�ير خليل ع ��واودة ع�ضو
اجلهاد امل�ضرب عن الطعام منذ  145يوماً.

�أكد �أن املطبات القادمة �ستكون خطرية جدا

احتاد ال�شغل يحذر من انفالت الو�ضع يف تون�س!...
حتمل وزر الأخطاء والرتاكمات
 االحتاد لن ينوب الأحزاب ال�سيا�سية يف ّ•• تون�س-خا�ص:

ق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�لاحت��اد العام
التون�سي لل�شغل نور الدين الطبوبي،
يف كلمة �ألقاها على هام�ش �إ�شرافه
�أم�س اخلمي�س ،على �إحياء الذكرى
 75ملعركة � 5أغ�سط�س � 1947ضد
اال�ستعمار ب�صفاق�س� ،إن االحتاد لن
يبقى “متف ّرجا” يف ظ��ل الأو�ضاع
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة التي
ت�شهدها البالد.
و� �ش��دد ال�ط�ب��وب��ي ع�ل��ى �أن ��ه �سيتم
الت�صدي لكل ما من �ش�أنه �أن مي�س
ب��احل��ق النقابي وك��رام��ة ك��ل عامل،
ق��ائ�لا “ ك��ل م��ن �ستخول ل��ه نف�سه
ال�ت�ع��دي على �أي نقابي �سنكون له
باملر�صاد».
وتابع قائال “ ل�سنا دع��اة �إ�ضراب
ول �ك��ن �إذا ف��ر���ض ع�ل�ي�ن��ا ��س�ن�ك��ون يف
م�ستوى اللحظة التاريخية».
و�أ�ضاف الطبوبي�“ :أيدينا ممدودة
للحوار والإ�ضراب لي�س غاية يف حد
ذاته ،لكننا مل جند �آذانا �صاغية من

ق�ب��ل احل �ك��وم��ة» .وح ��ذر الطبوبي
م��ن ان�ف�لات الأو� �ض��اع ،م���ش��ددا على
�أن الو�ضع مل يعد يحتمل على حد
قوله.
و�أ�ضاف “من يجوع يف بطنه ومن
يفقد �أمنه ومن ال يجد كيف يد ّر�س
�أبناءه ،لن ي�سكت عن هذه الأو�ضاع».
كما حذر �أمني عام املنظمة ال�شغيلة
م��ن امل �ط �ب��ات ال �ق��ادم��ة ق��ائ�ل�ا �إنها
“�ستكون خطرية جدا على تون�س».
وق � � ��ال ن � ��ور ال� ��دي� ��ن الطبوبي،
�إن “االحتاد ل ��ن ي �ن��وب الأح � ��زاب
ال�سيا�سية يف حت� ّم��ل وزر الأخطاء
والرتاكمات التي �شهدتها البالد يف
ظل ال�سلطات املتعاقبة».
و��ش��دد �أم�ين ع��ام املنظمة ال�شغيلة
ع �ل��ى �أن “موقف االحت � � ��اد ثابت
فيما يتعلق ب ��إج��راءات  25يوليو،
وه��و يدعمها لكنه ي��رف����ض احلوار
ال�صوري».
ّ
ّ
و�أ ّكد الطبوبي �أن املنظمة ال�شغيلة
��س�ت��وا��ص��ل ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا الوطني
واالج � �ت � �م ��اع ��ي رغ� � ��م وج � � ��ود ع � �دّة

الطبوبي ي�شخ�ص ويحذر

عوا�صم
مك�سيكو �سيتي
قتل �صحفي هو رجل �أعمال �أي�ضا و�شخ�صان �آخران يف هجوم على
حانة يف والية غواناخواتو التي ت�شهد عنفا يف و�سط البالد ،ح�سبما
�أعلنت ال�سلطات ومنظمة غ�ير حكومية للدفاع ع��ن ال�صحفيني
الأربعاء.
وقالت هذه امل�صادر �إن �إرن�ستو ميندي�س مدير �صحيفة “تو فوز”
ق�ت��ل م��ع �شخ�صني �آخ��ري��ن يف ح��ان��ة ب��ر��ص��ا���ص �أط�ل�ق��ه مهاجمون
جمهولون يف �سان لوي�س دي الباز بوالية غواناخواتو (و�سط).
وقالت املنظمة غري احلكومية للدفاع عن ال�صحفيني “املادة ”19
�إن “م�سلحني اقتحموا حانة تابعة لعائلة ميندي�س».
و�أ�ضافت �أن ميندي�س تلقى تهديدات من قبل ،م�شرية �إىل �أن 13
�صحافياً على الأقل قتلوا منذ بداية العام.
لكن احلكومة املك�سيكية تقول �إن ع�شرة �صحافيني فقط قتلوا منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام ،م�شرية �إىل �أن االث�ن�ين الآخ��ري��ن مل يكونا ميار�سان
مهنتهما عندما ُقتال.
واعتقل ع�شرون �شخ�صا ح�سب احلكومة.
وطلب الفرع املك�سيكي ملنظمة “مرا�سلون بال حدود” من ال�سلطات
عدم ا�ستبعاد �أي فر�ضية يف التحقيق ،مبا يف ذلك العمل ال�صحفي
لل�ضحية.وغواناخواتو والية �صناعية مزدهرة وواح��دة من �أعنف
الواليات ب�سبب التناف�س بني ع�صابتي خم��درات “�سانتا رو�سا دي
ليما” و”خالي�سكو اجليل اجلديد».
طوكيو

م ��ؤ� �ش��رات ت� ��ؤ ّك ��د حم � ��اوالت �ضرب
العمل النقابي وم��وا��ص�لات اعتماد
احلكومة املن�شور عدد .20

واعترب الطبوبي � ّأن الو�ضع العام يف حوار جدي حول امللفات االجتماعية واالرت �ف��اع اجل�ن��وين للأ�سعار الذي
تون�س يتط ّلب وعي ال�سلطة ب�أ ّنه ال واالقت�صادية التي ته ّم الأج ��راء يف ي�ت�ط� ّل��ب ح �ل��وال ع��اج�ل��ة ب �ع �ي��دا ،عن
جمال حلل الإ�شكاليات احلالية دون ظل تفاقم تدهور املقدرة ال�شرائية ال�شعارات ،وفق قوله.

املوقف الرو�سي جاء مت�ضامنا بقوة مع ال�صني

رو�سيا ت�ستثمر يف زيارة بيلو�سي ..فهل جتني �أرباحا؟
الرو�سي ال�صيني».
وال� ��� �س� ��ؤال الأب � � ��رز ه �ن��ا ب �ح �� �س��ب اخلبري
ال���س�ي��ا��س��ي ه��و“ :كيف ي�ن�ظ��ر ال�صينيون
ل �ه��ذه ال �� �ش��راك��ة؟ مب�ع�ن��ى ه��ل �سيعتربون
الرو�س �شريكا ندا لهم �أم �شريكا �أ�صغر ؟،
وهل امل�صالح الرو�سية ال�صينية امل�شرتكة
تفوق امل�صالح الأمريكية ال�صينية؟».

•• عوا�صم-وكاالت

ك��ان الف�ت��ا يف ردود الأف �ع��ال ال��دول�ي��ة على
الأزمة التي �أحدثتها زيارة رئي�سة جمل�س
النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي �إىل تايوان،
املوقف الرو�سي ،الذي جاء مت�ضامنا بقوة
مع ال�صني يف رف�ض الزيارة.
وتوزعت املواقف الرو�سية ال�شديدة اللهجة
�إزاء زي��ارة بيلو�سي ،ب�ين وزارة اخلارجية
ال��رو� �س �ي��ة وال �ك��رم �ل�ين وجم �ل ����س الدوما
الرو�سي (الربملان)� ،إذ نددت هذه اجلهات
الثالث بتلك الزيارة املثرية للجدل ،التي
اختتمت الأربعاء.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س��ي� ،سريغي
الف��روف� ،إن ما قامت به بيلو�سي “ازعاج
ال مربر له عك�س حر�ص الواليات املتحدة
على الإث�ب��ات للجميع �أنها ال تخ�ضع لأي
حما�سبة».
ويرى خرباء �أن زي��ارة بيلو�سي �ست�سهم يف
تعميق التقارب الرو�سي ال�صيني ،يف �سياق
ا��س�ت�ف�ح��ال � �ص��راع��ات ال���س�ي�ط��رة والنفوذ
والف�ضاءات احليوية املحتدة ب�ين القوى
الدولية الكربى.
وي �ق��ول ح���س��ن امل��وم �ن��ي� ،أ� �س �ت��اذ العالقات
ال��دول�ي��ة وف����ض ال �ن��زاع��ات ،مل��وق��ع “�سكاي
ن�ي��وز عربية”“ :زيارة بيلو�سي مل تكن
ح��دث��ا ع ��ادي ��ا وع ��اب ��را يف ظ ��ل التحوالت
يف م��وازي��ن ال �ق��وى ال��دول �ي��ة ،والتوترات
احل��ادة العا�صفة بعالقات القوى العاملية
ال �ك�ب�رى ،وح�ت��ى ق�ب��ل الأزم� ��ة الأوكرانية
كانت العالقات الرو�سية ال�صينية وثيقة
ووطيدة ت�ؤطرها م�صالح م�شرتكة وا�سعة،
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عالوة على مواقفهما املن�سقة حيال املحور
الغربي امل�ضاد».وا�ستدرك قائال“ :لكن ال
نن�سى �أن ثمة ت�شابكا اقت�صاديا هائال ما بني
ال�صني والغرب وخا�صة الواليات املتحدة،
وعليه فاال�صطفاف الرو�سي ال�صيني رغم
متانته مل ي�صل بعد ل��درج��ة اال�صطفاف
اال�سرتاتيجي ،فاملوقف ال�صيني مثال مل
يكن م�ساندا ب�شكل مفتوح ومطلق للتحرك
الرو�سي �ضد �أوكرانيا».
ا�ستغالل رو�سي
وي�ضيف املومني“ :الآن يبدو �أن الفر�صة

�سنحت لرو�سيا على خلفية زي��ارة تايوان
لبعث ر�سالة لل�صني م�ف��اده��ا ،ب�إنها تقف
معها ب�لا لب�س يف وج��ه ال��والي��ات املتحدة
و�أنهما معا ي�شكالن قوة رادع��ة �أم��ام متدد
ال�ه�ي�م�ن��ة ال �غ��رب �ي��ة ح ��ول ال� �ع ��امل ،وعليه
فمو�سكو ت�سعى ال�ستغالل الأزمة التايوانية
احلالية بهذا املنحى ،لكن رغم ذلك قد ال
ي�ن�ج��م ب��ال �� �ض��رورة ع��ن ه ��ذا ال�ت�ن��اغ��م بني
م��و� �س �ك��و وب �ك�ي�ن ب� �ل ��ورة وت �ط��وي��ر موقف
ا�سرتاتيجي موحد بني البلدين».
ويتابع“ :وذلك رغ��م �أن ثمة ت�شابها بني
احل��ال�ت�ين الأوك��ران �ي��ة وال�ت��اي��وان�ي��ة ،حيث

تقول رو�سيا �إن �شبه جزيرة القرم و�شرق
�أوكرانيا مثال هي �أرا���ض رو�سية ،وكذلك
تعترب ال�صني �أن تايوان جزء ال يتجز�أ من
�أرا�ضيها».
ول �ه��ذا ف��امل��وق��ف ال��رو� �س��ي احل ��اد ه��ذا من
زيارة بيلو�سي كان متوقعا متاما ،كما يرى
اخلبري اال�سرتاتيجي والأمني.
ويقول املومني�“ :إذا ا�ستمر التوتر احلايل
دون �إن �ف��راج م��ا ب�ين ك��ل م��ن وا�شنطن من
طرف وكل من مو�سكو وبكني من طرف يف
الت�صاعد والتكر�س �أكرث ،ف�إن ثمة فر�صة
قوية بنهاية املطاف لرت�سيخ اال�صطفاف

ت�سا�ؤالت حول الرد
من جانبه ،يقول الكاتب والباحث ال�سيا�سي،
جمال �آريز ،يف حوار مع موقع “�سكاي نيوز
عربية”“ :وا�ضح متاما �أن زيارة بيلو�سي
خدمت مو�سكو يف �سياق �صراعها املحتد
مع وا�شنطن ،كونها �ستدفع بال�صني نحو
احل�ضن ال��رو��س��ي وال�ع�لاق��ة �أ�سا�سا تت�سم
باملتانة بل وميكن و�صفها حتى ب�إنها تكاد
ت�ت�ح��ول ل�ت�ح��ال��ف ا��س�ترات�ي�ج��ي ع�ل��ى وقع
حتوالت ما بعد حرب �أوكرانيا».
وي���ض�ي��ف ال �ب��اح��ث ال���س�ي��ا��س��ي“ :ال�س�ؤال
امل�ط��روح الآن بعد ه��ذه امل��واق��ف الرو�سية
ال�صارمة يف دعم ال�صني يف خالفها احلاد
مع الواليات املتحدة،
ه ��و ك �ي��ف �� �س�ت�رد ال �� �ص�ي�ن ع �ل��ى التحية
الرو�سية هذه ب�أح�سن منها؟».
ويختم �آريز “ :ال�صني رغم �أنها مل تتعاط
بانفعالية حلظية م��ع م��ا ح��دث على وقع
زيارة بيلو�سي لتايوان متحدية التحذيرات
ال���ص�ي�ن�ي��ة امل� �ت� �ك ��ررة ،ل�ك�ن�ه��ا ��س�ت�ع�ك��ف وال
ري��ب من الآن و�صاعدا على و�ضع خطط
جم��اب �ه��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ن �ف��وذ الأم �ي�رك� ��ي يف
حدائقها اخللفية وحول العامل ،بالتعاون
بالدرجة الأوىل مع رو�سيا».

كا�سي�س :حياد �سوي�سرا «لي�س مطروحا» للنقا�ش
•• الأمم املتحدة �-أ ف ب

على ال��رغ��م م��ن العقوبات املفرو�ضة على
رو��س�ي��ا وان���ض�م��ام�ه��ا امل��رت�ق��ب �إىل جمل�س
الأمن الدويل� ،أكد الرئي�س �إنيا�سيو كا�سي�س
الأرب �ع��اء �أن �سوي�سرا “ال ت��زال حمايدة”،
م�شريا �إىل الفارق بني “احلياد” الع�سكري
و�إدانة انتهاك القانون الدويل.
�صرح الرئي�س احل��ايل ل�لاحت��اد يف مقابلة
م��ع ��ص�ح��اف�ي�ين يف م�ق��ر الأمم امل �ت �ح��دة يف
ن �ي��وي��ورك “بالطبع ه �ن��اك ��ش�ع��ور بوحدة
�أقوى يف �أوروبا �ضد هذا العدوان (الرو�سي
على �أوكرانيا) الذي �أيقظنا جمي ًعا من حالة

�سالم كنا نتمتع بها منذ �سبعني عاما».
لكنه �أك ��د �أن “�سوي�سرا ال ت ��زال حمايدة
وح �ي��اد ��س��وي���س��را ل�ي����س م��و��ض��ع ت�شكيك”،
راف �� �ض��ا خ���ص��و��ص��ا ف �ك��رة ت �ق��ارب م��ع حلف
�شمال الأطل�سي (ناتو).
و�أ� �ض ��اف “�إذا ك ��ان ال �ت �ق��ارب ي�ع�ن��ي خطوة
متهيدية لطلب �أن ت�صبح (�سوي�سرا) ع�ضوا
يوما ما (يف الناتو) ،الأم��ر لي�س كذلك”،
م ��ؤك��دا �أن ��ه “يف ال��وق��ت احل ��ايل ه��ذا لي�س
ً
نقا�شا �سيا�س ًيا يف �سوي�سرا».
و�أو��ض��ح �أن “احلياد ب�سيط  :ال ن�شارك يف
حرب وال نر�سل �أ�سلحة �أو جنودا �إىل حرب،
وال ن��وف��ر �أرا��ض�ي�ن��ا لن�شر �أ�سلحة �أو قوات

ت��اب�ع��ة لأط � ��راف م�ت�ح��ارب��ة وال ن �� �ش��ارك يف
حتالف ع�سكري مثل الناتو».
لكنه ا��ض��اف �أن��ه “حول ه��ذا احل�ي��اد هناك
��س�ي��ا��س��ة خ��ارج �ي��ة و�أمنية” ،م �� �ش��ددا على
�أن “�إدانة انتهاك القانون ال��دويل املتمثل
بهذا العدوان الع�سكري الرو�سي هو واجب
ين�ص عليه الد�ستور وال مي�س ب�أي �شكل من
الأ�شكال باحلياد».
وتطبق �سوي�سرا عقوبات فر�ضها االحتاد
الأوروب � ��ي ع�ل��ى م���س��ؤول�ين رو� ��س ب�ع��د غزو
�أوكرانيا.
وي ��رى م��راق �ب��ون �أن م��و��س�ك��و ت�ع�ت�بر لهذا
ال�سبب على م��ا ي�ب��دو� ،أن �سوي�سرا مل تعد

حمايدة.وقد يكون هذا املوقف وراء توقف
ق�سري للمحادثات ال�سورية التي ك��ان من
امل �ق��رر ع�ق��د جل�سة ج��دي��دة منها يف نهاية
متوز/يوليو يف جنيف.
وق��ال كا�سي�س “مل نكن نتوقع �أن ي�شكرنا
ال��رو���س ع�ل��ى ال �ع �ق��وب��ات� .إن ��ه رد ف�ع��ل كان
متوقعا �إىل حد كبري لكنه ال يغري موقف
�سوي�سرا ب ��أي �شكل م��ن الأ�شكال” .للمرة
الأوىل منذ ان�ضمامها �إىل الأمم املتحدة
ق�ب��ل ع���ش��ري��ن ع��ام��ا ان�ت�خ�ب��ت ��س��وي���س��را يف
حزيران/يونيو ل�شغل مقعد غ�ير دائ��م يف
جمل�س الأم ��ن ال ��دويل اع�ت�ب��ا ًرا م��ن كانون
الثاين/يناير.

ان �ه��ارت ج�سور وف��ا��ض��ت �أن �ه��ار �أم����س اخلمي�س بعد ه�ط��ول �أمطار
غزيرة يف �شمال اليابان حيث ُطلب من � 200أل��ف �شخ�ص �إخالء
املناطق املت�ضررة.
وق��ال الناطق با�سم احلكومة ه�يروك��ازو مات�سونو لل�صحفيني �إن
ه�ن��اك م�ف�ق��و َدي��ن فيما ح� � ّذرت ال�سلطات م��ن زي ��ادة خ�ط��ر حدوث
انزالقات تربة وفي�ضانات.
و�أظهرت لقطات تلفزيونية كتلة موحلة من الأ�شجار املقتلعة جتتاح
منطقة �سكنية جبلية فيما �أظهرت �صور �أخرى منازل غمرتها مياه
نهر فائ�ض وج�سرا منهارا متاما.
و�أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الر�سمية “�إن �إت�ش كيه” �أنه طلب
م��ن � 200أل��ف �شخ�ص يقيمون يف خم�س مقاطعات يابانية هي
نيغاتا وياماغاتا وفوكو�شيما و�إي�شيكاوا وفوكوي �إخال�ؤها .و�أوقفت
بع�ض القطارات العالية ال�سرعة (�شينكان�سن) عن العمل يف املناطق
املت�ضررة.يف العام  ،2021ت�سببت �أمطار غزيرة يف حدوث انزالق
تربة هائل يف منتجع �أتامي ال�ساحلي (و�سط اليابان) �أ�سفر عن مقتل
� 27شخ�صا.ويف العام  ،2018قتلت في�ضانات وانزالقات تربة �أكرث
من � 200شخ�ص يف غرب اليابان خالل مو�سم الأمطار ال�سنوي.
ويقول علماء �إن االح�ترار املناخي يت�سبب يف هطول �أمطار غزيرة
يف اليابان كما هي احلال يف �أماكن �أخرى حول العامل مع احتفاظ
الغالف اجلوي الذي �أ�صبح �أكرث دفئا بكمية �أكرب من املياه.
بريوت
انتقد البطريرك امل��اروين الكردينال ب�شارة بطر�س الراعي� ،أكرب
رج��ال ال��دي��ن امل�سيحي يف ل�ب�ن��ان ،حكومة ال �ب�لاد �أم����س اخلمي�س
لإخفاقها يف حما�سبة امل�س�ؤولني عن تفجري مرف�أ ب�يروت ،وذلك
خالل �إحياء الذكرى ال�سنوية الثانية لالنفجار.
ويف قدا�س �أقيم لإح�ي��اء ال��ذك��رى ال�سنوية الثانية لالنفجار ،قال
الراعي �إن احلكومة لي�س لها احل��ق يف عرقلة التحقيقات املحلية
والدولية.
ووقع االنفجار ب�سبب وجود خمزون �ضخم من نرتات الأمونيوم يف
املوقع منذ عام  ،2013و�أ�سفر عن مقتل � 220شخ�صا على الأقل
ومت ت�سجيله ك�أحد �أكرب االنفجارات غري النووية يف التاريخ.
وبعد مرور عامني ،مل تتم حما�سبة �أي م�س�ؤول كبري.
وتعطل حتقيق حملي يف الأ�سباب الدقيقة لالنفجار -ومن امل�س�ؤول
عن وجود نرتات الأمونيوم -لأكرث من �ستة �أ�شهر.
وال توجد حتى الآن ح�صيلة ر�سمية موحدة للقتلى .وقال م�صدران
�أمنيان ل��روي�ترز �إن م��ا ال يقل ع��ن � 220شخ�صا قتلوا ،و�إن 20
�آخرين على الأقل يف عداد املفقودين معظمهم �سوريون.
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جمموعة من�صور �أهلي

بهذا تعلن "جمموعة من�صور �أهلي" ملالكها ،من�صور م�صطفى
ح�����س��ن �أه���ل���ي ،ب���أن��ه��ا مت��ل��ك ال��ن��م��وذج ال�����ص��ن��اع��ي رق���م 5185
(م�بردات مياه) مبوجب �شهادة �صادرة عن وزارة االقت�صاد رقم
وبناء عليه ،حتذر "جمموعة من�صور
(.)2019/D6000091
ً
�أهلي" كل ال�شركات امل�صنعة و�شركات الإنتاج من تقليد منوذجها
اخلا�ص ،حيث اعتمدت بع�ض ال�شركات امل�صنعة و�شركات الإنتاج
النموذج التايل .ولذلك ،لن ت�تردد "جمموعة من�صور �أهلي" يف
مقا�ضاة �أي �شخ�ص يثبت تقليده للمنتج الذي ح�صل على حماية
القانون مبوجب الت�سجيل .مع حفظ كافة احلقوق القانونية
الأخرى( .توجد �صورة ملربد املياه)
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طريقة بناء خطاب احلرب يف رو�سيا!...

ف�إن العواقب الوخيمة لهذا ال�صراع غري معروفة �إىل حد
•• الفجر �-سريجي فيديونني*
كبري يف رو�سيا .لئن كان لدى جزء من املواطنني الرو�س
فالريي كو�سوف**�شعور بالعي�ش يف دي�ستوبيا �أ�صبحت حقيقة ،ف�إن نظام
تلتهم احلرب �أوكرانيا لأكرث من خم�سة �أ�شهر .ومع ذلك ،فالدميري بوتني يتمكن من احلفاظ على �سيطرة �صارمة
على تداول املعلومات .مع التالعب بالر�أي العام حتى

ت�ستفيد �سيا�سة الكرملني جتاه �أوكرانيا بدعم هائل من
قبل الرو�س ( 75باملائة يف يونيو املا�ضي ،وفق بيانات
مركز ليفادا) ،ي��زود النظام ال�سكان با�سرتاتيجيات
ا�ستطرادية ت�سمح لهم ب�إنكار واق��ع خميف وغري �سار.
وهناك م�ؤ�شرات �أخرى ت�ؤكد وجود دعم ملمو�س للحملة

الع�سكرية الرو�سية :وهكذا ،يف �أبريل  ،قال  36باملائة
من امل�ستطلعني �إنهم ي�شعرون بالفخر لل�شعب الرو�سي،
مقارنة بـ  17باملائة قبل عام .ولفهم طبيعة (وحدود)
هذا االندفاع ال�شعبي للق�ضية احلربية ب�شكل �أف�ضل،
من ال�ضروري درا�سة الطريقة التي يتم بها بناء خطاب
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مل يقم فالدميري بوتني ب�أي تدخل منتظم حول احلرب
«التطبيع» مع احلرب؟
منذ بداية احلرب يف �أوكرانيا� ،سعى النظام
الرو�سي �إىل �إظهار �أن الو�ضع احلايل جزء
من النظام الطبيعي للأ�شياء.
وتعبري “العملية الع�سكرية اخلا�صة”،
امل �� �س �ت �خ��دم ب � ��د ًال م ��ن ك �ل �م��ة “احلرب”،
يفرت�ض �أن ي�ؤكد الطبيعة امل�ؤقتة للنزاع،
على غرار التدخالت الع�سكرية الرو�سية
ال���س��اب�ق��ة يف ال���ش�ي���ش��ان (يف الت�سعينيات
وال � �ع � �ق ��د الأول م � ��ن ال � �ق � ��رن احل� � ��ادي
والع�شرين) ويف �سوريا (م�ن��ذ .)2015
وبا�ستثناء خطابه يف  24فرباير 2022
ال ��ذي �أع �ل��ن خ�لال��ه بحكم الأم ��ر الواقع
احل��رب �ضد �أوك��ران�ي��ا ،مل يقم فالدميري
بوتني ب�أي تدخل منتظم يف هذا املو�ضوع،
على عك�س نظريه الأوك��راين فولودميري
زيلين�سكي ،الذي يخاطب مواطنيه ب�شكل “نحن” و”الآخرين” .كما حت ّرر املعجم
�شبه يومي.
نف�سه من بع�ض املحرمات ،و�أع��اد حتديث
فالدميري
�رى
�
�
ج
�
أ
�راع،
�
ص
�
�
�
ل
ا
�دء
م�ن��ذ ب �
تعبريات تعود �إىل احلرب الباردة.
يونيو
3
يف
�ط،
�
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�دة
�
ح
وا
مقابلة
ب��وت�ين
وا�ستعادة الدولة الرو�سية ملكانة “القوة
للق�ضايا
أ�سا�سي
�
ب�شكل
وخ�ص�صت
،2022
امل �ع��ادي��ة للفا�شية” ت �ق��وم م �ث��ا ًال مقن ًعا.
االقت�صادية .ومع ذل��ك ،فهو ال��ذي ير�سم االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ك��ان ق��د ق� �دّم نف�سه
امل �ب��ادئ التوجيهية لإن �ت��اج اخل �ط��اب من ر�سم ًيا على �أنه البلد الذي هزم “الفا�شية”
خ�لال التدخالت املختلفة التي ين�شرها الأمل��ان �ي��ة (ب ��د ًال م��ن “النازية”) .وعلى
جهاز االت�صال يف الكرملني.
الرغم من �أن اخلطاب الرو�سي اليوم يدين
الفاعلني
من
قليل
يف رو�سيا ،يُ�سمح لعدد
عودة ظهور “النازية” يف �أوكرانيا� ،إال �أنه
االخرين بالتحدث عل ً
با�سم
احلرب
عن
ا
ن
ي�أخذ جم��ازات �سوفياتية من خ�لال ربط
ال�سلطة .ومن بني ه�ؤالء ،وزير اخلارجية “القومية” (وه��و م�صطلح ك��ان يُو�صف
�سريجي الف ��روف ،ون��ائ��ب رئي�س جمل�س مب�صطلح “برجوازي”) ب�ـ “الفا�شية -
الأم ��ن دم �ي�تري م�ي��دف�ي��دي��ف ،م��ن خالل النازية” -اي ،جت�سيد لل�شر املطلق.
اج��راء مقابالت مع و�سائل �إع�لام رو�سية
وتقوم �شاهدا على ذل��ك ال�ضراوة التي
ودولية.
ينتقد بها الكرملني ال�ع���ص��اب��ات� ،أن�صار
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�
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م
“التقليل
زع �ي��م م�ن�ظ�م��ة ال�ق��وم�ي�ين الأوكرانيني،
ع��واق�ب�ه��ا ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال��رو� �س��ي� ،إال �أن الذين تعاونوا مع �أملانيا النازية يف �أوائل
ه ��ؤالء الفاعلني يرفعون يف نف�س الوقت الأرب�ع�ي�ن��ات ث��م ح��ارب��وا ال���س��وف�ي��ات با�سم
املزاد يف مواجهة ًالعامل اخلارجي .وهكذا ،ال �ن �� �ض��ال م��ن �أج� ��ل �أوك ��ران� �ي ��ا امل�ستقلة.
دع��ا الف��روف علنا �إىل “عدم اال�ستهانة” ت �� �ص��ري��ح ال � ��وزي � ��ر الف� � � ��روف ( 1مايو
مبخاطر ح��رب نووية ،وه��دد ميدفيديف  ،)2022ال��ذي يفرت�ض �أن��ه “ م��ن بني
�أوك��ران�ي��ا بـ “يوم القيامة” �إذا �سعت �إىل �أ�� �س ��و�أ امل �ع��ادي��ن ل�ل���س��ام�ي��ة ه �ن��اك يهود”،
ا�ستعادة �شبه جزيرة القرم بالقوة.
م�ستهدفا الرئي�س زيلين�سكي ،يتما�شى
با�سم
املتحدثون
يف ه��ذا ال��دور ،يعتمد
� ً
أي�ضا مع الدعاية ال�سوفياتية ،التي قدمت
من
كاملة
جمموعة
النظام الرو�سي على
على ال ��دوام ال�صهيونية ودول��ة �إ�سرائيل
كي�سيليف
�ري
ت
�
مي
د
�ل
رج ��ال ال��دع��اي��ة م�ث�
على �أنها جت�سيد للفا�شية.
مارغريتا
أو
�
�ف
�
ي
�
ي
�
ف
�و
�
ل
�أو ف�لادمي�ير ��س��و
ريا ،ف�إن هدف “ت�شويه” �أوكرانيا من
�سيمونيان ،الطاغي ح�ضورهم يف و�سائل �أخ ً
قبل النظام الرو�سي ،ي�ستهدف � ً
أي�ضا �أوروبا
الإعالم احلكومية.
الليربالية و”املنحطة” هذه ،التي ،ب�سبب
دعمها لكييف ،ت�شجع ع��ودة “الفا�شية”
ب���ن���اء اخل����ط����اب :االق��ت�را�����ض من �-أعيد تف�سريها ،كما لو انه رف�ض رمزي
الذخرية ال�سوفياتية والقومية
لـ رو�سيا.
مم ��ا ي �ظ �ه��ر م ��ن ه ��ذه ال� �ت ��دخ�ل�ات ،ان
اخل�ط��اب ال��رو��س��ي �أ��ص�ب��ح �أك�ث�ر عنفا مما
ك� ��ان ع �ل �ي��ه يف امل ��ا� �ض ��ي ،م ��ع اال�ستخدام
املتكرر مل�صطلحات ت�شري �إىل االنق�سام بني

املعركة ات�صالية اي�ضا

 -هدف اخلطاب الرو�سي الر�سمي هو توحيد اجلمهور حول فكرة وطنية

 تقدمي اندالع احلرب �ضد �أوكرانيا كرد دفاعيعلى �سيا�سة قدمية ينفذها «الغرب اجلماعي»
 حت ّرر املعجم الرو�سي من بع�ض املحرمات،و�أعاد حتديث تعبريات تعود �إىل احلرب الباردة
يتناق�ض �شجب “النازية  -القومية”
الأوك ��ران� �ي ��ة ،يف خ �ط��اب ال �ك��رم �ل�ين ،مع
ا�ستخدام امل�صطلحات امل�ستعارة من خطاب
القوميني الرو�س�“ :أرا�ضينا التاريخية”
(ح � ��ول امل �ن��اط��ق الأوك� ��ران � �ي� ��ة)“ ،خونة
للأمة” (عند احلديث عن ال��رو���س ذوي
الر�أي الليربايل الذين يعار�ضون احلرب)،
“رهاب رو�سيا” (لت�سمية املوقف البغي�ض
للغرب جتاه رو�سيا).
يف نف�س الوقت  ،ال يزال فالدميري بوتني
خمل�صا لل�صيغ ال�ت��ي ت��ؤك��د على الطابع
ً
“متعدد اجلن�سيات” ل �ل��دول��ة وتنوع
�شعوبها�“ :أنا رو� �س��ي ول�ك��ن ع�ن��دم��ا �أرى
�أمثلة على البطولة “يف �ساحات القتال يف
�أوكرانيا” مثل تلك التي قدمها اجلندي
ال�شاب نورماغوميد جادمياغوميدوف،
وهو يف الأ�صل من داغ�ستان� ،أود �أن �أقول:
�أن ��ا داغ���س�ت��اين� ،شي�شاين� ،إن �غ��و���ش ،تتار،
يهودي »...
ت�ؤدي هذه ال�صور النمطية ال�سوفياتية
وال �ق��وم �ي��ة وظ �ي �ف��ة م �ف �ي��دة ت �ه��دف �إىل
دع��م فكرة ال��وح��دة الوطنية ح��ول القائد
ور�ؤيته لل�صراع ،دون �أن ت��ؤدي �إىل ظهور
�أيديولوجية قومية متطرفة “�صلبة».
برهنة منقو�صة ل�صالح احلرب
ك�م��ا ت �ط��ورت خم�ط�ط��ات احل �ج��اج منذ
بداية ال�صراع.
يف�سح التفكري املنطقي امل�ج��ال لتكرار
نف�س احلقائق التي ت�شبه التعويذة ،دون
�أن يتم تنقيح ع�لاق��ات ال�سبب والنتيجة
بو�ضوح .وهكذا ،يتعامل املرا�سلون الرو�س
مع �سل�سلة من املظامل اجليو�سيا�سية حيث
يتم حتميل م�س�ؤولية احل��رب يف �أوكرانيا

�إىل ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة و”التابعني”
الأوروب�ي�ين املو�صوفني ب�أنهم املحر�ضون
على ال�صراعات يف يوغو�سالفيا �أو العراق
�سريجي الفروف يف اخلط الأول للدفاع عن قرار احلرب
�أو ليبيا �أو �سوريا.
ال�ه��دف هنا ه��و �إ��ض�ف��اء ال�شرعية على  4يونيو � .)2022إن حقيقة بدء احلرب يتعلق بكل الآراء املتعار�ضة (بوتني16 ،
�أف �ع��ال �ه��م م��ن خ�ل�ال ن ��زع ال���ش��رع�ي��ة عن �أو ًال ي�ب�رره��ا �أي �� ً��ض��ا “غياب االختيار” مار�س� .)2022 ،أي انتقاد للدولة �أ�صبح
ت�صرفات الآخرين .وهكذا ي�سعى �سريجي (الفروف 29 ،مايو  )2022يف مواجهة الآن �أ�شبه بن�شاط �إجرامي (ميدفيديف،
الف��روف �إىل تقدمي الدعم ال��ذي يقدمه بناء “مناه�ض لرو�سيا” يف �أوكرانيا منذ  26مار�س .)2022
من ناحية ،يتعلق الأم��ر بتوجيه ر�سالة
الغرب لأوكرانيا كمظهر جديد لل�سيا�سة عام ( 2014بوتني 16 ،مار�س .)2022
ال�ت��ي اع�ت�م��ده��ا ال�غ��رب�ي��ون م�ن��ذ ت�سعينات وي�ن��درج ه��ذا “امل�شروع” الأخ�ي�ر يف �إطار �إىل النخب ،لتحذيرهم من العواقب التي
القرن املا�ضي ،وال �سيما يف يوغو�سالفيا مم ��ار� �س ��ات ث �ق��اف��ة الإل � �غ� ��اء ،وه� ��ي فكرة قد ترتتب على �أدنى عالمات االن�شقاق �أو
ال�سابقة ،عندما ُي��زع��م �أن�ه��م رف���ض��وا �أي اتخذها النظام الرو�سي لت�سمية التخلي االبتعاد عن “املبد�أ التوجيهي” .من ناحية
حوار عادل مع مو�سكو.
ال�غ��رب��ي ع��ن ك��ل م� ��وروث امل��ا� �ض��ي ،مب��ا يف �أخرى ،هي �إ�شارة لو�سائل الإعالم الوطنية
ه ��ذا ال �ع��ر���ض ل�ل�أ� �ش �ي��اء ه��و ج ��زء من ذلك االتفاقات الأخرية على غرار مين�سك ولكل من قد مييل للتعبري عن وجهة نظر
ب��دي�ل��ة ب �� �ش ��أن احل� ��رب .وب��ال �ت��ايل ،يقرتح
ر�ؤي��ة توا�صلية للتاريخ :لقد �سعت �أوروبا (الفروف 23 ،مار�س .)2022
الغربية دائ ًما �إىل �إ�ضعاف رو�سيا ،وبالتايل،
وه�ك��ذا ي�ح��اول خطاب الكرملني تعبئة عليهم اخل �ط��اب اع�ت�م��اد ��س�ل��وك منا�سب
ف� ��إن ظ��اه��رة “اخلوف م��ن رو�سيا” هي ع �ن��ا� �ص��ر م �ت �ن��اث��رة م ��ن �أج � ��ل خ �ل��ق ر�سم لتجنب الإج ��راءات القانونية .يف الواقع،
ربر خو�ض احل��رب .ومع ذلك ،مت تو�سيع الت�شريع الزجري ب�شكل كبري
ا��س�ت�م��رار منطقي لل�سيا�سة ال�غ��رب�ي��ة يف متما�سك ي ّ
القرون ال�سابقة (ميدفيديف 26 ،مار�س ف��إن ه��ذا املخطط يفتقر ب�شكل كبري �إىل بعد  24ف�براي��ر  ،2022م��ع اعتماد ما
2022؛ ب��وت�ي�ن 12 ،ي��ول�ي��و “ .)2021الأدلة” -وم ��ن ه�ن��ا ان�ت���ش��رت �شائعات ي�سمى بقانون الرقابة الع�سكرية .وتن�ص
وير�سي ه��ذا اخل�ط��اب خطاً زمنياً يربط متعددة ،مثل تلك التي �أبلغت عن تطوير هذه الآلية على عقوبات “ت�شويه �سمعة”
احل ��روب ال��رو��س�ي��ة ال�ب��ول�ن��دي��ة يف القرن املختربات الأوكرانية لأ�سلحة بيولوجية القوات امل�سلحة ،والن�شر املتعمد “ملعلومات
كاذبة” ع�ن�ه��ا .وم��ن خ�ل�ال ه��ذه املعايري
ال���س��اب��ع ع�شر بحملة ن��اب�ل�ي��ون الرو�سية خم�ص�صة لال�ستخدام �ضد رو�سيا.
واحل��رب�ين العامليتني ،ويربطها بتو�سيع
الق�ضائية اجل��دي��دة� ،ضاعفت ال�سلطات
الرو�سية الإجراءات الإدارية واجلنائية.
الناتو بعد عام � 1991أو الدعم املفرت�ض من نق�ص احلجج �إىل خطاب التنمر
م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة لالنف�صاليني
ت�سمح ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت�خ��وي��ف هذه
ه��دف اخل �ط��اب ال��رو� �س��ي ال��ر��س�م��ي هو
ال�شي�شان.
توحيد ال�سكان ح��ول فكرة وطنية ،ولكن للنظام ب��أن ي�ؤكد ،بنا ًء على ا�ستطالعات
ل��ذل��ك يتم ت�ق��دمي ان ��دالع احل��رب �ضد � ً
أي�ضا لتخويف دوائ��ر معينة من ال�سلطة ال ��ر�أي� ،أن املجتمع مينحه دع� ًم��ا وا�س ًعا،
�أوك��ران�ي��ا ك��رد دف��اع��ي على ه��ذه ال�سيا�سة وف ��اع �ل�ي�ن يف امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين وو�سائل وا�ضفاء ال�شرعية على احل��رب من خالل
القدمية التي ينفذها “الغرب اجلماعي” .الإعالم.
هذا الدعم .ومع ذلك ،ف�إن الظروف التي
ت�شري ه��ذه ال�صيغة الأخ �ي�رة �إىل جميع
ويف ه��ذا ال �� �ص��دد ،ف� ��إن حت��دي��ث تعابري جتري يف ظلها هذه اال�ستطالعات ،وعلى
الدول الأع�ضاء يف الناتو التي قد ت�ستخدم “خونة للأمة” �أو “الطابور اخلام�س” ،وجه اخل�صو�ص ،الطريقة التي ت�ؤثر بها
�أوكرانيا كـ “كائن ميكن التالعب به” يف الذي يجب على املجتمع �أن “يطهر نف�سه” “�سيا�سة اخلوف” ل�ل�ن�ظ��ام ع�ل��ى ال ��ر�أي
اللعبة اجليو�سيا�سية الكربى (الفروف ،منه ،ي�أخذ جانب التحذير ال�صريح فيما العام.

ربر خو�ض احلرب
 -يحاول خطاب الكرملني تعبئة عنا�صر متناثرة من �أجل خلق ر�سم متما�سك ي ّ

عواقب ال�صراع جمهولة يف رو�سيا

دميرتي ميدفيديف ومهمة التقليل من تداعيات احلرب

كيف ي�ستقبل اخلطاب يف رو�سيا؟
لهذه الأ�سباب نف�سها ،يظل من ال�صعب
ت �ق �ي �ي��م م � ��دى ق� �ب ��ول ال �� �ش �ع��ب الرو�سي
للخطاب الر�سمي.
بالت�أكيد� ،أن الآلة االت�صالية م�ضبوطة
جيدًا لإق�ن��اع اجلمهور بوجاهة ال�صراع.
ويزداد �إتقان الكرملني ال�ستقبال اخلطاب
ب�شكل �أق ��وى با�ستبعاد امل���ص��ادر البديلة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات م��ن ال�ف���ض��اء ال��رق �م��ي .يتم
حظر املواقع الإعالمية امل�ستقلة ال ّيا (مت
حظر  81645موق ًعا ب�ين  24فرباير
 2022و 30ي��ون �ي��و  ،2022وف ًقا
ملنظمة رو�سكوم�سفوبودا غري احلكومية)،
بينما تتعر�ض خ��دم��ات ال�شبكة اخلا�صة
االف�ترا��ض�ي��ة ال�ت��ي ت�سمح بالتحايل على
هذا احلجب اىل هجمات حكومية .وي�شري
ه��ذا �إىل �أن اخل�ط��ة االت���ص��ال�ي��ة للإقناع
املنت�شرة يف رو�سيا حتقق �أهدافها يف الوفاق
االج�ت�م��اع��ي ،وت���ش�ك��ل ،ح�ت��ى الآن ،و�سيلة
فعالة ل�ضمان احلفاظ على ال�سلطة من
قبل النظام القائم.
ول� �ك ��ن ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ه� ��ذا النجاح
ال �ظ��اه��ر ،ف� ��إن ن�ظ��ام االت �� �ص��ال املتجان�س
ميكن ان ي�صطدم بحدوده الذاتية� .أو ًال،
يفتقر احل�ك��ام ال��ذي��ن يتخذون القرارات
يف دوائ��ر مغلقة �إىل �آليات رج��ع ال�صدى.
�إنهم ال يقارنون (�أو قليال) املعلومات من
م�صادر خمتلفة من �أجل تقييم �شرعيتهم
ب��دق��ة يف �أع �ي��ن ال �� �س �ك��ان .وه� �ك ��ذا مييل
القادة �إىل اعتبار �شرعيتهم �أم� ًرا ال يقبل
الت�شكيك.
ب�ع��د ذل ��ك ،ال ي�ع�ن��ي جت��ان����س االت�صال
تلقائ ًيا وجود جمهور م�ستهدف متجان�س
وا�ستقبال مماثل م��ن قبل جميع �شرائح
ال�سكان .ميكن �أن يكون له�ؤالء ح�سا�سيات
خمتلفة جتاه طرح نف�س احلجج.
يرا ،يتم ا�ستخدام اخلطاب الر�سمي
�أخ� ً
ملواجهة واقع احلرب بخ�سائرها الب�شرية،
وان�خ�ف��ا���ض م�ستوى املعي�شة ،واالنقطاع
اجل � ��ذري ل��رو� �س �ي��ا ع ��ن ال �ع ��امل الغربي.
وه��ذا التناق�ض بني الكلمات وال��واق��ع هو
عامل ميكنه يف النهاية �أن يربز الطبيعة
الوهمية للتما�سك الوطني ال��ذي ي�ؤكده
النظام.
ترجمة خرية ال�شيباين
-----------------------------*دك��ت��وراه يف العلوم ال�سيا�سية من
املعهد الوطني للغات واحل�ضارات
ال�����ش��رق��ي��ة ،ملحق م���ؤق��ت��ا ك�أ�ستاذ
وباحث يف احل�ضارة الرو�سية ،جامعة
ال�سوربون
**�أ�ستاذ حما�ضر خم ّول بالإ�شراف
على البحوث يف الدرا�سات الرو�سية،
جامعة غرونوبل �ألب

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612

عربي ودويل

2022 - Issue No 13612

�أرمينيا تطلب من جنود ال�سالم التحرك يف قره باغ
•• يريفان�-أ ف ب

دعا رئي�س الوزراء الأرمني نيكول با�شينيان �أم�س
اخلمي�س جنود حفظ ال�سالم الرو�س املنت�شرين يف
ناغورين قره باغ للتحرك مع ت�سجيل جولة عنف
جديدة بني اجلي�ش الأذربيجاين واالنف�صاليني
الأرمن يف هذا اجليب املتنازع عليه.
وقال خالل اجتماع للحكومة “يف ناغورين قره
ب��اغ هناك خط متا�س ينت�شر عنده جنود حفظ
�سالم وهذه املنطقة خا�ضعة مل�س�ؤوليتهم .ونتوقع
�أن متنع كتيبة جنود ال�سالم كل حماولة خلرق

خط التما�س هذا».
�أعلنت �أذربيجان الأربعاء �سيطرتها على مواقع
ع ��دة وت��دم�ي�ر �أه � ��داف يف ن��اغ��ورين ق ��ره ب ��اغ يف
ت���ص�ع�ي��د �أدى �إىل ��س�ق��وط ث�لاث��ة ق�ت�ل��ى و�أحيا
املخاوف من احتمال وقوع نزاع جديد.
و�أكد با�شينيان �ضرورة “تو�ضيح” عملية حفظ
ال���س�لام لأن �أذرب �ي �ج��ان ترف�ض توقيع “وثيقة
حول تفوي�ض” هذه القوة الرو�سية املنت�شرة منذ
ت�شرين الثاين/نوفمرب .2020
وطلب �أي�ضا من �أذربيجان “احرتام التزاماتها”
وه ��ي االع �ت��راف “بوجود ن ��اغ ��ورين ق ��ره باغ”

واح� �ت ��رام خ ��ط ال �ت �م��ا���س واالع � �ت ��راف ب”ممر
الت�شني” ال� � ��ذي ي ��رب ��ط اجل� �ي ��ب االنف�صايل
ب�أرمينيا.
و�أ�ضاف “خالفا لذلك ،علينا التو�صل �إىل �آليات
دولية لكي حترتم �أذربيجان هذه االلتزامات».
وق��د ت�ؤثر ه��ذه احل��وادث على حمادثات ال�سالم
التي جت��ري منذ �أ�شهر بني �أذربيجان و�أرمينيا،
اجلمهوريتان ال�سوفياتيتان ال�سابقتان يف القوقاز،
بو�ساطة من االحتاد الأوروبي.
بعد حرب �أوىل �أ�سفرت عن � 30ألف قتيل مطلع
الت�سعينات ،تواجهت �أرمينيا و�أذربيجان يف خريف

ال�ع��ام  2020لل�سيطرة على منطقة ناغورين
قره باغ اجلبلية التي ان�شقت عن �أذربيجان بدعم
من يريفان.
و�أ��س�ف��رت احل��رب الأخ�ي�رة يف  2020ع��ن مقتل
نحو � 6500شخ�ص وانتهت بهدنة مت التو�صل
�إليها بو�ساطة رو�سية.
ويف �إط � ��ار ات �ف��اق ال �ه��دن��ة ،ت �خ � ّل��ت �أرم �ي �ن �ي��ا عن
م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي التي كانت ت�سيطر
عليها ،ون�شرت رو�سيا قوة حلفظ ال�سالم قوامها
ح ��واىل �أل �ف��ي ع�سكري مكلفني م��راق�ب��ة التق ّيد
بالهدنة اله�شة.

برلني« :النب�أ ال�سار هو �أن الكرملني يريد ح ًال تفاو�ضي ًا»

�أوكرانيا ترف�ض �أي حوار مع رو�سيا ..وترحيب وا�سع مببادرة احلبوب
•• عوا�صم-وكاالت

ّ
حمط تر ّقب �شديد.

ت �� �س �ع��ى رو�� �س� �ي ��ا ج ��اه ��دة �إىل �إي � �ج� ��اد “حل
تفاو�ضي” يف حربها م��ع �أوك��ران�ي��ا امل�ستمرة
م�ن��ذ ف�براي��ر(� �ش �ب��اط) امل��ا� �ض��ي ،و��س��ط تعنت
ورف����ض م��ن كييف لأي م �ب��ادرة ،وا�شرتاطها
لوقف �إطالق النار وان�سحاب القوات الرو�سية
قبل �إجراء �أي حوار.

مبادرة احلبوب
و�أ�� �ش� �ي ��د ب ��ات �ف ��اق احل� �ب ��وب ال � ��ذي تو�سطت
ف�ي��ه الأمم امل�ت�ح��دة وت��رك�ي��ا ب��اع�ت�ب��اره ن�صراً
دبلوما�سياً نادراً يف خ�ضم حرب م�ستمرة منذ
�أك�ثر من � 5أ�شهر ،ومل حت��رز جهود مبدئية
يف املراحل الأوىل من ال�صراع �أي تقدم باجتاه
ال�سالم.وغادرت ال�سفينة رازوين ميناء �أودي�سا
الأوك��راين املطل على البحر الأ�سود يف �ساعة
مبكرة من �صباح ي��وم الإثنني املا�ضي ،وعلى
متنها  26527طناً م��ن ال��ذرة متجهة �إىل
ميناء طرابل�س اللبناين.
وقلل الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�سكي
من �أهمية ت�صدير �أول �شحنة حبوب من بالده
منذ ب��دء ال�غ��زو ال��رو��س��ي ،ق��ائ� ً
لا �إن ال�سفينة
حتمل ج��زءاً �صغرياً جداً من املح�صول الذي
يتعني على كييف بيعه للم�ساعدة يف �إنقاذ
اقت�صادها امل��دم��ر.وق��ال لطالب يف �أ�سرتاليا
ع�بر الإن�ت�رن��ت �إن “هناك ح��اج��ة مل��زي��د من
ال��وق��ت مل�ع��رف��ة م��ا �إذا ك��ان��ت ��ش�ح�ن��ات حبوب
�أخ ��رى �ستلحق بال�شحنة الأوىل” ،و�أ�ضاف
“يف الآون� � ��ة الأخ �ي ��رة ف �ق��ط ،ب�ف���ض��ل الأمم
املتحدة وباال�شرتاك مع تركيا� ،أ�صبح لدينا
�أول �سفينة تنقل ح�ب��وب�اً ،و�إن كانت ال متثل
�أي �شيء ف�إننا ن�أمل �أن ي�ستمر هذا الن�شاط».
و�أو�ضح �أنه يتعني على �أوكرانيا ،التي كانت من
�أك�بر منتجي احلبوب يف العامل قبل احلرب،
ت�صدير  10م�لاي�ين ط��ن م��ن احل�ب��وب على
الأقل للم�ساعدة ب�شكل عاجل يف خف�ض عجز
ميزانيتها البالغ  5مليارات دوالر �شهرياً.

�أتباع بوتني
ورف �� �ض��ت �أوك��ران �ي��ا ت���ص��ري�ح��ات للم�ست�شار
الأملاين ال�سابق جريهارد �شرودر ملجلة �شترين
الأ��س�ب��وع�ي��ة وحم �ط��ة �آر.ت� � ��ي�.إل�/إن.ت� � ��ي.يف،
قال فيها “النب�أ ال�سار هو �أن الكرملني يريد
ح ً
ال تفاو�ضياً” ،م�ضيفاً “اتفاق احلبوب هو
�أول جناح وقد ميتد ببطء �إىل وقف لإطالق
النار».ورداً على ذلك ،و�صف م�ست�شار الرئا�سة
الأوك� ��راين ميخايلو ب��ودول�ي��اك ��ش��رودر ب�أنه
“�صوت ال �ب�لاط امل�ل�ك��ي الرو�سي” ،و�أو�ضح
�أن ات�ف��اق احل�ب��وب ل��ن ي ��ؤدي �إىل مفاو�ضات،
و�أ�ضاف “�إذا كانت مو�سكو تريد احلوار فالكرة
يف ملعبها� ،أو ًال وق��ف �إط�لاق النار وان�سحاب
القوات ثم �إجراء (حوار) بناء».
وب � � ��دوره ،ق ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأوك� � ��راين
دميرتو كوليبا �أم�س الأربعاء“ :ال يوجد �شيء
�أكرث �سخرية من �أتباع بوتني الذين يقولون
�إن رو�سيا م�ستعدة ملحادثات ال�سالم” ،م�ضيفاً
�أن ال�ق���ص��ف ال�ي��وم��ي ل�ل�أرا� �ض��ي الأوكرانية
ي�شري �إىل عك�س ذلك ،وتابع “ن�سمع ونرى هذا
اال�ستعداد كل يوم يف �صورة �ضربات املدفعية
والإره ��اب ال�صاروخي �ضد املدنيني وجرائم
الفظائع اجلماعية ،رو�سيا ال تزال تركز على
احلرب ،و�أي �شيء �آخر هو جمرد خداع».
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ق��ال ال��رئ�ي����س الأوك� ��راين
فولودميري زيلين�سكي يف كلمته اليومية عرب
ال�ف�ي��دي��و �أم ����س �إن ��ه “من امل�ث�ير لال�شمئزاز
بب�ساطة �أن يعمل ال �ق��ادة ال���س��اب�ق��ون للدول
القوية ذات القيم الأوروب �ي��ة ل�صالح رو�سيا،
التي تقاتل �ضد هذه القيم” ،على الرغم من
�أنه مل يذكر �شرودر باال�سم.
امل�ساعدة من ال�صني
ونقلت �صحيفة جنوب ال�صني ال�صباحية اليوم
اخلمي�س عن الرئي�س الأوك��راين فولودميري
زيلين�سكي ،قوله �إن ب�لاده ت�سعى �إىل فر�صة
للتحدث مبا�شرة مع نظريه ال�صيني �شي جني
بينغ ،للم�ساعدة يف �إنهاء حربها مع رو�سيا.
ويف م�ق��اب�ل��ة م ��ع ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ح ��ث الرئي�س
الأوك � � � ��راين ب �ك�ي�ن ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام نفوذها
ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي الهائل على مو�سكو
لو�ضع حد للقتال ،وق��ال ح�سبما �أف��اد تقرير
ال�صحيفة “�إنها دول��ة قوية ج��داً واقت�صادها
ق��وي ،ل��ذا ف ��إن بو�سعها ال�ت��أث�ير على رو�سيا
�سيا�سياً واقت�صادياً ،كما �أن ال�صني ع�ضو دائم
يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة».

ميكنه على الأق��ل تو�ضيح موقفه الأخالقي،
�أج��اب “عجباً ،هذا جنون ،انظر� ،أنا ع�ضو يف
ن��ادي للجولف بالقرب م��ن ه��ان��وف��ر ،ا�شتكى
ع�ضو �آخر لأنه كان عليه �أن يراين هناك من
وق��ت لآخ ��ر ،لكنني �أت�ل�ق��ى �أي���ض�اً الكثري من
الر�سائل من �أملانيا التي تقول :من اجليد �أنه
ال ي��زال هناك �شخ�ص يبقي قنوات االت�صال
مفتوحة مع رو�سيا يف ال�صراع احلايل».
وي��رى العديد م��ن املنتقدين مب��ن فيهم من
�صفوف حزبه اال��ش�تراك��ي ال��دمي�ق��راط��ي� ،أن
��ش��رودر مل ين�أ بنف�سه مب��ا يكفي ع��ن رو�سيا،
وخالل الأيام املقبلة تعتزم جلنة حتكيم تابعة
للحزب يف منطقة هانوفر اتخاذ ق��رار ب�ش�أن
ط��رد حمتمل ل�شرودر من احل��زب ،وم��ع ذلك
ف ��إن العوائق القانونية لفر�ض عقوبات من
احلزب على �شرودر �أو حتى طرده من احلزب
كبرية للغاية.
بنية �أمنية
وان �ت �ق��د ال��رئ �ي ����س الأوك � � � ��راين فولودميري
زيلين�سكي ب�شدة الهيكل الأمني العاملي وو�صفه
ب�أنه غري منا�سب على الإطالق ،م�شرياً لي�س
فقط �إىل احل��رب يف ب�ل�اده ،ول�ك��ن �أي���ض�اً �إىل
ال�صراعات يف البلقان وتايوان والقوقاز.
وق��ال يف كلمته اليومية ع�بر الفيديو“ :كل
ه��ذه امل��واق��ف تبدو خمتلفة ،على ال��رغ��م من
�أن �ه��ا م��وح��دة ب�ع��ام��ل واح� ��د ،وه ��و �أن البنية
الأمنية العاملية مل تنجح” ،متهماً رو�سيا مرة
�أخ��رى بـ “انتهاك القانون ال��دويل يف غزوها
غري املربر لأوكرانيا.
وو�صف زيلين�سكي ع��ام  2014ب�أنه “نقطة
حت��ول� ،سمح بعدها املجتمع ال��دويل بب�ساطة
ل��رو��س�ي��ا ب��الإف�ل�ات م��ن ال�ع�ق��اب ع�ل��ى �أعمال
غري قانونية مثل �ضمها �شبه جزيرة القرم �أو
�إ�سقاط رحلة اخلطوط اجلوية املاليزية رقم
 17فوق منطقة دونبا�س يف �شرق �أوكرانيا».
و�أ� �ض��اف “احلرب يف �أوك��ران�ي��ا �أظ�ه��رت مدى
ه�شا�شة احلرية” ،م�شرياً �إىل �أن العامل بحاجة
�إىل بنية �أمنية عاملية فعالة ت�ضمن عدم متكن
�أي دولة من ا�ستخدام الإرهاب مرة �أخرى �ضد
دولة �أخ��رى ،كما اتهم رو�سيا بالتظاهر فقط
ب�أنها منفتحة على مفاو�ضات ال�سالم ،معترباً
ال �سلمياً
�أن��ه “�إذا كانت مو�سكو تريد حقاً ح ً
ل�ل���ص��راع ،م��ا ك��ان��ت لتعيد جت�م�ي��ع �صفوفها
حالياً يف جنوب �أوكرانيا».

انتقادات ل�شرودر
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن احل � ��رب ال��رو� �س �ي��ة �ضد
�أوك��ران �ي��ا ،ال ي��رى امل�ست�شار الأمل ��اين الأ�سبق
جريهارد �شرودر �أي �سبب للن�أي بنف�سه عن
ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،وقال:
“لقد �شجبت احلرب مراراً كما تعلمون ،لكن
هل �سيكون االبتعاد ال�شخ�صي عن فالدميري
بوتني مفيداً حقاً لأي فرد؟ ،هل يجب �أن �أرد
على ك��ل ا��س�ت�ف��زاز؟� ،أن��ا ل�ست ك��ذل��ك ،اتخذت
قرارات يف هذا الأمر و�أنا متم�سك بها و�أعلنت
ب��و��ض��وح :رمب��ا ميكنني �أن �أك��ون مفيداً مرة تبادل الأ�سرى
�أخرى ،فلماذا يجب �إذن �أن �أعتذر؟».
و�أعلن م�س�ؤول رو�سي �أم�س �أن كييف ومو�سكو
ويتعر�ض �شرودر النتقادات منذ فرتة طويلة تبادلتا �أ�سرى وجثامني للقتلى جراء ال�صراع
ب�سبب قربه من بوتني و�صناعة النفط والغاز  27مرة منذ بدء احلرب ،ونقلت وكالة �أنباء
الرو�سية ،وعندما �سئل يف املقابلة �أنه بالن�أي �إنرتفاك�س الرو�سية ع��ن نائب وزي��ر الدفاع

الرو�سي �ألك�سندر فومني قوله خالل �إحاطة
�إعالمية �أمام امللحقيات الع�سكرية الأجنبية:
“مب�شاركة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
ك��ان من املمكن �أي�ضاً تنظيم ح��وار مع كييف
حول تبادل �أ�سرى احل��رب وجثث القتلى من
اجل �ن��ود ،وق��د مت تنفيذ  27عملية م��ن هذا
القبيل حتى الآن».
و�أ� �ض ��اف �أن ��ه مت ت�شكيل جل�ن��ة ط�ب�ي��ة دائمة
يف وزارة ال��دف��اع ال��رو��س�ي��ة لفح�ص املر�ضى
واجلرحى من �أ�سرى احل��رب ،وتعمل اللجنة
وفق التو�صيات واملبادئ امل�ستندة �إىل اتفاقية
جنيف.
ي�شار �إىل �أن م�ف��او��ض��ات ت�ب��ادل الأ� �س��رى هي
�إحدى القنوات الدبلوما�سية الأخرية املتبقية
ب�ين م��و��س�ك��و وك�ي�ي��ف ب�ع��د ان �ه �ي��ار املحادثات
ب���ش��أن التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية لل�صراع
يف �أوك��ران �ي��ا ،حيث مت��ت �أك�ب�ر عملية لتبادل
الأ��س��رى يف يونيو(حزيران) املا�ضي ،عندما
بادل كل طرف � 144أ�سري حرب.
وظ �ه��رت م ��ؤخ��راً ع��دة م�ق�ترح��ات ال�ستغالل
ه� ��ذه ال �ق �ن ��وات لإع � � ��ادة �إط� �ل��اق مفاو�ضات
ال �� �س�ل�ام ،يف حم��اول��ة لإن� �ه ��اء ال �ق �ت��ال الذي
ب��د�أ يف ف�براي��ر(��ش�ب��اط) املا�ضي عندما غزت
القوات الرو�سية �أوكرانيا ،و�أو�ضح فومني �أن
�إخالء م�صنع �أزوف�ستال لل�صلب يف ماريوبول
مت االتفاق عليه �أي�ضاً عرب هذه القناة ،حيث
مت الإف��راج عن ما يربو على � 3آالف �شخ�ص
من بينهم مئات املدنيني ،وذكر �أن “العمليات
كانت ذات طابع �إن�ساين بحت».

“الرئي�س فالدميري بوتني يحاول ا�ستخدام
ق�ضية التوربني هذه كو�سيلة لإث��ارة اخلالف
بني احللفاء داخل جمموعة ال�سبع».
وق��ال��ت وزي � ��رة اخل��ارج �ي��ة الأمل��ان �ي��ة �أنالينا
بريبوك �إن “الرئي�س الرو�سي حاول التفريق
بيننا ،لي�ست هناك فر�صة وال حتى �ضئيلة �أن
ينجح بوتني يف تق�سيمنا ،لقد كان من اخلط�أ
االعتماد على الغاز الرو�سي الرخي�ص».
كما ات�ه��م امل�ست�شار الأمل ��اين �أوالف �شولت�س،
رو�سيا ب�أنها م�س�ؤولة عن عرقلة ت�سليم توربني
موجود حالياً يف �أملانيا ،وال ميكن ت�شغيل خط
�أنابيب الغاز ن��ورد �سرتمي ب�شكل طبيعي من
دون� ��ه ،ك�م��ا ت �ق��ول م��و��س�ك��و ،وق ��ال “ال يوجد
�سبب مينع الت�سليم” ،مو�ضحاً �أن كل ما على
رو�سيا فعله هو تقدمي املعلومات اجلمركية
ال�ضرورية لنقله �إىل رو�سيا».
ور�أى �أن مو�سكو بذلك تبعث ر�سالة ملتب�سة
�إىل ال �ع��امل ب ��أ� �س��ره م��ن خ�ل�ال الت�شكيك يف
رغبتها “لوفاء بالتزاماتها يف امل�ستقبل ،كما
ف�ت��ح ال �ب��اب �أم� ��ام م��وا��ص�ل��ة ت�شغيل حمطات
ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة يف �أمل��ان �ي��ا ،وق ��ال �إن ��ه “من
املنطقي الإبقاء على حمطات الطاقة النووية
الثالث املتبقية يف �أملانيا قيد الت�شغيل رغم
خطط وقفها».
و�أك��د �أن��ه “يف ما يتعلق ب ��إم��دادات الطاقة يف
�أملانيا ،ف�إن املحطات النووية الثالث الأخرية
ه��ي ف�ق��ط لإن �ت ��اج ال �ك �ه��رب��اء ،وف �ق��ط لن�سبة
�صغرية منها” ،و�أو�ضح �أنه “لي�س على م�ش ّغلي
خ��ط الأن��اب �ي��ب � �س��وى ال �ق��ول �إن �ه��م يريدون
ال�ت��ورب�ين و�أن ي�ق��دم��وا املعلومات اجلمركية
ال�ضرورية لنقله �إىل رو�سيا».

ال�صراع على الغاز
وم� ��ن ج �ه �ت �ه��ا� ،أع �ل �ن��ت جم �م��وع��ة غ ��ازب ��روم
الرو�سية العمالقة للغاز �أم����س� ،أ ّن ا�ستعادة حظر واردات الذهب
توربني �سيمنز ال�ضروري لت�شغيل خط �أنابيب ويف �سياق منف�صل ،حظرت �سوي�سرا التي ت�ض ّم
ال�غ��از “نورد ��س�ترمي  ”1ال��ذي مي � ّد �أوروب ��ا ع �دّة معامل ل�صهر �سبائك ال��ذه��ب بدورها
ب��ال�غ��از� ،أم ��ر “م�ستحيل” ب�سبب العقوبات ال ��واردات الرو�سية لهذا املعدن الثمني ،وفق
ما �أفادت احلكومة ،وقد حذا املجل�س الفدرايل
املفرو�ضة على مو�سكو.
وقالت يف بيان �إ ّن “�أنظمة العقوبات يف كندا (ال� ��ذي ي �ق��وم م �ق��ام احل �ك��وم��ة يف �سوي�سرا)
ويف االحت ��اد الأوروب � ��ي ويف امل�م�ل�ك��ة املتحدة ،ح��ذو االحت ��اد الأوروب� ��ي ال��ذي ف��ر���ض يف 21
�إ��ض��اف��ة �إىل تناق�ضات امل��وق��ف احل ��ايل يف ما ي��ول �ي��و(مت��وز) امل��ا� �ض��ي ،يف ج�م�ل��ة العقوبات
يتع ّلق بااللتزامات التعاقدية ل�سيمنز جتعل املفرو�ضة على مو�سكو منذ اجتياحها �أوكرانيا،
م��ن امل�ستحيل ت�سليم التوربني” ،وق��د تزيد حظراً على ا�سترياد الذهب من رو�سيا.
ه��ذه الت�صريحات من قلق ال��دول الأوروبية و�أو�ضح املجل�س الفدرايل يف بيانه �أن احلظر
التي ت�شتبه يف �أ ّن مو�سكو ت�سعى �إىل البحث دخ ��ل ح � ّي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ �أم� �� ��س ،ومب ��وج ��ب هذه
عن حجة لت�أخري عودة هذا التوربني وبالتايل ال�ع�ق��وب��ات اجل��دي��دة حت�ظ��ر ��س��وي���س��را �شراء
خل�ف����ض �إم � ��دادات ال �غ��از ،يف �إط ��ار التوترات ال��ذه��ب وم��ا �أن�ت��ج منه يف رو�سيا �أو ا�سترياده
�أو نقله ،و ُتعرف �سوي�سرا مبواقفها احليادية
املت�صاعدة حول �أوكرانيا.
وق��ال��ت وزي� ��رة اخل��ارج �ي��ة ال�ك�ن��دي��ة ميالين لكنها خ��رج��ت ع��ن ح�ي��اده��ا امل�ع�ه��ود يف الأيام
ج��ويل �إن “�إعادة ال�ت��ورب�ين �إىل �أمل��ان�ي��ا التي التي تلت اندالع النزاع يف �أوكرانيا� ،سائرة على
ت �ن �ت �ق��ده��ا �أوك ��ران� �ي ��ا ب �� �ش��دة ق � ��رار �صعب” ،خطى االحت��اد الأوروب ��ي م��ع فر�ض عقوبات،
و�أ� �ض��اف��ت يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف يف مونرتيال وك ��ان م��وق�ف�ه��ا ب �� �ش ��أن ح�ظ��ر واردات الذهب
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 163/2022/461:نزاع حمدد القيمة
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :مطالبة مالية بقيمة  3450درهم اماراتي مع فوائد .%12
املتنازع�:سيليا لت�أجري ال�سيارات م�ؤ�س�سة فردية ملالكها قدرت جيزيلوف
عنوانه:الإمارات� -إمارة دبي -ديرة -دبي  -وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري
املطلوب �إعالنه  -1 :هامدبيك عال نازروف� -صفته  :متنازع �ضده
ً
مو�ضوع الإعالن  :قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة 54
من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وق��ررت مبثابة احل�ضوري ب�إلزام
املتنازع �ضده مبلغ  3450دره��م والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم اتعاب املحاماة.
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رئي�س الق�سم

ح�صاد ينتظره العامل
وق ��ال م �� �س ��ؤول ت��رك��ي ك�ب�ير �إن �� 3س�ف��ن قد
تغادر املوانئ الأوكرانية يومياً بعد �أن جنحت
ال�سفينة رازوين يف م �غ��ادرة م�ي�ن��اء �أودي�سا،
بينما قال وزير البنية التحتية الأوك��راين �إن
� 17سفينة �أخ��رى حمملة مبنتجات زراعية
تنتظر الإبحار.
وقال رئي�س الوزراء الأوكراين ديني�س �شميهال
�أم�س� ،إن توقعات ب�لاده ملح�صول  2022يف
زم��ن احل��رب زادت �إىل  67-65مليون طن
م��ن احل�ب��وب م�ق��ارن��ة م��ع  60مليون ط��ن يف
ال�سابق ،وتوقعت �سلطات �أوكرانيا زيادة �إنتاج
املحا�صيل خالل املو�سم املقبل بن�سبة 10%
على الرغم من احلرب الدائرة بها ،وقال وزير
الزراعة الأوكراين ميكوال زول�سكي �إن “كييف
تتوقع ح�صاد ما بني � 65إىل  67مليون طن
م��ن احل�ب��وب وال �ب��ذور ال��زي�ت�ي��ة ،يف زي ��ادة عن
التقدير الأويل ال��ذي ي�شري �إىل �إن �ت��اج 60
مليون طن».
و�أ� �ض��اف �شميهال �أن��ه مت بالفعل ح�صاد 12
م�ل�ي��ون ط��ن م��ن امل�ح��ا��ص�ي��ل ،م���ش�يراً �إىل �أنه
“باملجمل�� ،ص��درن��ا  3.2م�ل�ي��ون م��ن ب�ين 5
ماليني طن كانت مطلوبة يف يونيو(حزيران)
امل��ا� �ض��ي ،وذل ��ك يف ال��وق��ت ال ��ذي ت� ��زداد فيه
ال� ��� �ص ��ادرات ت��دري �ج �ي �اً ع ��ن ط��ري��ق ال�سكك
احلديدية والطرق وموانئ الدانوب».
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ف ��إن الإف ��راج ع��ن ماليني
الأط �ن��ان م��ن احل�ب��وب ال�ت��ي ك��ان��ت خم��زن��ة يف
موانئ البحر الأ�سود �شهد �أي�ضاً ترحيباً وا�سعاً
باعتباره بادرة �أمل يف �أوكرانيا ،املعروفة با�سم
�سلة خ�ب��ز �أوروب � ��ا ،وق ��ال �شميهال“ :املوانئ
ال�ب�ح��ري��ة ت��و��س��ع ه��ذه ال �ق��درات ب�شكل كبري،
ويح�صل امل��زارع��ون على فر�ص جديدة لبيع
منتجاتهم».و�أعلن وزير اخلارجية الأوكراين
دميرتو كوليبا� ،أن مزيداًمن ال�سفن املحملة
باحلبوب الأوك��ران�ي��ة جاهزة للمغادرة ،وقال
يف تغريدة على تويرت �إن “ال�سفن �ست�صل �إىل
عمالء �أجانب و�ست�ساعد يف جتنب اجلوع� ،إذا
التزمت رو�سيا بالتزاماتها مبوجب مبادرة
احلبوب التي تو�سطت فيها الأمم املتحدة».

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 619/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70021

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )56.718.00دره��م �ستة وخم�سون الف و�سبعمائة
وثمانية ع�شر درهما والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بجوار دوار ال�ساعة  -بناية بنك دبي اال�سالمي  -الدور ال�ساد�س
 االدارة القانونية  -الهاتف املتحرك - 0509846332:الهاتف� - 042075436:ص.ب1080:املطلوب �إعالنه  -1 :بهافي�ش ها�سموخراي باتيل ها�سموخراي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/6/20:مبثابة احل�ضوري يف مادة
جتارية منهية للخ�صومة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )56.718درهم �ستة وخم�سون الف
و�سبعمائة وثمانية ع�شر درهم وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,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

واعتربت ارمينيا اتفاق وقف �إط�لاق النار �إهانة
وطالبت العديد من �أح��زاب املعار�ضة با�ستقالة
رئي�س ال ��وزراء نيكول با�شينيان لتقدمي الكثري
من التنازالت لباكو.
ورغم الهدنة الدبلوما�سية اخلجولة بني �أرمينيا
و�أذرب� �ي� �ج ��ان ،ال ي� ��زال ال �ت��وت��ر ع �ل��ى �أ�� �ش ��ده بني
اجلمهوريتني ال�سوفياتيتني ال�سابقتني .ويب ّلغ
ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ب��ان�ت�ظ��ام ع��ن ان ��دالع �أع �م��ال عنف
و�سقوط �ضحايا يف �صفوف اجلنود.
وبو�ساطة من االحتاد الأوروبي ،جتري الدولتان
مفاو�ضات للتو�صل �إىل معاهدة �سالم.
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�سالفيني املعادي للهجرة يطلق
حملته االنتخابية من المبيدو�سا

•• المبيدو�سا�-أ ف ب

يطلق الزعيم الإيطايل اليميني املتطرف ماتيو �سالفيني حملته لالنتخابات
الت�شريعية التي �ستجرى يف � 25أيلول�/سبتمرب ،يف المبيدو�سا اجلزيرة
املتو�سطية التي يحط فيها ع�شرات الآالف من املهاجرين كل عام.
جعل �سالفيني من وقف تدفق املهاجرين ومراقبة احلدود حجر الأ�سا�س يف
برناجمه االنتخابي.
وق��د كتب اخلمي�س يف تغريدة قبل �أن يتوجه �إىل اجل��زي��رة حيث �سيم�ضي
الليلة “�أوقفوا �إنزال” املهاجرين .و�أ�ضاف “�إذا وثقتكم فينا ف�سنحمي حدودنا
جمددا».وع�شية زيارته للجزيرة �أكد �أن “�إيطاليا ال ميكنها ا�ستقبال ع�شرات
الآالف من املهاجرين الذين ال يجلبون �سوى امل�شاكل ،والقادمني من اجلانب
الآخر من العامل».يتقدم حزبه “الرابطة” �إىل االنتخابات الت�شريعية التي
�ستجرى يف � 25أيلول�/سبتمرب مع حليفيه “ايطاليا �إىل الأمام” (فورت�سا
�إي �ت��ال �ي��ا ،مي�ي�ن) و”�أخوة �إيطاليا”
(ف��رات �ي �ل��ي دي �ت��ال �ي��ا ،ف��ا��ش�ي��ون ج ��دد).
وي ��رج ��ح ف ��وزه ��م يف م ��واج �ه ��ة ي�سار
م�شتت.
يف الأي� � ��ام الأخ� �ي��رة دخ �ل��ت الع�شرات
ال � �ق� ��وارب ال �ق ��دمي ��ة وامل �ك �ت �ظ��ة مياه
الم�ب�ي��دو��س��ا املنطقة ال�صخرية التي
تبلغ م�ساحتها  20كيلومرتا مربعا
وت �ب �ع��د ح � ��واىل م �ئ��ة ك �ي �ل��وم�تر �شرق
ال�ساحل التون�سي.
وك �م ��ا ي �ح ��دث يف �أغ� �ل ��ب الأح � �ي� ��ان يف
ال�صيف عندما يرتاجع خطر الإبحار
من �شمال �إفريقيا ،ي�صبح مركز الإيواء
يف اجل��زي��رة مزدحما وي�ضم �أك�ثر من
� 1500شخ�ص �أي �أكرث من قدرته اال�ستيعابية بثالث مرات.
عندما كان وزيرا للداخلية يف  ،2019منع �سالفيني عددا من �سفن الإغاثة
الإن�سانية التي حتمل مهاجرين من الر�سو يف �إيطاليا .وقد �أدى ق��راره �إىل
حماكمته �أم ��ام حم��اك��م يف �صقلية بتهمة االح�ت�ج��از وا��س�ت�غ�لال ال�سلطة يف
جل�سات حولها �إىل منرب �سيا�سي.
وعنون حزبه من�شورا على في�سبوك “الوزير الوحيد الذي منع عمليات الإنزال
(وجتري حماكمته!)».
لكن ا�ستطالعات الر�أي ت�شري �إىل �أن الهجرة ال ت�شكل م�صدر قلق للإيطاليني
�أكرث من الق�ضايا االقت�صادية بينما ي�ؤثر الت�ضخم املرتفع على القوة ال�شرائية
وفواتري الطاقة.و�سالفيني لي�س متقدما يف ا�ستطالعات الر�أي .فحزب “�أخوة
�إيطاليا” بزعامة جورجيا ميلوين يتقدم على “الرابطة” يف الأ�شهر الأخرية
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي ،وهو يدعو �أي�ضا �إىل “ح�صار بحري” لوقف و�صول
املهاجرين من املتو�سط.وا�ست�أجرت احلكومة عبارة لإج�لاء املهاجرين من
المبيدو�سا �إىل �صقلية.واتهم �سالفيني الي�سار الأرب �ع��اء ب��أن��ه ي�سعى �إىل
“�إخفائهم” قبل و�صوله.
وم��دي�ن��ة الم�ب�ي��دو��س��ا ال���ص�غ�يرة م�ع��روف��ة ب�شواطئها اجلميلة ل�ك��ن موقعها
الأقرب �إىل تون�س من �صقلية جعلها يف طليعة وجهات املهاجرين �إىل �أوروبا.
ومنطقة و�سط البحر املتو�سط �أخطر طريق للهجرة يف العامل و�سجلت فيها
نحو ع�شرين �ألف وفاة واختفاء منذ  2014ح�سب منظمة الهجرة الدولية.
و�سجلت ال�سلطات الإيطالية و�صول �أكرث من � 42ألف مهاجر منذ الأول من
كانون الثاين/يناير مقابل نحو ثالثني �ألفا يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي
و 14400يف .2020

تون�س :اعتقال النائب الإخواين
ال�سابق را�شد اخلياري

•• تون�س-وكاالت

�ألقت ال�سلطات التون�سية القب�ض على النائب يف ال�برمل��ان املنحل را�شد
اخلياري املوايل حلزب النه�ضة الإخ��واين ،بعد تواريه لأكرث من عام �إثر
�صدور قرارات جلب ع�سكرية بحقه ،بتهم “�إ�ضعاف روح النظام الع�سكري”،
وانتقاد قيادييه.
وق��ال��ت امل���ص��ادر� ،أن “�أعوان الإدارة الفرعية ملكافحة الإج ��رام باحلر�س
الوطني يف بن عرو�س ،احتفظوا بع�ضو جمل�س النواب املنح ّل را�شد اخلياري،
وذلك ا�ستناداً �إىل وجود منا�شري تفتي�ش وبطاقات جلب ق�ضائية �صادرة يف
حقّه لفائدة جهات ق�ضائية خمتلفة” ،وفقاً ملا ذكره موقع “موازييك».
وذكرت امل�صادر� ،أن قا�ضي التحقيق الأول باملحكمة الإبتدائية الع�سكرية
الدائمة بتون�س وجه للخياري عدداً من التهم منها“ ،القيام مبا من �ش�أنه
�أن ي�ضعف يف اجلي�ش روح النظام الع�سكري والطاعة للر�ؤ�ساء �أو االحرتام
الواجب لهم ،وانتقاد �أعمال القيادة العامة� ،أو امل�س�ؤولني عن �أعمال اجلي�ش
�أو الأمة بق�صد الإ�ضرار بالدفاع الوطني والت�آمر على �أمن الدولة الداخلي
املق�صود به تبديل هيئة الدولة �أو حمل ال�سكان على مهاجمة بع�ضهم بع�ضا
بال�سالح ورب��ط ات�صاالت مع �أع��وان دول��ة �أجنبية الغر�ض منها الإ�ضرار
بحالة البالد التون�سية من الناحية الع�سكرية».

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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حمكمةاال�ستئناف
70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1369/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )506وال�صادر عن بنك االمارات دبي الوطني
بقيمة (. )17000
طالب التنفيذ � :صناعات االحتاد � -شركة ذات م�سو�ؤلية حمدودة
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى بري�سم تاور
 �شقة  - 1901ب��ري��د الكرتوين - info@aldhaheriinternational.com:مكاينرقم2477286838:
املطلوب �إعالنهما  -1 :رو�ساريو ديا�س دو رو�ساريو � -2صالح ابراهيم علي ملقاوالت البناء ���ش.ذ.م.م -
�صفتهما:منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )18606درهم 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  13612بتاريخ 2022/8/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 710/2022/322:ا�ستئناف عقاري

70530

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1047/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - ALAA@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
املطلوب �إعالنهم  -1 :فرزانه �سيد عبا�س علوي  -2اف�شني �شكور معمار زاده  -3ابوالف�ضل �سيد
ح�سني علوي تفتي � -صفتهم  :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1047/2021:عقاري جزئي.
بتاريخ , 2022/7/19:وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/8/17ال�ساعة � 10.00ص
بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم
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«طالبان» مربكة ...هل تر ّد على قتل الظواهري يف �أرا�ضيها؟

•• عوا�صم-وكاالت

حتت عنوان “موقف مربك :طالبان غري مت�أكدة
م��ن كيفية ال ��رد ع�ل��ى مقتل الظواهري”  ،كتبت
�صحيفة “غارديان” �أن كبار قادة “طالبان” الذين
يدر�سون كيفية ال��رد على اغتيال الواليات املتحدة
ل��زع�ي��م “القاعدة” �أمي� ��ن ال �ظ��واه��ري يف كابول
عالقون بني �آمالهم باعرتاف دويل و�ضغط داخلي يف
�صفوف التنظيم».وترى �أن مقتل �أمين الظواهري
يف �أفغان�ستان “كان مبثابة انقالب ملكافحة الإرهاب
لوا�شنطن وف�شل �أمني وا�ستخباراتي لطالبان .كما

12

ال�سرية الذاتية للزعيم امل�ؤ�س�س لـ” طالبان” املال
ت�سبب ب�أزمة داخلية ودولية كبرية للتنظيم».
ومب��ا �أن “طالبان” ال ت��زال ت�سعى للح�صول على عمر قولها“ :بالن�سبة لقادة طالبان الذين يريدون
اعرتاف دبلوما�سي بحكومتها ،والتي ت�أمل يف احلد �إقامة عالقة جيدة مع الغرب� ،أعتقد �أن هذا و�ضع
من �أزمة اقت�صادية من خالل ال�سماح برفع العقوبات �سيا�سي �صعب ل�ل�غ��اي��ة ...ه��م ب�ح��اج��ة �إىل �إر�ضاء
والإفراج عن الأموال املجمدة ،فلن يعزز رد عدواين مقاتليهم ،من خالل التعامل بق�سوة مع الواليات
على مقتل الظواهري هذه الق�ضية ،وفق هاري�سون .امل �ت �ح��دة ...ويف نف�س ال��وق��ت ،ي��ري��دون �أن يكونوا
وتلفت ال�صحيفة �إىل �أن “القاعدة وقيادته يحظيان �سيا�سيني حتى ال يخ�سروا الواليات املتحدة».
ب��الإع�ج��اب م��ن قبل الكثريين يف �صفوف طالبان وكانت احلركة التزمت لوا�شنطن يف قطر �أنها لن
ال��ذي��ن م��ن امل��رج��ح �أي���ض�اً �أن ي��روا هجوماً بطائرة تقدم مالذاً للجماعات امل�سلحة التي قد تهدد �أمريكا
بدون طيار يف قلب العا�صمة اعتداء على �سيادتهم» .وح�ل�ف��اءه��ا .وم�ن��ذ ا�ستيالئها ع�ل��ى �أف�غ��ان���س�ت��ان يف
وت�ن�ق��ل ال�صحيفة ع��ن بيتي دام ،املحللة وم�ؤلفة �أغ�سط�س (�آب)� ،أ�صرت على �أنها ملتزمة بهذا الوعد.

تهدد �سال�سل الإمدادات
املناورات الع�سكرية ال�صينية ّ

رابطة جنوب �شرق �آ�سيا حتذر من «نزاعات مفتوحة»
•• بكني�-أ ف ب

قد ت�سبب امل�ن��اورات الع�سكرية التي
جت��ري�ه��ا ال���ص�ين يف حم�ي��ط تايوان
ع�ل��ى م���س�ت��وى ط ��رق جت��اري��ة يكرث
ا�ستخدامها ،با�ضطرابات يف �سال�سل
الإمدادات املقوّ�ضة �أ�صلاً بفعل وباء
كوفيد 19-واحلرب على �أوكرانيا.
وج ��اءت ه��ذه امل �ن��اورات وه��ي الأكرب
يف تاريخها حول اجلزيرة ،يف �سياق
الر ّد على زيارة رئي�سة جمل�س النواب
الأمريكي نان�سي بيلو�سي �إىل تايبيه
الثالثاء والأربعاء.
تت�ضمن املناورات املخ�ص�صة ملحاكاة
“ح�صارٍ” لتايوان“ ،طلقات مدفعية
ب��ال��ذخ�يرة احل� ّي��ة وط��وي�ل��ة املدى”،
و� �ص��واري��خ ُي�ف�تر���ض �أن حت� ّل��ق فوق
اجل ��زي ��رة ل �ل �م��رة الأوىل ،بح�سب
و�سائل �إعالم �صينية ر�سمية.
ويف �إط��ار التدابري الأمنية املتخذة،
“منعت” الهيئة ال�صينية للأمن
البحري ال�سفن من دخ��ول املناطق
املعنية.
تجُ رى املناورات على م�ستوى الطرق
التجارية الأك�ثر ازدحامًا يف العامل
والتي تكت�سي �أهمية ك�برى �إذ �إنها
ت��رب��ط م �� �ص��ان��ع �أ� �ش �ب��اه املو�صالت
واملعدات الإلكرتونية يف �شرق �آ�سيا
بالعامل و ُت�ستخدم � ً
أي�ضا لنقل الغاز
الطبيعي.
خ�لال الأ��ش�ه��ر ال�سبعة الأوىل من
ال� �ع ��ام ،ع�ب�رت ق ��راب ��ة ن���ص��ف �سفن
ال�شحن يف ال �ع��امل م�ضيق تايوان،
ب �ح �� �س��ب ب� �ي ��ان ��ات ج �م �ع �ت �ه��ا وك��ال��ة
بلومربغ الأمريكية.
ويقول جيم�س �شار الباحث امل�شارك
يف ك �ل �ي��ة ال ��درا�� �س ��ات ال ��دول� �ي ��ة S.
 Rajaratnamيف �سنغافورة
يرا م��ن �أ�سطول
“مبا �أن ج ��زءًا ك �ب� ً
احلاويات العاملي مي ّر عرب هذا املمر
املائي ،ف�إن تغيري امل�سار (الناجم عن
املناورات) �س ُي�سبب حت ًما ا�ضطرابات
يف �سال�سل الإمدادات العاملية».
�إال �أن �سال�سل الإم � ��دادات عرقلها
يف الأ� �ص��ل كوفيد 19-واحل ��رب يف
�أوكرانيا.
ي�شري املحلل لدى Economist
 Intelligence Unitنيك
مارو �إىل �أن “�إغالق طرق النقل هذه
 حتى لو كان موق ًتا  -له تداعياتلي�س فقط على ت��اي��وان� ،إمن��ا � ً
أي�ضا

على التدفقات التجارية املرتبطة
باليابان وكوريا اجلنوبية».
والأم � � ��ر ن�ف���س��ه ي�ح���ص��ل يف املجال
اجل� ��وي .ف�ف��ي ال �ي��وم�ين املا�ضيني،
ّ
مت �إل �غ��اء �أك�ث�ر م��ن  400رح�ل��ة يف
امل� �ط ��ارات ال��رئ�ي���س�ي��ة يف فوجيان،
امل �ق��اط �ع��ة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة الأق � � ��رب �إىل
تايوان.
وح ّذرت ال�سلطات التايوانية من �أن
امل�ن��اورات �ستعرقل  18رحلة جوية
دولية تعرب املنطقة.
يف ب��ور��ص��ة ت��اي��وان ،ت��راج��ع م�ؤ�شر
ت��اي �ك ����س امل��رت �ب��ط ب �� �ش��رك��ات النقل
اجل��وي والبحري بن�سبة 1,05%
الأرب �ع��اء ،م��ع خ�سارته  4,6%من
قيمته منذ مطلع الأ�سبوع.
�إال �أن ��ش��رك��ات ن�ق��ل ب�ح��ري عديدة
توا�صلت معها وكالة فران�س بر�س
ق��ال��ت �إن� �ه ��ا ت�ن�ت�ظ��ر ل ��ر�ؤي ��ة ت�أثري
املناورات قبل تغيري م�سار رحالتها،
لأن مو�سم الأعا�صري حال ًيا يعرقل
مرور ال�سفن من جانب تايوان ،عرب
بحر الفيليبني.
ب�ي�ن�م��ا ق� ��ررت � �ش��رك��ات �أخ � ��رى عدم
تغيري رحالتها.
وق��ال��ت ب��وين ه��وان��غ املتحدثة با�سم
جم �م��وع��ة م�ي�ر� �س��ك ال �ع �م�ل�اق��ة يف
ال�صني ،وه��ي من بني �أك�بر �شركات
ال �� �ش �ح��ن ال �ب �ح��ري يف ال� �ع ��امل“ ،ال
نتوقع �أي ت�أثري خالل هذه الفرتة
ومل نقرر تغيري م�سار �سفننا».
خ�ل�ال الأزم� � ��ة ال �� �س��اب��ق يف م�ضيق
ت� ��اي� ��وان خ �ل��ال ت �� �س �ع �ي �ن��ات القرن
املا�ضي ،ا�ستم ّرت املناورات الع�سكرية
ال���ص�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت �� �ض � ّم �ن��ت �إط �ل�اق

� �ص��واري��خ ق�ب��ال��ة ��س��واح��ل اجلزيرة،
�� �ش� �ه� � ًرا.وت� �ع� �ت�ب�ر م� ��دي� ��رة برنامج
�آ�� �س� �ي ��ا يف �� �ص� �ن ��دوق German
 Marshallالأم�ي��رك� ��ي يوين
غال�سر �أن هذه املرة يريد ال�صينيون
ب ��دون �أي ��ش� ّ�ك “�إثبات ت�صميمهم
بطريقة تذهب �إىل �أبعد ما قاموا به
عام .»1996
ت� ��ؤك ��د ��ص�ح�ي�ف��ة “غلوبل تاميز”
ال�صينية املعروفة بلهجتها القومية،
�أن امل� � �ن � ��اورات ت ��رم ��ي �إىل �إث� �ب ��ات
�أن اجل �ي ����ش ال���ص�ي�ن��ي “قادر على
حما�صرة اجلزيرة ب�أ�سرها».
لكن يف وقت يعاين االقت�صاد ال�صيني
م��ن ال�ق�ي��ود ال�صحية املطبقة منذ
ع��ام  ،2020لن جت��ازف بكني على
الأرجح بفر�ض ح�صار جتاري كبري،
وفق ما توقع حمللون.
وي��رى جيم�س ��ش��ار �أن “�إغالق كل
حركة داخ��ل امل�ضيق لفرتة طويلة،
�سيوجع االقت�صاد ال�صيني».
لدى ناتا�شا ق�سام من معهد Lowy
اال��س�ترايل للأبحاث ال��ر�أي نف�سه،
ف�ت�ق��ول “لي�س م��ن م�صلحة بكني
عرقلة ال�سفر والتجارة يف املنطقة».
ق��د ت�ضيف ال�صني �إىل ا�ستعرا�ض
قوّتها الع�سكرية ،هجمات �إلكرتونية
و� �س �ب��ق �أن ب � ��د�أت ت�ط�ب�ي��ق عقوبات
جت��اري��ة .لكن لي�س م��ن امل��ؤك��د �أنها
تريد الذهاب �أبعد من ذلك.
يعترب توما�س ��ش��وغ��ارت اخلبري يف
االب�ت�ك��ار الع�سكري يف م��رك��ز الأمن
الأم �ي��رك � ��ي اجل� ��دي� ��د Center
for a New American
 Securityوم� �ق� � ّره وا�شنطن،

�أن “نظ ًرا �إىل ال �ت��و� �س��ع املذهل
ل�ل��إم� �ك ��ان ��ات اجل� ��وي� ��ة والبحرية
ال�صينية يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،من
املرجح �أن يكون لدى ال�صني القدرة
ّ
على فر�ض ح�صار بحري وجوّي على
تايوان».وي�ضيف “م�س�ألة معرفة ما
�إذا كانت ال�صني �ستختار جتربة مثل
ه��ذا احل���ص��ار تعتمد �إىل ح � ّد بعيد
على املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي يرغب ق��ادة احل��زب ال�شيوعي
ال�صيني يف حتملها للقيام بذلك»
ه��ذا وح����ض وزراء خ��ارج�ي��ة رابطة
دول ج �ن��وب � �ش��رق �آ� �س �ي��ا (�آ�سيان)
اخلمي�س على �ضبط النف�س بينما
جت ��ري ال���ص�ين م� �ن ��اورات ع�سكرية
�ضخمة قبالة تايوان ،حمذرين من
�أن الو�ضع ق��د ي ��ؤدي �إىل “نزاعات
مفتوحة».وحذر وزراء خارجية دول
�آ�سيان خالل اجتماعهم يف بنوم بنه
من �أي “عمل ا�ستفزازي” .وقالوا
يف بيان م�شرتك �إن الو�ضع “ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل زعزعة ا�ستقرار املنطقة
وب ��ال� �ت ��ايل �إىل ح �� �س��اب��ات خاطئة
ومواجهات خطرة ونزاعات مفتوحة
وعواقب ال ميكن توقعها بني القوى
الكربى».ويح�ضر وزي��ر اخلارجية
ال�صيني وان��غ يي القمة مع نظريه
الأم�يرك��ي �أن�ت��وين بلينكن لكن من
غري املتوقع �أن يعقدا اجتماعا على
انفراد.
وت�ع�ت�بر ال���ص�ين ت��اي��وان ج� ��زءًا من
�أرا�ضيها وتعد با�ستعادتها يومًا ما،
ب��ال�ق��وة �إذا ل��زم الأم� ��ر .وق��د �أث ��ارت
غ�ضبها زي ��ارة بيلو�سي وه��ي �أعلى
م� ��� �س� ��ؤول �أم �ي�رك ��ي م �ن �ت �خ��ب ي ��زور

اجل��زي��رة م�ن��ذ  25ع��ا ًم��ا ،وتعهدت
برد “عقابي».
ون��دد ممثل ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف
االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ج��وزي��ب بوريل
�أي�ضا اخلمي�س باملناورات الع�سكرية
ال�صينية ،ور�أى يف الوقت نف�سه �أن
“ال مربر” ال�ستخدام زيارة بيلو�سي
للجزيرة “ذريعة».
وقال بوريل يف تغريدة من بنوم بنه
�أي �� �ض��ا “ال م�ب�رر ال��س�ت�خ��دام زي ��ارة
ذري �ع��ة ل�ن���ش��اط ع���س�ك��ري ع��دائ��ي يف
م���ض�ي��ق ت ��اي ��وان .ان ��ه �أم� ��ر طبيعي
وروتيني للم�شرعني من بالدنا �أن
يقوموا بزيارات دولية».
ودع � � ��ا ك� ��ون� ��غ ف � � ��واك ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
اخلارجية الكمبودى واملتحدث با�سم
�آ�سيان الطرفني �إىل املحافظة على
ا�ستقرار الو�ضع .وقال لل�صحافيني
“ن�أمل �أن يبد�أ وقف الت�صعيد ()...
و�أن ت�ع��ود الأم� ��ور �إىل طبيعتها يف
م�ضيق تايوان».
ورابطة جنوب �شرق �آ�سيا منق�سمة
ب�ي�ن دول ل �ه��ا ع�ل�اق ��ات وث �ي �ق��ة مع
ال�صني مثل بورما وكمبوديا والو�س،
ودول �أخ ��رى �أك�ث�ر ح ��ذرا م��ن بكني
و�صعودها الدويل املتزايد.
لكن مل تعرتف �أي دولة من الرابطة
ر�سميا بتايوان ومل يظهر �أي منها
رغ�ب��ة يف دع��م تايبيه �ضد العمالق
ال�صيني.
وق ��ال ب�ي��ان وزراء اخل��ارج �ي��ة الذي
مل ي��ذك��ر ا��س��م ت��اي��وان� ،إن الرابطة
“م�ستعدة للعب دور بناء يف ت�سهيل
احل � � ��وار ال�سلمي” ،م ��ع �أن � ��ه من
غ�ير الوا�ضح �أن اجلانبني مهتمان
بو�ساطة خارجية.
وم � ��ن غ�ي��ر امل � �ق� ��رر ع� �ق ��د اجتماع
ب�ي�ن وزي� � ��ري اخل ��ارج� �ي ��ة ال�صيني
والأم�ي��رك� ��ي ل�ك�ن�ه�م��ا �سيح�ضران
اجلمعة املنتدى الإقليمي للرابطة،
الهيئة التي ت�ضم  27بلدا و�أن�شئت
ملناق�شة الق�ضايا الأم�ن�ي��ة وت�شمل
رو�سيا واالحتاد الأوروبي �أي�ضا.
و�أكدت وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية
بيني وون��غ ال�ت��ي �ستح�ضر اجتماع
املنتدى �ضرورة احلفاظ على الو�ضع
ال �ق��ائ��م ال�ه����ش يف م���ض�ي��ق تايوان.
وقالت لوكالة فران�س بر�س “يجب
ع�ل��ى ج�م�ي��ع الأط� � ��راف ال�ت�ف�ك�ير يف
كيفية امل�ساهمة يف تهدئة التوترات
احلالية».

املعار�ضة ال�سنغالية تطلب تعليق ن�شر نتائج االنتخابات
•• دكار � -أ ف ب

ط��ال�ب��ت امل�ع��ار��ض��ة ال�سنغالية ،يف دك ��ار بتعليق ن�شر نتائج
االنتخابات الت�شريعية املقرر بعد ظهر اخلمي�س ،للنظر يف
�شكاواها بعد ت�سجيل «خمالفات» وعمليات «تزوير».
وي� ��ؤك ��د ك��ل م��ن م�ع���س�ك��ري ال���س�ل�ط��ة وامل �ع��ار� �ض��ة ف� ��وزه يف
االنتخابات الت�شريعية التي �أجريت الأحد ،لتجديد مقاعد
اجلمعية الوطنية البالغ عددها  165وي�سيطر عليها ب�شكل
كبري االئتالف الرئا�سي.
وق��ال ديتييه ف��ال يف م ��ؤمت��ر �صحفي« :نطلب م��ن رئي�س
اللجنة الوطنية لتعداد الأ�صوات تعليق ن�شر النتائج املقرر
اخلمي�س لل�سماح لنا بتحديد جميع املخالفات التي �سجلناها

يف املحا�ضر».
وف ��ال م���س��ؤول يف حت��ال��ف �شكله ائ�ت�لاف��ا «حت��ري��ر ال�شعب»
(يوي ا�سكان وي) و«�أنقذوا ال�سنغال» (والو �سنغال) بقيادة
املعار�ض الرئي�سي عثمان �سونكو والرئي�س ال�سابق عبداهلل
واد ( )2012-2000على التوايل.
وحتدثت م�س�ؤولة �أخرى يف التحالف عايدة مبوج عن «ح�شو
�أوراق يف �صناديق االق�تراع» و«حما�ضر �أع��دت م�سبقاً وغري
موقعة �أن�ش�أتها (ال�سلطات) بنف�سها» يف مناطق يف �شمال
ال�سنغال مب��ا يف ذل��ك م��ات��ام وب��ودور وران�ي�رو وكانيل وكلها
معاقل للرئي�س ماكي.
وق��ال��ت يف م ��ؤمت��ر �صحفي �إن الأم� ��ر يتعلق «مب�ئ�ت��ي �ألف
�صوت» ،م�ؤكدة �أن «ال�شعب ال�سنغايل �سيت�صدى لهذا التزوير
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اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/جينتان نافني رامبهاي نفني ك�شافجي رامبهاي  -جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ال�شركة الوطنية العقارية ملالكها �شركة ال�صكوك
الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة � -شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
 وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوىرقم  2021/1510عقاري جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/8/15
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

بيلو�سي يف تايوان :تبجح ال فائدة منه!...
و�إذا كنت ال �أعتقد �أن ال��رد ال�صيني �سيكون غري
متنا�سب ،ف ��أن��ا �أع�ت�ق��د �أن رئي�سة جمل�س النواب
ا�� �س ��اءت لإدارة ال��دمي �ق��راط �ي�ي�ن ،و�أج � ��د �صعوبة
بالغة يف فهم هذا التبجح من جانب �صاحبة عقل
ا�سرتاتيجي رهيب ،حافظت بقب�ضتها احلديدية
على ما ي�شبه الوحدة بني الف�صائل الدميقراطية
يف الكوجنر�س.

•• لوك الليربتي*

ب�ع��د ت��رك ��ش�ك��وك حت��وم ح��ول ن��واي��اه��ا ،و�صلت
ير �إىل تايوان يوم �أول �أول
نان�سي بيلو�سي يف الأخ� ً
�أم�س الثالثاء .وبغ�ض النظر عن طول مدة �إقامتها
�أو فحوى م��ا قالته رئي�سة جمل�س ال�ن��واب ،هناك
خط�أ ما يف هذه الزيارة ...وملاذا الآن؟
ق ��ر�أت ن�صها ال ��ذي ن�شرته ال��وا��ش�ن�ط��ن بو�ست،
لكني مل �أجد الإجابة املتوقعة� .إن قناعات ال�سيدة �سبب وجيه ،توقيت �سيء
بيلو�سي م�ع��روف��ة م��ن ق�ب��ل ،وم��آث��ره��ا احل��رب�ي��ة يف
العالقة بني ال�صني وال��والي��ات املتحدة معقدة،
عمليات ّ
يل ذراع عديدة �ضد القادة ال�صينيني دخلت وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االخ�ت�لاف��ات ال�ع��دي��دة بينهما ال
ّ
�سجل الأ�سطورة.
يزال اخل�صمان بحاجة �إىل بع�ضهما البع�ض .هذه
ه��ي ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي �أراد ج��و ب��اي��دن �إر��س��ال�ه��ا للتي
�صفعة على وجه بايدن
يعتربها حلي ًفا �آمنًا.
�إذا كان جلو بايدن عالقات مع العمالق ال�صيني
ي�ع��رف ج��و ب��اي��دن ال�ت�ب��غ ،واع�ترا��ض��ه على رحلة
ف�ق��ط لإدارت �ه ��ا ،ل��ر ّك��ز دون ��ش��ك ك��ل ج �ه��وده ،وكل بيلو�سي لي�س ،ب�أي حال من الأحوال� ،إظها ًرا ل�ضعف
ط��اق��ات��ه ،يف منطقة �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادي .ومع جتاه �شي جني بينغ .ان الرئي�س االمريكي يراعي
ذل��ك ،فقد ح��اول ب ��أدب ثني رئي�سة جمل�س النواب ال��زع�ي��م ال�صيني لأن ��ه ب�ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل تعاونه
عن الذهاب �إىل اجلزيرة ،مدعوما ب�سرعة تقري ًبا لت�سريع توفري خمرج للأزمة يف �أوكرانيا.
من البنتاغون ووكالة املخابرات املركزية.
ولئن مت ّكن الرئي�س ال�ساد�س والأربعون من �إعادة
وك �م��ا ذك� ��رت ن��ان���س��ي ب�ي�ل��و��س��ي يف ن���ص�ه��ا ،نعلم جتميع حلفائه ،وجعل من الدعم الأمريكي للقوات
جمي ًعا �أن الواليات املتحدة بحاجة �إىل حلفائها يف الأوكرانية �أمرا حيويا ،فان البيت الأبي�ض ي�أمل �أن
تايوان ،و�أنها بحاجة �إىل �إعادة ت�أكيد دعمها لنظام تبقى ال�صني خارج ال�صراع ،مما ي�ساعد على خنق
ً
دميقراطي متار�س عليه ال�صني
�ضغوطا كبرية ...االق�ت���ص��اد ال��رو��س��ي م��ع ح��رم��ان ق ��وات ب��وت�ين من
�إن التهديد حقيقي ،لكنه لي�س بجديد.
املعدات التي ت�شتد احلاجة �إليها.
مع ذل��ك ،ب��دل االكتفاء بتجديد وع��وده��ا ،قررت �أكرر نف�سي ،لكني ال �أفهم قرار الرئي�سة بيلو�سي.
ب �ي �ل��و� �س��ي ال �ت �ح ��دي وال� ��ذه� ��اب ع �ل��ى ال ��رغ ��م من �إن ا�ستفزاز ال�صني مع توجيه رف�ض مهني لرئي�س
التحذيرات املتكررة� .أعتقد �أن هذا خط�أ ،لي�س لأنها م��ن ت�شكيلتها ال�سيا�سية ي�ع� ّد �أم ��را خ �ط�يرا ،ويف
تظهر احل��زم وت��رف����ض اال�ست�سالم للرتهيب ،بل الوقت احلايل ،بال فائدة.
لأنها تبدو وك�أنها تت�صرف مبفردها.
ترجمة خرية ال�شيباين
*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

اتهام �صحفي ياباين بتحري�ض
املعار�ضة يف بورما
•• رانغون�-أ ف ب

اتهم �صحفي ياباين �أوق��ف يف بورما الأ�سبوع املا�ضي،
ر�سميا بتهمة حتري�ض املن�شقني على اجلي�ش احلاكم
وان �ت �ه��اك ق��ان��ون ال �ه �ج��رة ،وف ��ق م��ا �أف � ��ادت املجموعة
الع�سكرية البورمية �أم�س اخلمي�س.
يواجه م�ص ّور الفيديو تورو كوبوتا الذي �أوقف ال�سبت
�أث �ن��اء تغطيته ت�ظ��اه��رة ��ض��د الع�سكريني يف رانغون،
عقوبة ال�سجن ملدة ت�صل �إىل خم�سة �أعوام.
وقال م�صدر مطلع على امللف لوكالة فران�س بر�س �إن
ال�صحفي ُنقل �إىل �سجن �إن�سني يف رانغون حيث يُعتقل
عدد كبري من ال�سجناء ال�سيا�سيني.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن كوبوتا “ب�صحة جيدة وزاره ممثلون
من ال�سفارة يف مديرية ال�شرطة حيث كان حمتج ًزا».
و�أو��ض�ح��ت املجموعة الع�سكرية احل��اك�م��ة يف ب�ي��ان �أن
ك��وب��وت��ا ات �ه��م مب��وج��ب امل� ��ادة �(505أ) م��ن القانون
اجلنائي واملادة  1-13من قانون الهجرة».
و�صيغة املادة �(505أ) مبهمة وغال ًبا ما ُت�ستخدم �ضد
�صحافيني ونا�شطني بذريعة قيامهم بت�صريحات قد
تن�ص على
ت�سبب اخلوف �أو القلق لدى ال�سكان .وهي ّ
عقوبة بال�سجن ملدة ت�صل �إىل ثالثة �أعوام.
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حمكمة اال�ستئناف
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
 22/2022/742ا�ستئناف عقاري

الكبري».
من جهته� ،أكد املعار�ض �سونكو «لن نقبل مب�صادرة الن�صر.
�إنها عملية تزوير وا�سعة دبرها �سيا�سيون بتواط�ؤ» مع �إدارات
حملية.
و ُدع ��ي ن�ح��و �سبعة م�لاي�ين �سنغايل �إىل الت�صويت الأحد
يف انتخابات بلغت ن�سبة امل�شاركة فيها  47%ح�سب وزارة
الداخلية .وتفيد �أرقام ن�شرتها ال�صحف املحلية ب�أن النتائج
متقاربة جداً بني املعار�ضة وال�سلطة.
ويفرت�ض �أن تعلن «اللجنة الوطنية لتعداد الأ�صوات» التي
ير�أ�سها رئي�س حمكمة اال�ستئناف يف دكار بعد ظهر اخلمي�س
نتائج االنتخابات الت�شريعية التي ت�شكل اختباراً قبل 19
�شهراً من االنتخابات الرئا�سية.

وقبل يومني فقط من الغارة التي �أودت بالظواهري“ ،القاعدة” ،على الرغم من �أن وجود زعيمهم كان
ق��ال وزي��ر داخلية “طالبان”�سراج ال��دي��ن حقاين ،من املحتمل �أن يكون �سراً.
لإحدى و�سائل الإعالم الهندية �إن “القاعدة” مات وترى ال�صحيفة �إن “طالبان” بعدما هزمت �أمريكا
بالفعل ولي�س له وجود يف �أفغان�ستان .ويف حينه ،كان يف �ساحة املعركة ،اعتقدت على ما يبدو �أنها ت�ستطيع
الظواهري ال يزال على قيد احلياة ،يف منزل يعتقد �إخ�ف��اء �أح��د �أك�ثر ال��رج��ال املطلوبني يف ال�ع��امل عن
�أن��ه م�ست�أجر م��ن �أح��د م�ساعدي ح�ق��اين ،يف جيب جوا�سي�سها.
وت�ضيف“ :رمبا ي�ك��ون ق��د احتجز ه�ن��اك مبوجب
ي�سيطر عليه ف�صيل الوزير نف�سه من طالبان.
وتقول ال�صحيفة“ :لقد كان �سراً بني العديد من �شكل من �أ�شكال الإقامة اجلربية .ا�ستدعت طالبان
ال��دوائ��ر يف ك��اب��ول �أن املنطقة الواقعة على مرمى �سابقاً �أ�سامة بن الدن �إىل قندهار ،عا�صمتهم يف ذلك
حجر من اجليب الدبلوما�سي ومباين الوزارة كانت ال��وق��ت ،يف منت�صف الت�سعينيات ،يف حماولة لكبح
مليئة بالعرب” ،وهي �إ�شارة �إىل مقاتلني �أجانب من �أن�شطته �أو حت�سني الرقابة».
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4045/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  566/2022امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )251185.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :وفرة فارمز للتجارة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -اوبال تاور  -الطابق  - 20مكتب رقم 2006
املطلوب �إعالنه  -1 :موبايل �شيف كاترز �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )251185.50درهم 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

و�أوق� � ��ف ك��وب��وت��ا ( 26ع ��ا ًم ��ا) ،يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه مع
مواط َنني بورم َيني قرب مكان تظاهرة �ضد املجموعة
الع�سكرية يف رانغون ،العا�صمة االقت�صادية للبالد.
وبح�سب ح�سابه على تطبيق �إن�ستغرام ،فقد �أع � ّد عام
 2019وثائق ًيا حول �أقلية الروهينغا امل�سلمة التي ف ّر
عدد كبري من �أفرادها �إىل بنغالد�ش ب�سبب حملة قمع
دامية ن ّفذها اجلي�ش ومي�شلي�شات بوذية.
وهو خام�س �صحايف �أجنبي تعتقله املجموعة الع�سكرية
احلاكمة منذ انقالب الأول من �شباط/فرباير ،2021
بعد الأمريك َيني داين فين�سرت وناثان مونغ والبولندي
روبرت بوت�شياغا والياباين يوكي كيتازومي الذين �أُفرج
عنهم جمي ًعا و ّ
مت ترحيلهم يف نهاية املطاف.
ومنذ الإطاحة بالزعيمة املدنية البورمية ال�سابقة �أونغ
�سان �سو ت�شي ،متار�س املجموعة الع�سكرية قم ًعا دام ًيا
�ضد املعار�ضني منتهك ًة ب�شكل خطري حرية ال�صحافة.
ويف تعداد حتى � 31آذار-مار�س ،اع ُتقل � 122صحف ًيا
منذ االنقالب وال يزال  48منهم حمتجزين ،بح�سب
.Reporting ASEAN
ووفق جلنة حماية ال�صحفيني ،ف�إن ال�صني هي الدولة
الوحيدة التي �سجنت ع��دد �صحفيني �أك�بر من العدد
الذي احتجزته بورما.
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العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 986/2022/320:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ستئنافية احلادية ع�شر رقم 849
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 2521/2021:اح��وال نف�س م�سلمني
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف�:صابرين طارق حممد يحيى �شلبى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي � -شارع اخلبي�صى  -مبنى البحري واملزروعي
� - 535شقة االول  10-11خلف معر�ض هيونداي لل�سيارات  -وميثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سماعيل احمد علي دبي�ش � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أ�ست�أنف ال�ق��رار/احل�ك��م ال�صادر بالدعوى رق � ��م 2021/2521:اح��وال نف�س
م�سلمني .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن
بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

اعالن بالن�شر
 2616 / 2022 / 253تنفيذ �شيكات
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده� _1/ساتيانارايانان كاليابريومال كاليابريومال
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد �أقام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـ بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره 157524اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن..
رئي�س ال�شعبة
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ا�ستياء �أممي من طرد الكونغو املتحدث با�سم بعثة ال�سالم
•• كين�شا�سا�-أ ف ب

قالت بعثة حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف
جمهورية الكونغو الدميوقراطية �أم�س اخلمي�س
�إن�ه��ا “ت�أ�سف” لطلب احلكومة �سحب املتحدث
با�سم البعثة.ففي خطاب ر�سمي اطلعت عليه وكالة
فران�س بر�س الأرب�ع��اء ،طلبت جمهورية الكونغو
ال��دمي��وق��راط�ي��ة م��ن بعثة حفظ ال���س�لام ترحيل
املتحدث ماتيا�س جيلمان ب�سبب “ت�صريحات غري
الئقة وغري مالئمة” �أدىل بها.و�أ�ضافت “�ستقدر
احلكومة عالياً ات�خ��اذ الرتتيبات مل�غ��ادرة ال�سيد

ماتيا�س جيلمان الأرا� �ض��ي الكونغولية يف �أ�سرع
وقت ممكن” ،م�شرية �إىل التظاهرات التي خرجت
احتجاجا على بعثة حفظ ال�سالم و�أدت �إىل �سقوط
ً
قتلى.وقالت بعثة منظمة الأمم املتحدة لتحقيق
اال�ستقرار يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية
(مونو�سكو) اخلمي�س يف بيان �إنها �أحيطت علما
بالطلب وهي “ت�أ�سف لطرد املتحدث با�سمها من
قبل احلكومة الكونغولية».
وا��ض��اف��ت ان “البعثة ملتزمة مب��وا��ص�ل��ة العمل
�إىل جانب ال�سكان وال�سلطات الكونغولية لتنفيذ
ال�ت�ف��وي����ض ال ��ذي كلفها ب�ه��ا جم�ل����س االم� ��ن».مل

تت�ضمن ر�سالة احلكومة وهي بتاريخ  28متوز/
ي��ول�ي��و� ،أي تفا�صيل ح��ول ت�صريحات جيلمان.
لكن م�س�ؤوال حكوميا طلب ع��دم ذك��ر ا�سمه قال
�إن “الت�صريحات التي �أدىل بها جيلمان على اثري
�إذاع��ة فرن�سا الدولية (ار اف اي) و�أكد فيها عدم
امتالك مونو�سكو الو�سائل الع�سكرية للتعامل مع
حركة ام  ،23هي �أ�صل التوتر احلايل .طلبنا من
مونو�سكو بطريقة ودية �أن يغادر البالد».ا�ست�أنفت
ه��ذه امليلي�شيا �أع�م��ال العنف يف ت�شرين الثاين/
ن��وف�م�بر وا� �س �ت��ول��ت م�ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ع�ل��ى بلدة
بوناغانا اال�سرتاتيجية على احلدود مع �أوغندا يف

حزيران/يونيو.ووتر جتدد �أعمال العنف العالقات
بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية وجارتها
الأ�صغر رواندا املتهمة بدعم حركة ام .23
منذ  25مت��وز/ي��ول�ي��و ،ق��ام متظاهرون يتهمون
ق� ��وات ح �ف��ظ ال �� �س�لام ب �ع��دم ال �ت �ح��رك للت�صدي
ملئات اجلماعات امل�س ّلحة املحلية والأجنبية ،بنهب
من�ش�آت بعثة مونو�سكو املنت�شرة يف البالد منذ عام
.1999قتل يف التظاهرات �أربعة من جنود الأمم
امل�ت�ح��دة و 32م�ت�ظ��اه��را يف ع��دة ب �ل��دات يف �شرق
البالد.وت�ض ّم مونو�سكو� ،أك�ثر من � 14أل ًفا من
جنود حفظ ال�سالم.
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املك�سيك حتاول �إنقاذ عمال عالقني يف منجم

•• مك�سيكو�-أ ف ب

علق ع�شرة عمال يف قاع منجم فحم بعد انهياره يف �شمال �شرق املك�سيك ،ح�سبما
�أعلنت احلكومة التي قالت �إنها ت�ستخدم الو�سائل الالزمة لإنقاذهم.
وقالت وزارة الأمن املك�سيكية �إنه “مت �إنقاذ ثالثة عمال ونقلهم �إىل امل�ست�شفى”
ح�سب وزارة الأمن التي �أو�ضحت �أن ع�شرة عمال �آخرين ما زالوا داخل املنجم.
وحتدث الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوب��رادور �أوال عن ت�سعة عمال
منجم عالقني بعد انهيار وغ��رق منجم للفحم ظهر الأرب�ع��اء .وق��ال “ن�أمل �أن
ريا �إىل و�صول فرق الإنقاذ �إىل املوقع.
جندهم �ساملني”  ،م�ش ً
و�أك��دت وزارة الأم��ن �أن “احلكومة توظف كل الو�سائل الالزمة للقيام بعمليات
البحث والإنقاذ».ووقع احلادث على بعد  1130كيلومرتا �شمال مدينة مك�سيكو
فى بلدة �سابينا�س بوالية كواهويال املنطقة الرئي�سية ملناجم الفحم فى املك�سيك.
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ملف تر�سيم احلدود بني لبنان و�إ�سرائيل من التفا�ؤل �إىل التهديد
•• عوا�صم-وكاالت

يف ال��وق��ت ال ��ذي � �س��ادت ف�ي��ه �أج ��واء
“�إيجابية” يف ملف تر�سيم احلدود
البحرية بني لبنان و�إ�سرائيل� ،إىل
ح ّد الت�أكيد � ّأن احتمال �إجناز االتفاق
قبل نهاية �سبتمرب (�أي�ل��ول) املقبل،
� �ش��ن “حزب اهلل” ه� �ج ��وم� �اً على
الواليات املتحدة.
ووف ��ق �صحف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
اخل�م�ي����س ،ف� ��إن م�ف��او��ض��ات تر�سيم
احلدود بني �إ�سرائيل ولبنان ،دخلت
�إىل املراحل املتقدمة ،يف ظل ت�سارع
التطورات املرتبطة ب�ش�أن هذا امللف،
بينما ه��دد وزي ��ر �إ��س��رائ�ي�ل��ي مبحو
ال�ضاحية اجلنوبية يف ب�يروت ،حال
�أراد ح��زب اهلل املواجهة مع اجلي�ش
الإ�سرائيلي.
مراحل متقدمة
يف ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال وزي� ��ر اخلارجية
وامل � �غ �ت�رب �ي�ن ال� �ل� �ب� �ن ��اين ،ع �ب ��د اهلل
بوحبيب� ،إن مفاو�ضات ملف تر�سيم
احل� � ��دود ال �ب �ح��ري��ة اجل �ن��وب �ي��ة مع
�إ��س��رائ�ي��ل دخ�ل��ت م��راح��ل متقدمة،
م �� �ض �ي �ف �اً يف ت �� �ص��ري��ح ل�صحيفة
“اجلمهورية” ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة� ،أن
“املفاو�ضات قطعت �أ��ش��واط�اً بعيدة
ودخلنا يف كثري من املراحل املتقدمة
و�صو ًال �إىل املراحل التقنية التي هي
من مهمة �أع�ضاء من فريق الو�سيط
الأم ��ري � �ك ��ي �آم� ��و�� ��س هوك�شتاين،
واللبنانيني من االخت�صا�ص نف�سه».
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن الرئي�س
ال� �ل� �ب� �ن ��اين م �ي �� �ش ��ال ع� � ��ون ووزي� � ��ر
اخلارجية �أج��ري��ا جولة �أف��ق وا�سعة
يف ال �ت �ط��ورات امل�ح�ل�ي��ة والإقليمية
والدولية ،كذلك مت تقومي املحادثات
م��ع �آم ��و� ��س ه��وك���ش�ت��اي��ن ،الو�سيط

الأمريكي يف املفاو�ضات غري املبا�شرة
لرت�سيم احلدود البحرية اجلنوبية،
وامل� �ع� �ط� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت � ��واف � ��رت ح ��ول
ات�صاالته لتحريك ملف املفاو�ضات
غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��رة وال �ت��ي ي �ف�تر���ض �أن
ت�ستكمل برت�سيم احلدود.
وق��ال��ت م �� �ص��ادر ت �ت��اب��ع املفاو�ضات
اجل��اري��ة لل�صحيفة �إن “ما حمله
هوك�شتاين من بريوت ثمني للغاية
وه��و يعتقد �أن م��ا بعد ه��ذه الزيارة
�سيكون غري ما قبلها».
ويذكر �أن  5ج��والت من املفاو�ضات
غ�ي�ر امل �ب ��ا� �ش ��رة ل�ت�ر� �س �ي��م احل � ��دود
البحرية بني لبنان و�إ�سرائيل ،عقدت
يف مقر القوات الدولية “اليونيفيل”
يف م�ن�ط�ق��ة ر�أ� � ��س ال �ن��اق��ورة جنوب
ً
ّ
لبنان يف الفرتة من �أكتوبر (ت�شرين �أوروبا التي باتت �سوقا جذابة للغاز.
الأول) عام  2020وحتى  14مايو و�أكد “حاجة �أوروب��ا ال�ضاغطة لغاز
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط لتعوي�ض
(�أيار)  ،2021دون �إحراز تقدم.
جزء من الغاز الرو�سي ،ولهذا دفعت
قدماً باجتاه توقيع اتفاق ثالثي بني
�سيناريو جدي للغاية
ويف ذات ال�ش�أن ،تطرقت كلري �شكر يف االحت��اد الأوروب��ي و�إ�سرائيل وم�صر
�صحيفة “نداء الوطن” �إىل العوامل لتوريد الغاز الإ�سرائيلي عرب م�صر
التي من �ش�أنها �إجن��از اتفاق تر�سيم ب�ع��د ت�سييله ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل رغبة
احلدود قبل نهاية �سبتمرب (�أيلول) ال��والي��ات املتحدة يف ت�سجيل حدفة
امل�ق�ب��ل ،ونقلت ع��ن �أح��د امل�س�ؤولني ع�ل��ى ��ش�ط��رجن لعبتها ال��دول �ي��ة مع
املعنيني بهذا امللف ،ت�أكيده “احتمال رو�سيا من خ�لال ت�شجيع ا�ستخراج
�إجن� ��از االت �ف��اق ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال�شهر غ � ��از ال� ��� �ش ��رق الأو�� � �س � ��ط وتخفيف
املقبل ب��ات �سيناريو جدياً للغاية” ،ال�ضغط على الدول الأوروبية».
م�ضيفاً �أن “هذه التقديرات ت�ستند و�أ�شار امل�س�ؤول �إىل �أن امل�سار الإيجابي
�إىل تقاطع عوامل ع �دّة ت�ضع امللف ال ��ذي ي�سلكه م�ل��ف ال�ت�ف��او���ض غري
�أم��ام مرحلة مف�صلية ميكن للبنان امل�ب��ا��ش��ر ب�ين ل�ب�ن��ان و�إ��س��رائ �ي��ل عرب
�أن ي�ستفيد منها �إذا �أح�سن �إدارته ،امل ��وف ��د الأم ��ري� �ك ��ي خ �� �ص��و� �ص �اً � ّأن
�أب��رزه��ا :حاجة �إ�سرائيل �إىل �إجناز الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين و��ض�ع��وا خ� ّ�ط �اً �أحمر
االت �ف��اق الع �ت �ب��ارات جت��اري��ة بعدما اعرتا�ضياً على امل�سار التفاو�ضي يف
ا�ستثمرت �أكرث من  3مليارات دوالر الناقورة من خ�لال وفدين تقنيني
يف ح�ق��ل ك��اري ����ش .ول ��ذا ف�ه��ي تبدي برعاية الأمم املتحدة ،وال��ذي يُنبئ
ا�ستعجالها لإنهاء الرت�سيم كي تبد�أ مبزيد من الإيجابية التي قد تنتهي
عمليات التنقيب وال�ت��وري��د باجتاه �إىل اتفاق على الرت�سيم.

وب� �ن ��اء ع �ل��ى ه� ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ،يرى
امل� ��� �س� ��ؤول ذات � ��ه � ّأن ل� �ل ��دول املعنية
ب��امل �ل��ف� ،أي �إ� �س��رائ �ي��ل وال ��والي ��ات
املتحدة واالحتاد الأوروبي ،م�صلحة
ا�سرتاتيجية ب�ب��دء ا��س�ت�خ��راج الغاز
من حقل كاري�ش قبل حلول مو�سم
ال�شتاء وال�برد يف �أوروب��ا ،ولهذا هم
م�ستعجلون لإنهاء هذا امللف ،بينما
لبنان ،ولو �أنه يرزح حتت وط�أة �أزمة
اقت�صادية اجتماعية � ،اّإل �أ ّن من �صمد
لأكرث من �سنتني ون ّيف ،با�ستطاعته
ان �ت �ظ��ار ب�ضعة �أ� �ش �ه��ر �إ� �ض��اف �ي��ة ،ما
يعني � ّأن الطرف الآخر ال يق ّل رغبة
بحاجته �إىل هذا االتفاق».
حزب اهلل ي�شو�ش
وم � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا� ،أف � � � ��ادت �صحيفة
“ال�شرق الأو�سط”� ،أن “حزب اهلل،
��ش��و���ش ع�ل��ى الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ظللت
لقاءات الو�سيط الأمريكي ملفاو�ضات
تر�سيم احلدود البحرية مع �إ�سرائيل
�آم��و���س هوك�ستاين يف ب�يروت ،حيث
ه��اج��م احل� ��زب ال ��والي ��ات املتحدة،

رغم التوترات ..حياة هادئة على �شاطئ �صيني مقابل تايوان
•• �شيامن�-أ ف ب

على �شاطئ يف مدينة �شيامن ال�ساحلية ال�صينية يبعد ب�ضعة كيلومرتات
فقط عن جزيرة ت�سيطر عليها ال�سلطات التايوانية ،تبدو احلياة طبيعية
وهانئة رغم �أخطر توتر يحدث عرب امل�ضيق منذ عقود.
ويف جتاهل للتحذيرات ال�صارمة من بكني ،و�صلت رئي�سة جمل�س النواب
الأمريكي نان�سي بيلو�سي الثالثاء �إىل تايوان ،وهي �أرفع م�س�ؤول �أمريكي
يزور اجلزيرة منذ  25عاما ،ما �أثار زوبعة دبلوما�سية.
وردا ع�ل��ى ذل ��ك� ،أط�ل�ق��ت ال���ص�ين اخلمي�س �أك�ب�ر ت��دري�ب��ات ع�سكرية على
الإطالق تنظمها بكني يف حميط اجلزيرة ،بهدف تعطيل �أحد �أكرث ممرات
ال�شحن ازدحاما يف العامل.لكن على �شاطئ �شيامن املحاط ب�أ�شجار النخيل،
على اجلانب الغربي من امل�ضيق الذي يبلغ عر�ضه  200كيلومرت ويف�صل
ت��اي��وان عن ال�بر الرئي�سي لل�صني ،القلق غري م��وج��ود.وق��ال ه��وان��غ ،وهو
عامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات كان يف ا�سرتاحة الغداء لوكالة فران�س
بر�س “حرب؟ ال ،ال يهمني ذلك».
و�أ�ضاف “كمقيمني يف فوجيان ،اعتدنا على التوتر يف م�ضيق تايوان .نعي�ش
معه منذ عقود” يف �إ�شارة �إىل اال�ضطرابات املتكررة بني ال�صني وتايوان منذ
خم�سينات القرن املا�ضي.
تقع مقاطعة ف��وج�ي��ان يف ��ش��رق ال�صني على ال�ط��رف امل�ق��اب��ل م��ن البحر
لتايوان ،وي�شرتك اجلانبان يف روابط ثقافية بالإ�ضافة �إىل لهجة �صينية
م�شرتكة.وتابع هوانغ “قد يحدث �شيء ما يف �أي حلظة .لكن االحتمال
�ضعيف ،لذلك نحن ل�سنا قلقني” .لكنه �أ�ضاف �أن “زيارة (نان�سي) بيلو�سي
خرقت التوازن الذي كان قائما».
وب��دون �أ �شعور باخلوف من الأخ�ب��ار ،يلتقط �أزواج ج��دد �صورا مبت�سمني

�إ�شعار ت�صفية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
�شركة(/بي ام �سي مينا منطقة حرة ذ.م.م) رخ�صة رقم  94271والكائنة بحي دبي للت�صميم
 �ص.ب 500010:دبي  -دولة االمارات العربية املتحدة  ,واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير ,ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة
يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2022/7/29:ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة .وفقا لذلك تهيب
ال�شركة ب�أي طرف معني باالمر ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات
خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال بـــ:
ال�سيد/ح�سام بن يو�سف بن ابراهيم ر�ضوان
ا�سم ال�شركة:بي ام �سي مينا منطقة حرة ذ.م.م
�ص.ب 500010:دبي دولة االمارات العربية املتحدة
هاتف رقم0504661091:
الربيد االلكرتوينshareef.kattan@gmail.com:
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـــ  45يوما

وين ّزه �أ�شخا�ص كالبهم ويلعب �أطفال بالرمال.
وقال ت�شنغ داهاي ( 30عاما) الذي �أح�ضر ابنه �إىل ال�شاطئ لتم�ضية بع�ض
الوقت لوكالة فران�س بر�س “�أعتقد و�آمل �أال تكون هناك حرب” .ور�أى �أنه
“�ستكون للنزاع تداعيات علينا وعلى حياتنا وقد تكون هناك �إ�صابات».
خلفه ،على م�سافة �ستة كيلومرتات من ال�شاطئ ،جزيرة كينمن التي يبلغ
عدد �سكانها �أكرث من مئة �ألف �شخ�ص بقليل.
تاريخيا ،مل تتمكن القوات ال�شيوعية ال�صينية من احتالل اجلزيرة ،ما
يعني �أنها ما زالت حتت �سيطرة تايوان.
ويجعل ذلك هذا ال�شاطئ �أحد الأماكن القليلة التي تتواجه فيها القوات
الع�سكرية يف الرب الرئي�سي واجلزيرة على م�سافة ق�صرية كهذه.
و�إذا اندلعت حرب� ،سيكون هذا املكان نقطة ال�صفر.
وقال متقاعد ي�أتي �إىل هذا ال�شاطئ لل�سباحة كل يوم ،حتى يف ف�صل ال�شتاء
“ال نريد احلرب .نريد �أن نعي�ش يف �سالم واحرتام متبادل».
و�أ�ضاف “من جهة ثانية� ،إذا كنت ال حترتمني �أو �إذا �أتيت مل�ضايقتي ،فهذا
و�ضع �آخر� .أكان الآخر قويا �أم ال� ،س�أقاتل لو �أنني رجل عجوز!».
بعيدا ،يلتقط �سائحان �صورة �سيلفي �أمام ن�صب تذكاري رمزي ملوقع �شيامن
الفريد :ثماين متاثيل ل�شخ�صيات �صينية يبلغ ارتفاعها �أم�ت��ارا ،ت�شكل
�شعارا وطنيا موجها �إىل ال�سلطات التايوانية على اجلانب الآخر.
ي�ق��ول ال�شعار “دولة واح ��دة ،ن�ظ��ام��ان� :إع ��ادة توحيد ال�صني” يف �إ�شارة
�إىل الت�سوية ال�سيا�سية التي �شهدت ع��ودة هونغ كونغ ( )1997وماكاو
(� )1999إىل حكم الرب الرئي�سي يف ت�سعينيات القرن الع�شرين.
وقال هو “ 40عاما” الذي جاء ملمار�سة ريا�ضة اجلري على �شاطئ البحر
لوكالة فران�س بر�س “تايوان جزء ال يتجز�أ من ال�صني” م�ضيفا “عاجال
�أم �آجال� ،ستعود” �إىل الوطن الأم.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
انذار عديل بالن�شر
رقم االنذار 2022/150084 :

واتهمها مبنع لبنان م��ن ا�ستخراج
ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ط � ��وال  12عاماً،
وبال�ضغط على ال�شركات الأوروبية
لوقف التنقيب يف املياه االقت�صادية
اللبنانية».
وك � ��ان م ��ن امل �ف�ت�ر� ��ض �أن تقت�صر
امل� �ح ��ادث ��ات ل� ��دى ان �ط�ل�اق �ه��ا على
م�ساحة ب�ح��ري��ة ت �ق �دّر بنحو 860
ك�ي�ل��وم�تراً م��رب�ع��ة ُت �ع��رف حدودها
ب ��اخل ��ط  ،23ب� �ن ��ا ًء ع �ل��ى خريطة
�أر�سلها لبنان عام � 2011إىل الأمم
املتحدة .لكن لبنان اعترب الحقاً �أن
اخل��ري �ط��ة ا��س�ت�ن��دت �إىل تقديرات
خاطئة ،وطالب بالبحث يف م�ساحة
 1430كيلومرتاً مربعة �إ�ضافية
ت�شمل �أج ��زاء م��ن حقل “كاري�ش”
و ُتعرف باخلط .29
وب�ح���س��ب ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ح���ص��ل تطور
الف��ت ح�ين دخ��ل “حزب اهلل” على
خ��ط الرت�سيم ،ف��ار��ض�اً معادلة “ال
غ��از م��ن ك��اري����ش م��ن غ�ير غ��از من
لبنان” .ول� �وّح ب��ا��س�ت�خ��دام ال�سالح
ل �� �ض��رب امل �ن �� �ص��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف

ل� �ـ(ح ��زب اهلل) ح���س��ن ن���ص��ر اهلل”،
و�أك��د� ،أن “الأمريكيني عادوا ب�أفكار
ح�سن
متقدّمة عن خط هوف ولبنان ّ
� �ش��روط��ه ،ول �ك��ن م�ع��رف��ة امل�ساحات
التي �ستت�أكد لنا ،تتوقف على كيفية
ت�ط�ب�ي��ق ف �ك��رة ال��و��س�ي��ط الأمريكي
يف ملف الرت�سيم برتجمة االتفاق
على خريطة قبل �أن يدخل يف ر�سم
اخلط».
وق ��ال ح �م��ادة� ،إن ه��وك���س�ت��اي��ن “مل
ي�ح�م��ل خ��رائ��ط ،ب��ل �أف� �ك ��اراً ،و�أبلغ
اجلانب اللبناين ا�ستعداد �إ�سرائيل
للبحث يف �إع�ط��اء حقل ق��ان��ا كام ً
ال
للبنان� ،شرط �أن يتم تعوي�ضها عن
ال�ت�ع��رج ال��ذي �أع�ط�ت��ه ج�ن��وب اخلط
 ،23ب �ت �ع��رج داخ� ��ل ه ��ذا اخل ��ط �أو
ب��اجت��اه اخل��ط  ،29وه��و م��ا رف�ضه
مت�سكه
لبنان رف�ضاً مطلقاً ،م�ؤكدا ّ
بحقوقه وبلوكاته كاملة”،
م�ضيفاً �أنه من املهم �أن لبنان ب�صوت
واح ��د اخت�صر مطالبه باحل�صول
ع�ل��ى ك��ام��ل ال �ب �ل��وك��ات  8و 9و10
وت ��أم�ين ق��ان��ا ،وال���ش�ي�ط��ان يكمن يف
تفا�صيل التعرجات التي يتم بحثها،
داخ ��ل اخل��ط � 23أو ب��اجت��اه اخلط
،29
وا� �س �ت �ب �ع��د �أن «ي� � �ب � ��ادر �أح � � ��د �إىل
� �ش��نّ احل� ��رب م��ن الآن وح �ت��ى �آخر
�أغ�سط�س (�آب) احل ��ايل ،داع �ي �اً �إىل
التقاط الفر�صة املتوافرة لرت�سيم
احل ��دود؛ ل ّأن ه�ن��اك و��س��اط��ة جدية
للمرة الأوىل ،وموقفاً لبنانياً جدياً،
وحاجة �إ�سرائيلية و�أوروبية وعاملية
�إىل الغاز.

�سبتمرب (�أيلول) يف حال مل يتو�صل
ل �ب �ن��ان �إىل ت �� �س��وي��ة م ��ع �إ�سرائيل
تتيح التنقيب ع��ن ال�ن�ف��ط يف املياه
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .و�أر�� �س ��ل
م�سيرّ ات يف ال�شهر املا�ضي �أ�سقطها
اجل �ي ����ش الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي ف� ��وق حقل
ك��اري ����ش ،وم ��ا ل�ب��ث �أن ن���ش��ر مقطع
فيديو يظهر �صواريخه البحرية،
مبوازاة ت�صعيد �سيا�سي.
ووا� � � �ص� � ��ل احل� � � ��زب ه� �ج ��وم ��ه على
الواليات املتحدة ،حيث قال النائب
ح���س�ين احل ��اج ح���س��ن� ،إن الواليات
امل �ت �ح ��دة “متنع ل �ب �ن��ان م �ن��ذ 12
عاماً من ا�ستخراج نفطه وغازه من
بحره وهو يف �أ�شد احلاجة �إىل ذلك
ل�ل�خ��روج م��ن �أزم �ت��ه االقت�صادية”،
م�ضيفاً “الأمريكيون بانحيازهم
للعدو الإ�سرائيلي منعوا ال�شركات
الأوروب� �ي ��ة ال �ت��ي ال �ت��زم��ت التنقيب
واال�ستخراج يف البلوكني  4و 9من
القيام بعملها».
غ�ير �أن خ���ص��وم احل� ��زب ،ينتقدون
ه� �ج ��وم ��ه ،ور�أى ع �� �ض��و “اللقاء
الدميقراطي” ال� �ن ��ائ ��ب م � ��روان حمو ال�ضاحية
ح�م��ادة� ،أننا “�أمام فر�صة ن��ادرة قد وعلى �صعيد مت�صل ،هدد وزير املال
ال تتك ّرر لرت�سيم احل��دود ،لأ�سباب الإ�سرائيلي �أفيغدور ليربمان ،مبحو
ت�ت�خ�ط��ى ت �ه��دي��دات الأم �ي��ن العام ال�ضاحية اجلنوبية يف بريوت ،يف حال

رو�سيا ت�ضع يف املدار قمرا �صناعيا عائدا لإيران
�ست�ضع رو�سيا يف امل��دار الثالثاء قمرا �صناعيا لال�ست�شعار عن بعد يعود
لإي��ران ،وفق ما �أكد البلدان هذا الأ�سبوع ،يف خطوة ت�أتي يف �أعقاب زيارة
الرئي�س فالدميري بوتني اىل اجلمهورية الإ�سالمية ال�شهر املا�ضي.
و�أفادت منظمة الف�ضاء الإيرانية ليل الأربعاء �أنه “يف ظل تعاون م�شرتك
مع رو�سيا� ،سيتم اط�لاق القمر ال�صناعي االي��راين “خ َّيام” من حمطة
بايكونور الف�ضائية يف كازاخ�ستان الأ�سبوع املقبل بوا�سطة ال�صاروخ احلامل
لالقمار ال�صناعية �سويوز».
ويهدف القمر ال�صناعي ال��ذي يرجح �أن��ه يحمل ه��ذه الت�سمية نِ�سبة اىل
العامل وال�شاعر الفار�سي عمر اخل ّيام الذي عا�ش بني القرنني احلادي ع�شر
والثاين ع�شر ،اىل “مراقبة ح��دود البالد” وحت�سني الإنتاجية يف جمال
الزراعة ،ومراقبة موارد املياه و�إدارة املخاطر الطبيعية ،وفق ما �أفادت وكالة
الأنباء الر�سمية “�إرنا».
من جهتها� ،أك��دت وكالة الف�ضاء الرو�سية الر�سمية “رو�سكوزمو�س” �أن
عملية الإطالق مقررة الثالثاء.
و�أو�ضحت يف بيان �أن��ه “يف التا�سع من �آب�/أغ�سط�س  ،2022من املقرر
�إط�لاق �صاروخ �سويوز  2.1ب من مركز بايكونور الف�ضائي ( )...لي�ضع
يف املدار جهاز اال�ست�شعار عن بعد خيام الذي طلبته اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية».و�أ�شارت اىل �أنه جرى “ت�صميم و�صناعة” القمر ال�صناعي يف
�شركات تابعة لها.وت�أتي الأنباء عن �إط�لاق القمر يف �أعقاب زي��ارة قام بها
بوتني اىل �إيران يف  19متوز/يوليو ،حيث التقى الرئي�س �إبراهيم رئي�سي
واملر�شد الأع�ل��ى للجمهورية الإ�سالمية �آي��ة اهلل علي خامنئي ال��ذي دعا
لتعزيز “التعاون الطويل الأمد” بني طهران ومو�سكو.

و�أ�شارت “�إرنا” اىل �أن القمر “خيام” مزود “جم�سات و�أجهزة ا�ست�شعار
عن بعد دقيقة توفر االمكانية لال�ستفادة من املعطيات الف�ضائية الدقيقة
ال�ستخدامها يف الإدارة الذكية للقطاعات” ،والقدرة على الت�صوير “بدقة
مرت واحد ويف �أطياف خمتلفة».
و�أكدت �أنه “�سيتم توجيهه والتحكم فيه من املحطات الأر�ضية يف �أرا�ضي
البالد».
و”خيام” لي�س القمر ال�صناعي الأول الذي تطلقه رو�سيا ل�صالح �إيران.
ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2005و�ضعت رو�سيا يف املدار القمر “�سينا”1-
الذي هدف اىل درا�سة ومراقبة الأر�ض.
وكان بوتني نفى يف حزيران/يونيو  ،2021تقارير �صحافية �أمريكية عن
نية رو�سيا توفري نظام �أقمار �صناعية متطور حل�ساب �إيران بغر�ض حت�سني
قدراتها يف جماالت التج�س�س.
وت�ؤكد �إيران �أن برناجمها الف�ضائي هو لأغرا�ض مدنية ودفاعية ح�صرا،
وال يخالف �أي اتفاقات دولية ،مبا فيها االتفاق مع القوى ال�ست الكربى
ب�ش�أن برناجمها النووي الذي �أبرم عام  ،2015وان�سحبت الواليات املتحدة
منه يف .2018
وغالبا ما تلقى الن�شاطات الف�ضائية الإيرانية �إدانة دول غربية على خلفية
املخاوف من جلوء طهران لتعزيز خربتها يف جمال ال�صواريخ البال�ستية
عرب �إطالق �أقمار �صناعية اىل الف�ضاء.
و�سبق لإي��ران �أن �أطلقت �أقمارا �صناعية مبا�شرة من �أرا�ضيها� ،آخرها يف
�آذار-مار�س  2022مع قمر “نور  ”2الع�سكري العائد للحر�س الثوري.
وك��ان��ت ه��ذه امل��رة الثانية يعلن احل��ر���س جن��اح��ه يف �إط�ل�اق قمر �صناعي
ع�سكري ،بعدما �أفاد يف  22ني�سان�-أبريل  2020عن و�ضع “نور  ”1يف
املدار ،م�ؤكدا �أنه “�أول قمر” �إيراين من هذا النوع.
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املنذر�:شركة املكرم التجارية ذ.م.م
�ضد املنذر اليها/جنمة اال�ضواء لتجارة االدوات الكهربائية �ش.ذ.م.م
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي :ف�أن املنذرة تنذرها بهذا االنذار للعلم مبا جاء
به ونفاذ مفعوله قانوناً وتطالب املنذر اليها ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره  7381درهم
�سبعة االف وثالثمائة وواحد وثمانون درهماً.
يف موعد خم�سة ايام من تاريخ هذا االنذار واال ف�سوف تتخذ املنذره جتاه املنذر اليها كافة االجراءات
القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اعاله وذلك باتخاذ طريق الق�ضاء �سبيل لكي ت�ست�أدي حقها مبا يف
ذلك اقامة الدعاوى املو�ضوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات البنكيه والرخ�ص التجارية
واملنع من ال�سفر وترقب الو�صول حتى ت�ست�أدي كامل حقوقها من املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�ضات
عن جميع اال�ضرار التي حلقت بها جراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذكور �أعاله.
الكاتب العدل

�أراد ح��زب اهلل املواجهة مع اجلي�ش
الإ�سرائيلي ،وقال � ،إن �آخر ما نبحث
عنه هو املواجهة ،ولكن هذا الهجوم
�سيكون الرد على مهاجمة حزب اهلل
حل�ق��ل غ��از ك��اري ����ش ،وف��ق م��ا �أورده
موقع “�صوت بريوت �إنرتنا�شونال».
ويف وق ��تٍ ��س��اب��ق� ،أ ّك ��د ق ��ادة اجلي�ش
وامل�خ��اب��رات ملجل�س ال ��وزراء الأمني
الإ�سرائيلي �أ ّنه�“ ،إذا مل يتم التو�صل
�إىل ات�ف��اق م��ع لبنان فمن املحتمل
حدوث ت�صعيد مع حزب اهلل».
وك��ان م��وق��ع “والال” ال �ع�بري ،قد
�أ�شار يف وقت �سابق �إىل �أن م�س�ؤولني
�أمنيني �إ�سرائيليني �أر��س�ل��وا ر�سائل
وا�ضحة �إىل لبنان عرب الأمريكيني،
م �ف��اده��ا �أن ��ه �إذا مل ي�ق��م ح ��زب اهلل
ب��وق��ف خ�ط��وات��ه ال�ت���ص�ع�ي��دي��ة ،ف�إن
اجلي�ش الإ�سرائيلي �سريد على �أي
خ��رق ول��ن يكتفي مبجرد اعرتا�ض
الطائرات بدون طيار.
ووفقاً للموقع العربي ،فقد �أو�ضح
امل���س��ؤول��ون الأم �ن �ي��ون �أن وا�شنطن
ت � � ��ويل وزن� � � � � �اً و�أه� � �م� � �ي � ��ة كبريين
للمفاو�ضات حول احل��دود البحرية
بني �إ�سرائيل ولبنان.
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ي��وا� �ص��ل جي�ش
ال��دف��اع الإ��س��رائ�ي�ل��ي ت�ع��زي��ز �أنظمة
الدفاع حول من�صة كاري�ش ،مب�ساعدة
و�ضع �أجهزة ا�ست�شعار خا�صة حتذر
من الأعمال العدائية.
وق� � ��ال� � ��ت م� � ��� � �ص � ��ادر م� � ��ن اجل �ي �� ��ش
الإ�سرائيلي،
�إن � ��ه “�إذا ف �� �ش��ل الأم ��ري� �ك� �ي ��ون يف
ال�ت��و��ص��ل �إىل ح��ل و� �س��ط ق�ب��ل بدء
ا�ستخراج الغاز يف �سبتمرب،
�سيكون هناك تقييم للو�ضع الأمني
ح �ي��ث ��س�ي�ن�ظ��رون يف رف ��ع م�ستوى
الت�أهب يف ال�ساحة ال�شمالية” ،وفق
املوقع اللبناين.
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1543/2022/60:امر اداء
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املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ى عليهما بالت�ضامن فيما بينهما ب ��أن ي��ؤدي��ا للمدعية مبلغ وقدره
 406.161/56درهم (�أربعمائة و�ستة �آالف ومائة وواحد وت�سعون درهماً و�ستة وخم�سون فل�ساً) والفائدة بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2022/2/28وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة العنقاء للتجارة ذ.م.م
عنوانه:دبي-بردبي-الكرامة-مكتب رقم  -101بناية رقم  47ملك م�صبح بالقيزي للعقارات -بالقرب من الل�ؤل�ؤ
هايرب ماركت -موبايل رقم 0505667000 :هاتف رقم 043362646 :مكاين رقم 2856592507
املطلوب �إعالنهما  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا  -2بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م� -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/7/19:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعيه مبلغ وقدره  406.161/56درهم (�أربعمائة و�ستة �آالف ومائة وواحد وت�سعون
درهماً و�ستة وخم�سون فل�ساً)  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال
وفق االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية .

رئي�س الق�سم

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4782/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  927/2022امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )27.145درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :حممد اكرب �سليمان احمد البلو�شي
عنوانه:الإمارات -امارة دبي -نايف -دبي مبنى حمل رقم  -37-36ملك حممد علي
املطلوب �إعالنه� -1 :شيخ �سلمان �شيخ �سميع اهلل � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )27145درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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 249.6مليار درهم الودائع االدخارية يف القطاع امل�صريف بنهاية مايو املا�ضي  3.73مليار درهم  ..ر�سوم حق االمتياز االحتادي لـ & eو دو خالل الن�صف الأول
•• �أبوظبي-وام:

14

ارتفعت الودائع االدخارية يف القطاع امل�صريف بالدولة -
با�ستثناء الودائع بني البنوك � -إىل  249.613مليار
دره��م يف نهاية مايو املا�ضي بزيادة علي �أ�سا�س �سنوي
بلغت � 8.9%أو ما يعادل  20.44مليار درهم مقارنة
بنحو  229.18مليار دره��م يف م��اي��و  ،2021وفق
�أحدث �إح�صائيات م�صرف الإمارات املركزي.
و�أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ال�ن���ش��رة الإح���ص��ائ�ي��ة ال �� �ص��ادرة عن
امل�صرف ام�س �أن الودائع االدخ��اري��ة زادت على �أ�سا�س
�شهري بن�سبة  0.25%مقارنة بنحو  248.98مليار

درهم يف مايو ال�سابق عليه ،بينما زادت خالل الأ�شهر
احلم�سة الأويل م��ن ال�ع��ام اجل��اري بن�سبة  3.2%او
ما يعادل  7.8مليارات درهم مقارنة بنحو 241.82
مليار درهم يف نهاية العام املا�ضي .2021
و ارتفعت الودائع حتت الطلب �إىل  882.557مليار
درهم نهاية مايو املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
� 18%أو م��ا ي�ع��ادل  134.66مليار دره��م مقارنة
بنحو  747.9مليار درهم يف مايو  ،2021بينما زادت
خالل الأ�شهر اخلم�سة الأويل من العام اجلاري بنحو
� 4.07%أو م��ا ي�ع��ادل  34.52مليار دره��م مقارنة
بنحو  848.04مليار درهم يف نهاية العام املا�ضي.

•• �أبوظبي-وام:

�سددت �شركتا «& – eات�صاالت �سابقاً” والإم ��ارات لالت�صاالت املتكاملة “دو” نحو
 3.732مليار دره��م ،قيمة ر�سوم حق االمتياز االحت��ادي خالل الن�صف الأول من
العام اجل��اري بارتفاع ن�سبته � 5.3%أو ما يعادل  189.2مليون درهم مقارنة بنحو
 3.543مليار درهم مت �سدادها يف الن�صف الأول من العام .2021
وا�ستناداً �إىل النتائج املالية املعلنة لل�شركتني على مواقع الأ�سواق املالية ،ف�إن قيمة حق
الإمتياز الإحتادي الذي �سددته جمموعة «& »eيف الفرتة من يناير �إىل يونيو 2022
بلغ  2.876مليار درهم ،بارتفاع بن�سبة � 2.6%أو ما يوازي  74.1مليون درهم مقابل
 2.802مليار درهم يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .2021
فيما �سددت �شركة «دو» نحو  856مليون درهم قيمة ر�سوم حق االمتياز االحتادي خالل

«�أدنوك للحفر» حت�صل على عقدين بقيمة تتجاوز 12.6
مليار درهم لتعزيز ال�سعة الإنتاجية للمناطق البحرية
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة ب �ت��رول �أب ��وظ� �ب ��ي الوطنية
“�أدنوك” �أم����س ع��ن تر�سية عقدين تتجاوز
ق�ي�م�ت�ه�م��ا الإج �م��ال �ي��ة  12.6م �ل �ي��ار دره ��م
�إم��ارات��ي “ 3.4مليار دوالر �أمريكي” ،من
خالل �شركة “�أدنوك البحرية” ،على �شركة
“�أدنوك للحفر” ،وذلك ال�ستئجار  8من�صات
حفر.
و�سيدعم هذان العقدان البالغ قيمتهما على
التوايل  5.6مليار درهم “ 1.5مليار دوالر
“ و 7مليار درهم “ 1.9مليار دوالر” ،هدف
زي ��ادة ال�سعة الإن�ت��اج�ي��ة لأدن ��وك م��ن النفط
اخل ��ام �إىل  5م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي�اً بحلول
عام  2030وحتقيق االكتفاء الذاتي لدولة
االمارات من الغاز.
و م��ن خ�ل�ال ه��ذي��ن ال�ع�ق��دي��ن ال �ل��ذي��ن تبلغ
مدتهما  15ع��ام�اً� ،سي�ساهم �أ�سطول احلفر
امل �ت �ط��ور ال �ت��اب��ع ل���ش��رك��ة “�أدنوك للحفر”
يف مت �ك�ين جم �م��وع��ة “�أدنوك” و�شركائها
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ال��دول �ي�ين م��ن اال�ستغالل
الأم� �ث ��ل مل � ��وارد ال �ن �ف��ط و ال �غ��از ال �ب �ح��ري��ة يف
�أب ��وظ� �ب ��ي م ��ا ي �ع ��زز م �ك��ان��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
و”�أدنوك” و�شركائها يف هذا املجال.
و��س�ت�ت��م �إع� ��ادة ت��وج�ي��ه �أك�ث�ر م��ن  80%من
ق�ي�م��ة ال �ع �ق��دي��ن �إىل االق �ت �� �ص��اد امل �ح �ل��ي من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج “�أدنوك” ل�ت�ع��زي��ز القيمة
امل�ح�ل�ي��ة امل���ض��اف��ة م��ا ي��دع��م ال�ن�م��و والتنويع
االقت�صادي يف دولة الإمارات.و بهذه املنا�سبة،
قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر،

الن�صف الأول من العام احل��ايل ،بزيادة بن�سبة � 15.5%أو ما يعادل  115.1مليون
درهم مقارنة بنحو  740.9مليون درهم يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
و و�صل �إج�م��ايل قيمة ر��س��وم ح��ق االمتياز التي دفعتها «& »eو”دو” يف ال�ف�ترة من
� 2012إىل � 2021إىل نحو  74.57مليار دره��م ،موزعة بواقع  58.5مليار درهم
لـ»& ،»eو 16.04مليار درهم لـ”دو».
و �أعلنت ال�شركتان مطلع العام اجل��اري تلقيهما �إف��ادة من وزارة املالية ب��أن ر�سوم حق
االمتياز االحت ��ادي ،التي �ستطبق ل�ل�أع��وام من � 2022إىل � ،2024ستكون دون �أي
تغيريات يف الر�سوم املطبقة خالل الفرتة من � 2017إىل .2021
و ت�سدد ال�شركتان ر�سوم حق امتياز بن�سبة  15%من الإيرادات املنظمة يف دولة الإمارات،
و 30%من الأرباح من اخلدمات املنظمة بعد اقتطاع ر�سوم حق االمتياز بن�سبة 15%
من الإيرادات املنظمة يف الدولة.

«دناتا» تو�سع �شراكتها مع «جول �إيرالينز» الربازيلية
•• دبي-وام:

و��س�ع��ت “دناتا” � -أح ��د �أك�ب�ر م� ��زودي خ��دم��ات ال�سفر
والطريان يف العامل � -شراكتها طويلة الأم��د مع “جول
�إي��رالي�ن��ز  « GOL Airlines -الناقلة الربازيلية
االقت�صادية العاملة.يت�ضمن مت��دي��د العقد م��ع “جول
�إيرالينز” ا��س�ت�م��رار “دناتا” يف ت��وف�ير جم�م��وع��ة من
خ��دم��ات ال��رك��اب و�ساحة ال�ط��ائ��رات والأم�ت�ع��ة م��ا ي�ضمن
توفري جتربة مطار �سل�سة لأك�ثر من  19مليون راكب
ومغادرة �آمنة ويف الوقت املنا�سب لنحو � 133ألف رحلة
�سنويا ع�بر  20م �ط��اراً يف ال�ب�رازي��ل ..كما ي�ع��زز العقد
اجلديد مكانة “دناتا” موفرا رئي�سيا خلدمات املناولة
الأر�ضية يف كربى دول �أمريكا اجلنوبية.و �أع��رب ديفيد
ب��ارك��ر نائب رئي�س �أول دن��ات��ا لعمليات امل�ط��ار ع��ن فخره

ب�ت��و��س�ي��ع ال �� �ش��راك��ة ال �ن��اج �ح��ة م��ع ج ��ول �إي��رالي �ن��ز عرب
عملياتها الربازيلية الوا�سعة وق��ال � “ :سنوا�صل توفري
�أعلى م�ستوى من اجلودة وال�سالمة للناقلة وعمالئها يف
كل يوم «.من جانبه قال �أندريه كروز الرئي�س التنفيذي
للعمليات يف جول �إيرالينز � ”:إن دناتا �شريك مهم لل�شركة
منذ عام  2016وتقدم لعملياتنا خدمات متميزة يف �أكرث
من  20مدينة يف ال�برازي��ل وم��ن �ش�أن متديد العقد مع
دناتا �أن يعزز �شراكتنا ب�شكل �أكرب ويقدم لعمالئنا �أف�ضل
جتربة يف املطارات».و�أ�ضاف �“ :أن ا�ستثمارنا املتنامي يف
الربازيل ي�ؤكد قوة التزامنا جتاه �سوق �أمريكا اجلنوبية
وفريقنا املحرتف وعمالئنا العامليني� ..أمامنا فر�ص منو
ممتازة وطلب ق��وي على خدماتنا املوثوقة والآم�ن��ة عرب
القارة و�سنغتنم الفر�ص لزيادة تعزيز عرو�ضنا وتقدمي
خدمات ذات جودة عاملية با�ستمرار يف الربازيل .

م�ؤ�شر نيكاي الياباين يرتفع للجل�سة الثانية على التوايل
•• �أبوظبي-وام:

وزي� ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة و ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة
الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي لأدنوك
وجمموعة �شركاتها “ :متا�شياً مع توجيهات
القيادة الر�شيدة و�ضمن جهود �أدنوك لتنفيذ
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ال �ط �م��وح��ة  2030للنمو
الذكي ،ي�أتي هذا اال�ستثمار ال�ضخم للم�ساهمة
يف تو�سيع عمليات املجموعة يف جمال احلفر
لت�سريع النمو وت�ع��زي��ز القيمة واال�ستغالل
امل �� �س ��ؤول ل�ل�م��وارد ال�ه�ي��دروك��رب��ون�ي��ة يف دولة
الإم��ارات لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة
ودع��م م�سرية النمو االقت�صادي امل�ستدام ..و

ي�شكل �أ�سطول �أدنوك للحفر املتطور وقدراتها
الرائدة مم ّكناً �أ�سا�سياً �ضمن خطط “�أدنوك”
لرت�سيخ مكانتها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة
م�ن�خ�ف���ض��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة واالن� �ب� �ع ��اث ��ات».و �سيتم
ا��س�ت�ئ�ج��ار م�ن���ص��ات احل �ف��ر وف��ري��ق الت�شغيل
واملعدات لدعم عمليات احلفر يف حقول �شركة
“�أدنوك البحرية” التي يبلغ �إنتاجها حوايل
ن�صف ال�سعة الإنتاجية لأدنوك.تعد “�أدنوك
للحفر” �أك�بر �شركة حفر وطنية يف ال�شرق
الأو� �س��ط م��ن حيث حجم �أ��س�ط��ول احلفارات
ح �ي��ث مت�ت�ل��ك  105ح� �ف ��ارات ،مب ��ا يف ذلك

 72من�صة حفر ب�ح��ري��ة ،ويعترب �أ�سطولها
من �أك�بر �أ�ساطيل من�صات احلفر العاملة يف
العامل .و ميثل �أ�سطول احلفر الكبري التابع
لل�شركة وخ�برت�ه��ا املتميزة يف جم��ال احلفر
ممكنات �أ�سا�سية ت�ؤهلها للح�صول على عقود
حفر مل�شاريع وا�سعة النطاق.و �أر�ست “�أدنوك”
م� ��ؤخ ��راً ع�ق��دي��ن ت�ب�ل��غ قيمتهما الإجمالية
 7.49مليار دره��م “ 2مليار دوالر” على
“�أدنوك للحفر” ي�شمالن خ��دم��ات احلفر
امل�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�ج��زر يف م �� �ش��روع ت�ط��وي��ر حقلي
“احليل” و”غ�شا” للغاز.

ارت �ف �ع��ت م ��ؤ� �ش��ر ن �ي �ك��اي الياباين
يف خ�ت��ام ت�ع��ام�لات �أم ����س موا�صال
م �ك��ا� �س �ب��ه ل�ل�ج�ل���س��ة ال �ث��ان �ي��ة على
ال �ت��وايل.و�أغ �ل��ق م ��ؤ� �ش��ر ن�ي�ك��اي يف
ب��ور� �ص��ة ط��وك �ي��و ل �ل� ��أوراق املالية
م��رت �ف �ع �اً ب�ن���س�ب��ة � 0.69%أو ما
ي�ع��ادل  190.3نقطة لي�صل �إىل
 27932.2نقطة.
ب�ي�ن�م��ا ان �خ �ف ����ض م ��ؤ� �ش��ر توبك�س
الأو�� �س ��ع ن �ط��اق �اً ه��ام �� �ش �ي �اً بن�سبة
 0.002%ت ��وازي  0.04نقطة
ليغلق عند م�ستوى 1930.73
نقطة.
يف املقابل ،ارتفعت الأ�سهم ال�صينية
يف ال�ت�ع��ام�لات امل�ت��أخ��رة م��ع �صعود

م ��ؤ� �ش��ر “�إي �إ� ��س �آي” امل��رك��ب يف
بور�صة �شنغهاي بنحو  17.9نقطة
�أو ما ن�سبته  0.57%ليقفل عند
 3181.71ن�ق�ط��ة ،ف�ي�م��ا ارتفع
م�ؤ�شر هاجن �سينج ال�صيني بن�سبة
 1.62%ت ��وازي  321.4نقطة

لي�صل �إىل م�ستوى 20088.46
ن �ق �ط��ة.وت��راج��ع م ��ؤ� �ش��ر بور�صة
ب ��وم� �ب ��اي � �س �ي �ن �ك ����س يف منت�صف
التعامالت بنحو  306.56نقطة
�أو ما ن�سبته  0.54%لي�صل �إىل
 58036.42نقطة.

مركز االبتكار التابع لـ«ديوا» يطلق الدفعة الثانية من برنامج «�شباب الطاقة النظيفة»

•• دبي -وام:

�أطلق مركز االبتكار التابع لهيئة كهرباء
ومياه دب��ي “ديوا” الدفعة الثانية من
برنامج “�شباب الطاقة النظيفة” الذي
ي�ستهدف املواهب وقادة الطاقة ال�شباب
من خمتلف املجاالت لتطوير معارفهم
وخ�برات�ه��م يف جم��ال ال�ط��اق��ة النظيفة
وامل �ت �ج��ددة وت�ع�م�ي��ق م�ع�ل��وم��ات�ه��م حول
ريادة الأعمال.
وي�شتمل ال�برن��ام��ج على ب��اق��ة متنوعة
م��ن ور���ش العمل التدريبية واجلل�سات
التعليمية املبتكرة وال��زي��ارات امليدانية

مب� ��� �ش ��ارك ��ة ن �خ �ب��ة م� ��ن الأك� ��ادمي � �ي �ي�ن
واخل�ب�راء واملخت�صني م��ن ال�ع��دي��د من
امل�ؤ�س�سات واجلامعات وال�شركات النا�شئة
وامل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية.
وي �ت �م �ح��ور ال�ب�رن ��ام ��ج ح � ��ول خمتلف
جم � ��االت ال �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة وي�سلط
ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى ا�� �س� �ت� �خ ��دام التقنيات
الإحاللية .وا�ستقطبت الدفعة الثانية
من الربنامج  25من خريجي �أو ممن
يدر�سون يف املرحلة اجلامعية من 13
م��ؤ��س���س��ة �أك��ادمي �ي��ة م�ع�ت�م��دة م��ن �شتى
جامعات دولة الإم��ارات العربية املتحدة
يف  15جم��ا ًال خمتلفاً ومنها الهند�سة

�أو العلوم وغ�يره��ا ،وتلقت  145طلب
م�شاركة.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة :عم ً
ال
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” لإثراء جتربة ال�شباب ليكونوا حجر
الأ��س��ا���س يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
نلتزم ب��إع��داد مهنيني وخ�براء م�ؤهلني
يف ج �م �ي��ع جم � ��االت ال �ط��اق��ة النظيفة
لي�صبحوا �شركاء فاعلني يف ر�سم مالمح
م�ستقبلهم وقادرين على قيادة املرحلة

ال �ق��ادم��ة م��ن ت�ن�ف�ي��ذ اال�سرتاتيجيات
ال��وط �ن �ي��ة وم �ن �ه��ا ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة دبي
للطاقة النظيفة  2050وا�سرتاتيجية
احل�ي��اد ال�ك��رب��وين  2050لإم ��ارة دبي
لتوفري  100%من القدرة الإنتاجية
للطاقة م��ن م���ص��ادر ال�ط��اق��ة النظيفة
ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  .2050وت�ط�ل��ق الهيئة
�سل�سلة من الربامج املبتكرة املخ�ص�صة
ل�ل���ش�ب��اب ل�تر��س�ي��خ ث �ق��اف��ة وممار�سات
االبتكار يف خمتلف املجاالت والقطاعات
احليوية ،و�إمدادهم باملعلومات واملعارف
والعلوم والتقنيات الالزمة وم�ساعدتهم
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة ت���س�ه��م يف

الأ�سهم املحلية ت�ستقطب  1.64مليار درهم يف ختام تعامالت ام�س
•• �أبوظبي-وام:

ا��س�ت�ق�ط�ب��ت �أ�� �س ��واق الأ� �س �ه��م امل�ح�ل�ي��ة �سيولة
جت ��اوزت  1.64م�ل�ي��ار دره ��م يف خ�ت��ام جل�سة
ام�س تركزت معظمها على الأ�سهم الكربى يف
قطاعات املالية و املرافق و البنوك.
وت��وزع��ت ال�سيولة ب��واق��ع  1.35مليار درهم
يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية و286.92
مليون دره��م يف �سوق دبي امل��ايل ،بعد التداول
على  366.6مليون �سهم عرب تنفيذ �أكرث من
� 14.6ألف �صفقة.
وو� �ص��ل م��ؤ��ش��ر ف��وت���س��ي � �س��وق �أب��وظ �ب��ي العام
�إىل م���س�ت��وى  9821.14ن�ق�ط��ة م��ع نهاية
التعامالت ،فيما بلغ م�ؤ�شر �سوق دب��ي املايل
م�ستوى  3320.67نقطة.
و�ضخ امل�ستثمرون الأج��ان��ب غ�ير ال�ع��رب نحو
 160.2مليون دره��م يف الأ� �س��واق كمح�صلة
��ش��راء ام����س ،بعد حتقيقهم م�شرتيات بقيمة

 416.59مليون دره��م مقابل مبيعات بنحو
 256.34مليون درهم.
و� �ص �ع��د يف �� �س ��وق �أب ��وظ� �ب ��ي � �س �ه��م “العاملية
القاب�ضة” بن�سبة  1.26يف املائة مع ت�صدره
قائمة الن�شاط بالقيم بعد ا�ستقطابه �سيولة
بنحو  323.8مليون درهم،
كما �صعد “ال�صري للمعدات” بن�سبة 4.46
يف امل��ائ��ة و”طاقة”  3.25يف امل��ائ��ة و”غذاء
القاب�ضة”  1.31يف امل��ائ��ة و”ملتيبالي”
 0.98يف املائة و”�إي �آند – ات�صاالت �سابقاً”
 0.36يف املائة و”�أدنوك للحفر”  0.27يف
املائة.
وزاد �سهم “طريان �أبوظبي” بن�سبة  2.09يف
املائة مع �إع�لان ال�شركة ارتفاع �صايف �أرباحها
علي �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  25.7يف املائة خالل
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري لت�صل �إيل
 155.93مليون درهم.
وارتفع “�سرياميك ر�أ�س اخليمة” بنحو 1.37

يف املائة مع �إعالن ال�شركة ارتفاع �صايف الأرباح
�إىل  102.2مليون دره��م ع��ن ال��رب��ع الثاين
من العام اجل��اري و 171.9مليون دره��م عن
الن�صف الأول من العام نف�سه.
ويف �سوق دبي،
ارت �ف��ع ��س�ه��م “�سوق دب ��ي املايل”  1.19يف
املائة و” تربيد”  0.37يف املائة و”تعاونية
االحتاد” بن�سبة  0.25يف امل��ائ��ة ،كما �صعد
“ديوا”  0.79يف امل��ائ��ة م��ع ت���ص��دره قائمة
الن�شاط بعد اجتذابه �سيولة بنحو 126.3
مليون درهم ،يليه “�إعمار العقارية” ب�سيولة
 57.7مليون درهم.
ووا�صل �سهم “تيكوم” مكا�سبه للجل�سة الثانية
على التوايل و �أغلق مرتفعاً بن�سبة  0.42يف
امل��ائ��ة بعد ارت�ف��اع �صايف �أرب ��اح ال�شركة بن�سبة
 43.4يف املائة على �أ�سا�س �سنوي �إىل 428
مليون دره��م خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
اجلاري.

تعزيز �أنظمة الطاقة النظيفة املتجددة
وت �� �س��ري��ع ع �ج �ل��ة اال� �س �ت ��دام ��ة وحت ��ول
ال �ط��اق��ة .و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن مركز
االبتكار التابع للهيئة وبو�صفه من�صة
ع��امل �ي��ة الب� �ت� �ك ��ارات ال �ط��اق��ة املتجددة
والنظيفة و�شريكاً �أ�سا�سياً يف �صياغة
م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة على م�ستوى
ال �ع��امل ي��دع��م ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
لرت�سيخ اال�ستثمار يف ق ��درات ال�شباب
وطاقاتهم و�إمكاناتهم ال��واع��دة لتعزيز
تناف�سية ومكانة دولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة و�إم� � ��ارة دب ��ي كمن�صة حمفزة
لالبتكار ووج�ه��ة للمبتكرين وحا�ضنة

للمبدعني من جميع �أنحاء العامل.من
ج��ان�ب��ه ق��ال امل�ه�ن��د���س ول�ي��د ب��ن �سلمان
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير
الأعمال والتميز يف هيئة كهرباء ومياه
دب��ي �إن الهيئة تهدف م��ن خ�لال مركز
االب�ت�ك��ار �إىل دع��م االب�ت�ك��ار والإب� ��داع يف
جمال الطاقة النظيفة واملتجددة ورفع
م�ستوى الوعي حول اال�ستدامة �إ�ضافة
�إىل �صقل وتطوير ق��درات اجليل املقبل
من املبتكرين واخلرباء يف جمال تقنيات
الطاقة النظيفة مع الرتكيز على تنمية
املواهب الوطنية وتعزيزها ،م�شريا �إىل
�أن برنامج “�شباب الطاقة النظيفة”

ي�سهم يف متكني ال�شباب لقيادة العامل
نحو م�ستقبل م�ستدام ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�إلهام ال�شباب وتثقيفهم و�صقل خرباتهم
ومد ج�سور التوا�صل معهم.
و�أ�شارت الدكتورة عائ�شة النعيمي مدير
�إدارة م��رك��ز االب �ت �ك��ار يف ه�ي�ئ��ة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي �إىل �أن ال��دف�ع��ة الأوىل من
الربنامج �شهدت �إقبا ًال كبرياً من قادة
ال�ط��اق��ة ال���ش�ب��اب ح�ي��ث مت ت�خ��ري��ج 25
�شاباً من املواهب وقادة الطاقة ال�شباب
م��ن خم�ت�ل��ف ج��ام �ع��ات دول� ��ة الإم � ��ارات
مم��ن ق��دم��وا م �� �ش��اري��ع م�ب�ت�ك��رة خالل
الربنامج.

 % 186منوا يف �أرباح «دبي ل�صناعات الطريان» خالل � 6أ�شهر
•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت “دبي ل�صناعات ال �ط�يران املحدودة”
ارت �ف��اع �أرب��اح �ه��ا بن�سبة  186ب��امل��ائ��ة لتبلغ
 140مليون دوالر �أمريكي مع زيادة التدفقات
النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية بن�سبة 36
ب��امل��ائ��ة ل�ت���ص��ل �إىل  5.678م �ل �ي��ون دوالر
�أمريكي وذل��ك �ضمن نتائجها املالية للأ�شهر
ال�ستة املنتهية يف  30يونيو . 2022
و �أو�ضحت ال�شركة يف هذا ال�صدد �أن ال�سيولة
امل �ت��اح��ة ب��ال �� �ش��رك��ة ب �ل �غ��ت  7.2م �ل �ي��ار دوالر
�أمريكي ..
منوهة �إىل �أن االلتزامات الر�أ�سمالية اجلديدة
مل�شرتيات الطائرات بلغت  750مليون دوالر
�أمريكي فيما مت توقيع تفوي�ض جديد لإدارة
ال �ط��ائ��رات ل�لا��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى �إدارة م��ا ي�صل و �أ�شاد فريوز تارابور الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�إىل  75.1م�ل�ي��ار دوالر �أم��ري�ك��ي م��ن �أ�صول دبي ل�صناعات الطريان بنتائج ال�شركة املالية
الطائرات.
و التي �أك��د �أنها متثل ق��وة دب��ي منوها �إىل �أن

الطلب على ال�سفر اجلوي ال يزال قويا و جميع
امل�ؤ�شرات الكربى ت�شري �إىل مو�سم �صيفي قوي
لعمالئنا من �شركات الطريان.
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«راكز» تعلن ان�ضمام «رويال جلف �إند�سرتيز» �إىل جمتمع �أعمالها ال�صناعي
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أع �ل �ن��ت م �ن��اط��ق ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة “راكز”
ان�ضمام �شركة “رويال جلف �إند�سرتيز” �إىل جمتمع
�أعمالها ال�صناعي حيث تعمل ال�شركة يف جم��ال �إعادة
تدوير بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية با�ستخدام �أحدث
التقنيات وه��ي ت��اب�ع��ة ل�شركة “حيدر �آب ��اد كا�ستينغز
ليميتد” وج ��زء م��ن جم�م��وع��ة “ناخات” .وت�ستعد
ال�شركة اجلديدة لبناء �أول مركز لإعادة تدوير بطاريات
ال�سيارات ال�صديقة للبيئة يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة بقيمة ا�ستثمارية ت�صل �إىل  62.4مليون درهم

“ما ي �ع��ادل  17م�ل�ي��ون دوالر �أمريكي” ع�ل��ى قطعة
�أر���ض تبلغ م�ساحتها قرابة � 110آالف قدم مربعة يف
منطقة الغيل ال�صناعية وتتوقع ال�شركة توظيف ما
يزيد على  150عامال يف من�ش�آتها التي من املقرر �أن
تبد�أ عملياتها الت�شغيلية بحلول الربع الأخري من عام
.2022وتتطلع ال�شركة �إىل �إع ��ادة ت��دوي��ر بطاريات
الر�صا�ص احلم�ضية امل�ستعملة بطاقة ا�ستيعابية ت�صل
�إىل � 35أل��ف ط��ن م�تري �سنويا وه��و م��ا يكفي لإنتاج
 21500ط��ن م��ن �سبائك ال��ر��ص��ا���ص و 2400طن
م�تري م��ن حبيبات البال�ستيك و�سيتم ت�صدير املواد
املعاد تدويرها ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الهند واليابان وكوريا

اجلنوبية وال�صني و�أوروبا لت�صنيع بطاريات وحافظات
ج��دي��دة م�صنوعة م��ن حم�ض ال��ر��ص��ا���ص كما �سيعمل
ن�شاط ال�شركة على �إع��ادة تدوير ما يعادل  58%من
خملفات بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية املوجودة حملياً
يف الدولة.
وق��ال هانومان مال نخات رئي�س جمل�س �إدارة “رويال
جلف �إند�سرتيز” �إنه كان لراكز دور حموري يف حتويل
ه��ذا امل���ش��روع ال�ضخم �إىل حقيقة ح�ي��ث ح�صلنا على
جتربة ممتازة بداية من ت�سجيل ال�شركة وو�صوال �إىل
تطوير �أعمالنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ووقف
فريق “راكز” بجانبنا للتن�سيق مع اجلهات احلكومية

مثل هيئة حماية البيئة والتنمية وبلدية ر�أ�س اخليمة
وهيئة �إدارة النفايات ووزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة م��ن �أج ��ل احل���ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات الالزمة
بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتنا �أثناء زياراتنا املتكررة للإمارة
يف ال�سنوات الثالثة املا�ضية مل�ساعدتنا يف التخطيط
لإجراءات الت�أ�سي�س .وتخطط “رويال جلف �إند�سرتيز”
يف مرحلتها الثانية التي متتد لثالث �سنوات ال�ستثمار
حوايل  125مليون درهم وخلق  350فر�صة عمل يف
ر�أ���س اخليمة كما تهدف ال�شركة �أي�ضا �إىل جعل دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة م��رك��زا عامليا لإع ��ادة تدوير
املعادن ومقرا ل�سال�سل الإمدادات العاملية.

عقدت  8اجتماعات ثنائية مع جهات حكومية و�شركات من القطاع اخلا�ص
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بعثة �إثيوبية نظمتها غرف دبي ت�ستك�شف فر�ص اال�ستفادة من خربات الإمارة يف االقت�صاد الرقمي وخدمة املتعاملني
•• دبي-الفجر:

نظمت غ��رف دب��ي زي ��ارة لبعثة �إث�ي��وب�ي��ة خالل
ال� �ف�ت�رة  30-25ي��ول �ي��و امل��ا� �ض��ي � �ض �م��ت 10
م �� �س ��ؤول�ي�ن م ��ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �ع ��ام واخل ��ا� ��ص
برئا�سة ايونيتو �أبريا ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
“برياغو �إن�ف��ورم��اي���ش��ن �سي�ستيمز Perago
 ،»Information Systemsامل�س�ؤولة عن
رقمنة النظم احلكومية يف جمهورية �إثيوبيا.
وه��دف��ت ال�ب�ع�ث��ة ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى من� ��وذج دب ��ي يف
اخل��دم��ات ال��رق �م �ي��ة ،وب �ح��ث ت��أ��س�ي����س �شراكات
�أع �م��ال حم�ت�م�ل��ة ،وت��وق �ي��ع � �ش��راك��ات ت���س��اع��د يف
تطبيق ا�سرتاتيجية �إثيوبيا الرقمية ،2025
بالإ�ضافة �إىل تبادل اخلربات واملعارف واملعلومات
يف جماالت االقت�صاد الرقمي وخدمة املتعاملني.
وت��أت��ي ال��زي��ارة كثمر ٍة جلهود مكتب غرفة دبي
التمثيلي يف �أثيوبيا ،ال��ذي يركز على ا�ستقطاب
اال� �س �ت �ث �م��ارات الأج �ن �ب �ي��ة ال �ن��وع �ي��ة ،وم�ساعدة
��ش��رك��ات دب��ي على التو�سع يف الأ� �س��واق العاملية،
حيث �ضم الوفد الزائر ممثلني عن وزراة االبتكار
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف �إث �ي��وب �ي��ا وم� � ��دراء يف �شركة
“برياغو انفورماي�شن �سي�ستيمز” الإثيوبية.
وعقدت البعثة الزائرة  8اجتماعات مع ممثلني
لغرف دبي وهيئة دبي الرقمية وعدد من ال�شركات
منها �شركة “�أون تامي  »OnTimeو”فاليو
جريد  »Value Gridو”ديجيتال فالكون”
و”ورلد  1ميديا” ،وذلك لبحث ت�أ�سي�س �شراكات
ومناق�شة فر�ص التعاون امل�شرتكة.

ح �ي��ث اط �ل��ع ال ��وف ��د م ��ن اجل� � ��روان ع �ل��ى تطور
االقت�صاد الرقمي ب ��إم��ارة دب��ي ،وج�ه��ود الغرفة
ل�تر��س�ي��خ ر�ؤي� ��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” بتعزيز
مكانة دب��ي عا�صمة لالقت�صاد الرقمي ،ووجهة
لل�شركات العاملية الرقمية.
و�أكد اجلروان �أهمية ال�شراكات وت�ضافر اجلهود
امل���ش�ترك��ة ،م�ستعر�ضاً امل��زاي��ا التناف�سية التي
توفرها �إم ��ارة دب��ي لل�شركات الرقمية النا�شئة
ال��راغ�ب��ة بالتو�سع يف الأ� �س��واق العاملية ،ومبدياً
ا�ستعداد غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي لتوفري كل
الت�سهيالت والدعم مل�ساعدة ال�شركات الرقمية
الأفريقية على وجه العموم والإثيوبية على وجه
تعاون يف االقت�صاد الرقمي
اخل�صو�ص على ات�خ��اذ دب��ي ق��اع��دة لن�شاطاتهم
وعقد الوفد الزائر اجتماعاً
اجلروان،
خالد
مع
التو�سعية.
املدير التنفيذي لغرفة دبي لالقت�صاد الرقمي ،ولفت اجل��روان �إىل ان ال�سوق الإثيوبية تعترب

� �س��وق �اً م�ه�م� ًة و�أ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل���ش��رك��ات الأفريقية
ال��رق�م�ي��ة ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،و� �ش��ري �ك �اً اق �ت �� �ص��ادي �اً مهماً
لإم ��ارة دب��ي ،م���ش�يراً �إىل ان االق�ت���ص��اد الرقمي
ركيزة �أ�سا�سية يف جهود ال�شراكات االقت�صادية
امل�ستقبلية بني اجلانبني.
و�أ�شاد الوفد الزائر بال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص بدبي ،و�سرعة تطور االقت�صاد الرقمي،
و�سمعة الإمارة كوجهة عاملية لل�شركات الرقمية،
مبدين رغبتهم باال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات التي
راكمتها الإمارة وميلكها القطاعني العام واخلا�ص
يف دبي لتحقيق م�ستهدفات ا�سرتاتيجية �إثيوبيا
الرقمية .2025

دب ��ي وج �ه��ة ع��امل �ي��ة لل��أع �م��ال ،وم��رك��ز �أ�سا�سي
ل�ل�خ�برات ال�ع��امل�ي��ة يف جم ��ال خ��دم��ة املتعاملني
والتحول الرقمي ،م��ؤك��داً ال�ت��زام مكتب الغرفة
التمثيلي يف �إثيوبيا بدعم تو�سع ال�شركات من
دب��ي �إىل الأ��س��واق العاملية ،ونقل جتربة الإمارة
الناجحة يف خمتلف املجاالت مبا يحقق �أهداف
اال�سرتاتيجيات املو�ضوعة.
ول�ف��ت خ��ان �إىل ان ال��زي��ارة جنحت يف التعريف
باملزايا التناف�سية القت�صاد دبي ،وعر�ضت منوذج
ال���ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين العام
واخلا�ص ،واخلربات التي ميكن لدبي �أن توفرها
ل�شركائها يف الأ�سواق اخلارجية ،م�شرياً �إىل ان
الزيارة فتحت �أبواباً وا�سعة للتعاون امل�ستقبلي.

دور ا�سرتاتيجي للمكاتب اخلارجية
وب��دوره �أ�شار عمر خان ،مدير املكاتب اخلارجية تبادل للخربات يف خدمة املتعاملني
يف غرفة دبي العاملية �إىل ان تنظيم هذه البعثة وجال الوفد الزائر على �إدارة الع�ضوية والتوثيق
ي�أتي يف وق��ت تتوحد فيه اجلهود لتعزيز مكانة ال�ت�ج��اري يف غ��رف��ة جت ��ارة دب ��ي ،ح�ي��ث اجتمعوا

مع عبد اهلل �أحمد الذيب ،مدير �إدارة الع�ضوية
والتوثيق التجاري يف غرفة جتارة دبي ،واطلعوا
ع�ل��ى اخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا الغرفة
ل�ل�أع �� �ض��اء ،و�أب� � ��دوا �إع �ج��اب �ه��م ب �ن �م��وذج العمل
ال��رق �م��ي امل �ط �ب��ق ب��ال �غ��رف��ة ،و�آل �ي��ات��ه و�سال�سة
و�سرعة اخل��دم��ات التي تعزز �سعادة املتعاملني،
وطريقة قيا�س �أداء املوظفني عرب لوحة التحكم
الرقمية ،معتربين �أن م�ستوى اخلدمات الرقمية
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال�غ��رف��ة عالية القيمة والكفاءة،
ومنوذج ميكن اعتماده ونقله للتطبيق يف اجلهات
احلكومية يف �إثيوبيا.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال ��ذي ��ب رك ��ائ ��ز خ��دم��ة املتعاملني
ومنظومة التحول الرقمي يف ال�غ��رف��ة ،م�شرياً
�إىل �أن �إ� �س �ع��اد امل�ت�ع��ام�ل�ين �أول��وي��ة ق���ص��وى مما
ي�ت�ط�ل��ب اال� �س �ت �ث �م��ار امل���س�ت�م��ر يف ت��وف�ي�ر حلول
وخ �ي��ارات ا�ستثنائية للمتعاملني ت�ساعدهم يف
�إمت��ام معامالتهم ب�سهولة وي�سر ،وتوفر عليهم

الوقت واجل�ه��د.و�أك��د الذيب �إن خدمة العمالء
واخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة ه�م��ا �أ��س��ا���س م�ف�ه��وم التميز
يف خدمة املتعاملني ،م�ؤكداً التزام الغرفة التام
بتوفري خدمات ذات قيمة م�ضافة تواكب م�سرية
دب��ي نحو م�ستقبل الأع�م��ال واالقت�صاد ،وت�سهل
على املتعاملني �إجراء معامالتهم بكفاءة عالية.
وب ��دوره ق��ال ايونيتو �أب�ي�را ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة “برياغو �إنفورماي�شن �سي�ستيمز”� ”:إن
برنامج تبادل اخل�برات ال��ذي نظمته غرف دبي
�أتاح لنا التعرف عن كثب على التقنيات الرقمية
ال �ت��ي ت �ق��ود م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال �ن �م��و .وقد
ا�ستفدنا كذلك من االجتماعات التي عقدناها
مع القطاع اخلا�ص �سواء ال�شركات النا�شئة �أو
ال�شركات القائمة للتعرف على فر�ص التعاون
يف ال�سوق الإثيوبية .و�سنعمل بالتعاون مع غرف
دب��ي على حتويل ه��ذه ال�ل�ق��اءات والنقا�شات �إىل
فر�ص �أعمال مثمرة».

املجل�س اال�ست�شاري لـ « قمة ر�أ�س اخليمة للطاقة» يعقد اجتماعه الأول «�أبوظبي الإ�سالمي» ي�ست�ضيف اجتماعات
التعارف ال�سريعة بالتعاون مع «فينتك هايف»

اال�ست�شاري لقمة ر�أ�س اخليمة للطاقة ب�شكل
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
افرتا�ضي وال��ذي نظمته بلدية ر�أ���س اخليمة
تنعقد “ قمة ر�أ���س اخليمة للطاقة “ يومي بح�ضور ممثلني ع��ن وزارة الطاقة والبنية
 4و� 5أك �ت��وب��ر امل �ق �ب��ل يف م��رك��ز احلمراء ال�ت�ح�ت�ي��ة ودائ � ��رة اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة بر�أ�س
الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات يف ر�أ�س اخليمة اخليمة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها من م�ؤ�س�سة
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن الأ�شغال وم�ؤ�س�سة �إدارة املخلفات وهيئة تنمية
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�سياحة يف ر�أ�س اخليمة وهيئة ر�أ�س اخليمة
ر�أ���س اخليمة و با�ست�ضافة دائ��رة بلدية ر�أ�س ل�ل�م��وا��ص�لات وه�ي�ئ��ة م�ن��اط��ق ر�أ�� ��س اخليمة
اخليمة.
االقت�صادية “راكز” ووك��ال��ة النم�سا العليا
يحظى امل��ؤمت��ر بدعم وزارة الطاقة والبنية للطاقة “النم�سا” و مكتب التنظيم والرقابة
ال�ت�ح�ت�ي��ة ووزارة ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي والبيئة يف دبي.
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�إيرينا” و ق��ال �سعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي
�إ�ضافة �إىل �أك�ثر من  10جهات حكومية يف مدير ع��ام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة �إن هذا
ر�أ�س اخليمة.
احل � ��دث ��س�ي�ج�م��ع ق � ��ادة ح �ك��وم �ي�ين دوليني
للمجل�س
أول
ل
ا
االجتماع
عقد
ال�صدد
ويف هذا
وحمليني ورج��ال �أعمال من جانبي العر�ض

وال �ط �ل��ب و خ �ب��راء و �أك ��ادمي� �ي�ي�ن ملناق�شة
اجت��اه��ات ال�صناعة و امل �ب��ادرات و الأولويات
اخلا�صة بتحويل الطاقة ونتطلع �إىل �أبرز
و�أهم املناق�شات القيمة و ن�أمل �أن تعزز القمة
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال ��وك ��االت ال��دول �ي��ة والهيئات
احل�ك��وم�ي��ة املحلية وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ب�ش�أن
الأهداف وامل�شاريع امللمو�سة.
و �ضمن �إط��ار “�إن�شاء �أه��داف كفاءة الطاقة
يف امل�ستقبل وامل�ساهمة فيها” تتوافق القمة
م ��ع ك ��ل م ��ن ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ر�أ� � � ��س اخليمة
ل�ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة 2040
ومبادرة احلياد املناخي اال�سرتاتيجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة بحلول عام 2050
وا� �س �ت �ع��دادات ال��دول��ة مل ��ؤمت��ر دول الأط ��راف
يف اتفاقية الأمم امل�ت�ح��دة ب���ش��أن تغري املناخ

«.« COP 28
و حت��دد ا�سرتاتيجية ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة لكفاءة
ال �ط��اق��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة  2040هدفا
يتمثل يف خف�ض �إ�ستهالك الطاقة بن�سبة 30
يف امل��ائ��ة وتقليل �إ�ستهالك امل�ي��اه بن�سبة 20
يف املائة ورف��ع ن�سبة توليد الطاقة مب�صادر
الطاقة املتجددة بن�سبة  20يف املائة بحلول
عام .2040
و يت�ضمن جدول الأعمال م�ساهمات رئي�سية
وق�ي�م��ة م��ن ال �ع��دي��د م��ن اجل �ه��ات احلكومة
وق��ادة ال�صناعة ويتم تنظيم القمة من قبل
� �ش��رك��ة امل � ��ؤمت ��رات واالج �ت �م��اع��ات املتقدمة
« »ACMوبرعاية كل من �سيمن�س و�إينوفا
ول��و��س�ي���س��و ون�ت�ي�ك����س ��س�ل��و��ش�ن��ز وليدفان�س
وباكتيف �سلو�شنز.

الأ�سهم الأوروبية ت�صعد «�أمانات القاب�ضة» حتقق منوا يف �صايف الأرباح
للجل�سة الثانية على التوايل بن�سبة  % 7خالل الن�صف الأول من 2022
•• �أبوظبي -وام:

ارتفعت م��ؤ��ش��رات �أ��س��واق الأ�سهم الأوروب �ي��ة يف تعامالت �أم����س لتوا�صل
مكا�سبها للجل�سة الثانية علي التوايل.
وبحلول ال�ساعة  03:09م�ساء بتوقيت الإم ��ارات ،ارتفع م�ؤ�شر “يورو
��س�ت��وك����س  ”50ب�ن���س�ب��ة  1.07%ت � ��وازي  39.9ن�ق�ط��ة ل�ي���ص��ل �إىل
 3772.51نقطة ،وذلك وفقا لبيانات الأ�سواق الأوروبية.
و زاد م�ؤ�شر “�ستوك�س  ”600الأوروبي بن�سبة  0.68%ما يعادل  3نقاط
ليبلغ م�ستوى  441.26نقطة ،فيما ارفع م�ؤ�شر “كاك  ”40الفرن�سي
نحو  67.5نقطة �أو ما ن�سبته  1.04%لي�صل �إىل  6539.59نقطة.
و �صعد م�ؤ�شر “داك�س” الأملاين بن�سبة  1.31%ما يوازي  177.3نقطة
ليبلغ م�ستوى  13764.88نقطة ،فيما ارتفع م�ؤ�شر “فوت�سي ”100
الربيطاين بنحو  28.3نقطة �أو ما ن�سبته  0.38%لي�صل �إىل م�ستوى
 7473.8نقطة.

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت “�أمانات القاب�ضة” ،نتائجها املالية للن�صف الأول
من العام اجلاري ،وارتفع �صايف الربح املعدل بن�سبة 7%
ليبلغ  67.4م�ل�ي��ون دره ��م يف ال�ن���ص��ف الأول م��ن عام
 ،2022مقابل  63.1مليون دره��م خالل نف�س الفرتة
من العام ال�سابق.
ووف��ق النتائج املالية ،ارت�ف��ع �إج�م��ايل ال��دخ��ل امل�ع��دل بعد
ا�ستبعاد �أرباح البيع ومردود اال�ستثمارات التي مت التخارج
منها خالل عام  2021بن�سبة  14%ليبلغ  96.7مليون
درهم خالل الن�صف الأول من العام اجلاري مقابل 85.1
مليون درهم خالل الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.
وقال حمد عبداهلل ال�شام�سي ،رئي�س جمل�س �إدارة �أمانات،
�إن ال�شركة حققت منوا قويا لنتائج جميع �شركات حمفظة
�أم��ان��ات اال�ستثمارية ،وه��و ما انعك�س ب�شكل �إيجابي على
��ص��ايف ال��رب��ح خ�لال ال �ف�ترة ،معربا ع��ن تطلعه لتحقيق
املزيد من الإجنازات خالل املرحلة املقبلة ،خا�ص ًة يف �ضوء
التو�سعات اجل��اري��ة لكل م��ن م��رك��ز ك��ام�بري��دج للرعاية
ال�صحية وال�ت��أه�ي��ل ،ومن��ا ال�ق��اب���ض��ة ،و��س�ك��ون ،وجامعة
ميديل�سك�س دبي.
و�أكد ال�شام�سي على املكانة القوية التي حتظى بها �أمانات،
والتي ت�ؤهلها بجدارة ملوا�صلة حتقيق �أه��داف النمو التي
تتبناها ،على الرغم من التحديات االقت�صادية ال�صعبة
ال�ت��ي تتعر�ض لها خمتلف �أ� �س��واق ال�ع��امل ..وي ��أت��ي ذلك
بف�ضل االخ �ت �ي��ار ال���س��دي��د ملحفظة ا��س�ت�ث�م��ارات �أمانات
ب�ق�ط��اع��ات و�أ� �س��واق تتميز ب��امل��رون��ة ال�ف��ائ�ق��ة يف مواجهة
خمتلف التحديات.من جانبه ،قال الدكتور حممد حمادة،

الرئي�س التنفيذي لأم��ان��ات� ،إن ال�شركة توا�صل م�ساعي
النمو التي تنهجها والتي ت�ضمنت جناح �شركتها ال�شقيقة
منا القاب�ضة يف اال�ستحواذ على كلية ليوا للتكنولوجيا،
وكلية اخلوارزمي الدولية ..حيث تبع ذلك موافقة �أمانات
على خطة التو�سع مبركز كامربيدج للرعاية ال�صحية
والت�أهيل يف اململكة العربية ال�سعودية والإم��ارات العربية
املتحدة.
و�أكد حمادة �أن الإدارة مت�ضي قدماً يف درا�سة العديد من
الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة بهدف التوظيف الأمثل
ال�ستثماراتها الر�أ�سمالية وتنمية حمفظتها على نحو
م�ستدام.وجنحت حمفظة ا�ستثمارات الرعاية ال�صحية يف
موا�صلة م�سار النمو القوي الذي حتققه ،م�سجل ًة دخال
بقيمة  27.3مليون درهم خالل الن�صف الأول من عام
 ،2022مقابل  16مليون درهم خالل نف�س الفرتة من
العام ال�سابق ،منو بن�سبة  71%مقارنة بالعام املا�ضي.
و�سجلت جامعة ميديل�سك�س دبي ارتفاعاً يف الدخل بن�سبة
 13%لت�سجل  35مليون دره��م خ�لال الن�صف الأول
من عام  ،2022مقابل  30.9مليون درهم خالل نف�س
الفرتة من العام ال�سابق.من ناحية �أخ��رى ،جنحت منا
القاب�ضة -املعروفة �سابقاً با�سم جامعة �أبوظبي القاب�ضة-
يف �إحراز تقدم ملحوظ خالل الأ�شهر القليلة ال�سابقة على
�صعيد تنفيذ ا�سرتاتيجية النمو التي تتبناها ،حيث متكنت
من �إمتام �صفقة اال�ستحواذ على  100%من �أ�سهم كلية
ليوا للتكنولوجيا “ليوا” خ�لال الن�صف الأول من عام
 ،2022ف�ض ً
ال عن جناحها يف اال�ستحواذ الناجح على
 49%من احل�ص�ص املتبقية من �أ�سهم كلية اخلوارزمي
الدولية.

•• �أبوظبي-وام:

ا�ست�ضاف م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،بالتعاون مع
“فينتك هايف” برنامج م�سرع التقنيات املالية التابع
ملركز دبي املايل العاملي عددا من “اجتماعات التعارف
ال�سريعة” للعام ال�ساد�س على التوايل.
ا�ستهدفت تلك االجتماعات االلتقاء بامل�شاركني الذين
مت اختيارهم على القائمة النهائية للمتناف�سني يف
امل�سابقة الأوىل من نوعها لربنامج “فينتك هايف”
لعام  ،2022وحماورتهم حول كيفية دمج حلولهم
املبتكرة يف التقنيات املالية �ضمن عمليات م�صرف
�أب��وظ�ب��ي الإ� �س�لام��ي .و�أت�ي�ح��ت يف ن�سخة ه��ذا العام
الفر�صة ،لثماين �شركات نا�شئة يف جم��ال التقنيات
امل��ال�ي��ة م��ن ع��دة دول ،ل�ط��رح �أف �ك��اره��ا وامل���ش��ارك��ة يف
مناق�شات مع خ�براء الإدارة وال�صريفة الرقمية يف
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
ناق�شت االجتماعات عدة موا�ضيع من بينها ،التقنيات
املالية يف ال�صريفة الإ�سالمية والتقنيات التنظيمية
ون �ظ��م امل ��دف ��وع ��ات وخم ��اط ��ر االح �ت �ي ��ال وتقنيات

التلعيب .و ت�سعى هذه ال�شركات النا�شئة للح�صول
على فر�صة للتعاون مع م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
ل�ت�ط��وي��ر ح �ل��ول ف � ّع��ال��ة ت�ستكمل جم�م��وع��ة حلوله
الرقمية املتطورة لتعزيز جتربة عمالئه.
وق ��ال م ��أم��ون احل�م���ص��ي ،رئ�ي����س ق���س��م تكنولوجيا
املعلومات يف م�صرف �أب��وظ�ب��ي الإ��س�لام��ي“ :لطاملا
��س��اه�م��ت ��ش��راك�ت�ن��ا م��ع “فينتك هايف” يف �إث ��راء
قدراتنا التقنية والرقمية ..وت�أتي ا�ست�ضافتنا ل�سل�سة
اج�ت�م��اع��ات ال �ت �ع��ارف ال���س��ري�ع��ة ع�ل��ى ق��در ك�ب�ير من
الأهمية ل�لاط�لاع على �أح��دث الأف�ك��ار واالبتكارات
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال�ع�ق��ول امل�ب��دع��ة وال���ش��رك��ات النا�شئة
والتي تقدم حلو ًال غري م�سبوقة يف جمال التقنيات
املالية».
ي�ع��د “فينتك هايف”� ،أول ب��رن��ام��ج م���س��رع��ات من
نوعه� ،أطلقه مركز دبي املايل العاملي لتعزيز املنظومة
ال�شاملة للتقنيات املالية يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا ..وتعك�س هذه ال�شراكة املتجددة ،دعم
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي امل�ستمر لربنامج م�سرع
التقنيات املالية يف مركز دبي املايل العاملي.
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تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

70555

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:مزيونه بخيت حممد الكتبي  -اجلن�سية االمارات ترغب يف البيع والتنازل
عن  %80من كامل ح�صتها البالغة  %100ل�صالح ال�سيدة�/سماح ال�شحات حممد ابراهيم  -اجلن�سية
م�صر  -ال�سيدة:مزيونه بخيت حممد الكتبي  -اجلن�سية االمارات ترغب يف البيع والتنازل عن  %20من
كامل ح�صتها البالغة  %100ل�صالح ال�سيدة/ميادة ح�سن جابر ح�سن  -اجلن�سية م�صر  -يف الرخ�صة
امل�سماه (مركز مزيونه للتجميل) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم746653:
 تعديالت اخرى:تغيري اال�سم التجاري من مركز مزيونه للتجميل اىل �صالون مزيونه للتجميل وتعديلال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :املنهل لالمناء والتعمري � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 1039225:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /يو�سف على حممد العمورى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /يو�سف على حممد العمورى من � % 100إىل %75
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عدى يو�سف على العمورى %25
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /املنهل لالمناء والتعمري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL MANHAL DEVELOPMENT & CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /املنهل لالمناء والتعمري ذ.م.م
AL MANHAL DEVELOPMENT & CONSTRUCTION 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.

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :امربيال كابيتل العقارية
رخ�صة رقم  CN 2403374:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /امربيال كابيتل العقارية
IMPERIAL CAPITAL REAL ESTATE

�إىل /الظبي للموارد الب�شرية

DHABI HUMAN RESOURCES
تعديل عنوان  /من � Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabiإىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي

الر�أ�س االخ�ضر  444687 444687ق�صر االمارات
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ست�شارات املوارد الب�شرية 7020008
تعديل ن�شاط  /حذف ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499004
تعديل ن�شاط  /حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�شرائها 6820004
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط  /حذف �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات 6810001
تعديل ن�شاط  /حذف و�سيط رهن عقارى 6619015
تعديل ن�شاط  /حذف ا�ست�شارات عقارية 6820005
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�ست�شارات الرهن العقارى 6619007
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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سمارت زون لالزياء
رخ�صة رقم  CN 3727546:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمارت زون لالزياء
SMART ZONE FASHION

�إىل� /سمارت زون خلدمات ال�ضيافة

SMART ZONE HOSPITALITY SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ال�ضيافة 5621003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الهدايا  -بالتجزئة 4773402
تعديل ن�شاط  /حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية  -بالتجزئة 4771906
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة 4771102
تعديل ن�شاط  /حذف بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة  -بالتجزئة 4771103
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة  -بالتجزئة 4771101
تعديل ن�شاط  /حذف بيع العطور  -بالتجزئة 4772007
تعديل ن�شاط  /حذف بيع م�ستح�ضرات التجميل  -بالتجزئة 4772008
تعديل ن�شاط  /حذف بيع جتهيزات �ألعاب الأطفال  -بالتجزئة 4764002
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)

70545

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3909/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم القرار يف النزاع التجاري رقم  3000/2021نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )147393درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفارد بالز  - 2الطابق
 - 19مكتب رقم  - 1903هاتف - 042277717:فاك�س - 042277767:رقم مكاين - 2609288186:الهاتف
املتحرك0506085069:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ت��ك ت��ون�يرز للكمبيوتر  -2اليا�س اح�م��د مقبول اح�م��د � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )147393درهم 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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
 782/2022/38جتاري م�صارف جزئي

70021

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بيت �سرتيت للتجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايريفا
ل�ضيافه واالكالت ال�شعبيه
رخ�صة رقم CN 3768246: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

رخ�صة رقم  CN 4109367:قد تقدموا �إلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سهيل كودوكيل �شينهريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى هامل حممد هامل املرر
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بيت �سرتيت للتجارة
PET STREET TRADING

�إىل /بيت �سرتيت للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PET STREET TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ال�سبيل العمال اخلراطة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1382877:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بونيالت خالد اقبال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد ح�سن العبيدىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بونيالت خالد اقبال
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سبيل العمال اخلراطة ذ.م.م
AL SABEEL TURNING WORKS L.L.C

�إىل /ال�سبيل العمال اخلراطة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL SABEEL TURNING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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)

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ان�س جميل �سليم خليل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة  -امل�ستحوذ بالكامل على
نور بنك
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مببلغ
وقدره ( )354.517.78درهم ثالثمائه واربعة وخم�سون الف وخم�سمائة و�سبعة درهما
وثمانية و�سبعون فل�س.
وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/8/11ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5507/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000276وال�صادر عن البيت الرمادي للأعمال
الفنية بقيمة ( )16.500درهم .
طالب التنفيذ  :جرج�س وديع فرج
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة � -شارع �شارع كورني�ش البحرية  -مبنى بالر�شيد � - 1شقة 12/1205
بجانب كري�ستال بالزا
املطلوب �إعالنهما  -1 :من�صف وليم عزيز ن�ص  -2البيت الرمادي لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :بتاريخ 2022/8/4:قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )16605.00دره��م 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.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70197

اعالن بالن�شر
 7332/2022/253تنفيذ �شيكات
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/الكرتو ميد  -2حممد وحيد خالد ال�شيحاوي
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اليا�س جرج�س ا�سحق
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )31125درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

COMMON WEALTH GENERAL MAINTENANCE L.L.C

AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES L.L.C

�إىل/كومون ويلث لل�صيانة العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /املرزام خلدمات البيئة والنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PARK VIEW GARMENTS

COMMON WEALTH GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /بارك فيو للمالب�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

PARK VIEW GARMENTS - 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)

حمكمة ال�شارقة 3483/2020

70021

ال�سادة املنفذ �ضده:برميري تريدجن ( م.م.ح)
�ص.ب  - 8858هاتف042351150 :
بخ�صو�ص الق�ضية رق��م  SHCEXCIREA2020 - 0003483ل��دى حمكمة ال�شارقة
االبتدائيةدائرة التنفيذ  -يرجى ح�ضوركم او من ينوب عنكم بوكالة ر�سمية ال�ساعة الثامنة �صباحا
يوم االثنيني 2023/8/8مبوقع العني امل�ؤجره لكم باملنطقه احل��رة ملطار ال�شارقة قطعة �أر���ض بى
 )3-P2(3-2وذلك حل�ضور اجتماع وحم�ضر جرد املوجودات بالعني طرفكم ويرجى موافتنا بالربيد
الإلكرتوين وهاتفكم وذلك للتوا�صل معكم خالل مهمتنا
وللتوا�صل معنا
ميكنكم املرا�سله على الربيد الإلكرتوين واهاتف التاىل -:
اخلبري الهند�سى عادل ح�سني
Engineeradel55@gmail.com
موبيل 0504938115

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:غزال البوادي للهواتف املتحركة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�سط املدينة حي احلمرية � 133شارع علي بن ابي طالب
ال�سيد حممد نايل را�شد �سيف
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1177494 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/احلزم لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ال�ضريبية
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/18:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2205028518:تاريخ التعديل2022/8/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة االفغاين لت�صليح كهرباء
وراديرتات ال�سيارات ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1150439:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمب اهلل اهلل حمب من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمب اهلل اهلل حمب من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على احمد فريد
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 االفغاين لت�صليح كهرباء و راديرتات ال�سيارات  -ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :عيون ليوا للت�صميم والديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2780028:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /فاطمه الزهراء بلعقده من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاطمه الزهراء بلعقده من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �صقر فا�ضل خليفه املحريبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /عيون ليوا للت�صميم والديكور ذ.م.م

AL AFGHANI ELECTRIC & RADIATOR REPAIR SHOP - L LC

EYOON LIWA DESIGN AND DECORATION L.L.C

�إىل�/شركة االفغاين لت�صليح كهرباء وراديرتات ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /عيون ليوا للت�صميم والديكور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALAFGHANI ELECTRIC & RADIATOR REPAIR SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

EYOON LIWA DESIGN AND DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

اجتماع حم�ضر جرد املوجودات

�إعــــــــــالن

AL MERZAAM ENVIRONMENT AND TRANSPORTS SERVICES1111 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعالن ت�صفية �شركة

حمكمة التنفيذ

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كومون ويلث لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 3722989:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ميزان الرحمن نور حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ميزان الرحمن نور حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد حممد عبدالرحمن على املدحانى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كومون ويلث لل�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :املرزام خلدمات البيئة والنقليات العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1154050:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عي�سى ابراهيم عي�سى احلران ال على %100
تعديل مدير � /إ�ضافة دامودران �سوبا�ش
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى ابراهيم عي�سى احلران ال على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دامودران �سوبا�ش
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املرزام خلدمات البيئة والنقليات العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بارك فيو للمالب�س
رخ�صة رقم  CN 1072463:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لطيفه عبداملح�سن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جا�سم خليل حممد جا�سم احلو�سنى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بارك فيو للمالب�س

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

حماكم دبي

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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�إعــــــــــالن

رئي�س ال�شعبة

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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�إعــــــــــالن

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/9488
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/08/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده مطعم
ومقهى �صدفة �ش.ذ.م.م ح�سام على القداح و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
20,000
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج وادي افغان�ستان لت�صليح ال�سيارات
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1121461:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل جن�سية ال�شركاء  /حمب اهلل حمب من �أفغان�ستان �إىل تركيا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمب اهلل حمب من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمب اهلل حمب من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على احمد فريد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كراج وادي افغان�ستان لت�صليح ال�سيارات ذ م م
WADI AFGHANISTAN AUTO REPAIR GARAGE L L C

�إىل/كراج وادي افغان�ستان لت�صليح ال�سيارات �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WADI AFGHANISTAN AUTO REPAIR GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L

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  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كوزي هوم خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم  CN 1986694:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل جن�سية ال�شركاء  /بادام �سينغ ماهارا من الإمارات العربية املتحدة �إىل نيبال
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كوزي هوم خلدمات التنظيف
COZY HOME CLEANING SERVICES

�إىل /كوزي هوم خلدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
COZY HOME CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612

الفجر الريا�ضي

«ال�شارقة لل�صقارين» يطلق م�سابقة
«املقي�ض  »2022منت�صف �أغ�سط�س اجلاري
لل�صقارين حر�ص النادي على تنظيم امل�سابقات التي تعزز من متيز
•• ال�شارقة-وام:
م�سابقات ال�صقارين على م�ستوى الإمارة ملا لهذه الريا�ضة من مكانة
ينظم ن��ادي ال�شارقة لل�صقارين خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 15أغ�سط�س كبرية يف الإمارة واهتمام من النادي بامل�سابقات التي تدعم ن�شاطاته
اجلاري حتى  15من �سبتمرب املقبل م�سابقة املقي�ض لعام 2022م وذل��ك ا�ستكما ًال للنجاحات الكبرية التي حتققها الإم ��ارة يف كافة
بجوائز مالية ت�صل �إىل � 45ألف درهم.
املجاالت .و�أثنى البدواوي على جهود ودعم جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
و�ضعت اللجنة املنظمة عدداً من ال�شروط �أهمها �أال يقل عدد ال�صقور للم�ضي قدماً يف احلفاظ على الريا�ضات الرتاثية وتر�سيخها يف
عن �أربعة و�أن يكون موقع املقي�ض يف �إمارة ال�شارقة.
نفو�س ال�شباب والكبار وغر�س �أهمية احلفاظ على الهوية والرتاث
و�أك��د حممد خليفة ال �ب��دواوي رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي ال�شارقة من خالل الربامج والأن�شطة التي تدعم هذه الأهداف.
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جلنة احلكام تطلع على برامج ق�ضاة املالعب ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد
•• دبي -وام:

عقدت جلنة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري يف دبي برئا�سة
�سامل علي ال�شام�سي ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد رئي�س اللجنة التي اطلعت على
تقرير ن�شاط �إدارة احلكام ا�ستعدادًا للمو�سم الريا�ضي .2023-2022
عقد االجتماع مب�شاركة حممد عمر ال�شمري نائب رئي�س اللجنة ،وعبداهلل كرم
ع�ضو اللجنة ،و�إبراهيم لعما�ش م�ست�شار اللجنة ،ويل بروبرت مدير �إدارة احلكام،
و�أحمد يعقوب امل�س�ؤول الفني للمُق ّيمني واملحا�ضرين ،وحممد ع�شماوي مقرراً.
و ت�ضمن تقرير ن�شاط �إدارة احلكام عقد ور�شة عمل حلكام كرة قدم ال�صاالت يف
يونيو املا�ضي ،ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو من � 28إىل  31يوليو املا�ضي
مب�شاركة  38حك ًما �إ�ضافة �إىل ور�شة عمل مُق ّيمي احلكام التي عقدت يف الأول من
�أغ�سط�س اجلاري مب�شاركة  21مُق ّي ًما ،بالتعاون مع االحتاد الدويل لكرة القدم /

فيفا./
و اطلعت اللجنة على برنامج املع�سكر الداخلي حلكام الفريق الثاين الذي يُقام
يف دبي يف الفرتة من � 4إىل � 7أغ�سط�س اجلاري مب�شاركة  48حك ًما� ،إ�ضافة لـ3
دورات تدريبية حلكام املراحل ال�سنية " 120حك ًما" مو ّزعني على  3جمموعات
بواقع  40حك ًما يف كل جمموعة ،على �أن تكون دورة املجموعة الأوىل يف  20و21
�أغ�سط�س ،والثانية  27و  28من ال�شهر نف�سه ،واملجموعة الثالثة يومي  3و4
�سبتمرب املقبل .و وقفت اللجنة على جميع الرتتيبات النهائية املتعلقة باملع�سكر
اخلارجي حلكام م�سابقات �أندية املحرتفني والدرجة الأوىل ،الذي يقام مبدينة
نورنربج الأملانية على فرتتني؛ الأوىل من � 9إىل � 20أغ�سط�س اجلاري مب�شاركة
 38حك ًما ،والثانية من � 22إىل  31من ال�شهر نف�سه مب�شاركة  32حك ًما� ،إ�ضافة
�إىل تنظيم دورة تدريبية حلكام ك��رة ق��دم ال�صاالت من � 16إىل � 20أغ�سط�س
بالتعاون مع الفيفا.
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�صفقات املريكاتو ال�صيفي وخربة املدربني
ت�ضاعف روح املناف�سة يف دوري �أدنوك
•• �أبو ظبي -وام:

م��ع ت�ع��دد �صفقات امل�يرك��ات��و ال�صيفي ال�ت��ي �شهدتها ف�ترة االنتقاالت
الأخ�ي�رة وت�ن��وع امل��دار���س التدريبية يف ف��رق دوري �أدن ��وك ل�ك��رة القدم
للمحرتفني ،نالت امل�سابقة عوامل �إ�ضافية ت�ساعدها على حتقيق املزيد
من النجاح والقوة خالل املو�سم اجلديد.
وترتقب م�سابقة دوري �أدن��وك للمحرتفني انطالقة فعاليات املو�سم
اجلديد بعد �أ�سابيع قليلة مع بع�ض التغيريات التي ينتظر �أن ت�ساهم
يف االرتقاء مب�ستوى البطولة للإ�ضافة �إىل النجاح الذي حققته خالل
املوا�سم املا�ضية منذ بدء تطبيق االحرتاف.
وبعد غياب املع�سكرات اخلارجية للأندية يف �أوروبا املو�سمني املا�ضيني،
ب�سبب جائحة كورونا ،عادت �أندية الدوري الإماراتي �إىل هذه املع�سكرات
اخلارجية ا�ستعدادا للم�سابقة من �أجل املناف�سة بقوة �سواء على اللقب �أو
املراكز الأوىل.
و�إىل جانب هذه املع�سكرات اخلارجية ،نالت امل�سابقة �أكرث من عن�صر �آخر
ينتظر �أن ي�ساهم يف تعزيز قوة املناف�سة باملو�سم اجلديد مثل ال�صفقات
التي �أبرمتها الأندية يف املريكاتو ال�صيفي احلايل على م�ستوى الالعبني

واملدربني �إ�ضافة للقرارات التي اتخذت من قبل رابطة املحرتفني قبل
�شهور قليلة بزيادة عدد الالعبني الأجانب يف �صفوف �أندية امل�سابقة
وتقلي�ص عدد الالعبني الإجمايل يف قوائم هذه الفرق.
وت�ت�ع��دد امل��دار���س التدريبية يف ف��رق امل�سابقة ،ويحظى معظم ه�ؤالء
امل��درب�ين ب�خ�برة ك�ب�يرة ت�ؤهلهم للمناف�سة على اللقب كما �ست�ساهم
بالت�أكيد يف االرتقاء مب�ستوى املناف�سة.
وعادة ما ي�ؤدي هذا التعدد يف املدار�س الكروية �إىل التعامل مع املباريات
ب�أفكار خمتلفة ت�ضاعف من حجم الإث��ارة و�صعوبة املناف�سة خا�صة �إذا
اقرتنت باخلربة التي يتمتع بها ه�ؤالء املدربون.
كما �شهد املريكاتو احل��ايل العديد م��ن ال�صفقات يف خمتلف الأندية
لتدعيم �صفوف فرقها �سواء بالالعبني الإماراتيني �أو الأجانب ،مثل
تعاقد العني مع الأوك ��راين �أن��دري يارمولينكو والأرجنتيني ماتيا�س
باال�سيو�س ،وتعاقد الوحدة مع الثالثي الربتغايل �أندريه �سيلفا وفابيو
مارتينيز وبيتزي.
كذلك ،عزز فريق �شباب الأهلي �صفوفه باملهاجم ال�سوري عمر خريبني
على �سبيل الإعارة من الوحدة ،و�ضم ال�شارقة الالعب ماجد ح�سن من
�شباب الأهلي ،وتعاقد الو�صل مع النجم عمر عبد الرحمن" عموري" من

�شباب الأهلي ،و�ضم كذلك الثالثي الربازيلي جابريلوينهو ،ورودريجو
�أوليفريا وجواو جابريل.
ه��ذه ال�ت�ع��اق��دات ،وغ�يره��ا ،م��ن �ش�أنها االرت �ق��اء مب�ستوى املناف�سة مبا
ميثله ه�ؤالء الالعبون من �إ�ضافة على م�ستوى تعزيز قوة الفريق من
ناحية ،وم�ضاعفة حجم املناف�سة بني العبي كل فريق على حجز مكان
يف الت�شكيل.
كما ينقل الالعبون الأجانب خرباتهم مبرور الوقت �إىل باقي الالعبني
بالفريق وه��و م��ا ي�صب يف م�صلحة الفريق وك��ذل��ك مل�صلحة املنتخب
الوطني.
وقال �سامل ربيع املدرب ال�سابق لفريقي الن�صر والو�صل �إن املو�سم القادم
�سيكون خمتلفا متاما عن املوا�سم ال�سابقة خا�صة بعد ع��ودة الأندية
لال�ستعداد من خالل مع�سكرات خارجية ووج��ود فرتة كافية للإعداد
�إ�ضافة للتعاقدات مع املدربني والالعبني.
ويرى ربيع �أن هذه العوامل �ست�ضع م�سابقة الدوري يف مكانة خمتلفة
معربا عن اعتقاده ب ��أن ي�شهد املو�سم املقبل العديد من املفاج�آت كما
ي�صعب التكهن بهوية بطل امل�سابقة �أو حتديد الفرق الهابطة.
و�أك��د ربيع �أن هذه العوامل ت�صب �أي�ضا يف �صالح املنتخب الوطني من

خ�لال اختيار �أف�ضل العنا�صر املن�ضمة له يف املرحلة املقبلة ،وه��و ما
يركز عليه املدرب الأرجنتيني رودلفو �أروابارينا �صاحب اخلربة الكبرية
بالدوري الإماراتي.
وقال بدر حارب العب نادي الو�صل ومنتخب الإمارات ال�سابق �إن املو�سم
القادم �سيكون من �أقوى املوا�سم للدوري الإماراتي يف ع�صر االحرتاف،
نظرا لعدة �أم��ور اندجمت �سويا يف مو�سم واح��د� ،أبرزها وج��ود العديد
من املدربني

الدوري الفرن�سي يبد�أ جولته اجلديدة وطموحات ليون تتحدى حامل اللقب
•• �أبوظبي-وام:

تبد�أ اليوم فعاليات الن�سخة الـ 85من ال��دوري الفرن�سي لكرة القدم و�سط
طموحات كبرية من باري�س �سان جريمان بالنجاح يف رحلة الدفاع عن لقبه
ورغبة من �أكرث من فريق �آخر يف الدخول معه يف مناف�سة �شر�سة على اللقب.
وتوج �سان جريمان باللقب يف املو�سم املا�ضي ليعادل بهذا الرقم القيا�سي لعدد
مرات الفوز باللقب مت�ساويا مع �سانت اتيان بر�صيد � 10ألقاب لكل منهما.
ويطمح الفريق الباري�سي حاليا يف االن�ف��راد بالرقم القيا�سي خا�صة بعدما
حافظ على �أبرز �أوراقه الرابحة بتجديد عقد املهاجم الفرن�سي الدويل ال�شاب
كيليان مبابي خ�لال ف�ترة االن�ت�ق��االت ه��ذا ال�صيف ليقف حائال دون رحيل
الالعب لناد �آخر.
وت���ض��م ��ص�ف��وف ال�ف��ري��ق جم�م��وع��ة م��ن ال�ن�ج��وم �أ��ص�ح��اب ال���ش�ه��رة ال�ع��امل�ي��ة يف
مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربازيلي نيمار دا �سيلفا وحار�س املرمى
الإيطايل جانلويجي دوناروما.

وجل�أ النادي �إىل تغيري الإدارة الفنية للفريق ب�سبب عدم حتقيق حلمه يف املو�سم
املا�ضي ،واخلا�ص بالرغبة يف الفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا.
وت�ع��اق��د ��س��ان ج�يرم��ان م��ع ك��ري���س�ت��وف جالتييه خلفا ل�ل�م��درب الأرجنتيني
ماوري�سيو بوت�شيتينو.
ورغم الرت�شيحات القوية التي يحظى بها بف�ضل النجوم الذين ينت�شرون يف
�صفوفه ،قد يواجه �سان جريمان مناف�سة قوية من �أكرث من فريق مثل ليون
وموناكو ومار�سيليا الذين ميتلكون �أي�ضا مقومات املناف�سة على اللقب كما
يحدوهم الأمل ال�ستعادة لقب امل�سابقة.
وجنح ليون يف احلفاظ على �أبرز العبيه مثل كارل توكو �إيكامبي وح�سام عوار
ولوكا�س باكيتا ،كما تعاقد الفريق مع العبني �آخرين مميزين هذا ال�صيف مثل
�ألك�سندر الكازيت ونيكوال�س تاجليافيكو وكورينتني تولي�سو.
ويتطلع الفريق الفائز بلقب امل�سابقة  7مرات �سابقة �إىل حت�سني ال�صورة بعد
املو�سم املخيب للآمال يف املو�سم املا�ضي ،الذي احتل فيه املركز الثامن ليكون
�أ�سو�أ ترتيب له يف الدوري الفرن�سي منذ بداية القرن احلايل.

املجل�س الأوملبي الآ�سيوي ينظم ندوة للجان الريا�ضية
مب�شاركة � 98شخ�صا من �أكرث من  35جلنة �أوملبية
•• الكويت-الفجر:

ن �ظ��م امل�ج�ل����س الأومل� �ب ��ي الآ�سيوي
�أم ����س الأول الأرب �ع��اء ن ��دوة دولية
ع�بر الإن�ترن��ت للجان الريا�ضيني
��ش��ارك فيها � 98شخ�صا م��ن �أكرث
من  35جلنة �أوملبية �آ�سيوية.
رح��ب ال�سيد ح�سني امل�سلم املدير
ال�ع��ام للمجل�س الأومل �ب��ي الآ�سيوي
ب��امل �� �ش��ارك�ين يف ال� �ن ��دوة وق� ��ال �أن ��ه
"�سعيد جدا" لأن  42جلنة �أوملبية
وطنية يف �آ�سيا بات لديها الأن جلنة �أن االج�ت�م��اع مهم ج��دا لكل جلنة
للريا�ضيني.
�أومل �ب �ي��ة وط �ن �ي��ة ول �ل��ري��ا� �ض �ي�ين يف
وق��ال ال�سيد امل�سلم� :أن��ا مت�أكد من �آ�سيا وللمجل�س الأومل�ب��ي الآ�سيوي

ال �ن��دوة ع�بر ت��وين ط� ��راف ،رئي�س
ق�سم تطوير الريا�ضيني وامل�شاريع
اخل ��ا�� �ص ��ة يف امل �ج �ل �� ��س الأومل � �ب� ��ي
الآ�سيوي ،وحتدث فيها �أي�ضا رئي�س
جلنة الريا�ضيني يف اللجنة الأوملبية
الدولية �إميا تريهو ،ورئي�س جلنة
ال��ري��ا� �ض �ي�ين يف امل�ج�ل����س الأوملبي
الآ�سيوي اليابانية ميكاكو كوتاين
ونائبها حممد طيب �إكرام.
ت �ط��رق��ت ال � �ن� ��دوة �إىل موا�ضيع
ع ��دة م�ن�ه��ا م �ن��ع ال �ت�لاع��ب بنتائج
�أي �� �ض��ا� .أود �أن �أ� �س �ج��ل تقديرنا املناف�سات ،حماية الريا�ضيني ،دور
جلميع الأ�شخا�ص الذين ح�ضروا وم�س�ؤولية جلان الريا�ضيني وزيادة
لإقامة هذه الندوة .مت تن�سيق هذه الوعي.

كما ع��زز مار�سيليا وموناكو ،ال�ل��ذان �أنهيا املو�سم املا�ضي يف املركزين الثاين
والثالث على الرتتيب� ،صفوفهما بعدد من ال�صفقات املهمة هذا ال�صيف لي�صبح
كل منهما �أكرث قدرة على املناف�سة بقوة يف املو�سم اجلديد.
و�إىل جانب طموح املناف�سة على اللقب يف املو�سم اجل��دي��د ،ي�ستحوذ ال�صراع
على احتالل �أحد املراكز امل�ؤهلة للبطوالت الأوروبية على اهتمام العديد من
فرق امل�سابقة خا�صة بعد جناح روما الإيطايل يف الفوز بلقب الن�سخة الأوىل
من دوري امل�ؤمتر الأوروبي يف املو�سم املا�ضي وفوز �إنرتاخت فرانكفورت الأملاين
بلقب ال��دوري الأوروب ��ي ما مينح الأم��ل للعديد من الأن��دي��ة يف املناف�سة على
الألقاب الأوروبية.
وت�شهد امل�سابقة هذا املو�سم عودة الثالثي تولوز و�أجاك�سيو و�أوزي��ر �إىل دوري
الدرجة الأوىل بعد هبوطهم يف موا�سم �سابقة ما ي�ضاعف من قوة املناف�سة يف
ظل اخلربات ال�سابقة لهذه الأندية بدوري الدرجة الأوىل.
وي�ستهل �أجاك�سيو عودته للم�سابقة غدا مبواجهة �صعبة يف �ضيافة ليون باملباراة
الأوىل يف امل�سابقة هذا املو�سم.

ومت �إب�ل�اغ امل�شاركني يف ال�ن��دوة �أن
ك��ل جل �ن��ة �أومل �ب �ي��ة وط �ن �ي��ة ميكنها
�أن حت�صل على  3الآف دوالر من
�صندوق دعم الريا�ضيني ،و�أن جلنة
الت�ضامن الأوملبي تقدم مبلغ 10
�ألآف دوالر لكل جلنة للريا�ضيني
تابعة للجنة �أوملبية وطنية.
و�أو�ضحت كوتاين �أنها تعلمت الكثري
م��ن ه��ذه ال �ن��دوة ،و�شكرت اجلميع
"على عرو�ضهم وحت�ضريهم".
وق��ال��ت ك��وت��اين :تعلمت �شخ�صيا ع�ل��ى ري��ا� �ض��ة ن�ظ�ي�ف��ة ،ب��ل �أن منع كما �أ�شادت مببادرات جلنة الريا�ضة ال��ري��ا� �ض��ة يف � �س �ن �غ��اف��ورة لدعمها
الكثري من الأ�شياء من خالل هذه ال� �ت�ل�اع ��ب مي �ث��ل م �� �ش �ك �ل��ة كبرية يف الفلبني التي قدمت عر�ضا عن ل�ي����س ف �ق��ط ري��ا� �ض �ي��ي ال�ن�خ�ب��ة بل
الندوة ،فمكافحة املن�شطات لي�ست ف�ضال عن اللعب النظيف وحماية التوجيه العقلي وامل��ايل ومكافحة لكونها جلنة نا�شطة للغاية جلميع
ه ��ي امل �� �ش �ك �ل��ة ال ��وح� �ي ��دة للحفاظ الريا�ضيني.
امل�ن���ش�ط��ات و�إدارة ال �ع �م��ل ،وجلنة الريا�ضيني.
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�أ ّك ��د امل�ه��اج��م البلجيكي ال ��دويل دري����س مرتن�س ،اف�ضل هداف
يف ت��اري��خ ن��اب��ويل الإي �ط��ايل ،رحيله ر�سميا ع��ن �صفوف الفريق
اجلنوبي من خ�لال ن�شره �شريط فيديو على مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي �أم ����س اخل�م�ي����س .وي�ظ�ه��ر مرتن�س ( 35ع��ام �اً) يف
الفيديو وقد جل�س ابنه ت�شريو على ركبتيه وقد توجه اىل ناديه
بالقول "�أبناء نابويل الأع��زاء .كنت ادرك ب�أن هذا اليوم �سي�أتي
لكنني مل �أعرف كم �سيكون �صعبا القول وداعا لهذه املدينة التي
احت�ضنتني� ،أحبتني و�ساندتني يف االوق��ات ال�صعبة وال�سعيدة
اي�ضا".
وختم "رحيلي مل يتم كما ا�شتهيت ،لكن بالن�سبة ايل ف�إنه لي�س
رحيال نهائيا ،بل اىل اللقاء" م�شريا اىل انه �سيحتفظ مبنزله

يف نابويل .ومل يتو�صل الدويل البلجيكي ( 105مباريات دولية
مع  21هدفا) الذي انتهى عقده مع نابويل يف  30حزيران/
يونيو املا�ضي اىل اتفاق لتجديده .وعلى مدى ت�سعة موا�سم ،جنح
مرتن�س يف ان ي�صبح �أف�ضل ه��داف يف ت��اري��خ ن��اب��ويل م��ع 148
ه��دف��ا يف خمتلف امل�سابقات متقدما على لورنت�سو اين�سينيي
( 112هدفا) املنتقل اىل �أف �سي تورونتو الكندي ،وال�سلوفاكي
م��اري��ك هام�شيك ( )121والأ� �س �ط��ورة الأرج�ن�ت�ي�ن��ي الراحل
دي�ي�غ��و �أرم��ان��دو م��ارادون��ا (� .)114أح ��رز يف ��ص�ف��وف الفريق
اجلنوبي ك�أ�س �إيطاليا مرتني عامي  2014و 2020وبعد ان
رف�ض عر�ضا لالنتقال اىل يوفنتو�س حتدثت تقارير يف ال�صحف
الإيطالية عن �إمكانية االن�ضمام اىل غلطة �سراي الرتكي.

•• �أبوظبي-وام:

فازت �أكادميية ربدان بجائزة "�أف�ضل مبادرة جمتمعية" �ضمن "جوائز التميز العاملية
يف الأعمال  "2022التي تنظمها م�ؤ�س�سة " "Awards Intelligenceومقرها
اململكة املتحدة.
وح�صلت الأك��ادمي�ي��ة على ه��ذه اجل��ائ��زة ت�ق��دي��راً جلهود فريق �إدارة امل ��وارد الب�شرية
يف تنفيذ م�ب��ادرة "تطوير اخلريجني اجلدد" ،وال�ت��ي تهدف �إىل ت�أهيل اخلريجني
الإماراتيني اجلدد وتزويدهم باملهارات املطلوبة لالن�ضمام �إىل �سوق العمل الأو�سع،
حيث �ساهمت املبادرة يف تقدمي الدعم الالزم للخريجني وحثهم على التفكري والتحليل
واالبداع والتم ّيز مبا يُحقق النتائج املرجوة بفاعلية.
وت�أتي هذه املبادرات والربامج املجتمعية يف �إطار حر�ص الأكادميية الدائم على تعزيز
التوا�صل االجتماعي وتطوير م�شاريع ذات ت�أثري �إيجابي يف املجتمع الأو��س��ع وذلك

يف جميع املجاالت الرئي�سية البيئية واالقت�صادية والإجتماعية ،لبناء ق��درات قيادية
وادارية ُت�سهم يف بناء م�ستقبل واعد ومثمر.
وتعمل �أكادميية ربدان على تنفيذ العديد من املبادرات املُجتمعية الفاعلة �ضمن �أهداف
وا�ضحة وخطط عمل متكاملة يتم تنفيذها حتت �إ�شراف فريق �إداري متخ�ص�ص ،وذلك
يف �إطار �سعيها امل�ستمر نحو تر�سيخ العمل الت�شاركي ودفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف
املجتمع.
وتوا�صل �أكادميية ربدان التن�سيق املُ�ستمر مع ال�شركاء الرئي�سيني يف تو�سيع جماالت
امل�ساهمة وامل�شاركة و�إع ��داد ال�برام��ج واخل�ط��ط ذات ال�صلة ،لتنفيذ �أن�شطة وبرامج
تطوعية ُت�سهم يف م�سرية التطوير والتحديث ،من خالل توظيف الإمكانات املتاحة
وتدريب وت�أهيل ال�شباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
وت�ؤكد اجلائزة التي ح�صلت عليها �أكادميية ربدان قدرتها على التميز والتناف�س على
امل�ستوى العاملي �ضمن �إطار عمل وا�ضح ومنظم.

�ساهم يف الدفاع عن �ألوان �أربعة �أندية ب�ساحات الأقوياء

«فا�ضل عبا�س» يعتزل كرة اليد بعد م�سرية  35عام ًا
•• دبي – الفجر

�أعلن فا�ضل عبا�س فتى منطقة "هور العنز" بدبي العب نادي ال�شباب
�سابقاً والو�صل �أخرياً ،اعتزال كرة اليد ،بعد م�سرية ا�ستمرت  35عاماً يف
املالعب� ،أم�ضى ربع قرن منها يف نادي ال�شباب (�سابقاً) ،وحقق خاللها
الإجن� ��ازات الأه ��م يف م�سريته ،بجانب اللعب لكل م��ن �أن��دي��ة الن�صر
والو�صل يف فرتات متعاقبة.
وجاءت بداية فا�ضل يف العام  1987من بوابة املدر�سة (ال�شاملة) بنادي
ال�شباب �سابقاً ،بعد �أن لفت انتباه املدربني عبد العاطي حممد والكابنت
حممد عبد الرزاق يف خطوة مهدت �إىل انتقاله لفرق اليد بنادي ال�شباب
(�سابقاً) والتدرج بداي ًة من مراحل الرباعم (�أ) وحتى الفريق الأول،
وم��ن ثم االنتقال بني �أن��دي��ة الو�صل و�شباب الأه�ل��ي والن�صر و�آخرها
جمدداً مع "االمرباطور" املو�سم املا�ضي يف �أخر حمطاته مع كرة اليد
الإماراتية.
املدار�س املنجم

وقال عبا�س يف ت�صريحات �صحفية� ،إن" :املدار�س هي املنجم احلقيقي
الكت�شاف املواهب ،وهي نقطة البداية التي انطلقت منها نحو م�سرية
ممتدة يف عامل كرة اليد الإماراتية لـ � 35سنة غالبيتها ج��اءت ب�شعار
ال�شباب (�سابقاُ) ،كما لعبت �أي�ضاً مع ناديي الو�صل والن�صر ،ومثلت
الأن��دي��ة يف ب�ط��والت حملية وق��اري��ة ،بجانب ارت��دائ��ي قمي�ص املنتخب
ال��وط�ن��ي وامل���ش��ارك��ة م�ع��ه يف ال �ب �ط��والت الآ��س�ي��وي��ة � �س��واء ل�ل���ص��االت �أو
ال�شاطئية".
بطوالت و�إجنازات
و�أو�ضح" :منذ ان�ضمامي �إىل فريق الرجال يف نادي ال�شباب ،جنحت يف
ح�صد لقب بطولة ال��دوري يف منا�سبة وحيدة جاءت مع فريق الو�صل
مو�سم  ،2009-2008بجانب تتويجي بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة
لثالثة م��رات ج��اءت �أول�ه��ا مع ن��ادي ال�شباب ع��ام  ،1999كما حققت
ك�أ�س ال�سوبر يف منا�سبتني ،ومثلت ال�شباب والو�صل يف بطوالت الأندية
الآ�سيوية".

على �إب ��رام �صفقات م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل م��ع ه��ذه الفئة م��ن الالعبني،
ب�صمات املدربني
و�أ�ضاف" :عا�صرت العديد من املدربني العريقني والذين لهم ب�صماتهم وبالتايل ح�صر اهتمامها يف �إيجاد العبني يحققون لهم البطوالت ،الأمر
الوا�ضحة يف كرة اليد الإماراتية ،ولعل من �أبرزهم و�أكرثهم ت�أثرياً يف الذي �أثر �سلباً على جميع العبي فرق الدولة من العنا�صر املواطنة التي
م�سريتي هم الكابنت زينو ال�صغري ،والكابنت حممد معا�شو مع الو�صل ،باتت تعاين يف غالبية الأحيان من اجللو�س طوي ً
ال على دكة البدالء".
والكابنت كمال عقاب ،وال�صربي بويو فيغ".
البناء من القاعدة
و�أ�ضاف "بوجهة نظري لن ت�ستعيد كرة اليد الإماراتي بريقها ما مل نعيد
الفرجان واملدار�س
وعن ر�أي��ه يف كرة اليد الإمارتية ق��ال" :عدم االهتمام باملدار�س وحتى الألعاب �إىل املدار�س ،ونعيد حب الأطفال لكرة اليد ،مبا ي�ضمن للعبة
م�سابقات الفرجان ،جعل كرة اليد الإماراتية تفتقر تدريجياً �إىل الزاد م�ستقب ً
ال يف احلفاظ على ا�ستمراريتها من حيث الكم والنوع ،وبالتايل
الب�شري ،خا�صة على �صعيد اكت�شاف املواهب ،ما جعل حالياً املناف�سات العودة بها �إىل �سابق ع�صرها الذهبي ،الذي كان التناف�س فيه على �أ�شده
تقت�صر على نا ٍد �أو ناديني ،بعد �أن كانت اللعبة ت�شهد فيما م�ضى ع�صراً بني الالعبني يف القدرة على بلوغ املنتخب ،وعدم االكرتاث �إىل جعل هذا
الت�ألق باباً لإيجاد تعاقدات مع �أندية �أخرى وبرواتب مرتفعة".
ذهبية من كرثة وفرة العنا�صر التي ت�ضمها �أندية الدولة".
وختم الولد ال�شقي واملقاتل ب�ساحات اللعبة حديثه �أن عمله يف ال�سوق
احل��رة بدبي وم��ا قدمه للعبة خ�لال  35ع��ام�اً كفيالن باالبتعاد عن
املحرتفني لهما وجهان
وتابع" :دخول املحرتفني الأجانب جعل تركيز �إدارات الأندية ينح�سر �ساحات مناف�سات مع�شوقته كرة اليد.

املدربون الأجانب يفر�ضون �سطوتهم جمددا على الدوري الإجنليزي
•• �أبوظبي-وام:

عندما تنطلق فعاليات الن�سخة اجل��دي��دة من ال��دوري الإجنليزي لكرة
القدم اليوم اجلمعة �ستكون البطولة على موعد جديد مع �سيطرة املدربني
الأجانب على مقاعد املديرين الفنيني يف فرق امل�سابقة.
وم��ن بني  20مديرا فنيا يف البطولة  ،ال يحظى امل��درب الإجنليزي �إال
بـ 5مقاعد فقط يف فرق امل�سابقة مع انطالقة فعاليات الن�سخة الـ 31من
البطولة بنظامها احلايل  ،والذي بد�أ يف . 1992
ويف امل�ق��اب��ل  ،ت�شهد ��ض��رب��ة ال �ب��داي��ة يف ف�ع��ال�ي��ات ه��ذا امل��و��س��م بالدوري
الإجنليزي هيمنة جديدة للمدربني الأجانب بتواجد  15مدربا �أجنبيا
على ر�أ�س القيادة الفنية لفرق امل�سابقة.
و مع هذا العدد الكبري من املدربني الأجانب يف امل�سابقة و هوية املدربني يف
الفرق املر�شحة بقوة للمناف�سة على اللقب  ،تبدو فر�صة املدربني الإجنليز
�ضعيفة يف ك�سر حاجز الإخفاق الذي الزمهم على مدار تاريخ البطولة فلم
ي�سبق لأي مدرب �إجنليزي الفوز باللقب يف  30مو�سما �شهدتها البطولة
قبل هذا املو�سم املرتقب.
و ينتمي املدربون الأجانب �إىل  12جن�سية خمتلفة دون �سطوة وا�ضحة
لأي م��ن ه ��ذه اجل�ن���س�ي��ات وحت �ظ��ى  3ج�ن���س�ي��ات "الإ�سبانية والأملانية
والربتغالية" باثنني من املدربني لكل منها فيما يتواجد مدرب واحد من
كل من اجلن�سيات الت�سع الأخرى.
ويقت�صر ت��واج��د امل��درب الإجن�ل�ي��زي على مقعد امل��دي��ر الفني م��ع �ضربة
البداية يف املو�سم اجل��دي��د ل�ل��دوري الإجن�ل�ي��زي على �ستيفن ج�ي�رارد يف
�أ��س�ت��ون فيال وف��ران��ك الم �ب��ارد �/إي �ف��رت��ون /و��س�ك��وت ب��ارك��ر /بورمنوث/
وجراهام بوتر "برايتون" و�إيدي هاو "نيوكا�سل" .
وي�أتي الإ�سباين جو�سيب جوارديوال يف مقدمة املدربني الأجانب بالدوري
الإجنليزي هذا املو�سم بعدما جنح يف قيادة فريقه مان�ش�سرت �سيتي �إىل
لقب امل�سابقة يف  4من �آخر  5موا�سم ويطمح ملوا�صلة �سطوته مع الفريق
يف املو�سم اجلديد .و ت�شهد البطولة مدربا �إ�سبانيا �آخر هو ميكيل �أرتيتا

املدير الفني لأر�سنال  ،وحتظى املدر�سة الأملانية يف التدريب مبقعدين توتنهام ويجل�س الفرن�سي باتريك فيريا على مقعد املدير الفني لفريق
�أي�ضا من خالل يورجن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول و�صيف بطل كري�ستال باال�س.
الدوري وتوما�س توخيل املدير الفني لت�شيل�سي.
و يف باقي الفرق  ،ي�أتي الدمناركي توما�س فرانك "برينتفورد" والأمريكي
�أم��ا اجلن�سية الثالثة التي حتظى �أي�ضا مبقعدين فهي الربتغالية حيث جي�سي مار�ش "ليدز يونايتد" والأي��رل�ن��دي ال�شمايل ب��رن��دان رودجرز
يتوىل برونو الج تدريب وولفرهامبتون ويقود مواطنه ماركو �سيلفا فريق "لي�سرت �سيتي" والويلزي �ستيف كوبر "نوتنجهام فوري�ست" والنم�ساوي
فولهام العائد لدوري الدرجة املمتازة.
رالف هازنهاتل "�ساوثهامبتون" واال�سكتلندي ديفيد موي�س "وي�ستهام" .
وتبد�أ الفرق الـ 9الأخرى يف امل�سابقة مناف�سات املو�سم اجلديد حتت قيادة ومع هذا العدد الكبري من املدربني الأجانب يف فرق ال��دوري الإجنليزي
مدربني من  9جن�سيات خمتلفة حيث يتوىل الهولندي �إيريك تن هاج باملو�سم اجلديد تبلغ ن�سبة ع��دد الأج��ان��ب بني مدربي البطولة % 75
م�س�ؤولية تدريب مان�ش�سرت يونايتد ويقود الإيطايل �أنطونيو كونتي فريق لتت�ضاعف فر�ص فوز مدرب �أجنبي بلقب البطولة ال�سيما و�أن �أبرز الفرق

املر�شحة للمناف�سة على اللقب  ،ويف مقدمتها مان�ش�سرت �سيتي حامل
اللقب وو�صيفه ليفربول �ستخو�ض املو�سم اجلديد بقيادة �أجنبية.
وعلى مدار املوا�سم الـ 30املا�ضية منذ بدء �إقامة البطولة بنظامها احلايل
يف  ، 1992مل يفز �أي مدرب �إجنليزي باللقب و�إن فاز بريطانيان باللقب
م��ن قبل  ،وه�م��ا اال�سكتلندي �سري �أليك�س فريج�سون وم��واط�ن��ه كيني
داجللي�ش.
و يحظى فريج�سون بن�صيب الأ�سد من �ألقاب الدوري الإجنليزي حيث قاد
مان�ش�سرت يونايتد للفوز باللقب يف  13مو�سما كانت بدايتها يف 1992
  1993مع �أول موا�سم البطولة بنظامها احلايل فيما �أحرز داجللي�شاللقب مرة واحدة مع بالكبرين يف مو�سم . 1995 - 1994
وبخالف املدربني اال�سكتلنديني  ،تلون لقب الدوري الإجنليزي ب�صبغة 6
مدار�س تدريبية �أخرى.
وكانت املدر�ستان الإ�سبانية والإيطاليا هما الأكرث ح�ضورا من بني هذه
املدار�س ال�ست و توجت كل منهما باللقب يف  4موا�سم.
وج ��اءت جميع �أل �ق��اب امل��در��س��ة الإ�سبانية ع�بر امل ��درب ال�شهري جو�سيب
جوارديوال مع فريقه احلايل مان�ش�سرت �سيتي ليكون ثاين �أجنح املدربني
يف تاريخ البطولة خلف فريج�سون.
فيما توزعت �ألقاب املدر�سة الإيطالية بني  4مدربني هم كارلو �أن�شيلوتي
و�أنطونيو كونتي م��ع ت�شيل�سي وروب��رت��و مان�شيني م��ع مان�ش�سرت �سيتي
وكالوديو رانيريي مع لي�سرت �سيتي.
ويف املقابل  ،تركت كل من املدر�ستني الفرن�سية والربتغالية �صبغتها على
اللقب يف  3موا�سم حيث قاد الفرن�سي �آر�سني فينجر فريق �أر�سنال لثالثة
�ألقاب يف تاريخ امل�سابقة  ،وجنح الربتغايل جوزيه مورينيو مع ت�شيل�سي يف
التتويج باللقب يف  3موا�سم �أي�ضا.
وال يزال يورجن كلوب املدير الفني احلايل لليفربول هو املدرب الأملاين
الوحيد الذي قاد فريقه للقب الدوري الإجنليزي وكان ذلك مع ليفربول
�أي�ضا يف مو�سم  2020 - 2019فيما قاد الت�شيلي مانويل بيليجريني
فريق مان�ش�سرت �سيتي للفوز باللقب يف مو�سم . 2014 - 2013

الفجر الريا�ضي
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العني يواجه الكويت يف خام�س مبارياته الإعدادية

العني يح�سم ملف حمور االرتكاز باملغربي املهدي مبارك
•• ح�سن �سيد�أحمد – العني

يخو�ض العني مباراته الإعدادية اخلام�سة م�ساء اليوم اجلمعة �أمام الكويت
الكويتي �ضمن مواجهاته الودية الإعدادية مبع�سكره التح�ضريي اخلارجي
ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد يف �أملانيا والنم�سا وي�ستمر حتى � 20أغ�سط�س
اجلاري.

وت�أتي مباراة حامل لقب دوري �أدنوك للمحرتفني اخلام�سة �ضمن مع�سكره
التح�ضريي �أمام الكويت الكويتي بعد يوم واحد من مباراته �أمام الفيحاء
ال�سعودي التي لعبها �أم�س اخلمي�س.
وك��ان العني قد اختتم مع�سكر �أملانيا بعد خو�ضه مباراتني مع ناديني من
�أن��دي��ة ال��درج��ة الرابعة ف��از فيهما  ،على هانكوفني بهدف نظيف  ،وعلى
غروتر بـ  1-2قبل انتقاله للنم�سا وتعادله ال�سلبي مع �أبها ال�سعودي الأحد

ويُعد مبارك من �أف�ضل النجوم ال�صاعدين يف اململكة املغربية للعب مبركز
املا�ضي.
حمور االرتكاز مبوهبته وت�ألقه املبكر حيث لعب ملنتخب ال�شباب املغربي ،
العني يتفق مع الفتح
�أ�سفرت اجلهود املكثفة لإدارة نادي العني عن اتفاقه مع نادي الفتح الريا�ضي و�شارك قبل عامني يف بطولة احتاد �شمال �أفريقيا لفئة حتت  20عاماً التي
املغربي النتقال العب حمور االرتكاز املهدي مبارك "  21عاما" ل�صفوف �سجل فيها هدفني.
الزعيم ليتم قيده �ضمن فئة املقيمني  ،وبذلك يح�سم العني ملف حمور و� �ش��ارك امل�ه��دي م�ب��ارك م��ع ف��ري��ق الفتح �ضمن ال ��دوري امل�غ��رب��ي وبطولة
الك�أ�س.
االرتكاز باملوهبة ال�شابة الذي كان قريباً من التوقيع للزمالك امل�صري.

الدور ن�صف النهائي يف � 30أغ�سط�س ،ثم تقام مباراتا حتديد املراكز الأربعة
الأوىل يف اليوم التايل .وك�شفت الأكادميية التفا�صيل اخلا�صة بهذا احلدث
خ�لال م�ؤمتر �صحفي عقد �أم�س اخلمي�س مبقر جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
بح�ضور طالل م�صطفى الها�شمي املدير التنفيذي لقطاع التطوير الريا�ضي
مبجل�س �أبوظبي الريا�ضي ،و�أمل العفيفي ع�ضو جمل�س �إدارة �أكادميية فاطمة
بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية ،وعو�ض املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الكرة الطائرة الإماراتي ،وفاطمة العامري ممثلة �أكادميية فاطمة بنت مبارك
للريا�ضة الن�سائية ،وعدد من ممثلي الو�سائل الإعالمية و�شركاء احلدث.
وق��ال ط�لال م�صطفى الها�شمي" :تعد ك��أ���س �أك��ادمي�ي��ة فاطمة بنت مبارك
اخلليجية للكرة الطائرة لل�سيدات� ،إ�ضافة مميزة للجدول احلافل بالأحداث
الريا�ضية التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي على مدار العام".

مهمة يف تاريخ الأكادميية ،لنوا�صل رحلتنا يف خلق فر�ص رائدة ُتعزز م�شاركة
ال�سيدات ،و ُت�برز دوره��ن يف املحافل الريا�ضية ..ت�شهد الكرة الطائرة تطوراً
و�شعبي ًة متزايدة ،وي�سعدنا تقدمي هذه البطولة املهمة يف �أبوظبي لن�ستعر�ض
�أف�ضل املواهب على م�ستوى املنطقة" .و�أ�شارت �إىل �أن موعد البطولة يتزامن
مع منا�سبة غالية ،وهو يوم املر�أة الإماراتية ،ما يوفر فر�صة مثالية لالحتفاء
بال�سيدات ،ودورهن الرائد يف جمتمعنا ،م�ؤكدة �أن احلدث �سي�ساهم يف ا�ستقطاب
املزيد من املواهب املحلية من الأجيال القادمة ،كما �سي�ساهم يف ت�شجيع ال�سيدات
على امل�شاركة يف الفعاليات واملنا�سبات الريا�ضية ،لإبراز دورهن الرائد والفعال يف
احلياة" .وحتظى البطولة برعاية جمل�س �أبوظبي الريا�ضي واحتاد الإمارات
للكرة الطائرة و�شركة ال��ر�ؤي��ة الدولية لال�ستثمار وقناة �أبوظبي الريا�ضية
وموا�صالت الإمارات وم�ست�شفى برجيل.

مب�شاركة  6فرق� ..أبوظبي ت�ست�ضيف الن�سخة الأوىل من ك�أ�س فاطمة بنت مبارك اخلليجية للكرة الطائرة
•• �أبو ظبي -وام:

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية عن �إط�لاق الن�سخة
االفتتاحية من ك�أ�س فاطمة بنت مبارك اخلليجية للكرة الطائرة لل�سيدات
 ،2022والتي تقام ب�أبوظبي من � 26إىل � 31أغ�سط�س اجلاري ،يف "جوجيت�سو
�أرينا" مبدينة زاي��د الريا�ضية .وت�ق��ام فعاليات ه��ذه الن�سخة بالتزامن مع
االح�ت�ف��االت بيوم امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة ،ومب�شاركة  72العبة ميثلن  6ف��رق هي
"فريق �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية وفريق نادي الو�صل
وفريق نادي �سيدات ال�شارقة" من الإمارات وفرق نادي "نورة" من ال�سعودية
ونادي "�سلوى ال�صباح" من الكويت ونادي "البحرين" من البحرين .وتتوزع
الفرق على جمموعتني ،ويقام الدور الأول من � 26إىل � 28أغ�سط�س ،وينطلق

و�أ�شار �إىل �أن البطولة اجلديدة جتمع نخبة من الالعبات املميزات من دول
خمتلفة من جمل�س التعاون اخلليجي ،لتوفر من�صة قيمة لل�سيدات للم�شاركة
والتفاعل واكت�ساب املزيد من اخلربات وا�ستعرا�ض قدراتهن الريا�ضية ،م�شيداً
باجلهود الكبرية التي تقدمها �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية،
ودورها الكبري لالرتقاء بالريا�ضة الن�سائية.
وقال عو�ض املن�صوري" :ي�سعدنا �أن يكون لنا دور يف �إطالق الن�سخة الأوىل من
البطولة ،ون�أمل �أن تكون ناجحة جلميع الفرق والالعبات امل�شاركات .نحن يف
االحتاد مت�أهبون على الدوام لتقدمي الدعم لأكادميية فاطمة بنت مبارك و�أي
م�ؤ�س�سة ريا�ضية �أخرى لإقامة بطوالت الكرة الطائرة .التعاون �سيكون وثيقاً
بيننا وبني الأكادميية ل�ضمان جناح تنظيم البطولة".
وقالت �أمل العفيفي" :ي�شكل �إط�لاق الن�سخة االفتتاحية من البطولة حلظة

الأنظار �شاخ�صة نحو بداية م�شوار هاالند مانيه جاهز بـ «الزي اجللدي التقليدي» لقيادة بايرن

ت�شخ�ص الأنظار نحو بداية م�شوار الهداف الرنوجي ال�شاب �إرلينغ هاالند مع
مان�ش�سرت �سيتي يف ال��دوري الإنكليزي لكرة القدم ،عندما يح ّل حامل اللقب
يق�ص كري�ستال باال�س و�أر�سنال
�ضيفا على و�ست ه��ام بعد غد الأح��د ،فيما ّ
اجلمعة �شريط املو�سم .وكانت �صفقة انتقال هاالند من بورو�سيا دورمتوند
اىل بطل �إنكلرتا ،الأب��رز يف ال��دوري حيث �أنفقت �أنديته �أكرث من مليار جنيه
ا�سرتليني ( 1.2مليار دوالر) لتعزيز �صفوفها ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.
ومن املتوقع �أن يع ّزز قدوم الرنوجي من قوّة مان�ش�سرت �سيتي الفائز بلقب بطل
الدوري الإنكليزي �أربع مرات يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
بيد �أن مو�سم �سيتي وه��االن��د مل يحقق االنطالقة امل��رج��وة باخل�سارة �أمام
ليفربول  3-1ال�سبت املا�ضي يف م�ب��اراة درع املجتمع التقليدية .ويخو�ض
مان�ش�سرت �سيتي ال��ذي ع� ّزز �صفوفه بالعب الو�سط الدفاعي ال��دويل كالفن
فيليب�س واملهاجم الأرجنتيني الواعد خوليان الفاري�س ،امتحانا �صعبا �ضد
و�ست هام يف العا�صمة الإنكليزية.
وكان و�ست هام قاب قو�سني �أو �أدنى من حرمان �سيتي من اللقب املو�سم املا�ضي
عندما تقدم عليه �2-صفر يف نهاية ال�شوط الأول يف املرحلة قبل الأخرية ،قبل
ان ينتزع الفريق ال�شمايل نقطة ثمينة كانت الفارق بينه وبني ليفربول يف ح�سم
اللقب.
وع ّزز و�ست هام الذي حقق نتائج الفتة املو�سم املا�ضي وناف�س بقوة على املراكز
الأربعة الأوىل معظم فرتات املو�سم قبل ان يرتاجع م�ستواه يف الأمتار الأخرية
�إىل املركز ال�سابع� ،صفوفه من خ�لال التعاقد مع املهاجم الإي�ط��ايل الواعد
جانلوكا �سكاماكا لتخفيف العبء على املهاجم ميكايل انتونيو.
وق��ال م��درب �سيتي الإ��س�ب��اين بيب غ��واردي��وال "ندرك امل�ع��اي�ير (يف الدوري
الإنكليزي) و�سنبلغها ب�أ�سرع وقت ممكن واحلفاظ على ما حققناه �سابقا".
وا�ضاف "ال �أ�شعر ب�أننا بعيدون عن ذلك كثريا ،لكن املباراتني الأولني �ضد و�ست
هام وبورمنوث �ستحددان م�ستوانا وما يتعني علينا القيام به".
يف املقابل ،يحل ليفربول �ضيفا ال�سبت على فولهام العائد اىل الدرجة املمتازة،
بعد مو�سم واح��د يف "ت�شامبيون�شيب" .ا�سته ّلت كتيبة امل��درب يورغن
كلوب املو�سم بتوجيه ر�سالة اىل مان�ش�سرت �سيتي ب�أنها جاهزة النتزاع
اللقب هذا املو�سم ،من خالل فوز منطقي  1-3يف درع املجتمع.
واذا كان ليفربول الذي ي�ضم النجم امل�صري حممد �صالح خ�سر جهود
مهاجمه ال�سنغايل �ساديو مانيه �أف�ضل العب يف �إفريقيا
ه ��ذا ال �ع ��ام وامل �ن �ت �ق��ل اىل ب ��اي ��رن ميونيخ
الأمل � � ��اين ،ف� ��إن ��ه يف امل �ق��اب��ل �ضم

املهاجم الأوروغوياين داروين نونيي�س الذي ت�ألق يف �صفوف بنفيكا الربتغايل
يف املو�سمني االخريين بت�سجيله  32هدفا يف  57مباراة .وكان نونيي�س افتتح
ر�صيده يف �صفوف ليفربول ب�شكل الفت عندما �سجل رباعية يف مرمى اليبزيغ
يف مباراة ودية انتهت ل�صالح فريقه �5-صفر ،قبل ان ي�سجل هدف االطمئنان
 1-3يف مرمى �سيتي يف الدرع اخلريية.
ويخو�ض مدرب مان�ش�سرت يونايتد اجلديد الهولندي �إريك تن هاغ معمودية
النار ،عندما ي�ستقبل فريقه برايتون على ملعب "اولدترافورد" .وكان مان�ش�سرت
يونايتد �سقط �سقوطاً مدوياً برباعية نظيفة� ،أمام برايتون يف اواخر الدوري
االنكليزي يف مو�سم �سيء للغاية لل�شياطني احلمر ،مكتفيا باملركز ال�ساد�س
ال��ذي ي�ؤهله للم�شاركة يف ال��دوري االوروب��ي (ي��وروب��ا ليغ) .بيد ان مهمة تن
هاغ لن تكون �سهلة ،وما زادها �صعوبة امل�شاكل التي يواجهها يف احل�صول على
خدمات العب و�سط بر�شلونة الهولندي فرنكي دي يونغ ،باال�ضافة اىل رغبة
جنم الفريق الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف الرحيل �أمال يف االن�ضمام اىل
فريق ي�شارك يف دوري ابطال اوروبا .ويح ّل ت�شل�سي ،ثالث املو�سم املا�ضي� ،ضيفا
على ايفرتون يف مباراة جتمع فريقني لديهما الكثري من الأ�سباب للتخوف من
املو�سم اجلديد .مل ت�سر االمور كما ي�شتهي املالك اجلديد لت�شل�سي رجل االعمال
االمريكي تود بوهلي حيث ا�شتكى مدربه االملاين توما�س توخل من الربنامج
املنهك لفريقه يف جولته االم�يرك�ي��ة ،حيث �سقط ب�ق��وة �أم ��ام ج��اره اللندين
ار�سنال برباعية نظيفة ،وم��ن ع��دم امت��ام �صفقات ك�برى حتى االن ما يجعل
فريقه "غري جاهز" بح�سب قوله .وخ�سر ت�شل�سي جهود مهاجمه البلجيكي
روميلو لوكاكو الذي عاد اىل �صفوفه مطلع املو�سم احلايل من دون ان يكون
املرمى ،فاعاره اىل فريقه ال�سابق �إن�تر االيطايل.
ف � � �ع � � ��اال ام� � � ��ام
وال يثق توخل اي�ضا مبواطنه املهاجم االخر
تيمو فرينر وقد يتخلى عنه اي�ضا اىل
ف��ري�ق��ه ال���س��اب��ق الي�ب��زي��غ االمل ��اين يف
ظ��ل ت �ق��اري��ر ��ص�ح��اف�ي��ة ا� �ش ��ارت اىل
امكانية التعاقد مع مهاجم بر�شلونة
الغابوين بيار امي�يري��ك �أوباميانغ.
وح �� �ص��ل ت���ش�ل���س��ي ح �ت��ى االن على
خ��دم��ات اجل �ن��اح االن�ك�ل�ي��زي الدويل
رحيم �سرتلينغ من مان�ش�سرت �سيتي،
وق �ط��ب ال ��دف ��اع ال���س�ن�غ��ايل خاليدو
كوليبايل من نابويل.
�أم��ا ايفرتون ال��ذي ي�شرف عليه ا�سطورة
و��س��ط ت�شل�سي ال���س��اب��ق ف��ران��ك المبارد،
ف �ي �� �س �ت �ه��ل امل ��و� �س ��م م ��ن دون مهاجمه
ال�برازي �ل��ي ري���ش��ارل�ي���س��ون املنتقل اىل
توتنهام ،يف حني ذك��رت تقارير بان
مهاجمه االخر دومينيك كالفرت
لوين �سيغيب اي�ضا لفرتة خم�سة
ا�سابيع بداعي اال�صابة.
وك ��ان اي �ف��رت��ون ع��ان��ى كثريا
املو�سم املا�ضي للبقاء �ضمن
ان��دي��ة ال�ن�خ�ب��ة ،منهياً
امل ��و�� �س ��م يف امل ��رك ��ز
ال�ساد�س ع�شر.

مل ي�ض ِّيع النجم اجلديد لنادي بايرن ميونيخ ،بطل ال��دوري الأملاين
لكرة ال�ق��دم ،ال��دويل ال�سنغايل �ساديو مانيه �أي وق��ت يف التعامل مع
زمالئه اجلدد ،كا�شفا عن �أنه �أح�ضر معه "الزي الأملاين التقليدي" �إىل
العا�صمة البافارية هذا ال�صيف.
يف مقابلة للموقع الر�سمي لنادي بايرن ميونيخ ،قال مانيه �إنه يحتفظ
بالبنطال اجل�ل��دي التقليدي "ليدرهوزن" ال��ذي ُمنح ل��ه عندما كان
يدافع عن �ألوان ريد بول �سالزبورغ النم�سوي على �أمل �أن يرتديه يو ًما
ما يف مهرجان "�أكتوبر" (مهرجان اجلعة) ال�شهري يف ميونيخ.
وقال مانيه عندما �سئل عما �إذا �سبق له ح�ضور املهرجان الذي ر�أى النور
قبل  222عا ًما "للأ�سف لي�س بعد ،لكنني �أتطلع حقًا لذلك".
و�أ� �ض��اف "حتى �أن �ن��ي امتلك لبا�س "ليدرهوزن" (ال�ب�ن�ط��ال اجللدي
التقليدي) يف املنزل منذ كنت �ألعب يف �سالزبورغ .احتفظت به لأنني كنت
دائ ًما �أحب ارتداءه و�أنا مهتم ب�شكل عام بالثقافات الأخرى".
وتابع "يف الواقع ،زرت املدينة (ميونيخ) مرات عدة �سابقا ،مع الأ�صدقاء.
وم��رة كنا يف ملعب �أليانز �أري�ن��ا ،يف م�ب��اراة يف دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا �ضد
�أر�سنال .يف ذلك الوقت ،مل �أك��ن �أتخيل بب�ساطة �أنني �س�ألعب هنا يف
يوم من الأيام".
ل��ن يظهر م��ان�ي��ه ،ال�ب��ال��غ م��ن العمر  30ع��ا ًم��ا ،يف امل�ق��دم��ة �أو
الو�سط فقط عندما ينظم بايرن ميونيخ مهرجانه ال�سنوي يف
�أيلول�/سبتمرب ،لكنه �أظهر بالفعل مدى �أهميته يف �صفوف
�صاحب الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب يف املانيا يف -2022
.2023
�سجل مانيه هدفا يف فوز بايرن ميونيخ على اليبزيغ  3-5يف
الك�أ�س ال�سوبر املحلية ال�سبت املا�ضي ،يف �أول مباراة ر�سمية له
مع النادي منذ انتقاله �إىل �صفوفه قادما من
ليفربول الإنكليزي هذا ال�صيف.
و� �ص��ول��ه �إىل م �ي��ون �ي��خ �ساعد
على تهدئة خماوف جماهري
بايرن ب�ش�أن رحيل الهداف
التاريخي الدويل البولندي
روب� � ��رت ليفاندوف�سكي
�إىل � �ص �ف��وف بر�شلونة
الإ�سباين ،يف وقت ي�سعى
ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري �إىل
ال� � � �ف � � ��وز ب ��ال� �ل� �ق ��ب
احلادي ع�شر تواليا
يف البوند�سليغا.
وج ��ه �أف���ض��ل العب
َّ
يف ال �ق��ارة ال�سمراء
ع� � � � ��ام� � � � ��ي 2019
و� ،2022إن��ذارا �شديد
اللهجة بعد املباراة قائال
�إن ب��اي��رن "ميكن �أن ي�ؤدي
ب�شكل �أف�ضل" على الرغم من
فوزه بالك�أ�س ال�سوبر العا�شرة.
و�أ�ضاف "�إنها فقط بداية املو�سم .ال
يزال لدينا الوقت للعمل نحو بلوغ
الكمال".
�سجل املهاجم الدويل ال�سنغايل
ّ
 120ه��دف��ا يف  269مباراة
م��ع ل�ي�ف��رب��ول ح�ي��ث ف��از ب�ألقاب
عدة �أبرزها دوري �أبطال �أوروبا
 2019وال � ��دوري الإنكليزي
 2020وم ��ون ��دي ��ال الأن ��دي ��ة
.2019

موهبته يف ت�سجيل الأه ��داف احلا�سمة يف امل�ب��اري��ات ال�ك�ب�يرة� ،ستكون
مفيدة يف الوقت ال��ذي يتطلع فيه ميونيخ �إىل تعوي�ض هدافه املرعب
ليفاندوف�سكي.
بينها هدفه الرائع يف مرمى قائد النادي البافاري مانويل نوير عندما
راوغه بذكاء وظهره �إىل املرمى قبل �أن يتابع الكرة داخل املرمى اخلايل،
مفتتحا الت�سجيل يف �إي��اب ثمن نهائي امل�سابقة القارية العريقة عام
 1-3( 2019يف ميونيخ بينها ثنائية ملانيه ،بعدما تعادال �صفر�-صفر
يف ليفربول) يف طريقه �إىل التتويج بلقبها،
و�سجل الدويل البولندي  344هد ًفا يف  375مباراة يف ثمانية موا�سم
مع بايرن ،على الرغم من اعتقاد ميونيخ �أن رحيل ليفاندوف�سكي قد
يكون نعمة مقنعة.
قال املدرب يوليان ناغل�سمان �إن تدريبات بايرن هذا العام كانت "�أقوى
قلي ً
ال" من املوا�سم ال�سابقة ،بينما قال الرئي�س التنفيذي �أوليفر كان �إن
التعاقد مع مانيه �سيجعل من ال�صعب على خ�صومه توقع ما �سيفعله.
وقال "ميكنكم ر�ؤية عدد الفر�ص التي �أتيحت لنا ( -و) كيف ميكن �أن
نفاجئ خ�صومنا".
اعتمد مانيه ب�شدة على ن�صيحة الع��ب و�سط بايرن
ميونيخ ال�سابق ال��دويل الإ�سباين تياغو �ألكانتارا،
زميله يف ليفربول ،عندما قرر االنتقال �إىل الدوري
الأملاين.
ق��ال "قبل انتقايل ،حتدثت م��ع تياغو� .أخربين
بكل ��ش��يء ع��ن ال�ف��ري��ق وامل��دي�ن��ة .اجلميع يعرف
هوية بايرن".
و�أ��ض��اف "بالن�سبة يل+ ،ميا �سان ميا�( +شعار بايرن
ميونيخ "هكذا نحن") تعني �أن الفريق ي�أتي
دائ� � ًم ��ا يف امل��رت �ب��ة الأوىل� .إن العمل
اجلماعي هو املهم ،ولي�س الفرد.
وهذا ما يجعل بايرن ميونيخ
مميزًا جدا".
لن يجلب مانيه فقط �سرعته
الفائقة وتهديده املت�سمر لهز
ال�شباك وخ�برت��ه على �أعلى
م �� �س �ت��وي��ات ،ول �ك��ن الالعب
ال � ��ذي � �س�ي�رت��دي القمي�ص
رق��م  ،17رف��ع ع��دد م�شجعي
ميونيخ بنحو  17مليونًا.
وقال مانيه "بلدي مكون
م��ن  17مليون �شخ�ص
جم� �ن ��ون ب� �ك ��رة القدم
وك � �ل � �ه� ��م م�شجعون
لبايرن الآن".
وا�ضاف "�أعتقد �أنكم
� �س�ت�رون ال�ك�ث�ير من
�أع �ل��ام ال �� �س �ن �غ��ال يف
ملعب �أل �ي��ان��ز �أرينا
هذا املو�سم".
وي � � � �ب� � � ��د�أ ب � ��اي � ��رن
م� � � � � �ي � � � � ��ون� � � � � �ي � � � � ��خ
ال �ن �� �س �خ��ة الـ60
ل �ل �ب ��ون ��د� �س �ل �ي �غ ��ا
م�ساء اليوم اجلمعة
خ� � � ��ارج �أر� � � �ض � ��ه �أم� � ��ام
�أي �ن�ت�راخ��ت فرانكفورت
ال �ف��ائ��ز ب�ل�ق��ب ب �ط��ل ال� ��دوري
الأوروبي "يوروبا ليغ".
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يطلق النار على موظف ماكدونالدز لأن البطاطا باردة !

�صداقة بني قطة وكلب �أعمى

�أ�صيب موظف يف �أح��د مطاعم ماكدونالدز بنيويورك
ب �ج��روح خ �ط��رة ن�ت�ي�ج��ة �إط�ل��اق � �ش��اب ال �ن��ار ع�ل�ي��ه بعد
م�شاجرة ت�سببت بها بطاطا مقلية باردة ،على ما �أفادت
�أم�س الأول الأربعاء �شرطة املدينة و�إحدى �صحفها.
ووق �ع��ت ه��ذه امل ��أ� �س��اة م���س��اء االث �ن�ين يف ب��روك�ل�ين ،وهي
�إح��دى املناطق اخلم�س يف مدينة نيويورك التي ت�شهد
يومياً عمليات �إطالق نار .و�أكدت �شرطة املدينة لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س �أنّ مطلق ال�ن��ار ال�ب��ال��غ � 20سنة اح ُتجز
ويُحاكم بتهمة "حماولة القتل" و"حيازة �سالح ناري".
واع ُتقلت �أي�ضاً حبيبة املوقوف البالغة  18عاماً وتحُ اكم
بتهمة "حيازة �سالح ناري" .و�أ�شارت الرواية التي �أفادت
بها �شرطة نيويورك و�صحيفة "نيويورك بو�ست" كذلك،
�إىل �أنّ �أحد املوظفني لدى "ماكدونالدز" ويبلغ � 23سنة
�أ�صيب بجروح خطرة يف رقبته نتيجة تعر�ضه لإطالق
ن��ار م�ساء االثنني ،وال ي��زال يف امل�ست�شفى فيما "حالته
حرجة" .وب ��د�أت احل��ادث��ة مب�شاجرة عنيفة وقعت بني
امر�أة تبلغ � 40سنة واملوظف يف �ش�أن بطاطا مقلية قالت
زبونة املطعم �إنها كانت ب��اردة ،على ما ذكرت ال�صحيفة
نق ً
ال عن م�صادر يف ال�شرطة .وبعدما �شعرت امل��ر�أة �أنّ
ّ
امل��وظ��ف ي�سخر منها ،توا�صلت م��ع ابنها ع�بر ات�صال
ب��ال�ف�ي��دي��و ،ف��و��ص��ل الأخ �ي�ر �إىل امل�ط�ع��م م�ت��وج�ه�اً نحو
املوظف قبل �أن يغادر االثنان املكان ويت�شاجرا خارجاً.
ثم �أخرج جنل الزبونة �سالحه و�أطلق النار على املوظف،
بح�سب ما نقلت ال�صحيفة عن ال�شرطة .ون�شرت �صحيفة
"نيويورك بو�ست" �صورة لل�ضحية مبا�شرة قبل وقوع
احلادثة ،و�أخرى تظهره م�ستلقياً على الر�صيف وم�صاباً
ب�شكل وا�ضح.

ن�ش�أت عالقة �صداقة قوية بني قطة وكلب بعد �أن فقد الأخري
ب�صره وبات بحاجة ملن يوجهه �أثناء حركته ،حيث قامت القطة
بهذا الدور ال�صعب.
فقد الكلب “بليز” ب�صره يف  ،2020وم�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن ،بد�أت
القطة بتوجيهه عرب موائها ،مما جعلهما �صديقني ال يتفارقان
�أب��داً .وكان الربيطاين روبن واجرن قد تبنى الكلب الذي ينتمي
لف�صيلة “جريمان �شيربد” يف  ،2019ويف �أول فح�ص طبي له،
وجد الأطباء البيطريون �أن الكلب يعاين من م�شاكل يف الر�ؤية.
ومت ت�شخي�ص الكلب “بليز” الحقاً بفقدان الب�صر يف �إحدى عينيه
مع وجود م�شاكل يف العني الأخرى .و�أو�صى الأطباء البيطريون
ب�إجراء عملية جراحية ملحاولة احلفاظ على ب�صر “بليز” قبل
�أن تدهور حالته� ،إال �أن الكلب �أ�صيب بفقدان الب�صر التام يف كلتا
عينيه قبل �إج��راء العملية .وكان على القطة “�ساتني” �أن تعتاد
على العي�ش مع “بليز” بعد �إ�صابته بالعمى ،عرب تنبيهه كلما
اقرتب منها ،قبل �أن تبد�أ مب�صاحبته يف جميع حتركاته لتوجيهه،
وهذا ما �أدى �إىل ن�شوء �صداقة قوية بينهما.

حريق كبري ب�سبب ت�صرف طائ�ش
ت�سبب ت�صرف طائ�ش م��ن رج��ل خ�لال ن��زه��ة� ،إىل ح��ري��ق كبري
التهم  60فدانا بوالية يوتا الأمريكية ،قبل �أن تلقي ال�سلطات
القب�ض عليه .و�ألقت ال�شرطة القب�ض على كوري �آالن مارتن (26
عاما) يوم االثنني لال�شتباه يف اندالع حريق كبري يف منحدر تل
�سربينغفيل بوالية يوتا .ويف تغريدة على موقع تويرت ،قال مكتب
عمدة مقاطعة يوتا �إن م��ارت��ن مت حجزه ب�سبب احل��رق املتهور
وح �ي��ازة امل��اري�ج��وان��ا و�أدوات امل �خ��درات .ون�ق�لا ع��ن ب�ي��ان ال�سبب
املحتمل الذي قدمته مقاطعة يوتا ،ذكرت و�سائل الإعالم املحلية
�أنه عندما حاول مارتن "حرق عنكبوت ،ا�شتعلت املنطقة املحيطة
وبد�أت النار تنت�شر ب�سرعة كبرية" .وقال امل�س�ؤولون �إن ت�صرفات
مارتن كانت طائ�شة و "ت�سببت يف خطر على حياة الإن�سان".
وهرعت خدمات ال�ط��وارئ �إىل مكان احل��ادث قبل ب��دء العمليات
اجل��وي��ة ،ح�ي��ث �أ��س�ق�ط��ت ال �ط��ائ��رات ح��ري�ق��ا يف حم��اول��ة لإطفاء
ال �ن�يران .وق��ال م���س��ؤول��ون �إن ال �ن�يران انت�شرت ب�سرعة ب�سبب
الظروف اجلافة ،من قاع اجلبل �إىل قمته.
و�أفادت وكالة �أ�سو�شيتد بر�س �أن �سبن�سر كانون من مكتب �شرطة
مقاطعة يوتا قال �إنه على الرغم من العثور على املاريجوانا يف
منت�ش.
حوزة مارتن� ،إال �أنه ال يبدو �أنه ٍ

وظيفة تذ ّوق �سكاكر مقابل � 100ألف دوالر

حوت تائه يف نهر قرب باري�س
قالت ال�سلطات الفرن�سية� ،إن حوتا �أبي�ض �ضل طريقه يف نهر
ال�سني ب�شمال البالد ،وحثت النا�س على االبتعاد عنه حتى ال ي�شعر
بالتوتر .وقالت منطقة نورماندي يف بيان �إن احليتان البي�ضاء،
التي تعي�ش ع��ادة يف امل�ي��اه القطبية و�شبه القطبية ،وك��ذل��ك يف
م�صب نهر �سان لورانفي كيبيك بكندا ،تهيم �أحيانا جنوبا وميكنها
البقاء على قيد احلياة م�ؤقتا يف املياه العذبة .و�أ�ضافت ال�سلطات
�أنها تعمل حاليا على تقييم احلالة ال�صحية للحوت .ويف �أواخر
مايو ،نفق حوت مري�ض لأ�سباب طبيعية بعد �أن انف�صل عن عائلته
وقطع ع�شرات الأميال و�صوال �إىل نهر ال�سني ،وذلك بعدما ف�شلت
حماوالت �إر�شاده للعودة �إىل البحر .وبعد �شهر �شوهد حوت �آخر
طوله � 10أمتار ويُعتقد �أنه من حيتان املنك يف نهر ال�سني ،وهو
ممر مائي مزدحم يربط باري�س بالبحر.

حريق غابة بعد انفجار
م�ستودع للذخرية
ان��دل��ع ح��ري��ق غ��اب��ات كبري �صباح
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س يف ب ��رل�ي�ن �إث ��ر
انفجار يف م�ستودع ذخرية لل�شرطة
ح�سبما �أعلنت �إدارة الأطفاء م�ؤكدة
�أن عنا�صرها يكافحون لل�سيطرة
على الو�ضع.
و�أك � ��دت ف ��رق الإط �ف ��اء �أن "غابة
غ��رون �ي �ف��ال��د ت���ش�ه��د حريقا" يف
غرب املدينة و"هناك انفجارات".
و�أ��ض��اف��ت �أن "احلريق امتد على
م �� �س��اح��ة  15ال� ��ف م�ت�ر مربع،
�أوال يف م��وق��ع ل �ت �خ��زي��ن ذخ�ي�رة
ومتفجرات لل�شرطة ون��زع فتيلها
ثم يف الغابة املحيطة".
و� �ص��رح م�ت�ح��دث ل��وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س �أن "الو�ضع غ�ي�ر وا�ضح
وال�ن�يران م�ستمرة يف االنت�شار يف
ال�غ��اب��ة ب�شكل ال ميكن ال�سيطرة
عليه" .وت � �ع� ��ذر ع� �ل ��ى عنا�صر
الإطفاء التدخل على الفور ب�سبب
خطر حدوث انفجار.
وق� ��د مت ��رك ��زوا يف حم �ي��ط يبعد
ك �ي �ل��وم�ترا واح � ��دا ع ��ن م�ستودع
ال ��ذخ�ي�رة ح �ي��ث دوت انفجارات
عدة .وت�شهد منطقة برلني جفافا
�شديدا.
و�أتى حريق غابات كبري يف متوز/
يوليو على �أك�ثر من  850هكتارا
يف ج �ن��وب ب��ران��دن �ب��ورغ املنطقة
املحيطة بالعا�صمة.
�إىل اجل � �ن� ��وب ،م ��ا زال عنا�صر
الإن� � �ق � ��اذ ي� �ك ��اف� �ح ��ون ح ��ري� �ق ��ا يف
حممية "�سوي�سرا البوهيمية" بد�أ
يف ت�شيكيا قبل �أن ميتد �إىل �أملانيا.
وت�ط��ال م��وج��ة ح��ر ج��دي��دة �أملانيا
مثل بقية �أوروبا.
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املمثلة الأمريكية جوي كينغ حت�ضر العر�ض الأول لفيلم  Bullet Trainيف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

م�أ�ساة طفل على �أجهزة الإنعا�ش
ت�شغل م�أ�ساة �إن�سانية ال�شارع الربيطاين ه��ذه الأي��ام ،بطلها طفل فاقد
للوعي ،مربوط ب�أجهزة تبقيه على قيد احلياة ،ولكن الق�صة قد ت�صل
لنهايتها ب�سبب قرار �أوروبي "قا�س" .ورف�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان م�ساء �أم�س الأول الأربعاء طلبا عاجال قدمه والدا فتى بريطاين
يبلغ  12عاما "ميت دماغيا" لعدم ف�صله عن �أجهزة الإنعا�ش التي تبقيه
على قيد احلياة.
ويقبع �أرت�شي باتر�سبي يف �أحد م�ست�شفيات لندن منذ �أبريل وهو يف حالة
غيبوبة ،ويعتربه الأط�ب��اء ميتا دماغيا ،وك��ان الق�ضاء الربيطاين �سمح
للم�ست�شفى منت�صف يوليو بف�صله عن �أجهزة الإنعا�ش التي تبقيه حيا.
ويرف�ض وال��داه ،هويل دان�س وب��ول باتر�سبي ،ذلك القرار ،وهما يقوالن
�إنهما يريدان �إعطاءه كل الفر�ص املمكنة للتعايف و�إنهما ر�أيا عالمات على
احلياة يف عينيه .ورغم االنتكا�سات القانونية املتتالية ،قدّم الوالدان طلبات
ح�صال من خاللها على مهل عدة يف الأيام الأخرية رغم املواعيد النهائية
التي كان قد حددها الق�ضاة لف�صل الفتى عن الأجهزة.
وفيما كان مقررا و�ضع حد للعالج عند ال�ساعة  10:00بتوقيت غرينت�ش
بعد قرار جديد من املحكمة العليا الربيطانية ،قدم الوالدان طلبا �أمام
املحكمة الأوروب�ي��ة حلقوق الإن�سان قبل �ساعات قليلة ملنع تنفيذه .لكن
املحكمة الأوروبية ق�ضت م�ساء الأربعاء ب�أن طلبهما غري مقبول.

احلبال حتا�صر مظليا والنجاة يف اللحظة الأخرية

عا�ش مظلي حلظات مرعبة كادت تودي بحياته ،بعدما هبت رياح قوية �أدت
�إىل ت�شابك احلبال حول ج�سمه معر�ضة �إياه للخطر.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أم�س اخلمي�س �أن احلادثة وقعت
�أورغانيا� ،شمايل �إ�سبانيا ،بينما كان كيفن فيليب ميار�س القفز الأكروباتي
احلر الذي يتحدى اجلاذبية يف املنطقة.
ووثق �شريط فيديو حلظات واجه فيها املظلي ال�سوي�سري م�شكلة خطرية،
وه��ي ت�شابك ج�سمه بحبال املظلة ،وا�ستمر اال�ضطراب يف حركة املظلي
فرتة من الوقت.
ومت�ك��ن املظلي يف نهاية امل �ط��اف ،وق�ب��ل حل�ظ��ات م��ن اال��ص�ط��دام القاتل
بالأر�ض ،من اال�ستعانة فتح مظلتني احتياطيتني يدويا ،مما جعل الهبوط
على الأر�ض �آمنا .وجرى ت�صوير الفيديو بكامريا بزاوية  360درجة كانت
مثبتة على خ��وذة املظلي ،ون�شر الفيديو على ح�سابه مبوقع "يوتيوب"،
حيث قال �إن امل�شكلة بد�أت عندما حاول تنفيذ حركة �أكروباتية.
وكانت هناك لقطات �أخ��رى ،ج��رى ت�صويرها من الأر���ض �أظ�ه��رت مدى
ال�سقوط ال�سريع للمظلي قبل �أن يتدارك الأمر ،حيث كان الهبوط �سليما

اجلوكر يعود ..الك�شف
عن موعد اجلزء الثاين
بعد النجاح ال�ساحق للجزء الأول من �سل�سلة
ف�ي�ل��م "اجلوكر" اجل��دي��دة� ،أع�ل�ن��ت ال�شركة
املنتجة م��وع��د ع��ر���ض اجل��زء ال�ث��اين املرتقب
للفيلم .وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ��ش��رك��ة وارنر
ب��راذرز ،الأرب�ع��اء� ،إن من املقرر عر�ض اجلزء
ال �ث��اين م��ن ف�ي�ل��م الإث � ��ارة (اجل��وك��ر) الفائز
بجائزتي �أو�سكار ،والذي يركز على ق�صة �أحد
�أ�شهر �أ��ش��رار الكتب امل�صورة يف ال�ع��امل ،بدور
العر�ض ،يف الرابع من �أكتوبر .2024
و�أ� �ض��اف املتحدث �أن واك�ي�ن فينيك�س �سيعود
للعب دور ال�ب�ط��ول��ة يف ال�ف�ي�ل��م ،وال ��ذي �أهله
للفوز ب�ج��ائ��زة �أف���ض��ل ممثل يف اجل��زء الأول
ال ��ذي ��ص��در ع��ام  2019وي ��روي ق�صة حياة
ال �ع��دو ال �ل��دود للبطل اخل� ��ارق "بامتان" �أو
ال ��رج ��ل ال� ��وط� ��واط .وح �ق��ق ال �ف �ي �ل��م جناحا
�ساحقا ،حيث �صور �شخ�صية "اجلوكر" ب�شكل
� �س��وداوي خمتلف مت��ام��ا ،ع��ن جميع الأفالم
ال�سابقة التي �صورت ال�شخ�صية.

ن�شر متجر كاندي فان هاو�س االلكرتوين لبيع ال�سكاكر
�إع�ل�ان �اً ي�شري ف�ي��ه �إىل رغ�ب�ت��ه يف ت��وظ�ي��ف "مدير عام
لل�سكاكر" يتوىل ت��ذوق �أك�ثر م��ن  3500حبة �سكاكر
�شهرياً ،مقابل تلقيه مئة �ألف دوالر كندي كراتب �سنوي.
وتتمثل مهام املوظف اجلديد بـ"�إدارة �سيا�سة ت�صنيع
ال���س�ك��اك��ر ل��دى "فان هاو�س" وت��وج�ي��ه ع�م��ل متذوقي
ال�سكاكر الثالثة" الذين وظفتهم ال�شركة.
وقالت الناطقة با�سم متجر "كاندي فان هاو�س" فاني�سا
جاناكيجيف�سكي-ريبيلو لوكالة فران�س بر�س "يف بداية
ال �ع��ام ال �ف��ائ��ت ،ك � ّن��ا ن�ب�ح��ث ع��ن م�ت��ذوق��ي ��س�ك��اك��ر ،وهم
امل�س�ؤولون الأ�سا�سيون عن التذ ّوق لدينا".
و�أ�ضافت "نبحث حالياً عن مدير ع��ام لل�سكاكر ليكون
م�س�ؤو ًال عن عمل املتذوقني" .و�سيتوىل املوظف امل�ستقبلي
مهام عدة �أبرزها �إعطاء موافقته على املنتجات اجلديدة
وعقد اجتماعات للق�سم امل�س�ؤول عن ال�سكاكر بالإ�ضافة
�إىل دوره كـ"مدير للمتذوقني" ،وتوليه ك��ل م��ا يتعلق
بـ"الأمور امل�سلية" يف ال�شركة .وعر�ض العمل هذا متاح
لأي �شخ�ص يعي�ش يف �أمريكا ال�شمالية ويتخطى عمره
اخلم�س �سنوات .وي�شري اعالن التوظيف �إىل انّ املتقدم
�إىل الوظيفة ينبغي طبعاً �أن يتمتع بح�س تذ ّوق رفيع وان
يكون �شغوفاً بال�سكاكر .وذكر املتجر �أنه تلقى يف غ�ضون
�أ�سبوعني �أكرث من مئة � 100ألف طلب توظيف .وقالت
جاناكيجيف�سكي-ريبيلو �إنّ "غالبية ه� ��ؤالء ه��م من
البالغني لكنّ حوايل  25%منهم ي�شكلون �أطفا ًال".

طهاة ي�ضيفون مفاهيم جديدة �إىل املطبخ الفل�سطيني
تنت�شر رائحة املعجنات اللذيدة التي تخرج من
ف��رن الطابون من �أح��د �أزق��ة البلدة القدمية يف
القد�س ال�شرقية املحتلة التي ينطلق منها طهاه
فل�سطينيون �إىل �أن �ح��اء ال �ع��امل ح��ام�ل�ين معهم
ثقافة �أكالتهم اللذيذة التي يجمعون فيها بني
مفاهيم طهو جديدة والتم�سك بتقاليدهم.
و�أدى ه ��ذا االجت� ��اه اىل ف�ت��ح �شهية دور الن�شر
لإ�صدار كتب عن املطبخ الفل�سطيني.
ي �ق��ول رج ��ل االع �م��ال الفل�سطيني ن���ص��ار عودة
��ص��اح��ب مطعم "طابون" ال���ص�غ�ير وق��د فاحت
رائحة املخبوزات يف الفرن "�أعتقد �أن الأمر يتغري
للأف�ضل  ،فالعديد من الفل�سطينيني حر�صاء
على الرتويج لأطعمتهم"� .أم�ضى ع��ودة الأ�شهر
القليلة املا�ضية يتتبع ال��ذواق��ة وه��م يتجولون
داخ��ل وخ��ارج مطعمه اجل��دي��د ال��ذي �سماه على
ا�سم الفرن الطيني التقليدي الطابون.
يتناول رواد املطعم معجنات كـ"اللحمة بعجني"
�أو "ال�صفيحة"� ،أع �دّت على الطريقة الأرمنية
التي تتميز بعجينتها الرقيقة االقل �سماكة من

ال�سجن � 4سنوات خلاطف كالب ليدي غاغا

ُحكم يف لو�س �أجنلي�س بال�سجن �أربع �سنوات على �أحد الرجال الثالثة املتهمني
مبهاجمة موظف لدى ليدي غاغا بهدف خطف كالب النجمةز
و�أق ّر جايلني كي�شون وايت (� 20سنة) مب�شاركته يف عملية �سرقة الكالب ،م�شرياً
�إىل �أنه �أحد اطراف املجموعة التي �أطلقت النار على راين في�شر �أثناء قيامه
يف هوليوود يتنزيه كالب ليدي غاغا الثالثة من نوع البولدوغ الفرن�سي يف
�شباط /فرباير  .2021و�أظهرت لقطات �ص ّورتها كامريات املراقبة رجلني
ينزالن من �إح��دى ال�سيارات قرب املوظف قبل �إط�لاق النار عليه و�إ�صابته
يف ��ص��دره .ث��م خطف ال��رج�لان كلبني م��ن الثالثة هما كوجي وغو�ستاف
وف ّرا تاركني راين في�شر ينزف على الأر�ض� .أما الكلب الثالث امللقب "مي�س
�إجا" ،فهرب قبل �أن يعود الحقا �إىل في�شر .وعر�ضت �صاحبة �أغنيتي "بوكر
فاي�س" و"باد رومان�س" مكاف�أة قدرها ن�صف مليون دوالر ملن يتم ّكن من �إعادة
كلبيها لها .وكانت امر�أة �أعادت للمغنية الكلبني مدعية �أنها وجدتهما
مقيدين على �أحد الأعمدة قبل �أن تقب�ض عليها ال�شرطة التي
ذكرت � ّأن املر�أة كانت على عالقة مع والد �أحد امل�شتبه فيهم.

تلك الفل�سطينية ،وي�ت��ذك��ر ع��ودة "ال�صفيحة"
عندما كان �صاحب فرن �أرمني يبيعها قبل عقود
فيزدحم حمله بح�شود يف ليل البلدة القدمية.
وق��ال ع��ودة ال��ذي يقدم البرية والنبيذ من �صنع
فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة �إن "اللحمة
بعجني" الأرمنية "باتت ج��زء�أً من ثقافة االكل
الفل�سطيني" .م�ضيفا"هذا مهم للغاية لأن هذا
ي�ؤكد الوجود الفل�سطيني وري��ادة الأعمال ،نحن
بحاجة �إىل �أن نفخر مبنتجاتنا".
اف �ت �ت��ح "طابون" ال �ع��ام امل �ن �� �ص��رم يف م��ا ك ��ان يف
ال�سابق متج ًرا للهدايا التذكارية للعائلة،وهو
جزء من �سل�سلة من احلانات واملقاهي واملطاعم
الفل�سطينية ال�صغرية اجلديدة اتخذت لها مواقع
داخل القد�س القدمية يف الآونة االخرية.
و�إ�ضافة اىل هذه املواقع ال�صغرية املوجودة داخل
�أ�سوار البلدة القدمية ،انت�شرت مطاعم �أك�بر يف
مناطق �أخرى من القد�س ال�شرقية التي �ضمتها
�إ�سرائيل  ،مثل حي ال�شيخ جراح � ،أو �أبعد من ذلك
يف مدينة رام اهلل .

خمرجا باتغريل م�صدومان
بقرار عدم عر�ض الفيلم
�أع � � ��رب خم ��رج ��ا ف �ي �ل��م باتغريل
�أم�س الأول الأربعاء عن ذهولهما
بقرار ا�ستديوهات "وورنر براذرز
دي�سكفري" ع��دم ع��ر���ض عملهما
م��ع �أن�ه�م��ا ��ش��ارف��ا �إجن� ��ازه بتكلفة
بلغت  90مليون دوالر.
وارت�أت "وورنر براذرز دي�سكفري"
تعليق عر�ض فيلم البطلة اخلارقة
"الفتاة الوطواط" ال��ذي انتهى
ت���ص��وي��ره ،ال يف دور ال�سينما وال
عرب من�صتها "�إت�ش بي �أو ماك�س"
التي كان من املفرت�ض �أن تتيحه
يف الواليات املتحدة.
وت� � � � � ��ؤدي ل �ي �� �س �ل��ي غ ��ري� �� ��س دور
البطولة يف ه��ذا الفيلم املقتب�س
م� ��ن م� �غ ��ام ��رات � �ش �خ �� �ص �ي��ة "دي
� �س��ي كوميك�س" ،ف �ي �م��ا يتوىل
مايكل كيتون جم��دداً دور الرجل
الوطواط (بامتان) ال�شهري.
وكتب املخرجان البلجيكيان عادل
العربي وبالل ف ّ
الح عرب �إن�ستغرام
"ن�شعر باحلزن والذهول من هذا
الأخ� �ب ��ار ،وال ن ��زال ع��اج��زي��ن عن
ت�صديقه".
و�أ�� �ض ��اف ��ا "كنا ن � ��ود �أن يتمكن
اجلمهور يف كل �أنحاء العامل من
م�شاهدته وفهمه".
و�أك � ��دت ل�ي���س�ل��ي غ��ري ����س يف بيان
عرب ح�سابها على �إن�ستغرام م�ساء
الأرب � �ع� ��اء �أن� �ه ��ا "فخورة باحلب
وال�ع�م��ل اجل ��اد والت�صميم الذي
و��ض�ع��ه ج�م�ي��ع امل�م�ث�ل�ين املذهلني
وطاقم عمل يف ه��ذا الفيلم مدى
�سبعة �أ�شهر يف ا�سكتلندا".

