 21قتي ًال يف ا�شتباكات ال�سويداء

�ص 07

تركيا :العملية الع�سكرية ب�شمال �سوريا قد تبد�أ ب�أي وقت

املدر�سة الرقمية تفتتح �أول

مركز تعلم رقمي يف كولومبيا

•• دم�شق-وكاالت:

�أكد املتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية �إبراهيم قالن �أم�س الأربعاء �أنه من املمكن
تنفيذ العملية الع�سكرية لبالده ب�شمال �سوريا «يف �أي وقت» ،وفقا لتقييم املخاطر
الأمنية بالن�سبة لأنقرة.
ونقلت قناة «تي �آر تي» عن قالن قوله «لن نطلب الإذن من �أحد لتنفيذ العملية
الع�سكرية ب�شمال �سوريا ..ل�سنا م�ضطرين لإخبار �أحد عن موعدها».
وكان وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوي�ش �أوغلو ،قد �أدىل بنف�س الت�صريحات
تقريبا اخلمي�س املا�ضي ،قائال �إن تركيا «ال تطلب الإذن مطلقاً» من �أي �أحد قبل
�شن عملية ع�سكرية يف �سوريا.
هذا و�أفاد م�صدر �سوري �أم�س الأربعاء مبقتل � 21شخ�صاً جراء مواجهات م�سلحة
بني جمموعة موالية للقوات ال�سورية وجمموعات حملية يف حمافظة ال�سويداء
جنوب �سوريا.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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لأن «فل�سفته خمتلفة»

 28صفحة -الثمن درهمان

�أمام �سموه� ..أربعة ق�ضاة مبحاكم مركز دبي املايل العاملي ي�ؤدون اليمني القانونية

برئا�سة حممد بن را�شد جمل�س الوزراء يعتمد �إن�شاء اللجنة
الوطنية لل�صحة العامة و�إعادة ت�شكيل املجل�س ال�صحي
•• �أبوظبي -وام:

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان
رئي�س الفلبني ب�ضحايا الزلزال

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» برقية تعزية �إىل فخامة فريديناند م��ارك��و���س رئي�س جمهورية
الفلبني يف �ضحايا الزلزال الذي تعر�ض له �شمال مانيال و�أ�سفر عن قتلى
وجرحى  ..متمنياً �سموه ال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» برقية تعزية مماثلة
�إىل فخامة فريديناند ماركو�س رئي�س جمهورية الفلبني.

اع�ت�م��د جم�ل����س ال � ��وزراء برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء حاكم
دب��ي «رع��اه اهلل» � ،إن���ش��اء «اللجنة
الوطنية لل�صحة العامة» برئا�سة
م �ع��ايل ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن حممد
ال�ع��وي����س وزي ��ر ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع  ،كما اعتمد املجل�س �إعادة
ت�شكيل املجل�س ال�صحي برئا�سة
معاليه.
وتف�صي ً
ال ،اعتمد جمل�س الوزراء
ت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة يف وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع ت�سمى «اللجنة
الوطنية لل�صحة العامة» املن�ش�أة
مب��وج��ب ال�ق��ان��ون االحت� ��ادي رقم
 /13/ل���س�ن��ة  2020يف �ش�أن
ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ب��رئ��ا��س��ة معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزي ��ر ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ،
وع�ضوية عدد من ممثلي الوزارة
واجل � �ه� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة واجل� �ه ��ات
امل �ع �ن �ي��ة .وي ��أت ��ي ال �ق ��رار يف �إط ��ار

�أمام حممد بن را�شد الق�ضاة ي�ؤدون اليمني القانونية عن بعد (وام)
توفري منظومة وقائية احرتازية على �صحة الإن�سان وم�سبباتها رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء حاكم
متكاملة لتعزيز وحماية ال�صحة و�أ�ساليب وقاية �صحة الإن�سان دب��ي «رع ��اه اهلل»� ،أرب �ع��ة ق�ضاة،
العامة يف املجتمع ،ورفع م�ستوى واملجتمع والرتكيز على �أمناط اليمني القانونية ،عن بُعد وعرب
تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي� ،إيذاناً
اجلاهزية والت�أهب واال�ستجابة احلياة ال�صحية.
ملواجهة امل�شاكل ال�صحية ،ورفع من جهة �أخرى �أدى �أمام �صاحب بان�ضمامهم �إىل حماكم مركز
م�ستوى وعي املجتمع باملخاطر ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد دبي املايل العاملي،
(التفا�صيل �ص)2
املحتملة وال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت�ؤثر �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة

افتتاح مركز مراقبة ت�صدير احلبوب عرب البحر الأ�سود �إىل الأ�سواق العاملية

رو�سيا تعلن تدمري � 100صاروخ هيمار�س يف دونيت�سك
•• عوا�صم-وكاالت:

د� �ّ�ش ��ن ر� �س �م �ي��ا �أم� �� ��س الأرب � �ع� ��اء
م��رك��ز تن�سيق � �ص��ادرات احلبوب
الأوك��ران �ي��ة ع�بر ال�ب�ح��ر الأ�سود
يف �إ�سطنبول مبوجب االتفاقات
املوقعة يف  22يوليو.
وقال وزير الدفاع الرتكي خلو�صي
�أكار يف مرا�سم ق�صرية� ،إن املركز
ال��ذي يقع يف �أك��ادمي�ي��ة ع�سكرية
� �س �ي��دي��ره «خ �م �� �س��ة مم �ث �ل�ين من
رو�سيا و�أوكرانيا والأمم املتحدة،
بالإ�ضافة �إىل تركيا ،بعدد مت�ساو
من الع�سكريني واملدنيني».
و�أو�ضح �أكار �أن «الذين �سيعملون
هنا يعلمون �أن عيون العامل كله
ع�ل�ي�ه��م» ،م�ع��رب��ا ع��ن �أم �ل��ه يف �أن
«ي���س��اه��م امل��رك��ز ب�شكل �أف���ض��ل يف
ت�ل�ب�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات الإن�سانية
وال�سالم اجلماعي».
و�أ��ض��اف �أن القوافل �ستبحر من
م��وان��ئ �أودي���س��ا وت�شرنومور�سك
وي� ��وزين ،وف�ق�م��ا ذك ��رت «فران�س
بر�س».
ومبوجب االتفاقات التي �أبرمت
ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران� �ي ��ا وتركيا

البنتاغون :ت�صرفات ال�صني يف
�آ�سيا تهدد بوقوع «حادث خطري»
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أع � �ل ��ن م �� �س��اع��د وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
الأم �ي��رك � ��ي ل � �� � �ش � ��ؤون الأم� � � ��ن يف
املحيطني الهندي وال �ه��ادي �إيلي
رات�نر �أم�س الأرب�ع��اء �أن ت�صرفات
ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي
ت �ه��دد ب��وق��وع «ح� ��ادث خ �ط�ير» يف
�آ�سيا واملحيط الهادي.
وق��ال يف كلمة خ�لال ن��دوة مبركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية
يف وا�شنطن« :على مدى ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ،زاد عدد عمليات
االع �ت��را� � ��ض اجل �ي �� ��ش ال�صيني
غ�ير الآم �ن��ة ل�ل�ط��ائ��رات وال�سفن
الع�سكرية التابعة للواليات املتحدة
الأم�يرك �ي��ة وحلفائها و�شركائها
ال��ذي��ن يعملون ب�شكل ق��ان��وين يف
امل�ج��ال اجل��وي ال ��دويل ف��وق بحر
ال�صني اجلنوبي ب�شكل كبري».
كما �أ�ضاف �أنه «�إذا ا�ستمر اجلي�ش
ال�صيني با�ستخدام ه��ذا النموذج
م��ن ال �� �س �ل��وك ،ف � ��إن وق� ��وع حادث
كبري يف �آ�سيا �سيكون جمرد م�س�ألة
وقت».

افتتاح مركز التن�سيق امل�شرتك بح�ضور الأمم املتحدة وع�سكريني من رو�سيا و�أوكرانيا وتركيا يف �إ�سطنبول« .رويرتز»
والأمم املتحدة� ،سيكون هذا املركز العالقة يف املوانئ ب�سبب العملية املرافئ املحددة لت�صدير احلبوب
م�ك�ل�ف��ا �إج� � ��راء ع�م�ل�ي��ات تفتي�ش الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا «ا�ست�أنفت عملها».
و�أ�ضافت البحرية الأوكرانية على
ل�ل���س�ف��ن ل ��دى �إب� �ح ��اره ��ا ،ول ��دى منذ  24فرباير.
و�صولها �إىل �إ�سطنبول للتحقق و�أع�ل�ن��ت �أوك��ران �ي��ا ،ي��وم الأربعاء ،تطبيق «تلغرام» :يف �إط��ار توقيع
ا�ستئناف عمليات ت�صدير احلبوب اتفاق حول فتح املوانئ الأوكرانية
من �أنها ال تنقل �إال احلبوب.
وتعاين الأ�سواق العاملية من نق�ص م��ن موانئها ،بعد توقفها ج ّراء لت�صدير احلبوب ،ا�ست�أنفت موانئ
�أودي�سا وت�شورنومور�سك ويوجني
� �ش��دي��د يف امل �ح��ا� �ص �ي��ل الزراعية العملية الع�سكرية الرو�سية.
وخ �� �ص��و� �ص��ا ال �ق �م��ح الأوك � � ��راين ،وذك��رت البحرية الأوك��ران�ي��ة� ،إن (بيفديني) العمل.

رد ًا على حملة ت�شكيك من املعار�ضة

هيئة انتخابات تون�س ت�ؤكد �صحة نتائج اال�ستفتاء
•• تون�س-وكاالت:

�أك � ��دت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ستقلة
لالنتخابات يف تون�س� ،أن النتائج
الأولية لال�ستفتاء على الد�ستور
اجلديد للبالد التي �أعلنت عنها
�صحيحة وال ت�شوبها �أية �أخطاء،
وذل��ك رداً على حملة ت�شكيك يف
الأرق � ��ام وال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي تقودها
املعار�ضة .و�أم����س الأول� ،أعلنت
الهيئة �أن �أك�ثر م��ن  94%من
الناخبني �صوتوا ل�صالح اعتماد
ال��د��س�ت��ور اجل��دي��د ال��ذي طرحه
الرئي�س قي�س �سع ّيد ،يوم االثنني
ع�ل��ى ا��س�ت�ف�ت��اء ع ��ام� � ،ش��ارك فيه
نحو  3ماليني تون�سي ،ون�شرت
ال �ن �ت ��ائ ��ج ال �ت �ف �� �ص �ي �ل �ي��ة ون�سب
امل�شاركة يف كل حمافظات البالد.
كما واجهت الأرقام التي �أعلنتها
هيئة االنتخابات ،حملة ت�شكيك،
خا�صة من �أحزاب املعار�ضة ،التي
اتهمتها بالتزوير ،و�أك��دت وجود
�إخ� �ل ��االت و�أخ � �ط� ��اء ع ��دي ��دة يف

الفجر الريا�ضي

بايرن ميونيخ مل ي�ضم رونالدو
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�أخبار الإمارات

رئي�س الهيئة العليا لالنتخابات خالل الإعالن عن نتائج اال�ستفتاء على الد�ستور.
ت�شوبها �أية �أخطاء ،و�أنها ن�شرت
الأرقام التي نقلتها الهيئة.
وردّا ع�ل��ى ذل� ��ك� ،أق� � � ّرت الهيئة جميع التفا�صيل التي مت عر�ضها
يف بيان تو�ضيحي ن�شرته �أم�س ب��امل��رك��ز الإع�لام��ي مبا�شرة بعد
الأرب � �ع� ��اء ،ب�ت���س� ّرب خ �ط ��أ مادي االنتهاء من الإعالن عن النتائج
متثل يف �إحلاق جدول غري حمينّ
الأولية.
��ض�م��ن م�ل�ح�ق��ات ق� ��رار النتائج ك�م��ا �أ� �ض��اف��ت �أن عملية جتميع
ب� ��إح ��دى ��ص�ف�ح��ات��هّ ،
مت تفاديه ال �ن �ت ��ائ ��ج اخل ��ا�� �ص ��ة با�ستفتاء
ب���س�ح��ب ال �� �ص �ف �ح��ة م ��ن امللحق  ،2022مت��ت طبقا للقوانني
الر�سمي املعتمد ،و�شددت على �أن والإج� ��راءات الرتتيبية املعمول
النتائج التي �أعلنتها �صحيحة وال بها.

م �ي��دان �ي �اً� ،أع �ل �ن��ت وزارة الدفاع
الرو�سية �أم�س الأربعاء �أن القوات
الرو�سية دم��رت �أك�ثر م��ن 100
�صاروخ "هيمار�س" الأمريكي من
خالل ا�ستهداف م�ستودع ذخرية
يف الـ 24م��ن ي��ول�ي��و يف منطقة
دنيربوبرتوف�سك بدونيت�سك.
و�أ� �ض��اف��ت يف ب�ي��ان�ه��ا ال �ي��وم��ي �أن
ال � �ق� ��وات ال ��رو�� �س� �ي ��ة ا�ستهدفت
ب �� �ض��رب��ات ع��ال �ي��ة ال ��دق ��ة ،القوة
القتالية ل�ل��واء الآيل  53التابع
للقوات الأوكرانية يف دونيت�سك.
كما �أ�ضافت �أنها دم��رت منظومة
"�أوراغان" وم� ��داف� ��ع ه ��اوت ��زر
 Giacint-Bيف م �ن �ط �ق ��ة
درزي �ن �� �س��ك ،وم�ن�ظ��وم��ة غ� ��راد يف
منطقة بيلبا�سكوفا.
ك��ذل��ك اع�تر��ض��ت �أن�ظ�م��ة الدفاع
اجلوية الرو�سية � 10صواريخ من
�أنظمة �إط�ل�اق ��ص��واري��خ متعددة
من نوع  Alderو HIMARSيف
منطقة خري�سون.
و�أ�شارت �إىل �إ�سقاط مروحية من
طراز  Mi-8تابعة للقوات اجلوية
الأوك ��ران� �ي ��ة ب��ال �ق��رب م ��ن قرية
بارما�شوفو مبنطقة نيكواليف.

الف��روف «ينتقد» موقف الغرب
جتاه�أفريقياخاللزيارتهلإثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا-رويرتز:

ق � ��ال وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الرو�سي
�سريجي الفروف �أم�س الأربعاء �إن
مو�سكو تدعم جهود �إثيوبيا جللب
اال�ستقرار �إىل الأو�ضاع ال�سيا�سية
الداخلية بها يف ت�صريحات �سعت
لإظهار الفارق بني املوقف الرو�سي
وما و�صفه الفروف بتدخل الغرب.
وزار الف��روف �أدي����س �أب��اب��ا يف ختام
ج��ول��ة �أف��ري�ق�ي��ة �شملت �أرب ��ع دول
وتهدف �إىل ح�شد الدعم ملو�سكو يف
وقت تت�صاعد فيه حدة املواجهة مع
القوى الغربية ب�ش�أن الغزو الرو�سي
لأوكرانيا.
وك��ان��ت معظم ال ��دول الأفريقية،
ال � �ت� ��ي ت� � � ��درك �أه � �م � �ي ��ة امل�صالح
االقت�صادية والعالقات التاريخية
م��ع ك��ل م��ن رو� �س �ي��ا وال� �غ ��رب ،قد
رف �� �ض��ت االن �ح �ي��از لأي ط ��رف يف
الأزمة الأوكرانية.
وك��ان يُنظر �إىل �إثيوبيا باعتبارها
ح�ل�ي�ف��ا ق��وي��ا ل�ل�غ��رب ح�ت��ى ان ��دالع
ال�صراع يف �إقليم تيجراي ب�شمال
البالد يف نوفمرب .2020

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

خطوة لتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

رئي�سا �أركان �شرق وغرب ليبيا يجتمعان يف بنغازي

•• بنغازي-وكاالت:

اجتمعت اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة � 5+5أم�س الأربعاء يف مدينة
بنغازي �شرق البالد برئا�سة رئي�سي الأركان بحكومة الوحدة الوطنية
حممد احل��داد ،ونظريه باجلي�ش الليبي عبد ال��رزاق الناظوري ،يف
خطوة قد تقود �إىل توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف ليبيا.
وقال مدير �إدارة التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للجي�ش الليبي،
ال�ل��واء خ��ال��د املحجوب يف ت�صريح للعربية.نت� ،إن ه��ذا االجتماع
الذي يجرى لأول مرة يف مدينة بنغازي وحت�ضره قيادات ع�سكرية
من الطرفني ،هو تكملة للقاءات �سابقة جمعت الطرفني ،ويهدف
ال�ستكمال خطوات توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتنفيذ اتفاق جنيف
اخلا�ص بوقف �إط�لاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق ب�إجالء
القوات الأجنبية واملرتزقة.
ي�أتي هذا االجتماع بعد �أ�سبوع من لقاء مماثل يف العا�صمة طرابل�س،
اتفق خالله رئي�سا �أركان ال�شرق والغرب الليبي على ت�سمية رئي�س
�أرك ��ان واح��د للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وك��ذل��ك و��ض��ع ب��رام��ج تدريب
م�شرتكة والتن�سيق يف الأع�م��ال� ،إىل جانب تفعيل القوة امل�شرتكة
التي مت االتفاق على ت�شكيلها يف اتفاق وقف �إطالق النار.
هذا التقارب الع�سكري بني ال�شرق والغرب لقي ردود فعل �إيجابية
من القوى ال�سيا�سية املحلية والدولية والأمم املتحدة ،خا�صة �أنه
يعد �أه��م تقدم باجتاه توحيد ليبيا وم�ؤ�س�ساتها ،خا�صة امل�ؤ�س�سة
الأمنية والع�سكرية التي تعي�ش على وقع انق�سام منذ �أك�ثر من 7
�سنوات بني ميلي�شيات م�سلحة وكتائب ع�سكرية متناف�سة و�أجهزة
�أمنية يف الغرب الليبي ،وجي�ش موحد يف �شرق البالد ،انعك�س �سلبا
على الو�ضع الأمني يف ليبيا.
توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأم�ن�ي��ة يف ليبيا ،ه��و واح��د م��ن �أهم
املطالب والركائز الأ�سا�سية لإع��ادة اال�ستقرار وال�سلم �إىل البالد،
و�سط �آمال ب�أن تفرز هذه االجتماعات املتتالية نتائج �إيجابية.

هجوم انتحاري يح�صد قتلى يف جنوب ال�صومال
•• مقدي�شو�-أ ف ب:

ُقتل ت�سعة �أ�شخا�ص على الأق��ل بينهم م�س�ؤول حم ّلي
كبري �أم����س الأرب �ع��اء يف م��ارك��ا يف ج�ن��وب ال���ص��وم��ال ،يف
هجوم انتحاري بالقرب من مبنى حكومي ،ح�سبما �أفادت
ال�شرطة و�شهود عيان.
و�أع �ل��ن امل�ت���ش�دّدون يف ح��رك��ة ال�شباب م�س�ؤوليتهم عن
الهجوم ،م�شريين �إىل ا�ستهداف عبد اهلل علي �أحمد وافو
حمافظ منطقة ماركا الواقعة يف منطقة �شبيلي ال�سفلى
على بعد حوايل  100كيلومرت جنوبي مقدي�شو.
وق��ال ال�ضابط يف �شرطة م��ارك��ا �إب��راه�ي��م علي لوكالة
فران�س بر�س عرب الهاتف� ،إ ّن «املحافظ عبد اهلل وافو
ُقتل يف انفجار م��ع ثمانية �أ�شخا�ص �آخ��ري��ن معظمهم

م��ن �أف ��راد الأم ��ن ،م�ضيفاً �أن ال�شرطة ال ت��زال حت ّقق
يف احل��ادث لكن هناك م��ؤ�� ّ�ش��رات على �أ ّن انتحارياً ن ّفذ
الهجوم القاتل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن «الهجوم وق��ع �أم��ام مكتب �إدارة مقاطعة
ماركا حيث كان املحافظ يتحدّث �إىل النا�س.
و�أك ��د �شهود ع�ي��ان لفران�س ب��ر���س �أن االن�ت�ح��اري الذي
كان يرتدي مالب�س مدنية ،اقرتب من املحافظ قبل �أن
يفجّ ر نف�سه.
وقال عبد القادر ح�سن �أحد ه�ؤالء ال�شهود �إن «االنتحاري
اق�ت�رب م��ن املحافظ وف��جّ ��ر نف�سه ".كنت بالقرب من
مكان احلادث ،وكان امل�شهد مروّعاً» .و�أو�ضح �آخر يدعى
حممد �آدن «ر�أي��ت جثث ثمانية �أ�شخا�ص بينهم ح ّرا�س
�أمن املحافظ ومد ّنيون».

تركيا :العراق ال ي�ستطيع طرد
التنظيمات امل�سلحة من �أرا�ضيه
•• �أنقرة-وكاالت:

العاهل الأردين خالل لقائه برئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يف عمّان« .رويرتز»

ملك الأردن لـ«البيد» :يجب �أن يكون
الفل�سطينيون جزء ًا من م�شاريع التنمية

عمان-وكاالت:
•• ّ

�شدد العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين �أم�س الأربعاء على �ضرورة �إيجاد
�أف��ق �سيا�سي لتحقيق ال���س�لام ال �ع��ادل وال���ش��ام��ل وال��دائ��م على �أ��س��ا���س حل
الدولتني ،وتعزيز الأمن واال�ستقرار ،والتنمية الإقليمية التي ال بد �أن يكون
الفل�سطينيون جزءاً منها .وفق ما �أوردت وكالة الأنباء الر�سمية الأردنية.
و�أكد خالل لقائه رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ،يائري البيد ،يف ق�صر احل�سينية،
�أهمية البناء على زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل املنطقة.
كما �أكد على �ضرورة احلفاظ على التهدئة ال�شاملة يف الفرتة املقبلة ،واحرتام
ال��و��ض��ع ال�ت��اري�خ��ي وال�ق��ان��وين ال�ق��ائ��م يف ال�ق��د���س ومقد�ساتها الإ�سالمية
وامل�سيحية .كذلك تناول اللقاء ق�ضايا النقل والتجارة واملياه والطاقة و�سبل
التعامل معها.

بعد هجوم �أودى بحياة  9مدنيني
يف منتجع �سياحي �شمال العراق،
وح ّملت بغداد �أنقرة امل�س�ؤولية عنه
التي بدورها نفت ذلك ،اتهم وزير
اخلارجية الرتكي �أم�س احلكومة
العراقية بعدم ال�ق��درة على �إدارة
م�ع��رك��ة «ف�ع��ال��ة» ��ض��د التنظيمات
امل�سلحة على �أرا�ضيها.
وق ��ال ج��او���ش �أوغ �ل��و �إن «ه ��ذا هو
�سبب اال�ستفزازات �ضدنا« ،معترباً
�أن «ال � �ع � ��راق ال ي �� �س �ت �ط �ي��ع طرد
التنظيمات امل�سلحة من �أرا�ضيه.
وعليه نحن نفعل ذلك» ،بح�سب ما
نقلت عنه قناة «تي �آر تي».
غ�ير �أن ��ه �أك ��د ع�ل��ى اح�ت�رام بالده
لوحدة الأرا�ضي العراقية.
كما �أ�ضاف �أن «التنظيمات امل�سلحة
ال تزال موجودة يف العراق ،وتنظيم
داع � ��� ��ش � �س �ي �ط��ر ع� �ل ��ى ج � ��زء من
البالد» .يذكر �أن  9مدنيني قتلوا،
بينهم �أطفال ،و�أُ�صيب  23بجروح،
يف  20ي��ول �ي��و احل � ��ايل ،مبنتجع
� �س �ي��اح��ي � �ش �م��ال ال� �ع ��راق بق�صف
ح ّملت بغداد �أنقرة م�س�ؤوليته.

وقائع مروعة لعمليات اختطاف احلوثي لع�شرات اليمنيات بـ«حجة»
•• اليمن-وكاالت:

ك�شف تقرير حقوقي تفا�صيل وقائع اختطاف واعتقال
ميلي�شيا احل��وث��ي لع�شرات الفتيات يف حمافظة حجة،
�شمايل غرب اليمن .و�سلط التقرير ال�صادر عن منظمة
«حتالف ن�ساء من �أجل ال�سالم يف اليمن» ،على ما قامت
ب��ه امليلي�شيا يف حمافظة ح�ج��ة ،م��ن ح�م�لات اختطاف
لع�شرات الفتيات ومداهمات البيوت و�إخفائهن ق�سريا
ون�شر الإ�شاعات امل�سيئة �ضدهن والت�شهري بهن ،منذ 30
يونيو  2022حتى 9يوليو 2022م.
و�أف� � ��ادت ب � ��أن امل�ي�ل�ي���ش�ي��ا ق��ام��ت ب��ات�ه��ام�ه��ن يف �شرفهن

و�أع��را��ض�ه��ن بق�صد الإ� �س��اءة و�إذالل واب �ت��زاز �أهاليهن،
م�ستغلني قب�ضتهم احل��دي��دي��ة ال�ظ��امل��ة وغ �ي��اب الدور
الأممي الذي مكن لهم من كامل نفوذهم حتى و�صل بهم
احلال �إىل التعدي على حرية و�سالمة املر�أة اليمنية.
فيما تلقت ب�لاغ��ات م��ن ع��دة �أ��س��ر ح��ول تعر�ض بناتهم
لالعتقال من قبل احلوثيني يف حمافظة حجة ،وك ّلفت
خمت�صا للتق�صي حول هذه الواقعة.
ووث� �ق ��ت ب �ي��ان��ات  74ف �ت��اة م ��ن ال �� �ض �ح��اي��ا ال�ل�ات ��ي مت
اختطافهن من منازلهن واعتقالهن يف مدينة حجة من
قبل احلوثيني ،م�ؤكدة �أنها �ستقوم بت�سليمها �إىل جلنة
التحقيق.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

هطول �أمطار بني املتو�سطة الأول من حمرم �إجازة ر�أ�س ال�سنة الهجرية
والغزيرة على �أم القيوين يف دوائر دبي ومبا يوافق التاريخ امليالدي

02

•• �أم القيوين-وام:

•• دبي-وام:

��ش�ه��دت �إم� ��ارة �أم ال�ق�ي��وي��ن وامل �ن��اط��ق ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا �أم ����س هطول
�أمطار تراوحت بني املتو�سطة والغزيرة لفرتات متفاوتة و�أحيانا
متقطعة.
و�أدى هطول الأم�ط��ار �إىل انخفا�ض ملحوظ يف درج��ات احلرارة
وجتمع ب�سيط للمياه يف بع�ض املناطق.
وال تزال ال�سماء غائمة ما يب�شر بهطول مزيد من الأمطار خالل
ال�ساعات املقبلة.

قررت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي� ،أن تكون �إجازة ر�أ�س ال�سنة الهجرية للعام ،1444
يف دوائر حكومة دبي ،يف الأول من حمرم  1444هـ ،ومبا يوافق ذلك من التاريخ امليالدي.
و رفعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي  -بهذه املنا�سبة � -أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات ،و�إىل �شعب
دولة الإم��ارات واملقيمني على �أر�ضها ،داعية اهلل عز وجل �أن يعيدها على الأمتني العربية
والإ�سالمية مبوفور ال�صحة والعافية.

«ال�صحة» جتري  225,577فح�صا وتك�شف عن � 1,223إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,127حالة �شفاء

•• �أبوظبي-وام:

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 الوزارة عن �إجراء  225,577فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف
الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن
 1,223حالة �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 احل��االت امل�سجلة  986,747حالة .كما �أعلنت
ال��وزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,334حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما
�أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,127حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  965,955حالة.

�أمام حممد بن را�شد � ..أربعة ق�ضاة مبحاكم
مركز دبي املايل العاملي ي�ؤدون اليمني القانونية
•• دبي -وام:

�أدى �أم��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل"� ،أربعة ق�ضاة ،اليمني القانونية ،عن ُبعد وعرب تقنية
االت�صال املرئي� ،إيذاناً بان�ضمامهم �إىل حماكم مركز دبي
املايل العاملي ،وذلك بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دب��ي نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير املالية رئي�س مركز دبي املايل العاملي.
ورح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
ّ
بالق�ضاة الأربعة ،داعياً �إياهم �إىل العمل على تعزيز املنظومة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ل�ل�م��رك��ز وت��ر��س�ي��خ م��وق��ع حم��اك�م��ه كمرجعية

�أ�سا�سية للف�صل يف املنازعات وفق الأطر القانونية املعمول
بها ،للحفاظ على املكانة املتميزة التي و�صل �إليها مركز دبي
املايل العاملي �ضمن �أهم املراكز املالية على م�ستوى العامل،
وتعزيز ثقة امل�ؤ�س�سات العاملية يف بيئته القانونية ،وت�أكيد
فاعلية �إ�سهام حماكم املركز يف الف�صل يف الق�ضايا والنزاعات
امل�ع��رو��ض��ة عليها �ضمن �إط ��ار حتكمه ال�شفافية الكاملة
واحلياد التام ،ومبا يخدم يف البت الق�ضائي ال�سريع لت�سوية
النزاعات التجارية واملدنية ،وف��ق �أعلى املعايري القانونية
الدولية .وقد �أدى اليمني القانونية �أم��ام �سموه القُ�ضاة:
فرانك كالرك وبيرت كيلي ويليام يونغ ومايكل بالك ،حيث
�أعربوا عن �سعادتهم باالن�ضمام �إىل حماكم مركز دبي املايل
العاملي ،منوهني مبكانته املرموقة عاملياً ،و�أك��دوا حر�صهم

على القيام بر�سالتهم القانونية على �أف�ضل وج��ه ممكن
مبا يخدم يف ت�أكيد قيمة حماكم املركز كمرجعية ق�ضائية
رئي�سية على م�ستوى املنطقة والعامل .ح�ضر �أداء اليمني
القانونية عرب االت�صال املرئي �سعادة عي�سى كاظم ،حمافظ
مركز دبي املايل العاملي ،و�سعادة القا�ضي زكي عزمي ،رئي�س
حماكم مركز دبي املايل العاملي ،و�سعادة القا�ضي عمر جمعة
املهريي ،مدير عام حماكم مركز دبي امل��ايل العامليُ .يذكر
�أن "حماكم مركز دبي املايل العاملي" هي منظومة قانونية
ُم�ستقلة ت�ستخدم اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة يف ال�ب��ت يف الق�ضايا
املعرو�ضة عليها وتوفر اليقني القانوين من خالل �أحكام
تتمتع بال�شفافية وقابلية الإن �ف��اذ ت�صدر م��ن قبل ق�ضاة
معتمدين عاملياً.

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد يعتمد �إن�شاء اللجنة الوطنية لل�صحة العامة و�إعادة ت�شكيل املجل�س ال�صحي برئا�سة عبدالرحمن العوي�س
• ت�شكيل اللجنة الوطنية ال�صحية لتوفري منظومة وقائية لتعزيز وحماية �صحة الإن�سان واملجتمع ورفع م�ستوى
اجلاهزية واال�ستجابة ملواجهة كافة حتديات ال�صحة العامة يف املجتمع
• يخت�ص املجل�س ال�صحي بتعزيز التكامل ودرا�سة الق�ضايا امل�شرتكة التي تواجه القطاع ال�صحي يف الدولة ،وو�ضع
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ال�صحية املتعلقة مبكافحة اجلائحات
•• �أبوظبي -وام:

اع �ت �م��د جم �ل ����س ال � � ��وزراء برئا�سة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" � ،إن�شاء "اللجنة الوطنية
لل�صحة العامة" ب��رئ��ا��س��ة معايل
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن حم�م��د العوي�س
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع  ،كما
اعتمد املجل�س �إعادة ت�شكيل املجل�س
ال�صحي برئا�سة معاليه.
 �إن�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة الوطنيةلل�صحة العامة ..
وتف�صي ً
ال ،اعتمد جمل�س ال ��وزراء
ت�شكيل جلنة يف وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع ت�سمى "اللجنة الوطنية
لل�صحة العامة" امل�ن���ش��أة مبوجب
القانون االحتادي رقم  /13/ل�سنة
 2020يف � �ش ��أن ال���ص�ح��ة العامة
ب��رئ��ا� �س��ة م �ع��ايل ع �ب��دال��رح �م��ن بن
حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية
املجتمع  ،وع�ضوية عدد من ممثلي
الوزارة واجلهات ال�صحية واجلهات
املعنية .وي�أتي القرار يف �إطار توفري

منظومة وقائية احرتازية متكاملة
لتعزيز وحماية ال�صحة العامة يف
املجتمع ،ورف��ع م�ستوى اجلاهزية
وال� �ت� ��أه ��ب واال� �س �ت �ج��اب��ة ملواجهة
امل���ش��اك��ل ال���ص�ح�ي��ة ،ورف ��ع م�ستوى
وع ��ي امل�ج�ت�م��ع ب��امل�خ��اط��ر املحتملة
وال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى �صحة
الإن�سان وم�سبباتها و�أ�ساليب وقاية
�صحة الإن�سان واملجتمع والرتكيز
ع �ل ��ى �أمن � � ��اط احل � �ي� ��اة ال�صحية.
وتخت�ص اللجنة الوطنية لل�صحة
ال �ع��ام��ة ��ض�م��ن م�ه��ام�ه��ا مبراجعة
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات ح �م��اي��ة ال�صحة
ال �ع ��ام ��ة ،والإ�� � �ش � ��راف ع �ل��ى تنفيذ
خطط الوقاية واال�ستجابة الفورية
يف امل�ج�ت�م��ع ،وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن �أدوار
ك��ل م��ن ال ��وزارة واجل�ه��ات ال�صحية
واجل �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة يف ال ��دول ��ة فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب �ح �م��اي��ة ال �� �ص �ح��ة العامة،
وحت��دي��د �أول ��وي ��ات واق�ت��راح �آليات
دع��م وتطوير البحوث والدرا�سات
املتعلقة بال�صحة العامة.
وت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها ممثلني
م��ن ك��ل م��ن وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع ،ودي ��وان ال��رئ��ا��س��ة ،ووزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،ووزارة ال��دف��اع ،ووزارة

ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة ،والهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
وال � � �ك� � ��وارث ،وال �ه �ي �ئ��ة االحت ��ادي ��ة
ل �ل �ه��وي��ة واجل �ن �� �س �ي��ة واجل � �م� ��ارك
و�أم ��ن امل�ن��اف��ذ ،وم�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للخدمات ال�صحية ،ودائرة ال�صحة
– �أبوظبي ،وهيئة ال�صحة – دبي،
وه �ي �ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،ومن
القطاع ال�صحي اخلا�ص.
 �إع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل املجل�سال�صحي.
ويف الإط��ار نف�سه  ..اعتمد جمل�س
الوزراء �إعادة ت�شكيل املجل�س ال�صحي
مل��دة ث�ل�اث ��س�ن��وات ب��رئ��ا��س��ة معايل
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن حم�م��د العوي�س
وزي� ��ر ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة امل �ج �ت �م��ع ،
وع�ضوية عدد من اجلهات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة .وي�خ�ت����ص ه��ذا املجل�س
ب��درا� �س��ة ال�ق���ض��اي��ا امل���ش�ترك��ة التي
تواجه القطاع ال�صحي على امل�ستوى
االحتادي واملحلي والقطاع اخلا�ص
والت�شريعات املتعلقة بهذا القطاع
وب��رام��ج الت�أمني ال�صحي ،وتن�سيق
ال �ع �م��ل ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات والهيئات
االحت � ��ادي � ��ة وامل �ح �ل �ي ��ة واخل ��ا� �ص ��ة

مب��ا ي�ضمن حتقيق ال�ت�ك��ام��ل فيما
بينها لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات
ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا .ه ��ذا �إىل
ج��ان��ب ت �ب ��ادل اخل �ب��رات وت�شجيع
ال� ��درا� � �س� ��ات وال� �ب� �ح ��وث ال�صحية
والعلمية ودعم الربامج والأن�شطة
واخلدمات لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة
ال�صحية ال�ع��ام��ة ،ور��س��م ال�سيا�سة
التعليمية لدرا�سة العلوم ال�صحية
وال�ط�ب�ي��ة داخ ��ل ال��دول��ة وخارجها
وب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع اجل �ه��ات املخت�صة
يف ال ��دول ��ة .ون ����ص ال �ق��رار ع�ل��ى �أن
ي���ض��اف �إىل اخ�ت���ص��ا��ص��ات املجل�س
ال�صحي اخت�صا�ص و�ضع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات ال�صحية املتعلقة
مب� �ك ��اف� �ح ��ة اجل� ��ائ � �ح� ��ات وات � �خ� ��اذ
ال� �ق ��رارات امل�ن��ا��س�ب��ة يف ه ��ذا ال�ش�أن
ب��ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع اجلهات
امل �ع �ن �ي��ة ب ��ال ��دول ��ة .ي �� �ض��م املجل�س
يف ع���ض��وي�ت��ه ك��ل م��ن رئ�ي����س دائ ��رة
ال���ص�ح��ة � -أب��وظ �ب��ي ،ووك �ي��ل وزارة ال�صحية ،واملدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ،ومدير دبي ال�صحية الأكادميية ،وممثل عن
ع��ام م��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات للخدمات م�ست�شفيات مبادرات �صاحب ال�سمو
ال�صحية ،ومدير عام هيئة ال�صحة رئ�ي����س ال ��دول ��ة ب ��دي ��وان الرئا�سة،
 دب � ��ي ،ووك� �ي ��ل دائ� � ��رة ال �� �ص �ح��ة  -وممثل عن �إدارة اخلدمات الطبية�أب��وظ �ب��ي ،وم��دي��ر ه�ي�ئ��ة ال�شارقة ب��وزارة الداخلية ،وممثل عن �إدارة

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة،
ومم �ث��ل ع��ن ال �ق �ط��اع ال �ت ��أم �ي �ن��ي يف
م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة
امل� ��رك� ��زي ،ومم �ث �ل�ي�ن ع ��ن القطاع
ال�صحي اخل��ا���ص ميثلون الرعاية
ال�صحية وال�صيدالنية.

بهدف تعزيز ا�ستدامة توازن وا�ستقرار عالقة العمل

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تعدل �ضوابط نظام حماية الأجور يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص
متابعة املن�ش�آت عرب الزيارات امليدانية ومنظومة الر�صد والتفتي�ش الإلكرتوين

•• دبي  -وام:

�أ�صدر معايل الدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور ،وزير املوارد الب�شرية
والتوطني ،ال�ق��رار ال ��وزاري رق��م  346ل�سنة  2022ال��ذي مت مبوجبه
تعديل �ضوابط ت�سديد �أجور العاملني يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص من خالل
نظام حماية الأجور .ومبوجب القرار ،تطبق الوزارة حزمة من الإجراءات
الإدارية بحق املن�ش�آت غري امللتزمة ب�ضوابط نظام حماية الأجور وفقا ملدد
الت�أخري يف ال�سداد وحجم املن�ش�أة وع��دد العمال الذين مل يح�صلوا على
رواتبهم .ون�ص القرار على متابعة الوزارة للمن�ش�آت امل�سجلة لديها بغ�ض
النظر عن عدد العاملني لديها وذل��ك عرب الزيارات امليدانية ومنظومة
الر�صد والتفتي�ش الإل�ك�تروين ل�ضمان التزامها ب�سداد �أج��ور العاملني

لديها يف تواريخ اال�ستحقاق ،وتر�سل الوزارة تنبيهات للمن�ش�أة غري امللتزمة
وذلك قبل �أن يتم �إيقاف ت�صاريح العمل عنها نتيجة عدم ا�ستجابتها لتلك
التنبيهات .وقال �سعادة خليل اخلوري ،وكيل الوزارة ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية
بالإنابة ،ان "�إ�صدار القرار الوزاري ي�أتي يف �إطار تطوير البنية الت�شريعية
الناظمة ل�سوق العمل الإم��ارات��ي ال��ذي يتبو�أ مراكز متقدمة يف تقارير
التناف�سية العاملية جراء كفاءته ومرونته وحتقيقه بيئة جاذبة لأ�صحاب
العمل ولأف�ضل الكفاءات واملهارات من العمالة خ�صو�صاً يف �ضوء �ضمان
حقوق والتزامات طريف العالقة التعاقدية على نحو متوازن".
و�أ�شار اخل��وري �إىل �أن القرار ي�ستهدف تعزيز ا�ستدامة ت��وازن وا�ستقرار
عالقة العمل بني �أ�صحاب العمل والعمال وفقا للحقوق والواجبات التي
تت�ضمنها العقود امل�برم��ة ب�ين ال�ط��رف�ين ،ويف مقدمتها االل �ت��زام ب�سداد

الأجور يف مواعيد ا�ستحقاقها وبالقدر املتفق عليه يف تلك العقود.
و�أ��ش��اد اخل��وري باملن�ش�آت امللتزمة ب�سداد �أج��ور العاملني لديها باملواعيد
امل�ستحقة" ،وهو ما ي�ؤكد الوعي ب�أهمية االلتزام بقانون تنظيم عالقات
العمل والئحته التنفيذية وال�ق��رارات املنفذة له" .وا�شتملت التعديالت
اجلديدة التي ن�ص عليها القرار الوزاري على اجراءات متدرجة تتخذ بحق
املن�ش�آت التي لديها  50عامال ف�أكرث وفقا ملدد ت�أخرها يف �سداد الأجور
حيث يتم ابالغ النيابة العامة املعنية وحتويل بيانات املن�ش�أة املعنية جلهات
االخت�صا�ص على امل�ستوى االحتادي واملحلي التخاذ الإجراءات القانونية
بحقها ومتابعتها من قبل الفرق املخت�صة بالوزارة ،فيما يتم �إيقاف منح
ت�صاريح عمل جديدة لكافة املن�ش�آت الفردية �أو ال�شركات اململوكة ح�صرا
ل�صاحب املن�ش�أة التي تزداد مدة خمالفتها مع مراعاة وحدة ال�شركاء و�صوال

اىل فر�ض غرامة �إدارية وفق قرار جمل�س الوزراء رقم  21ل�سنة 2022
وحتويل املن�ش�أة املعنية �إىل الفئة الثالثة �ضمن نظام ت�صنيف املن�شات املتبع
ل��وزارة وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني  .و�أت��اح��ت التعديالت للمن�ش�آت
التقدم بطلبات ال�ستثناء حالتني جديدتني من حتويل �أجورهما عرب نظام
حماية الأجور وهما العمال البحارة العاملني على منت ال�سفن ،والعمال
الأج��ان��ب العاملني باملن�ش�آت الأجنبية �أو بفروعها داخ��ل ال��دول��ة الذين
ي�ستلمون �أجورهم خارج الدولة وذلك اىل جانب احلاالت ال�سابقة امل�ستثناة
وهي قوارب ال�صيد اململوكة لأفراد مواطنني و�سيارات الأجرة العمومية
اململوكة ملواطنني والبنوك وامل�صارف ودور العبادة .وميكن لأ�صحاب العمل
زيارة املوقع الإلكرتوين للوزارة www.mohre.gov.aeواالطالع
على تفا�صيل القرار الوزاري امل�شار اليه.
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 10ماليني زائر للبوابة الر�سمية للدولة يف الن�صف الأول
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية �أن �أكرث من  10ماليني �شخ�ص زاروا
البوابة الر�سمية حلكومة دولة الإم��ارات على الإنرتنت خالل الن�صف الأول من عام
 ،2022بزيادة قدرها  26%عن الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،فيما بلغ عدد
الزيارات التي متت على البوابة ما يقارب  16مليون زيارة ،جرى خاللها ت�صفح �أكرث
من  24مليون �صفحة على موقع البوابة.
وت�شري هذه النتائج �إىل املكانة الكبرية التي حتتلها بوابة  /U.ae/كمرجع رئي�س
للمعلومات واخل��دم��ات التي يحتاجها الأف��راد من خمتلف �شرائح املتعاملني يف دولة
الإم��ارات وخارجها ،وكذلك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املختلفة .ويعك�س هذا التطور الثقة
املتنامية يف حمتوى البوابة ،كما ي�شري �إىل جهود فرق العمل التي تواكب تطوير املحتوى
وتعمل على حتديثه ب�صفة يومية ليتواءم مع امل�ستجدات ويلبي احتياجات الزوار.

و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن �أكرث ال�صفحات زيارة كانت تلك املتعلقة باال�ستعالم عن طلبات
�أذونات الدخول والت�أ�شريات و�صالحيتها ،وال�صفحات املتعلقة بال�سفر �إىل دولة الإمارات،
بالإ�ضافة �إىل ال�صفحات املتعلقة بخدمات الهوية والت�أ�شرية الذهبية.
وق��ال��ت �أح�ل�ام عبد الرحمن الفيل مدير �إدارة االت���ص��االت امل�ؤ�س�سي يف هيئة تنظيم
االت���ص��االت واحل�ك��وم��ة الرقمية :تعترب ب��واب��ة � /U.ae/إح��دى املمكنات الرئي�سية
لعملية التحول الرقمي يف ال��دول��ة ،وه��ي حتتوي على معلومات �شاملة ومف�صلة عن
الدولة من حيث اخلدمات واملبادرات وامل�شاريع واال�سرتاتيجيات وغريها؛ وانطالقاً من
هذه الأهمية يبذل فريق البوابة جهوداً حثيثة ل�ضمان حتديث املحتوى مبا يتنا�سب مع
االحتياجات اليومية للجمهور .وت�صدر �سكان الدولة عدد زوار البوابة ،ومن ثم الزوار
من الهند ،واململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية ،وجمهورية م�صر
العربية على الرتتيب ،يف حني كان الزوار الذين ترتاوح �أعمارهم بني  25و 34عاماً
هم الأكرث زيارة للبوابة.
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«ن�سائية دبي» حتتفي بثمرة ال�صحراء يف مزاينة املرموم للرطب
•• دبي-وام:

اختتمت جمعية النه�ضة بدبي فرع اللي�سيلي �أم�س الأول فعالية "مزاينة املرموم للرطب  "2022يف فرعها بالي�سيلي مب�شاركة
نخبة من �أ�صحاب مزارع النخيل ب�إمارة دبي و�ضواحيها.
وح�ضر الفعالية كل من �سعادة حممد را�شد بن غديـر الكتبي رجل �أعمال و�سعادة املهند�سة نورة كرم الكعبي القائم ب�أعمال الوكيل
امل�ساعد يف وزارة التغري املناخي والبيئة لقطاع التنوع الغذائي وامل�شاركون يف امل�سابقة واجلمهور من �أهايل منطقة املرموم و�إمارة
دبي .و�أ�شارت اليازية خليفة مديرة فرع اللي�سيلي �إىل �أن الفعالية تنظم يف دورتها الثانية وذلك بتوجيهات من ال�شيخة �أمينة بنت
حميد الطاير رئي�سة جمعية النه�ضة الن�سائية بدبي بهدف احلفاظ على امل��وروث الثقايف للدولة وتقدمي الإر�شادات ال�ضرورية
للمزارعني حول �أ�ساليب الزراعة احلديثة وكيفية العناية ب�شجرة النخيل ولدعم امل�شاريع ال�شبابية املبتكرة املتخ�ص�صة يف الرتويج
للتمور.
واحتفلت املزاينة هذا العام مبجموعة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة االقت�صادية والتجارية والثقافية التي ُنظمت و�سط الأجواء
الرتاثية املميزة والتناف�س القوي بني مالك النخيل واملزارعني يف عر�ض خمتلف �أ�صناف الرطب .

بعد النجاح والأثر الإيجابي الذي حققته  22مدر�سة
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خالد بن حممد بن زايد يعتمد تو�سعة م�شروع مدار�س ال�شراكات التعليمية
•  9مدا�س جديدة توفر ً
طاقة ا�ستيعابية �إ�ضافية ت�صل �إىل � 12ألف مقعد درا�سي مع بداية العام الأكادميي املقبل 2023-2022
• �سي�صبح عدد مدار�س ال�شراكات التعليمية ،بعد هذه التو�سعة 31 ،مدر�سة مع رفع الطاقة اال�ستيعابية للمدار�س �إىل  46,500مقعد درا�سي

•• �أبوظبي-الفجر:

اعتمد �سمو ال�شيخ خالد ب��ن حممد
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ع���ض��و املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي ،خطة دائرة
التعليم واملعرفة يف �أبوظبي لتو�سعة
م�شروع مدار�س ال�شراكات التعليمية
بعد ال�ن�ج��اح والأث ��ر الإي�ج��اب��ي الذي
ح�ق�ق�ت��ه  22م��در� �س��ة م ��ن مدار�س
ال���ش��راك��ات التعليمية ع�ل��ى م�ستوى
�إمارة �أبوظبي.
وخالل اجتماع �سموّه ب��الإدارة العليا
لدائرة التعليم واملعرفة يف �أبوظبي،
اط�ل��ع �سموّه على م�ستجدات افتتاح
ت �� �س��ع م� ��دار�� ��س �� �ش ��راك ��ات تعليمية
ج��دي��دة يف �سبتمرب املقبل م��ع بداية
ال �ع��ام الأك��ادمي��ي .2023-2022
لت�صبح بذلك عدد مدار�س ال�شراكات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة  31م ��در� �س ��ة ،م ��ع رفع
ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية ل�ل�م��دار���س �إىل
 46,500مقعد درا�سي.

و�أ� �ش��اد ��س�م�وّه بنجاح من��وذج التعليم
املبتكر م��ن دائ ��رة التعليم واملعرفة،
القائم على ال�شراكة بني القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص ،وال��ذي �أ�سهم يف
توفري  34,500مقعد درا�سي ودعم
�أكرث من  93%من الطلبة لتحقيق
ت�ق��دم ملمو�س يف �أدائ �ه��م الأكادميي
منذ التحاقهم بالربنامج.
وت�ع�م��ل ه��ذه امل��دار���س اجل��دي��دة على
ت ��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ذات ج ��ودة
ع��ال �ي��ة ل �ط �ل �ب��ة امل� ��دار�� ��س يف جميع
املراحل الدرا�سية ،ب��دءاً من الرو�ضة
وح�ت��ى ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة .ك�م��ا ت�سهم
يف ا��س�ت�ق�ط��اب امل��زي��د م��ن الكفاءات
الإم��ارات�ي��ة للعمل يف قطاع التعليم،
بعد جناح الربنامج يف توظيف �أكرث
م��ن � 139إم��ارات�ي�اً ل�شغل الوظائف
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة والإداري � � � � ��ة �إىل ح ��دود
 .2022و�شهد م���ش��روع مدار�س
ال �� �ش��راك��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �� �س�يرة منو
مت�سارعة ب ��د�أت م��ع اف�ت�ت��اح مدر�سة
الريانة عام  2018بطاقة ا�ستيعابية

بلغت  2,700م�ق�ع��د ،ل�يرت�ف��ع عدد
امل ��دار� ��س خ�ل�ال الأع� � ��وام الدرا�سية
الأرب� �ع ��ة امل��ا��ض�ي��ة �إىل  22مدر�سة،
 15مدر�سة منها يف �أبوظبي و�سبعة
يف ال�ع�ين .ب��امل��وازاة م��ع ذل��ك ،ارتفعت
الطاقة اال�ستيعابية ملدار�س ال�شراكات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل�ت���ص��ل �إىل 34,500
مقعد ،فيما �شهدت املدار�س زي��اد ًة يف
معدالت ت�سجيل الطلبة ،لي�صل عدد
الطلبة امل�سجلني يف مدار�س ال�شراكات
التعليمية يف العام الأكادميي املا�ضي
�إىل  30,198طالب وطالبة.
وتعليقاً على تو�سعة م�شروع مدار�س
ال���ش��راك��ات التعليمية ،ق��ال��ت معايل
� �س��ارة م���س� ّل��م ،رئ�ي����س دائ ��رة التعليم
واملعرفة يف �أبوظبي" :تر ّكز مدار�س
ال���ش��راك��ات التعليمية على ا�ستدامة
ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ن��وع��ي ،واالرتقاء
ب ��الأداء الأك��ادمي��ي للطلبة .وبف�ضل
توظيفها لأف���ض��ل ال�ت�ج��ارب العاملية
واخل�ب�رات وال�ك�ف��اءات املحلية ،تقدّم
مدار�س ال�شراكات التعليمية منهجاً

م�صمماً خ�صي�صاً لدعم منو الطلبة
�أكادميياً واجتماعياً وذهنياً".
و�أ�ضافت معاليها" :نفخر بالإجنازات
امل� �ه� �م ��ة ال � �ت� ��ي � �س �ج �ل �ت �ه��ا م� ��دار�� ��س
ال� ��� �ش ��راك ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م ��ن حيث
ت �ط �وّر الأداء الأك� ��ادمي� ��ي للطلبة،
ويف قدرتها على ت��وف�ير ف��ر���ص عمل
جم ��زي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ين الإم ��ارات� �ي�ي�ن
الذين ي�سهمون اليوم يف تنمية قطاع
ال�ت�ع�ل�ي��م ال��وط �ن��ي .وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تعزيز االقت�صاد الإم��ارات��ي ،ملدار�س
ال�شراكات التعليمية فوائد مهمة على
امل�ستوى االجتماعي يف الدولة ،حيث
يركز منهاجها ال�شامل على تطوير
ج �ي ��لٍ م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن
امل �ت �م �� �س �ك�ين ب� �ج ��ذوره ��م وهويتهم
الوطنية واملنفتحني على العامل".
واختتمت معاليها ب��ال�ق��ول" :تتبنى
مدار�س ال�شراكات التعليمية التطوير
ال�شامل للكفاءات الفردية لكل طالب
كهدف رئي�سي لعملياتها ،حيث مت ّكن
ٍ
ك��ل طالب وطالبة م��ن حتقيق كامل

تفاهم بني «حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية»
والأر�شيف واملكتبة الوطنية
•• �أبوظبي-وام:

وق� �ع ��ت ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
ل �ل �ع �ل��وم الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة والأر�� �ش� �ي ��ف
وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ذك��رة تفاهم
لتعزيز التعاون والتن�سيق يف املجال
الثقايف وتبادل اخلربات والتجارب
امل�ؤ�س�سية يف جماالت عمل الطرفني
وح ��ددت ب�ن��ود امل��ذك��رة �أط��ر و�آليات
التعاون ودور كل طرف يف تنفيذها
على �أر�ض الواقع.
وق ��ع م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م م��ن جانب
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي � ��د للعلوم
الإن���س��ان�ي��ة � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور خالد
اليبهوين الظاهري مدير اجلامعة
فيما وقعها من الأر�شيف واملكتبة
الوطنية �سعادة عبد اهلل ماجد �آل
علي املدير العام بالإنابة.
ون�صت املذكرة على تعاون اجلانبني
يف �إع� ��داد ال��درا� �س��ات وال �ب �ح��وث يف
امل �ج��االت امل�شرتكة ون�شر املقاالت
والأب�ح��اث يف املجالت والإ�صدارات
ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا و�إق � ��ام � ��ة الأن�شطة
الثقافية والعلمية وم�شاريع خدمة
املجتمع و�إطالق املبادرات التوعوية
والإعالمية املتعلقة بها مبا ي�ؤدي
�إىل تعزيز الهوية الوطنية وت�أ�صيل
ثقافة ال�ق��راءة ل��دى �أف��راد املجتمع
ومت �ك�ي�ن م�ن�ت���س�ب��ي ك ��ل ط ��رف من
ال�ق�ي��ام ب��ال�ت��دري�ب��ات العملية لدى
ال� �ط ��رف الآخ � ��ر واال� �س �ت �ف ��ادة من
م�صادر التعليم وق��واع��د البيانات
املوجودة لديهما والعمل على �إن�شاء
فهر�س م��وح��د للم�صادر واملراجع
العلمية والأكادميية مبا يتيح لهما
�سهولة الو�صول �إليها واال�ستفادة
منها .
كما ن�صت على التن�سيق امل�شرتك
ب�ش�أن اال�ستفادة من قواعد البيانات
الإلكرتونية العلمية واملهنية املتاحة
ل�ضمان احل�صول على �أف�ضل املنافع
ب�أقل التكاليف وتبادل الإ�صدارات
وال �ك �ت��ب وال� ��دوري� ��ات واملن�شورات
والبحوث �سواء باللغة العربية �أو
�أي لغة �أخرى متوفرة.

و ن�صت مذكرة التفاهم على التعاون
يف جم ��ال اخل ��دم ��ات اللوج�ستية
وامل��وارد الب�شرية والتقنية املتوفرة
لدى اجلانبني مبا يف ذلك املكتبات
وامل��راك��ز التقنية والقاعات لتنفيذ
ال�ب�رام ��ج والأن �� �ش �ط��ة والفعاليات
وح� ��� �ص ��ر الأن� ��� �ش� �ط ��ة التعليمية
والتدريبية والتوعوية املتاحة لكل
ط��رف و�إع �ل�ام ال �ط��رف الآخ ��ر بها
وت�خ���ص�ي����ص م �� �س��اح��ة ل �ك��ل جانب
للم�شاركة ح�سب الإمكانيات املتوفرة
�إىل جانب �أي جماالت تعاون �أخرى
يتفق عليها الطرفان.
و�أكد �سعادة الدكتور خالد اليبهوين
الظاهري �أن مذكرة التفاهم التي
مت توقيعها م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن حتدث
نقلة نوعية يف م�ضمون ال�شراكة
ب�ين اجل��ام�ع��ة والأر� �ش �ي��ف واملكتبة
الوطنية وترتقي مبجاالت التعاون
والتن�سيق بني اجلانبني يف املجاالت
الثقافية والعلمية وتبادل اخلربات
والتجارب يف هذا ال�صدد� ،إىل جانب
ت �ط��وي��ر ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ع �م��ل بني
اجلانبني خلدمة املجتمع يف جمال
البحوث والدرا�سات واال�ستفادة من
امل��واد العلمية والوثائقية املتوفرة
ل ��دى اجل��ان�ب�ين يف �إث� ��راء ال�ساحة
الأك ��ادمي � �ي ��ة ب ��امل ��راج ��ع وامل �� �ص ��ادر

ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع�ي�ن ال ��دار� �س�ي�ن
والباحثني على اجن��از م�شاريعهم
البحثية.
وق��ال ال�ظ��اه��ري �إن اجل��ام�ع��ة تعتز
ب���ش��راك�ت�ه��ا م��ع الأر� �ش �ي��ف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة ال� ��ذي ي�ع�ت�بر م��ن �أق ��دم
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال �ث �ق ��اف �ي ��ة يف دول� ��ة
الإم � ��ارات و�أك�ب�ر م��رك��ز وث��ائ�ق��ي يف
م �ن �ط �ق��ة اخل �ل �ي��ج ل ��ذل ��ك حر�صت
اجلامعة على تعزيز تعاونها معه
خا�صة �أن هذا التعاون يتما�شى مع
�أه� ��داف اجل��ام�ع��ة املتمثلة يف دعم
م�سرية التنمية والتطوير والبحث
العلمي يف الدولة  ..م�شريا �إىل �أن
اجلانبني تعهدا على ال�سري قدما
والعمل �سويا م��ن �أج��ل �إن�ف��اذ بنود
املذكرة و�إنزالها على �أر���ض الواقع
لتحقيق امل��زي��د م��ن امل�ك�ت���س�ب��ات يف
جماالت الن�شر والتوثيق والثقافة
ب�صورة عامة.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل
ماجد �آل علي �أن م��ذك��رة التفاهم
مع جامعة حممد بن زاي��د للعلوم
الإن���س��ان�ي��ة ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة
م��ن العمل امل�شرتك ب�ين اجلانبني
يف امل �ج��ال ال �ث �ق��ايف وت�ع�ت�بر خطوة
م �ت �ق��دم��ة يف ت �ع ��زي ��ز ال �� �ش ��راك ��ات
ب�ي�ن الأر� �ش �ي��ف وامل �ك �ت �ب��ة الوطنية

وامل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية يف
الدولة.
وق� ��ال �إن اجل��ام �ع��ة ت���س�ير بخطى
ثابتة نحو الريادة والعاملية يف جمال
ال �ع �ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة واالجتماعية
والفل�سفية لذلك جاءت هذه املذكرة
ل�ت�ع��زي��ز م�سريتها يف ه��ذا ال�صدد
ول �ت �� �ض �ي��ف ب �ع��دا ج ��دي ��دا مل�ستوى
ال�ت�ع��اون ب�ين اجل��ان�ب�ين مب��ا يخدم
ق�ضايا الفكر وال�ث�ق��اف��ة والتوثيق
وال�ن���ش��ر وال �ب �ح��وث وال��درا� �س��ات يف
الدولة.
و�أ�� �ش ��ار �آل ع�ل��ي �إىل �أن الأر�شيف
وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة ي��رح��ب مبذكرة
ال�ت�ف��اه��م م��ع اجل��ام �ع��ة ويعتربها
دف �ع��ة ق��وي��ة ل �ل �� �ش��راك��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ..
م ��ؤك��دا �أن اجل��ان��ب ال �ث �ق��ايف ميثل
ال��رك �ي��زة الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ب�ين جامعة حممد
بن زايد للعلوم الإن�سانية والأر�شيف
واملكتبة الوطنية.
و�أ� �ض ��اف ��س�ب��ق ل�ل�ج��ان�ب�ين التعاون
البناء يف عدد من املجاالت الثقافية
م �ن �ه ��ا ال � �ت � �ع� ��اون يف ن �� �ش ��ر جملة
"قراءات" التي ت�صدرها اجلامعة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأر� �ش �ي��ف واملكتبة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ع��ري��ف بالإ�صدارات
اجلديدة من دور الن�شر العاملية.

�إمكاناتهم ،ليكونوا �أف ��راداً منتجني
وم ��ؤث��ري��ن يف جم�ت�م�ع�ه��م ويف �سوق
ال �ع �م��ل .وال ب ��د ه �ن��ا م ��ن �أن ن�شيد
بجهود �شركائنا من القطاع اخلا�ص
ال��ذي��ن �أث�ب�ت��وا ب�ج��دارة ال�ف��وائ��د التي
ميكن حتقيقها من خ�لال التوظيف
الأم�ث��ل ل�ل�م��وارد احلكومية لتحقيق
�أهداف التنمية الوطنية".
يُ�شار �إىل �أن منهاج مدار�س ال�شراكات
التعليمية ي�شمل املواد الرئي�سية مثل
الريا�ضيات والعلوم واللغة الإجنليزية،
ع�لاو ًة على اللغة العربية ،والرتبية
الإ�سالمية ،وال��درا��س��ات االجتماعية
وف��ق منهاج وزارة الرتبية والتعليم،
وال �ع��دي��د م��ن الأن �� �ش �ط��ة الال�صفية
م �ث��ل ال�ت�رب �ي��ة ال �ب��دن �ي��ة وال�سباحة
وغ�يره��ا .وت�ق��دم م��دار���س ال�شراكات
التعليمية منهاجها التعليمي يف بيئ ٍة
حم� ّف��زة للطلبة امل�ت�م� ّي��زي��ن ،وداعمة
لالحتياجات الأكادميية للطلبة عرب
برامج ّ
التدخل الأكادميي املخ�ص�صة.
وحققت مدار�س ال�شراكات التعليمية

م�ن��ذ انطالقتها جن��اح��اتٍ �أكادميية
مهمة .ومقارنة مع العام الدرا�سي ما
قبل الأخري " ،"2020-2019حقق
الطلبة ت�ط�وّراً ملحوظاً يف متو�سط
�أدائهم الأكادميي يف املو�سم الدرا�سي
ال�سابق .وتف�صي ً
حت�سنت مهارات
ال ّ
القراءة لدى  95%من الطلبة ،فيما
حت�سناً يف �أدائهم
�سجّ ل  94%منهم ّ
يف مادة الريا�ضيات ،و 89%منهم يف
م��ادة العلوم و�إج��ادة اللغة .و�ستتوزع
امل ��دار� ��س اجل ��دي ��دة ع �ل��ى النطاقات
اجلغرافية املحددة ملدار�س ال�شراكات
التعليمية ،لتتيح بذلك و�صو ًال �سه ً
ال
للطلبة .كما وتو ّفر مدار�س ال�شراكات
التعليمية بيئة عملٍ ع�صرية للكفاءات
الإماراتية ب�شكلٍ مي ّكنهم من حتقيق
�شغفهم و�إمكاناتهم يف قطاع التعليم.
وا��س�ت�ق�ط�ب��ت امل ��دار� ��س ع�ب�ر برنامج
ت ��وظ � �ي ��فٍ خم �� �ص ����ص للمواطنني

الإماراتيني  139موظفاً حتى الآن
ل�شغل الوظائف التعليمية والإدارية.
وي�خ���ض��ع ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين لربامج
ت ��دري ��ب وت� ��أه� �ي ��ل ت� �ع ��زز كفاءاتهم
ومهاراتهم يف التوا�صل و�إدارة الوقت
والإن �ت��اج �ي��ة وغ�ي�ره��ا م��ن اجلوانب
امل �ه �م ��ة مل �� �س�ي�رت �ه��م امل �ه �ن �ي ��ة .وبعد
ا�ستكمالهم ل�ف�ترة ال�ت��دري��ب املمتدة
على مدار � 12شهراً ،يتم تقييم �أداء
امل��وظ�ف�ين امل��ر��ش�ح�ين ،ح�ي��ث يح�صل
املوظفون امل�ؤهلون على فر�ص العمل
ال�ت��ي ي��وف��ره��ا امل�شغلون م��ن القطاع
اخلا�ص .ومن جهته ،قال �سعادة عامر
احلمادي ،وكيل دائرة التعليم واملعرفة
يف �أب��وظ�ب��ي" :ا�ستثمارنا يف م�شروع
مدار�س ال�شراكات التعليمية ينبع من
�إمياننا ب�أهمية هذا النموذج التعليمي،
وال��ذي ّ
يوظف ال�شراكات املثمرة بني
القطاعني احلكومي واخلا�ص لتوفري

ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ن��وع��ي لطلبتنا،
وحتقيق �أه��داف التنوع االقت�صادي.
لطاملا كان التعليم على ر�أ�س �أولوياتنا
الوطنية لتكون الدولة مركزاً �إقليمياً
وع��امل�ي�اً يف ق�ط��اع التعليم ،ونحر�ص
ع�ل��ى مت�ك�ين الأج �ي��ال ال���ص��اع��دة من
امل �ه��ارات وامل��واه��ب ال�لازم��ة ملواجهة
حتديات امل�ستقبل".
و�أ� �ض��اف �سموه" :نثق ب��دور مدار�س
ال�شراكات التعليمية يف تخريج جيلٍ
م ��ن ال� �ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال �ت �ع �ل��م مدى
احلياة واملتمكنني من مهارات القرن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن ،وب�ق��درت�ه��ا على
امل�ساهمة يف دف��ع عجلة تنمية ر�أ�س
املال الب�شري يف الإم��ارات عرب تزويد
الطلبة بالكفاءات التي �ستمكنهم من
حتقيق الأج�ن��دة الوطنية يف تطوير
االقت�صاد امل�ع��ريف وحت�سني تناف�سية
الدولة على امل�ستوى العاملي".

النيابة العامة للدولة :احلب�س والغرامة عقوبة حتويل �أو حيازة �أو
ا�ستخدام �أو اكت�ساب �أموال غري م�شروعة با�ستخدام �شبكة معلوماتية
•• �أبوظبي  -وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل تغريدة ن�شرتها �أم�س على ح�ساباتها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،عقوبة حتويل �أو حيازة �أو ا�ستخدام �أو اكت�ساب
�أموال غري م�شروعة با�ستخدام �شبكة معلوماتية.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم  34ل�سنة
 2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم االلكرتونية ،ن�صت امل��ادة 30
على انه مع عدم الإخ�لال بالأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون مواجهة غ�سل
الأم��وال ،يعاقب باحلب�س م��دة ال تزيد على � /10/سنوات والغرامة التي ال
تقل عن  /100,000/درهم وال تزيد على  /5,000,000/درهم ،كل من
�أتى عمداً ،با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى
و�سائل تقنية املعلومات� ،أي من الأفعال الآتية:
 1حتويل الأم��وال غري امل�شروعة �أو نقلها �أو �إيداعها بق�صد �إخفاء �أو متويهامل�صدر غري امل�شروع لها.
� 2إخفاء �أو متويه حقيقة الأموال غري امل�شروعة �أو م�صدرها �أو حركتها �أواحلقوق املتعلقة بها �أو ملكيتها.
 3اكت�ساب �أو ح�ي��ازة �أو ا�ستخدام الأم ��وال غ�ير امل�شروعة م��ع العلم بعدمم�شروعية م�صدرها.
ً
ً
ويعاقب بذات العقوبة كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو
ن�شر معلومات �أو بيانات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات
لت�سهيل ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة الثقافة القانونية ب�ين �أف ��راد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�ستحدثة
واملحدثة بالدولة  ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر
�أو للتحري�ض عليها.
ي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف ور�شة حول «الطوارئ النووية والإ�شعاعية» يف فيينا
•• فيينا -وام:

�شاركت �شرطة �أبوظبي يف ور�شة عمل دولية عقدت مبدينة فيينا بعنوان " انهاء
حاالت الطوارئ النووية والإ�شعاعية" وذلك �ضمن جهودها املتوا�صلة لالطالع
على �أح��دث املمار�سات الدولية وتبادل اخل�برات ح��ول امل�ستجدات التطويرية
مب�ج��االت العمل ال�شرطي والأم �ن��ي  .وق��ال العقيد ح�م��دان �سيف املن�صوري،
مدير مديرية �شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأم��ن اجلنائي �إن م�شاركته يف
الور�شة الدولية ت�أتي يف �إط��ار احلر�ص على اال�ستفادة من التجارب الدولية

واالط�لاع على منظومة العمل الأمني املتبعة يف التعامل مع ح��االت الطوارئ
النووية واال�شعاعية .و�أ�شار �إىل �أن امل�شاركني يف الور�شة قدموا جتارب ريادية
ح��ول املرحلة الأخ�ي�رة يف التعامل مع الأح��داث الطارئة وه��ي مرحلة التعايف
بالتعاون م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للعودة �إىل الو�ضع الطبيعي مل��ا بعد
احلالة اال�شعاعية والنووية وتقييم العمل النهائي قبل ت�سليم املواقع جلهات
االخت�صا�ص مبا يحقق التطلعات يف احلفاظ على �سالمة و�أمن �أف��راد املجتمع
 ..م�ؤكداً �أهمية مثل هذه الور�ش يف تقدمي خربات دولية متخ�ص�صة ت�سهم يف
تعزيز قيا�س درجة اال�ستعداد واجلاهزية و�سرعة التعامل مع احلاالت الطارئة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يقدم واجب العزاء يف
وفاة ال�شيخة عائ�شة بنت مروان القا�سمي
•• الفجرية -وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ر�أ�س
اخليمة� ،أم�س واجب العزاء يف وفاة ال�شيخة عائ�شة بنت مروان القا�سمي ،حفيدة ال�شيخ
عبد امللك بن كايد القا�سمي ،امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة.
و�أعرب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة خالل زيارته ملجل�س العزاء ،عن خال�ص تعازيه
وموا�ساته لذوي الفقيدة ..داعياً املوىل عز وجل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته ،و�أن ي�سكنها
ف�سيح جناته ،و�أن يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

04

عبداهلل بن زايد يثمن خالل ات�صال هاتفي مع وزير خارجية تركيا جهود بالده للتو�صل �إىل اتفاق نقل احلبوب الأوكرانية �إىل الأ�سواق العاملية

مدينة �إ�سطنبول جمهورية �أوكرانيا ورو�سيا االحتادية واجلمهورية الرتكية
•• �أبوظبي-وام:
مب�شاركة منظمة الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�سماح بت�صدير احلبوب عرب البحر
ثمن �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون الأ�سود �إىل الأ�سواق العاملية.
الدويل  ،عاليا خالل ات�صال هاتفي مع معايل مولود ت�شاوو�ش �أوغلو وزير وو�صف �سموه هذا االتفاق باخلطوة املهمة التي جت�سد �أهمية تعزيز التعاون
خارجية تركيا ..جهود بالده للتو�صل �إىل االتفاق الذي وقعته م�ؤخرا يف الدويل يف مواجهة التحديات العاملية والعمل نحو �إيجاد حلول فاعلة ملنع

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية رومانيا يبحثان هاتفيا
العالقات الثنائية بني البلدين
•• �أبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال��دويل خ�لال ات�صال هاتفي م��ع معايل ب��وغ��دان �أور��س�ك��و وزي��ر خارجية
رومانيا العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تو�سعة �آفاق التعاون امل�شرتك
يف خمتلف املجاالت .كما تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�ش�أن الأو�ضاع يف
املنطقة وع��ددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك
بالإ�ضافة �إىل ملف الطاقة واجلهود العاملية املبذولة لتحقيق اال�ستقرار يف

�أ�سواق الطاقة.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان خ�لال االت�صال الهاتفي �أن
العالقات الإماراتية الرومانية ت�شهد منوا وتطورا م�ستمرا على ال�صعد
كافة وهناك حر�ص م�شرتك من البلدين ال�صديقني على تعزيزها وتو�سعة
�آفاق التعاون وال�شراكة يف املجاالت كافة .من جانبه �أعرب معايل بوغدان
�أور��س�ك��و ع��ن تطلع ب�لاده �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي م��ع دول��ة الإم ��ارات
..م�شيدا باملكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل.

عبداهلل بن زايد يتلقى ات�صاال هاتفيا من وزير خارجية �إيران
كما تبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه عدد من الق�ضايا الدولية والإقليمية
•• �أبوظبي -وام:
حمل االهتمام امل�شرتك.
تلقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�أ�شار �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل االت�صال الهاتفي �إىل
ات�صاال هاتفيا من معايل ح�سني �أمري عبداللهيان وزير خارجية �إيران.
ح��ر���ص دول��ة الإم ��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
جرى خالل االت�صال الهاتفي بحث العالقات الثنائية وجم��االت التعاون نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" على تعزيز �أمن وا�ستقرار املنطقة وتلبية
امل�شرتك و�سبل دفعها �إىل الأم��ام وتعزيزها مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة تطلعات �شعوبها �إىل التنمية واالزده��ار ودعمها لكافة اجلهود املبذولة يف
للبلدين.
هذا ال�صدد.

ح��دوث �أزم��ة غ��ذاء عاملية .و�أك��د �سموه �أن دول��ة الإم ��ارات بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �ستظل
على الدوام داعمة لل�سالم واال�ستقرار يف منطقتنا والعامل وت�ؤمن ب�أهمية
بذل �أق�صى اجلهود لت�سوية النزاعات عرب تغليب الدبلوما�سية ومن خالل
احلوار .كما �أكد �سموه دعم دولة الإمارات لكافة اجلهود واملبادرات الرامية

�إىل تر�سيخ دعائم الأمن واال�ستقرار الإقليمي والعاملي مبا ي�سهم يف تلبية
تطلعات ال�شعوب �إىل التنمية واالزدهار .وبحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان ومعايل مولود ت�شاوو�ش �أوغلو خالل االت�صال الهاتفي م�سارات
التعاون الثنائي بني دولة الإم��ارات وجمهورية تركيا و�سبل تعزيزه ودعمه
على ال�صعد كافة مبا يحقق م�صاحلهما املتبادلة.

خرباء الإمارات مينح الكوادر الوطنية فر�صة للم�ساهمة يف التنمية اال�سرتاتيجية للدولة
•• �أبوظبي  -وام:

يبد�أ برنامج "خرباء الإمارات" با�ستقبال طلبات االلتحاق بالدفعة الثالثة
للربنامج يف عدد من التخ�ص�صات الرئي�سية حتى �أول ال�شهر القادم.
ويعمل برنامج خ�براء الإم��ارات املخ�ص�ص للمواطنني على تزويد امل�شاركني
باخلربة واملعرفة التي مت ّكنهم من حتقيق �أثر ملمو�س يف تطوير القطاعات
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة مب��ا ين�سجم م��ع ا�سرتاتيجية مئوية
الإم ��ارات .وي��ر ّك��ز الربنامج يف دفعته الثالثة على �إط�لاق العنان للإمكانات
ال ��واع ��دة ل ��دى  15خم�ت���ص�اً �إم��ارات �ي �اً يف ث�ل�اث جم�م��وع��ات م��ن القطاعات
الرئي�سية وهي :التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية واال�ستدامة والبنية
التحتية .ويعمل الربنامج على تطوير مهارات املخت�صني الإماراتيني ممن
ميتلكون املهارات واملواهب ال�ضرورية لت�سريع النمو االقت�صادي واالجتماعي
امل�ستدام وحت�سني التناف�سية العاملية لدولة الإم��ارات على �سبيل املثال يع ّد كل
من قطاع الف�ضاء وجم��ال ال�صحة والعافية من �أب��رز القطاعات التي تدعم
البنية التحتية للعلوم والتقنية يف الدولة ،بينما يعترب جمال الثقافة والرتاث
داع ًما هامًا حلماية التقاليد والآث��ار الإماراتية وميثل التعليم عن�ص ًرا حيويًا
ي�ساعد يف الو�صول �إىل االقت�صاد املعريف .و�ضمن فئة التنمية االقت�صادية ميكن
للمر�شحني تقدمي الطلبات يف جماالت التنمية االقت�صادية والعلوم والأبحاث
املتقدمة والتكنولوجيا واالبتكار والف�ضاء والإع�ل�ام وال�صناعات الإبداعية
وال�سياحة والبيع بالتجزئة ومن��ط احل�ي��اة� .أم��ا يف فئة التنمية االجتماعية
فيمكن للإماراتيني العاملني يف جماالت الثقافة والرتاث والتعليم وال�صحة
والرفاهية وتنمية املجتمع واخل��دم��ات االجتماعية وال�سيا�سات واخلدمات

احلكومية تقدمي طلباتهم للم�شاركة .وي�ستطيع اخلرباء املتخ�ص�صون الذين
يعملون يف جماالت البيئة وتغري املناخ والتنقل واخلدمات اللوج�ستية والطاقة
وم�صادر الطاقة املتجددة والأم��ن الغذائي واملائي تقدمي الطلبات �ضمن فئة
اال�ستدامة والبنية التحتية .وقال �سعادة �أحمد طالب ال�شام�سي مدير برنامج
خ�براء الإم��ارات والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإم ��ارات" :نتوجه بال�شكر �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان على دعمه الكبري للربامج
النوعية التى تخدم اه��داف الدولة التنموية م�شريا اىل ان الربنامج ي�سعى
اىل حتقيق ه��ذه االه��داف من خ�لال توفري فر�ص ًة ا�ستثنائية للأخ�صائيني
الإماراتيني الواعدين ال�ساعني �إىل تطوير م�ساراتهم املهنية والذين يتمتعون
ب�شخ�صية ديناميكية حيث ي�ؤهلهم الربنامج للقيام بدور حموري يف ر�سم معامل
م�ستقبل الوطن وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية قيادتنا احلكيمة ".و�أ�ضاف" :ا�ستكمل
الربنامج دورتني ناجحتني حتى الآن �أثبت خاللهما قدرته على ت�سريع تطور
مهارات القيادة والقدرات الفنية لدى �أملع اخلرباء يف قطاعات عديدة ما �ساعد
يف تر�سيخ هدفنا املتمثل يف بناء اقت�صاد معريف متميز وتعزيز مكانة الدولة
كمركز عاملي لالبتكار ".وميتد الربنامج عرب ثمانية �أ�شهر ويت�ألف من �أن�شطة
متنوعة تك�سب امل�شاركني خربات تعليمية حمفزة للأفكار �إىل جانب التجارب
العملية يف م�شاريع ا�سرتاتيجية والعمل حت��ت �إ��ش��راف موجهني م��ن القادة
امل�ؤثرين يف القطاع احلكومي واخلا�ص .ومن اجلدير بالذكر �أن � 46إماراتياً
و�إم��ارات�ي��ة من خمتلف التخ�ص�صات وامل�ج��االت قد �شاركوا يف برنامج خرباء
الإمارات حتى الآن ويجري حالياً تنفيذ عدد من امل�شاريع التي طوّرها خريجو
الربنامج يف دورتيه ال�سابقتني �ضمن قطاعات خمتلفة  -الأمر الذي ي�ؤكد على
الأثر التحويل امللمو�س لربنامج خرباء الإمارات.

طلبة جامعة العني يفوزون باملركز الأول �ضمن جائزة عون للخدمة املجتمعية
•• العني -الفجر:

ح�صد طلبة ن��ادي ع��ون اجلامعي
ال�ت��اب��ع ل�ع�م��ادة � �ش ��ؤون الطلبة يف
ج��ام�ع��ة ال �ع�ين ع�ل��ى امل��رك��ز الأول
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ج��ام �ع��ات الدولة
امل�شاركة يف ج��ائ��زة ع��ون للخدمة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف دورت� �ه ��ا التا�سعة
وال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ه �ي �ئ��ة ال �ه�ل�ال
الأح�م��ر الإم��ارات��ي بالتن�سيق مع
وزارة ال�ت�رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م .وقد
ا�ستحق طلبة جامعة العني الفوز
ب �ج��دارة بعد مناف�ستهم ل�ـ 174
م�ؤ�س�سة حكومية وخا�صة م�شاركة

يف ه��ذه ال��دورة م��ن اجل��ائ��زة التي
ت�ه��دف �إىل ت�شجيع روح الإب ��داع
واملناف�سة بني الطلبة ،وحتفيزهم
ع �ل��ى ارت� �ي ��اد ال �ع �م��ل التطوعي،
وا�ستقطاب الطلبة للم�شاركة يف
�أن�شطة الهالل الطالبي.
ا�ستطاع طلبة النادي ترك ب�صمة
�إيجابية من خالل تنظيم العديد
م ��ن امل � �ب � ��ادرات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة التي
ا�ستهدفت �أ�صحاب الهمم منها ما
هو داخل اجلامعة و�أخرى بالتعاون
امل � ��دار� � ��س وامل � ��راك � ��ز احلكومية
واخل��ا��ص��ة على م�ستوى الدولة.
كما ابتكر فريق اجلائزة م�شاريع

�إلكرتونية تخ�ص الغذاء والدواء
وتخدم فئة �أ�صحاب الهمم وكبار
ال���س��ن ،وم���ش��روع�اً �آخ��ر م��ن �ش�أنه
�أن ي�سهم يف زي ��ادة ال��دخ��ل املادي
لهيئة ال�ه�لال الأح�م��ر الإماراتي
وبالتايل تقدمي امل�ساعدات ب�شكل
�أو�سع للفئات املحتاجة.
وقد عرب طلبة نادي عون اجلامعي
عن �سعادتهم بتحقيق املركز الأول
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ج��ام �ع��ات الدولة
م�شريين �إىل �أن ه��ذا ال�ف��وز جاء
بف�ضل دع��م جامعة العني وهيئة
الهالل الأحمر الإماراتي لتنظيم
امل �ب��ادرات املجتمعية والفعاليات

امل�ي��دان�ي��ة ،ح�ت��ى يف ظ��ل الظروف
ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا جائحة
كورونا ا�ستطعنا حتقيق الأهداف
الإن�سانية التي ي�سعى �إليها النادي
� �ض �م��ن الإج � � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
وال �ل��وائ��ح وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�صادرة
م��ن قبل اجلامعة التي مل تبخل
علينا بتقدمي كافة �أ�شكال الدعم
املمكنة.
و�أعربت الأ�ستاذ الدكتورة ابتهال
�أب ��و رزق -ن��ائ��ب رئ�ي����س اجلامعة
ل�ش�ؤون التطوير واملتابعة وعميد
�� � �ش� � ��ؤون ال� �ط� �ل� �ب ��ة ،ع� ��ن فخرها
واعتزازها بطلبة اجلامعة الذين

ا��س�ت�ط��اع��وا ب�ج�ه��وده��م و�شغفهم
خل ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع م ��واج� �ه ��ة كل
ال � � �ظ� � ��روف امل� �ح� �ي� �ط ��ة و�إط� �ل� ��اق
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات املجتمعية
امل�ب�ت�ك��رة ،واالن �خ��راط يف املجتمع
وامل�شاركة يف الأع�م��ال التطوعية،
لذا ا�ستحقوا بجدارة الفوز يف هذه
اجلائزة .ب��دوره �أ�شاد ال�سيد نبيه
الك�سا�سبة امل�شرف الإداري للفريق
ب �ج �ه��ود ه �ي �ئ��ة ال� �ه�ل�ال الأح� �م ��ر
الإماراتي لتعزيز م�شاركة الطلبة
وح�ث�ه��م ع�ل��ى االب�ت�ك��ار وامل�ساهمة
يف حت�ق�ي��ق �أه� ��داف نبيلة ونتائج
�إيجابية �ضمن جمتمعهم.

الإمارات للخدمات ال�صحية و كلية فاطمة للعلوم ال�صحية تتعاونان لتطوير مهارات الكوادر ال�صحية
•• دبي-وام:

عززت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات
ال���ص�ح�ي��ة م��ن ت�ع��اون�ه��ا امل�شرتك
مع كلية فاطمة للعلوم ال�صحية
ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل �ع �ه��د التكنولوجيا
التطبيقية املتخ�ص�صة يف التعليم
ال �ع��ايل وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي بهدف
دع ��م �أه � ��داف ال �ط��رف�ين الرامية
�إىل ت �ط��وي��ر م �ع��رف��ة وم� �ه ��ارات
الكوادر ال�صحية يف الدولة ودعم
ت�ق��دم ال�ب�ح��ث العلمي يف القطاع
ال�صحي.
ح�ضر تعزيز هذه ال�شراكة �سعادة
الدكتور يو�سف حممد ال�سركال
م ��دي ��ر ع� ��ام م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات
ل �ل �خ ��دم ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة و� �س �ع ��ادة
ال��دك�ت��ور �أح�م��د عبد امل�ن��ان العور
م��دي��ر ع ��ام م�ع�ه��د التكنولوجيا
التطبيقية وع��دد م��ن امل�س�ؤولني

من اجلانبني.
وتت�ضمن جم��االت ال�شراكة عدداً
من حم��اور التعاون بهدف تعزيز
��ص�ح��ة امل�ج�ت�م��ع ب��دول��ة الإم� ��ارات
م��ن خ�ل�ال دع ��م ت��وف�ي�ر التعليم
وال� �ت ��دري ��ب وحت �ق �ي��ق الأه � � ��داف
اال�سرتاتيجية يف تطوير معرفة
وم � �ه� ��ارات ال � �ك� ��وادر ال �� �ص �ح �ي��ة يف
ال� ��دول� ��ة وت �ع ��زي ��ز ت� �ق ��دم البحث
العلمي وم�صادر التعلم يف القطاع
ال�صحي ب�أعلى املعايري العاملية.
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ي��و� �س��ف حممد
ال�سركال �إن هذه ال�شراكة تهدف
�إىل ت� �ع ��زي ��ز جم � � ��االت ال� �ت� �ع ��اون
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ل�لا� �س �ت �ف��ادة من
خ�برات �ه �م��ا وم ��وارده� �م ��ا يف كافة
امل � �ج � ��االت ال� �ت ��ي ت ��دع ��م تطوير
م�ه��ارات ال�ك��ادر ال�صحي مبختلف
ت �خ �� �ص �� �ص��ات��ه ال �ط �ب �ي��ة والعلوم
ال�صحية مب��ا يتوافق م��ع �أهداف

وا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة وم�ساعيها
ن �ح��و حت�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات�ه��ا ور�ؤاه � ��ا
املعنية ب�صياغة م�ستقبل م�ستدام

لقطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة
وموا�صلة ال��ري��ادة والتميز ورفع
القدرة التناف�سية للقطاع ال�صحي

�إقليمياً وعاملياً.
ب� ��دوره �أك ��د ال��دك �ت��ور �أح �م��د عبد
امل� �ن ��ان ال� �ع ��ور م ��دي ��ر ع� ��ام معهد

لتعزيز الثقافة االجتماعية لدى الأطفال

اجتماعية ال�شارقة تنفذ باقة من الور�ش التدريبية ل�صالح ً 68
م�شاركا من �أع�ضاء الربملان العربي للطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

تنفذ �إدارة التثقيف االجتماعي
ب��دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية يف
ال �� �ش��ارق��ة ،ور� ��ش ت��دري�ب�ي��ة �ضمن
ب��رام��ج اجل�ل���س��ة ال��راب �ع��ة للدورة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�برمل��ان ال�ع��رب��ي للطفل
ال��ذي ت�ست�ضيفه �إم ��ارة ال�شارقة،
وذل� � ��ك ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ال�ب�رمل ��ان
العربي للطفل ،وحتقيقاً لل�شراكة

والتكامل امل�ؤ�س�سي.
وت�ستهدف الور�ش التدريبية والتي
ي�ت��م تنظيمها يف ق��اع��ة اجلامعة
القا�سمية؛  68ع�ضواً وع�ضوة من
ال�برمل��ان العربي للطفل ،ميثلون
 17دولة عربية ،منهم � 5أطفال
م��ن ذوي الإع��اق��ة كما ت�ستهدف
ال��ور���ش امل�شرفني ال�ب��ال��غ عددهم
 20م�شرفاً؛ توافدوا للم�شاركة
يف �أع� �م ��ال اجل�ل���س��ة ال��راب �ع��ة من

ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة ل �ل�برمل��ان ،والتي
�ستتوا�صل حتى الثالثني من �شهر
يوليو اجل ��اري .وب�ه��ذه املنا�سبة؛
قالت مرمي الق�صري ،مدير �إدارة
ال�ت�ث�ق�ي��ف االج �ت �م��اع��ي ،يت�ضمن
ال�برن��ام��ج ور� �ش �اً م�ت�ع��ددة لتعزيز
ثقافة الأع�ضاء امل�شاركني وزيادة
م�ع��ارف�ه��م وت�ن�م�ي��ة م��واه�ب�ه��م من
خالل الور�ش التثقيفية واملتمثلة
يف "ال�سالمة الرقمية" و"بالقراءة

نرتقي" و"القيادة" و"االلتزام".
وت� ��ؤك ��د ال �ق �� �ص�ير ،ح��ر���ص دائ ��رة
اخلدمات االجتماعية على تعزيز
الثاقافة االجتماعية لدى �شريحة
الأطفال ،مو�ضحة �إىل �أن الدائرة
ن �ف��ذت خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول من
ال� �ع ��ام اجل� � ��اري ح � ��وايل 2731
برنامج تثقيفي اجتماعي.
و�أ� �ش��ارت الق�صري �إىل �أن الدائرة
ت �ت �ك��ام��ل �أدواره � � � � ��ا م� ��ع خمتلف

امل�ؤ�س�سات يف �سبيل تعزيز التوعية
وح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل ،وال ��س�ي�م��ا �أن
ال �ت �ث �ق �ي��ف االج �ت �م��اع��ي ب� ��ات من
الأدوات املهمة التي تعزز حماية
الطفل و�ضمان تن�ش�أته التن�شئة
ال�سليمة التي ت�ساهم يف م�ستقبل
م���ش��رق لأم �ت �ن��ا ال �ع��رب �ي��ة ،مثمنة
ج �ه��ود ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي للطفل
ودوره يف �صقل م�ه��ارات الأطفال
الثقافية واالجتماعية.

التكنولوجيا التطبيقية �أن التعاون
م��ع م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للخدمات
ال�صحية �إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
الرائدة يف الدولة �سي�سمح بتبادل
اخل�ب�رات والعمل جنباً �إىل جنب
مع متخ�ص�صي الرعاية ال�صحية
ل�ب�ن��اء ال �ق��درات وزي� ��ادة الكفاءات
يف ه��ذا القطاع احل�ي��وي وتوطني
امل �ه ��ن ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال ��دول ��ة مبا
ين�سجم م��ع ا�سرتاتيجية املعهد
الذي يوفر �أعلى معايري اجلودة يف
مناهج التدري�س والتدريب لت�سهم
يف �صناعة ال�ك�ف��اءات الوطنية يف
خمتلف التخ�ص�صات ال�صحية و
الطبية.
وتت�ضمن جم��االت التعاون تعزيز
وت �ف �ع �ي��ل اجل �ه ��ود امل �� �ش�ترك��ة بني
ال �ط��رف�ي�ن يف خم �ت �ل��ف امل �ج ��االت
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت ��دري ��ب
وت �ط��وي��ر ال �ب �ح��وث وال ��درا�� �س ��ات

الطبية وتبادل اخلربات والتجارب
و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا
املجال �إ�ضافة اىل تنفيذ الربامج
وور�� � ��ش ال �ع �م��ل وت� �ب ��ادل الأف� �ك ��ار
الإبداعية واالبتكارية التي ت�سهم
يف ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م والتدريب
ال� �ط� �ب ��ي وت� �ط ��وي ��ر امل � � �ه� � ��ارات يف
جماالت التعليم ال�سريري والطب
املبني على ال�براه�ين والإح�صاء
احل �ي��وي و�أ� �س��ال �ي��ب و�أخالقيات
البحث العلمي والعمل ال�صحي.
ك �م��ا ي���س�ت�ه��دف ال �ت �ع��اون تدريب
ط �ل �ب��ة ك� �ل� �ي ��ات ال� �ط ��ب وال� �ع� �ل ��وم
ال�صحية وغريها من الكليات يف
م�ن���ش��آت امل��ؤ��س���س��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت��دري��ب وت�ع��زي��ز ق ��درات موظفي
امل ��ؤ� �س �� �س��ة م ��ن خ �ل��ال التنظيم
امل �� �ش�ترك ل�ل�أن���ش�ط��ة التدريبية
املتقدمة وعقد امل�ؤمترات والندوات
وال �ف �ع��ال �ي��ات وال �ت �ع��اون يف جمال

الأن �� �ش �ط��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة وال�سريرية
وتبادل التقنيات املبتكرة.
وتن�ص بنود ال�شراكة والتعاون على
دع��م اخل�ط��ط وال�برام��ج الهادفة
اىل رع��اي��ة وا� �س �ت �ق �ط��اب وتعيني
ال �ط �ل �ب��ة امل ��واط� �ن�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال
ابتعاث عدد من خريجي الثانوية
العامة لالن�ضمام يف برامج ابتعاث
التمري�ض وبرنامج م�سار وتدريب
الطلبة وت�أهيلهم للعمل يف املن�ش�آت
ال�صحية التابعة مل�ؤ�س�سة الإمارات
ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ورع ��اي ��ة
موظفي امل�ؤ�س�سة و�إحلاقهم لدى
ال�ك�ل�ي��ة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى �شهادات
�أك ��ادمي� �ي ��ة وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل�شرتك
للإعالن عن املنح والبعثات التي
ت��وف��ره��ا امل��ؤ��س���س��ة ل�لان�ت���س��اب يف
ب ��رام ��ج ال �ك �ل �ي��ة واال� �س �ت �ف��ادة من
�إم�ك��ان�ي��ات ال �ك��وادر الأك��ادمي �ي��ة يف
تقدمي خدمات �صحية.
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•• ال�شارقة -وام:

�أطلقت بلدية مدينة ال�شارقة الن�سخة الرابعة من برنامج �صيف ممتع وطفل منتج
بالإبداع يف حديقة القرائن �ضمن براجمها ال�صيفية التي تهدف من خاللها �إىل
تعزيز التوا�صل مع اجلمهور خا�صة الأطفال لإثراء �أوقاتهم بالطريقة املثلى من
خالل ور�ش عمل وم�سابقات وبرامج توعوية ب�أ�سلوب �ش ّيق وممتع وي�ستهدف هذا
الربنامج بن�سخته احلالية الفئات العمرية من �سن  12-7عاماً للبنات ومن
�سن � 9-6أعوام للأوالد .وقال علي عبيد مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية
مدينة ال�شارقة �أن الربنامج يهدف �إىل اال�ستغالل الأمثل لأوقات الفراغ لالطفال
خا�صة يف وقت الإجازة ال�صيفية حيث حر�صت البلدية على توفري بيئة تعليمية
وترفيهية م�سلية لهم من خالله نظراً ملا يحتويه من ور�ش وفعاليات و�أن�شطة
وم�سابقات تنمي مهاراتهم وتزيد من خرباتهم يف احلياة وت�ضع بني �أيديهم ور�ش

هادفة ومتنوعة يبدعون بها ويبتكرون ويتعلمون من خاللها .و�أو�ضح �أن الربنامج
ي�شمل م�سابقات متنوعة وور���ش عمل هادفة ورح�لات وفقرات ريا�ضية بحيث ال
يقت�صر على الفعاليات التي �سيتم تنظيمها داخل ال�صالة يف حديقة القرائن بل
هناك رح�لات خارجية منها رحلة �إىل مكتبة بلدية مدينة ال�شارقة ورحلة �إىل
عامل القفز وزيارة لنادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س ورحلة �إىل متحف
حيوانات �شبه اجلزيرة العربية .و نوه اىل �أن ال�صاالت املغلقة يف بع�ض حدائق
مدينة ال�شارقة ت�شكل م�ساحة للرتويح عن النف�س والت�سلية ومق�صد مهم لتعلم
مهارات جديدة و�صقل املواهب بف�ضل ما تقدمه البلدية بها من ور�ش تثقيفية
وتعليمية وترفيهية مت��زج بني املتعة وح��ب التعلم واال�ستطالع وتنمي مهارات
امل�شاركني كطلبة املدار�س الذين يعتربون الفئة الأكرث ا�ستفادة من هذه ال�صاالت
خا�صة مع بداية العطلة ال�صيفة والتي تكرث فيها الربامج التدريبية والور�ش
التعليمية املتنوعة التي تقدمها البلدية.

•• �أبوظبي-وام:

فر�ض م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي عقوبة
مالية على �شركة �صرافة عاملة يف الدولة ،وفقًا لأحكام
امل��ادة  14من املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م  /20/ل�سنة
 2018ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأم��وال ومكافحة متويل
الإره��اب ومتويل التنظيمات غري امل�شروعة ،واملادة 137
م��ن امل��ر��س��وم بقانون احت��ادي رق��م  /14/ل�سنة 2018
ب���ش��أن امل���ص��رف امل��رك��زي وتنظيم امل��ؤ��س���س��ات والأن�شطة
املالية.
ً
تفتي�شا م�ي��دان� ًي��ا على �شركة
و �أج ��رى امل���ص��رف امل��رك��زي
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ال�صرافة والتي ك�شفت نتائجه �أن ل��دى �شركة ال�صرافة
�إط� ��ار ام �ت �ث��ال ي� ّت���س��م ب��ال���ض�ع��ف ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�سيا�سات
و�إج ��راءات العناية الواجبة املطلوبة ملنع غ�سل الأموال
ومتويل الإره��اب ..وعليه ،فر�ض امل�صرف املركزي غرامة
مالية قدرها  5,220,858درهما على ال�شركة.
وي�ع�م��ل امل �� �ص��رف امل ��رك ��زي م��ن خ�ل�ال م�ه��ام��ه الرقابية
والإ�شرافية ،على �ضمان التزام جميع �شركات ال�صرافة
العاملة يف دولة الإمارات ،ومالكيها وموظفيها بالقوانني
ال�سارية يف الدولة والأنظمة واملعايري املعتمدة من قبل
امل�صرف امل��رك��زي ،ب�ه��دف احل�ف��اظ على �شفافية ونزاهة
�أعمال �شركات ال�صرافة وحماية النظام املايل للدولة.
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حاكم �أم القيوين يطلع على جهود تنفيذ ا�سرتاتيجية االقت�صاد الأزرق امل�ستدام ب�أم القيوين
•• �أم القيوين  -وام:

ّاطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب ��ن را�� �ش ��د امل� �ع�ل�ا ع �� �ض��و املجل�س
الأع� �ل ��ى ح��اك��م �أم ال �ق �ي��وي��ن على
ت �ط��ورات تنفيذ "ا�سرتاتيجية �أم
القيوين لالقت�صاد الأزرق امل�ستدام
 ،"2031وال� �ت ��ي مت �إطالقها
م ��ار� ��س امل ��ا� �ض ��ي � �ض �م��ن فعاليات
القمة العاملية للحكومات.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �صاحب
ال�سمو ح��اك��م �أم ال�ق�ي��وي��ن مبكتبة
ب��ال��دي��وان الأم �ي��رى �أم ����س معايل
ع � �ب� ��داهلل ب� ��ن ط � ��وق امل � � ��رى وزي� ��ر
االقت�صاد.
وا��س�ت�م��ع ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م �أم
القيوين من معاىل وزير االقت�صاد
�إىل ع��ر���ض ح ��ول ت �ط ��ورات تنفيذ
خ �ط��ط وم �� �ش��اري��ع ا�سرتاتيجية
االقت�صاد الأزرق ب��الإم��ارة ،والتي
ُت�غ�ط��ي  8ق �ط��اع��ات رئ�ي���س�ي��ة وهي
ال �� �س �ي��اح��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،الأ�� �س� �م ��اك،
امل �ن��اط��ق ال �� �ص �ن��اع �ي��ة امل�ستدامة،
النقل البحري ،البحث والتطوير،
م�صارف الكربون الأزرق ،خدمات
التنوع البيئي ،القطاع االجتماعي.
وت�شمل �أب ��رز امل���ش��اري��ع التحويلية
ال �ت��ي ت�ت���ض�م�ن�ه��ا اال�سرتاتيجية:
زي� ��ادة ح�ج��م امل�ح�م�ي��ات الطبيعية
يف الإم� ��ارة ،لت�صل ن�سبتها �إىل ما
يقارب  20%من م�ساحتها الكلية،

وتخ�صي�ص ثالث مناطق ح�ضرية
حم��اي��دة ك��رب��ون�ي��ا ،و�إط �ل�اق مركز
لإكثار وت�صدير �أ�شجار القرم عاملياً،
وب��رن��ام��ج خم�ص�ص ل��دع��م حتويل
ال�صناعات املحلية لنموذج �صناعي
�صديق للبيئة.
ك �م ��ا ت �ت �� �ض �م��ن امل� ��� �ش ��اري ��ع �إع �ل��ان
� � �ش ��راك ��ات رئ �ي �� �س �ي��ة م� ��ع القطاع
اخلا�ص ،و�إطالق مركز لدعم ريادة
الأعمال يف قطاع االقت�صاد الأزرق،
وت ��وف�ي�ر ف ��ر� ��ص ا� �س �ت �ث �م��اري��ة من
خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ط��اب �أك�ث�ر م��ن 100

�شركة وم�ستثمر ،وتوفري حزمة من
ال�سيا�سات وال�برام��ج والت�سهيالت
احلكومية لل�شركات وامل�ستثمرين
يف القطاع.
وق� � ��دم م� �ع ��ايل ع� �ب ��داهلل ب ��ن طوق
امل��رى وزي��ر االقت�صاد عر�ضا حول
الهيكل التنظيمي الذي مت ت�شكيله
ل ل��إ� �ش ��راف وامل �ت��اب �ع��ة ع �ل��ى تنفيذ
تلك امل���ش��اري��ع ،وال��ذي ي�ضم ثالث
جل��ان رئي�سية وه��ي اللجنة العليا
لالقت�صاد الأزرق امل�ستدام برئا�سة
ال�شيخ م��اج��د ب��ن ��س�ع��ود ب��ن را�شد

املعال رئي�س دائرة ال�سياحة واالثار
ب � ��أم ال �ق �ي��وي��ن وع �� �ض��وي��ة ع ��دد من
وزراء احلكومة االحت��ادي��ة وال�شيخ
��ص�ق��ر ب��ن � �س �ع��ود ب��ن را� �ش��د املعال
رئي�س دائ��رة احلكومة الذكية ب�أم
ال�ق�ي��وي��ن  ،وال�ل�ج�ن��ة اال�ست�شارية
ب�ع���ض��وي��ة ع ��دد م ��ن اجل� �ه ��ات غري
احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي مت�ل��ك اخل�ب�رة يف
جم��ال االق�ت���ص��اد الأزرق واللجنة
التنفيذية برئا�سة ال�شيخ �صقر بن
�سعود ب��ن را��ش��د امل�ع�لا� ،إىل جانب
 5ف ��رق ع �م��ل ق�ط��اع�ي��ة ا�شتملت

على البيئة الطبيعية والتخطيط
احل �� �ض��ري ،وال�ب�ي�ئ��ة االقت�صادية،
واال�ستثمارات الأجنبية ،والإعالم
والت�سويق ،ومتابعة الأداء.
كما ا�ستعر�ض معاليه �أهم ال�شراكات
اجل� � ��اري ت �ط��وي��ره��ا م ��ع ع� ��دد من
امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات الدولية ،من
الذين �أبدوا اهتمامهم بدعم تنفيذ
م�شاريع اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة
�إىل التوا�صل مع عدد من مطوري
ال�ف�ن��ادق ذات ال�ع�لام��ات التجارية
العاملية ال��رائ��دة لتنمية ال�سياحة

البيئية ب�إمارة �أم القيوين بالتعاون
م ��ع ج �م �ع �ي��ة الإم � � � ��ارات للطبيعة
وال�صندوق العاملي للطبيعة ،حيث
�سيتم اع�ت�م��اد  4م�ع��اي�ير رئي�سية
لتقييم واخ�ت�ي��ار م�ط��وري الفنادق
يف الإم� � ��ارة ،ارت �ك��زت ه ��ذه املعايري
على تعزيز الأم��ن الغذائي ،الت�أثر
امل �ن ��اخ ��ي ،وال �ت �ن��وي��ع البيولوجي
و�أخريا فائدة املجتمع.
و��س�ت���ش�ه��د امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة �إن�شاء
م �ك �ت��ب اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار لالقت�صاد
الأزرق امل�ستدام ب��الإم��ارة ،وحتديد

امل�شاريع ذات الأول��وي��ة وربطها مع
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن .و�إىل ج��ان��ب ذل ��ك،
ا�ستعر�ض معايل بن طوق تطورات
ب �ي �ئ��ة الأع � �م� ��ال ب��ال��دول��ة وخطط
ال ��وزارة للمرحلة املقبلة بالرتكيز
ع�ل��ى ت �ع��دي�لات ع ��دد م��ن م�شاريع
القوانني االقت�صادية املهمة ،ومن
�أب��رزه��ا م�شروع ق��ان��ون التعاونيات
وم�شروع قانون الوكاالت التجارية،
والأث ��ر امل�ت��وق��ع م��ن ه��ذه القوانني
على تعزيز مناخ االنفتاح والتنوع
االقت�صادي ب��أ��س��واق ال��دول��ة وخلق

فر�ص منو جديدة تخدم التوجهات
االقت�صادية للمرحلة املقبلة .ح�ضر
اللقاء ال�شيخ حممد ب��ن �سعود بن
را��ش��د امل�ع�لا رئ�ي����س دائ ��رة الرقابة
املالية ب��أم القيوين و ال�شيخ ماجد
ب��ن ��س�ع��ود ب��ن را� �ش��د امل �ع�لا رئي�س
دائرة ال�سياحة والآثار ب�أم القيوين
و�سعادة نا�صر �سعيد التالى مدير
ال ��دي ��وان الأم� �ي��رى ب � ��أم القيوين
و��س�ع��ادة را��ش��د حممد �أح�م��د مدير
الت�شريفات بالديوان الأم�يرى ب�أم
القيوين وعدد من امل�س�ؤولني.

ماجد بن �سعود يثمن جهود مقيم بريطاين �سابق قدم جمموعة من القطع الأثرية لأم القيوين
•• �أم القيوين-وام:

ث�م�ن��ت دائ � ��رة ال �� �س �ي��اح��ة والآث � ��ار
ب� ��أم ال�ق�ي��وي��ن ج�ه��ود ال�سيد بيرت
هيد�سون  -مقيم بريطاين �سابق
يف ال��دول��ة  -ال ��ذي ق��دم للدائرة
جم �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ط��ع الأث ��ري ��ة
التابعة لإم��ارة �أم القيوين بهدف
ت�سجيلها وتوثيقها يف �سجل الآثار
اخل��ا���ص ب��ال��دائ��رة ،ح�ي��ث متيزت
ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة ب�ت�ن��وع�ه��ا م��ا بني
ج ��رار ف �خ��اري��ة و�أ� �س �ه��م ومتاثيل
م�ع��دن�ي��ة ��ص�غ�يرة وجم�م��وع��ة من
اخلرز وغريها.
و�أث� �ن ��ى ال���ش�ي��خ م��اج��د ب��ن �سعود
ب ��ن را�� �ش ��د امل� �ع�ل�ا رئ �ي ����س دائ � ��رة
ال���س�ي��اح��ة والآث � ��ار ب� ��أم القيوين،

على �أم��ان��ة ال�سيد بيرت هيد�سون
وم�س�ؤوليته جت��اه املحافظة على
الآث��ار و�إعادتها كونها ث��روة تعود
ملكيتها الأثرية للإمارة وحتمل
يف طياتها عبق املا�ضي وحكايات
ال�شعوب القدمية ،وه��ي رم��ز من

رموز املجتمعات قدميا.
وك���ش�ف��ت ال��دائ��رة ع��ن تخ�صي�ص
غرفة عر�ض يف متحف �أم القيوين
تتناول �سرية حياة املهند�س بيرت
ه� �ي ��د�� �س ��ون وجم� �م ��وع ��ة القطع
الأث � ��ري � ��ة امل� �ق ��دم ��ة م� �ن ��ه ،وذل� ��ك
تكرميًا لأمانته الثقافية وجهوده
يف �صون امللكية الأث��ري��ة للإمارة
و�إرج��اع �ه��ا مم��ا �سي�سهم يف فهم
وحفظ التاريخ.
وت ��أت��ي ه��ذه اخل�ط��وة م��ن منطلق
ح� ��ر�� ��ص ال� � ��دائ� � ��رة ع� �ل ��ى تكرمي
الأ�شخا�ص املهتمني باحلفاظ على
ال�ث�روة الأث��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة التي
متتلكها الإم� ��ارة وامل��وج��ودة على
�أر�ضها.
وت�ع�م��ل ال��دائ��رة ع�ل��ى ه��ذا النهج

ب � �ه� ��دف ت �� �ش �ج �ي��ع ك� ��اف� ��ة �أف� � � ��راد
امل�ج�ت�م��ع لل��إر� �ش��اد والإب� �ل��اغ عن
�أية معلومات تفيد يف الك�شف عن
ه��ذه ال�ل�ق��ى ال�ت��اري�خ�ي��ة والأثرية
كونها ثروة وطنية يجب حمايتها
و�صون ملكيتها الأث��ري��ة ،وتنا�شد
الدائرة كل من ميتلك قطع �أثرية
باملبادرة وت�سليمها للدائرة كونها
واجب ح�ضاري وثقايف.
وك��ان بيرت هيد�سون قد عا�ش مع
عائلته يف دول ��ة الإم � ��ارات �سابقًا
وعمل يف جم��ال الهند�سة املدنية
يف ف�ت��رة ال �� �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،وخ�ل�ال
فرتة �إقامته بالدولة ،زار العديد
م��ن امل �ن��اط��ق حت�ق�ي� ًق��ا ل��رغ�ب�ت��ه يف
ال�سفر واكت�شاف �أج��زاء وم��دن يف
دولة الإم��ارات ،مما جعله يكت�شف

جمل�س ال�شارقة للتعليم يختتم زيارته للقاهرة بعد م�شاركته يف امل�ؤمتر العلمي اخلام�س لرعاية املوهوبني واملتفوقني
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتم جمل�س ال���ش��ارق��ة للتعليم ب��رن��ام��ج زي��ارت��ه �إىل
جمهورية م�صر العربية بعد �أن �شارك يف انعقاد امل�ؤمتر
العلمي اخلام�س لرعاية املوهوبني واملتفوقني والذي
نظمه املجل�س العربي للموهوبني واملتفوقني وتوا�صل
على مدى ثالثة �أيام بجانب عدد من الزيارات والربامج
امل�صاحبة.
تر�أ�س وفد املجل�س �سعادة الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س جمل�س
ال�شارقة للتعليم وعدد من �إدارات املجل�س.
و� �ش��ارك املجل�س يف �أع �م��ال امل ��ؤمت��ر العلمي اخلام�س
ع �� �ش��ر ل ��رع ��اي ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن وامل �ت �ف ��وق�ي�ن حت ��ت �شعار
"اعداد معلمي املوهوبني واملتفوقني وت�أهليهم :ر�ؤى
ومقاربات" بح�ضور �أوراق امل ��ؤمت��ر على م��دى �أيامه
الثالثة وامل�شاركة يف جل�ساته التي ناق�شت العديد من
املو�ضوعات ذات ال�صلة باحتياجات املوهوبني واملتفوقني
و�أهمية رعايتهم.
ويف ب��داي��ة �أع �م��ال امل ��ؤمت��ر ويف االف �ت �ت��اح �أل �ق��ى �سعادة
الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة
للتعليم كلمة �أكد من خاللها على �أهمية تكاتف اجلهود
ال�ع��رب�ي��ة م��ن �أج ��ل االه �ت �م��ام ب��امل�ت�ف��وق�ين واملوهوبني
وتوجيه الربامج التي حتت�ضنهم وترعاهم م�ؤكدا �أن
هذه الفئة متثل الرثوة الأغلى للب�شرية.
و�أ�شار �إىل �أهمية توفري املحا�ضر والرعاية التي تن�سجم
مع ق��درات املبدعني وتتوافق مع ا�ستعدادهم وتتكامل
مع ميولهم واهتماماتهم من خالل ن�شر املعرفة حول
�أح� ��دث امل���س�ت�ج��دات ال�ن�ظ��ري��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة يف جمال
املوهبة والإبداع واالطالع على �أحدث الربامج العربية
وال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ل�ب��ي اح �ت �ي��اج��ات ال�ط�ل�ب��ة املوهوبني
واملبدعني.

ويف حم ��اور اجلل�سة الأوىل م��ن ال �ي��وم ال �ث��اين والتي
تناولت عنوان مناهج حداثية يف تعليم املوهوبني قدم
�سعادة ال��دك�ت��ور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س
ال�شارقة للتعليم ورقة عمل تناولت دور �إمارة ال�شارقة
وجمل�س ال�شارقة للتعليم يف رعاية املوهوبني م�سلطا
فيها ال�ضوء على جهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ومتابعة قرينته �سمو ال�شيخه ج��واه��ر بنت
حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة
يف رعاية �سموهما الدائمة للمتفوقني و�إن�شاء املراكز
التي ترعاهم عالوة على دور حمل�س ال�شارقة للتعليم
يف احت�ضان املتفوقني وتنمية �إب��داع��ات�ه��م ف�ضال عن
موا�صلة ج��ائ��زة ال�شارقة للتميز ال�ترب��وي ال�ت��ي تتبع
املجل�س يف االهتمام باملبدعني وتكرميهم وحتفيزهم
ع�ل��ى ال �ع �ط��اء  .ب�ع��ده��ا ق ��ام امل�ج�ل����س وخ �ل�ال تواجده

بالعا�صمة امل�صرية القاهرة بزيارة عدد من امل�ؤ�س�سات
وال�ت�ق��ى مب�ع��ايل ال��دك�ت��ور ط��ارق �شوقي وزي��ر الرتبية
والتعليم الفني مب�صر والذي �أعرب عن ترحيبه بزيارة
وفد جمل�س ال�شارقة للتعليم ونقلت حتياته �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
وج��رى خالل اللقاء بحث �أوج��ه التعاون و�سبل العمل
امل �� �ش�ترك يف ظ��ل اه �ت �م��ام جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة للتعليم
بتوطيد عالقات ال�شراكة الرتبوية والتعليم مع م�صر
وتبادل اخلربات امل�شرتكة والتي تعمل على تعزيز �أف�ضل
املمار�سات خلدمة املنظومة التعليمية.
و�أط�ل��ع رئي�س املجل�س م�ع��ايل وزي��ر الرتبية والتعليم
ال�ف�ن��ي ع�ل��ى �إط� ��ار ال���ش��ارق��ة للطفولة امل�ب�ك��رة وال��ذي
�أط�ل��ق املجل�س لتعزيز منهجيته احلديثة التي ترتكز
ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن ال �ق��وان�ين وال�ت��وج�ي�ه��ات الإداري � ��ة

والتنظيمية وخال�صة لأ�س�س تربوية تنظم عمل دور
احل�ضانات التابعة للمجل�س وتو�ضح اجلوانب التعليمية
والرتبوية وط��رق قيا�سها والتي تخت�ص بالطفل من
�سن ثالثة �أ�شهر وحتى �سن الرابعة .
ويف ن�ه��اي��ة ال�ل�ق��اء ق��دم ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �سعيد م�صبح
الكعبي درع املجل�س على معايل الدكتور ط��ارق �شوقي
م���ش�ي��دا ب�ج�ه��وده��ا و�أدواره ف�ي�م��ا ي�ب��ذل��ه م��ن م�ساعي
لتطوير التعليم واالهتمام بكافة املراحل العمرية .
بعدها قام وفد املجل�س بزيارة �شملت املجل�س القومي
للأمومة والطفولة والتقى املعنيني باملجل�س وبحث
خاللها �أوجه التعاون امل�شرتك وعر�ض جمل�س ال�شارقة
للتعليم خ�لال تلك ال��زي��ارة لإط��ار ال�شارقة للطفولة
املبكرة وما تقدمه للطفل يف �إم��ارة ال�شارقة و�أطلع يف
ذات ال�سياق املجل�س القومي للأمومة والطفولة على
م��ا يقدمه م��ن رع��اي��ة الطفولة �ضمن �إط ��ار ال�شارقة
للطفولة املبكرة.
ك �م��ا واط �ل��ع � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ��س�ع�ي��د م���ص�ب��ح الكعبي
وم��راف�ق�ي��ه ع�ل��ى �سيا�سات املجل�س ال�ق��وم��ي للأمومة
وال�ط�ف��ول��ة يف مت�ك�ين الأط �ف��ال م��ن خ�ل�ال ات �خ��اذ عدة
تدابري �إيجابية على م�ستوى ال�سيا�سات والت�شريعات
التي حتمي الطفل
بعدها زار الوفد مركز الطفل للح�ضارة واالبداع واطلع
على جهوده وما به من �أن�شطه وبرامج وفعاليات بجانب
املتنزهات والتي القاعات التي ي�ضمها وما يهدف �إليه
املركز من ن�شر الوعي ومتكني الطفل مبراتب االبداع
والرعاية كما قام �أي�ضا باطالع املركز على �إطار ال�شارقة
للطفولة امل�ب�ك��رة وج��وان��ب م��راع��اة جمل�س ال�شارقة
للتعليم يف تعزيز هذا امل�شهد واالهتمام مبكانة الطفل
ح�ي��ث يتكامل ج�ه��د املجل�س ب�ك��ل جتلياته م��ع امل�شهد
الثقايف واملعريف والعلمي التي تثق ب�أن امل�ستقبل الأجمل
�سيكون للأطفال.

ال �ع��دي��د م ��ن ال �ل �ق��ى الأث� ��ري� ��ة يف
تلك الفرتة وتوثيقها واملحافظة
عليها .وق��ال هيد�سون �إن زوجته
اكت�شفت �أول قطعة �أث��ري��ة على

ال� �ت�ل�ال ال��رم �ل �ي��ة مب��وق��ع ال ��دور
الأث��ري يف ف�ترة ال�سبعينيات ومت
ت�صنيف ه��ذه القطعة ع�ل��ى �أنها
عملة معدنية.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /حممد طارق
حم �م��د م���س�ك�ين  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BT7964252
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0547870898

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د حليم
حم� �م ��د ام� �ي��ن  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()6752641AG
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0555705910

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ع �م��رو احمد
عبدالعزيز ابو النجا  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()A28176797
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0544220400

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ن� ��ور بالل
ح �م��ود  ،ل �ب �ن��ان اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )L R 2 2 6 1 6 2 9
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0543628201

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /زه� � ��ره غالم
ب�ل�ال ال�ب�ل��و��ش��ي ،ج ��زر القمر
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )NBE203227يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب�سفارة ج��زر القمر او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد املدعو  /ناديه عبدالرحمن
حم � �م ��د �� �س� �ع ��د  ،ال � �� � �س� ��ودان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )P04666146يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال�سودانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

� َإدارة التنفيذ مبحاكم دبي ت�سجل مليون ًا و� 171ألف ًا و 666عملية منفذة خالل الن�صف الأول لعام 2022م
•• دبي –الفجر:

06

جنحت �إدارة التنفيذ مبحاكم دب��ي يف حتقيق نتائج �إي�ج��اب�ي��ة يف
�إجناز معامالتها يف الن�صف الأول لعام 2022م ،والتي مبوجبها
تعك�س �أدائها املطور والفعال مبا يخدم كافة اجلهات لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للمتعاملني ،وذلك �سعياً من حماكم دبي لتحقيق عدالة
نافذة تت�سم بالدقة وال�سرعة ،وتقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة
للو�صول �إىل ر�ؤيتها حماكم رائدة متميزة عاملياً.
و�أو�ضح ال�سيد �أحمد �أهلي مدير �إدارة التنفيذ مبحاكم دبي �أن الإدارة
حققت �أرقاماً �إيجابية يف نتائج الأداء يف الن�صف الأول لعام 2022م،
حيث جاءت هذه النتائج بناءاً على الطلبات املقدمة من اخلدمات
التي تقدمها الدائرة ،فقد ك�شفت الإدارة عن معدالت مرتفعة يف

�إنتاجية الوحدات التنظيمية ،فقد بلغت عمليات �إدارة التنفيذ يف
الن�صف الأول ما يقارب "مليون و� 171ألفاً و "666عملية ،وذلك
بن�سبة زيادة تقدر بـ  6.17%و�أ�شار مدير �إدارة التنفيذ ،يف ازدياد
معدل ع��دد الطلبات املقدمة للق�ضايا خ�لال الن�صف الأول لهذا
العام ،فقد بلغت عدد الطلبات املقدمة ما يقارب "� 311ألفاً و"60
طلباً ،التي كانت ن�سبة الزيادة فيها حوايل  ،23.10%بينما بلغ
عدد الق�ضايا امل�سجلة يف الإدارة ما يقارب "� 31ألفاً و "77ق�ضية،
وقد بلغت ن�سبة الزيادة فيها حوايل  30.46%كما �أن اخلدمات
يف ق�سم اجلحوزات والبيوع التي ي�ستطيع من خاللها املتقا�ضيني
احل���ص��ول على ب��اق��ة م��ن الطلبات احل�ج��ز ق��د ارت�ف�ع��ت يف الن�صف
الأول لعام 2022م ،حيث بلغ �إجمايل عدد مهام الق�سم حوايل "6
�آالف و "637مهمة ،وق��درت ن�سبة الزيادة فيها حوايل 8.70%

م�شرياً احمد �أهلي حيث ت�أتي طلبات احلجز على املنقوالت ت�أخذ
جمراها على ثالث مراحل وهي تقدمي الطلب ،وعر�ض الطلب على
القا�ضي �أو الإداري ،ومن ثم �صدور القرار املنا�سب ،وذلك عن طريق
الطلبات الذكية ملحاكم دبي� ،أو املوقع الإلكرتوين ملحاكم دبي� ،أو
مراكز الع�ضيد .كما ج��اءت نتائج م��زادات املحكمة بن�سب عالية
خالل الربعي الأول والثاين لعام 2022م ،فقد بلغت ن�سبة الزيادة
يف تقرير مزاد العقارات حوايل " "% 60.05التي بلغ عدد امللفات
فيه حوايل " "226ملفاً خالل الربع الأول لعام 2022م ،بينما
بلغت ن�سبة الزيادة يف تقرير مزاد املركبات حوايل " "82.7%التي
بلغ عدد امللفات فيه حوايل "�ألفاً و "639ملفاً  ،ون�سبة الزيادة يف
تقرير مزاد املنقوالت حوايل " "75.5%التي بلغ عدد امللفات فيه
حوايل " " 120ملفاً خالل الربع الثاين لعام 2022م.

نهيان بن زايد يرت�أ�س اجتماع جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية االجتماع الأول
ملجل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة لعام  2022الذي عقد يف مقرها �صباح ام�س حيث
�أع��رب �سموه عن تقديره لأع�ضاء املجل�س و�إدارة امل�ؤ�س�سة على اهتمامهم
ومتابعتهم لأعمال و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة لتعزيز �أداء دورها اخلريي والإن�ساين.
ويف بداية االجتماع  ..رحب �سموه بقرار املجل�س التنفيذي لعام ،2021
ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة برئا�سته ،و�سمو ال�شيخ عمر بن زايد �آل
نهيان نائبا لرئي�س جمل�س الأمناء ،وع�ضوية كل من �سعادة عبداهلل �سامل
بن ن�صرة العامري ،و�سعادة �أحمد حممد اخلييلي ،و�سعادة عي�سى عبداهلل
ال�سويدي.

واط�ل��ع االج�ت�م��اع على م�سرية الأع �م��ال اخل�يري��ة والإن�سانية التي قامت
بها امل�ؤ�س�سة وما مت تنفيذه من ق��رارات وتو�صيات ب�ش�أن برامج وم�شاريع
امل�ؤ�س�سة ،و�سائر ن�شاطاتها ومهامها الإدارية وتقاريرها املالية.
كما در���س املجل�س اخلطط اال�سرتاتيجية والت�صورات امل�ستقبلية واملدد
الزمنية لتحقيقها وذلك من �أجل حتقيق الأهداف الرئي�سة للم�ؤ�س�سة التي
و�ضع معاملها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
يف جم��ال دع��م التعليم وال�صحة والإغ��اث��ة واجل��وائ��ز الت�شجيعية للبحث
العلمي والدرا�سات ،ويف �إطار العمل اخلريي والإن�ساين عموماً.
وختم �سموه الإجتماع بتوجيه ال�شكر للح�ضور �آمال دوام والتوفيق وال�سداد
مل�سرية امل�ؤ�س�سة لتكون يف �صدارة العمل اخل�يري والإن�ساين ال��ذي يواكب
النه�ضة التنموية للدولة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

كليفالند كلينك :حوايل  % 99من حاالت التهاب الكبد الوبائي قابلة لل�شفاء
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د �أخ �� ّ��ص��ائ��ي وخ �ب�ير ط�ب��ي يف
�أم ��را� ��ض ال �ك �ب��د م��ن م�ست�شفى
كليفالند كلينك �أن جميع حاالت
الإ�صابة بعدوى فريو�س التهاب
الكبد  /C/قابلة لل�شفاء تقريباً
مع �ضرورة االلتزام بالت�شخي�ص
املبكر للمر�ض ومعاجلة الأ�ضرار
التي ميكن �أن ت�صيب الكبد بعد
عالج االلتهاب الفريو�سي نظراً
للت�أثري ال�سلبي ال��ذي ميكن �أن
يحلقه الفريو�س ب�صحة الكبد.
وي�شري مر�ض التهاب الكبد �إىل
�إ� �ص��اب��ة ال �ك �ب��د ب �ع ��دوى التهاب
ال�ك�ب��د ال�ف�يرو��س��ي وال� ��ذي ينتج
ع��ن �إح� ��دى ال �� �س�لاالت اخلم�س
لفريو�سات التهاب الكبد امل�سماة
م��ن � Aإىل  .Eووف �ق �اً ملنظمة
ال�صحة العاملية يعي�ش ما يقدر
ب�ن�ح��و  354م�ل�ي��ون �شخ�ص يف

جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل م��ع التهاب
الكبد � Bأو  Cواللذين ينتقالن
عن طريق ال��دم و ُي�ع�دّان ال�سبب
الأك�ث�ر �شيوعاً للإ�صابة بتليف
الكبد و�سرطان الكبد والوفيات
امل� ��رت � �ب � �ط� ��ة ب� ��ال � �ت � �ه� ��اب ال �ك �ب ��د
ال �ف�ي�رو� �س��ي ويف ال ��وق ��ت ال ��ذي
ي��وج��د ف �ي��ه ل �ق��اح ل �ل��وق��اي��ة من
التهاب الكبد  /B/ال يوجد حتى
الآن لقاح اللتهاب الكبد ./C/
وقال الدكتور عمر م�سعود رئي�س
ق�سم �أمرا�ض الكبد يف م�ست�شفى
ك �ل �ي �ف�لان��د ك�ل�ي�ن��ك  -مبنا�سبة
ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي الل �ت �ه��اب الكبد
ال� ��ذي ي �� �ص��ادف  28ي��ول �ي��و من
ك��ل ع ��ام � -إن ع�ل�اج��ات التهاب
الكبد ال�ف�يرو��س��ي � /C/شهدت
حت���س�ن�اً م�ل�ح��وظ�اً خ�ل�ال العقد
املا�ضي حيث �أن الأدوي��ة امل�ضادة
للفريو�سات وذات املفعول املبا�شر
�أثبتت فعاليتها يف الق�ضاء على

ف�يرو���س ال�ت�ه��اب الكبد  /C/يف
غ�ضون �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر
فقط .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن
معدل ال�شفاء الذي حتققه هذه
الأدوي��ة ي�صل �إىل 99 - % 98
 %ك�م��ا �أن ��ه مي�ك��ن ب�شكل عام
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتناولونها
حتمل ت�أثرياتها جيداً.
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور م���س�ع��ود �إىل �أن
ال �ت �ح��دي ي�ك�م��ن يف �أن مر�ضى

�شرطة �أبوظبي� 105 :آالف خمالفة لـالن�شغال بغري الطريق خالل � 6أ�شهر
•• �أبوظبي -وام:

�سجلت مديرية امل��رور والدوريات
ب �ق �ط ��اع ال �ع �م �ل �ي��ات امل ��رك ��زي ��ة يف
�� �ش ��رط ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي 105300
خمالفة م��روري��ة ب�سبب االن�شغال
ع��ن الطريق ��س��واء ع�بر ا�ستخدام
الهاتف �أو ب�سبب �آخر وذلك خالل
الن�صف الأول من عام  2022على
م�ستوى �إمارة �أبوظبي.
وق � � ��ال ال �ع �م �ي ��د حم� �م ��د �ضاحي
احل �م�ي�ري م��دي��ر م��دي��ري��ة امل ��رور
والدوريات �أن هذه املخالفة ت�صنف
لدى امل��رور با�سم املخالفة القاتلة
على ال�ط��رق��ات مو�ضحاً �أن �أغلب
احل � � ��وادث امل� ��روري� ��ة ال �ت ��ي وقعت
يف �إم � � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ك��ان��ت ب�سبب

ال �ت �ه��اب ال �ك �ب��د ال ��وب ��ائ ��ي /C/
ال ت �ظ �ه��ر ع �ل �ي �ه��م �أع � ��را� � ��ض يف
ك �ث�ي�ر م ��ن الأح� � �ي � ��ان وبالتايل
ال ي� �ق ��وم ��ون ب� ��زي� ��ارة الطبيب
لإجراء االختبارات الت�شخي�صية
ال�لازم��ة �أو العالج لهذا ال�سبب
م��ن امل�ه��م للغاية �أن يخ�ضع كل
� �ش �خ ����ص ف � ��وق � �س��ن  18عاماً
لفح�ص التهاب الكبد  /C/ولو
مل��رة واح ��دة ع�ل��ى الأق ��ل و�إال قد
ي� ��ؤدي ال�ت��أخ��ر يف الك�شف املبكر
عن املر�ض �إىل ف��وات الأوان وال
��س� ّي�م��ا ب �ع��د �أن ت �ب��د�أ الأع ��را� ��ض
ب��ال �ظ �ه��ور وت �ت �ط��ور احل��ال��ة �إىل
الإ� �ص��اب��ة بتليف ال�ك�ب��د ويحتاج
الأفراد املعر�ضون للخطر ب�شكل
�أك�ب��ر م �ث��ل ال �ع��ام �ل�ين يف جمال
الرعاية ال�صحية �إىل اخل�ضوع
لالختبارات ب�شكل متكرر.
و�� �ش� �دّد ع �ل��ى �أه �م �ي��ة �أن ي ��درك
املر�ضى �أن رحلة العالج ال تنتهي

بالأدوية امل�ضادة للفريو�سات بل
يتعني عليهم �إج ��راء امل��زي��د من
اختبارات ال��دم بعد ثالثة �أ�شهر
للت�أكد م��ن �أن��ه مت الق�ضاء على
ال �ف�يرو���س ب�شكل ك��ام��ل والأه ��م
م��ن ذل��ك يجب �أن نتذكر دائماً
�أن ه��ذه الأدوي ��ة يف ح�ين ميكنها
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ف�ي�رو���س التهاب
الكبد � /C/إال �أنها ال ت�ستطيع
ع� �ل��اج ال� ��� �ض ��رر ال � � ��ذي يحدث
بالفعل يف الكبد.
و�أ� � �ض� ��اف ال ��دك �ت ��ور م �� �س �ع��ود" :
كلما ك��ان��ت ال �ف�ترة ال�ت��ي ال يتم
فيها اكت�شاف املر�ض �أطول تزيد
اح �ت �م��ال �ي��ة �أن ي �ت �ع��ر���ض الكبد
لل�ضرر ل��ذا بينما ق��د ال يعاين
ال �� �ش��اب ال� ��ذي �أ� �ص �ي��ب بالتهاب
ال�ك�ب��د مل ��دة ع ��ام م��ن �أي �أ�ضرار
يف ال �ك �ب��د ف � ��إن ال���ش�خ����ص الذي
يعي�ش م��ع االل�ت�ه��اب ل�ع�ق��ود من
الزمن قد ُي�صاب مبر�ض كبدي

خ �طي��ر ..وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتقييم
�شدة ال�ضرر الذي يلحق بالكبد،
مي�ك��ن ت�صنيف ت �ن��دب �أو تليف
الكبد ابتدا ًء من املرحلة الأوىل
الأقل خطورة �إىل املرحلة الرابعة
الأ�شد خطورة وهي تليف الكبد".
وت��اب��ع تتطلب املرحلتان الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة �أق���ص��ر ف�ت�رات املتابعة
وميكن خاللهما ع�لاج الأ�ضرار
ال �ت��ي ت �ل �ح��ق ب��ال �ك �ب��د وع� � ��اد ًة ما
ُين�صح املر�ضى امل�صابني بتندب �أو
تليف الكبد يف املرحلتني الأوىل
والثانية بتعديل �أمن��اط حياتهم
م ��ن خ �ل��ال جت �ن��ب امل�شروبات
الكحولية وتناول الطعام ال�صحي
ومم ��ار�� �س ��ة ال��ري��ا� �ض��ة بانتظام
واحلفاظ على وزن �صحي �أما يف
املرحلتني الثالثة والرابعة قد ال
يكون ال�ضرر الذي ي�صيب الكبد
قاب ً
ال للعالج وقد يحتاج املري�ض
�إىل م ��راق� �ب ��ة م �� �س �ت �م��رة مدى

احل�ي��اة للتحقق م��ن م�ضاعفات
�أم��را���ض الكبد و�سيحتاج �أي�ضاً
�إىل ت �ب �ن��ي خ� �ي ��ارات من ��ط حياة
�صحية على الدوام .ولفت � ":إىل
�أن املر�ضى الذين يتم ت�شخي�ص
�إ� �ص��اب �ت �ه��م ب �ت �ل �ي��ف ال �ك �ب��د من
املرحلة الرابعة يجب �أن يعرفوا
�أن هذا الت�شخي�ص ال يعني نهاية
ال�ع��امل حيث يعتقد الكثري من
النا�س خط�أً �أنه �إذا مت ت�شخي�ص
�إ� �ص��اب �ت �ه��م ب�ت���ش�م��ع ال �ك �ب��د فهذا
يعني �أن�ه��م �سيحتاجون تلقائياً
�إىل عملية زرع كبد وه��ذا لي�س

بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع وم�ؤ�س�سة الإمارات

نا�شئة ال�شارقة مُت ّكن كوادرها امل�شرفة على فعاليات �صيفك ويانا من مهارات الإ�سعافات الأولية
•• ال�شارقة-الفجر:

االن�شغال عن الطريق حم��ذرا من
خ �ط��ورة ه��ذه امل�خ��ال�ف��ة فيما تبلغ
خم��ال�ف�ت�ه��ا ال �غ��رام��ة  800درهم
و 4ن �ق��اط م ��روري ��ة .واع� �ت�ب�ر �أن
االن�شغال بغري الطريق ي��ؤدي �إىل
االنحراف املفاجئ ب�سبب ا�ستخدام
الهاتف لت�صفح الإنرتنت ومواقع

ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي �أو �إج� ��راء
مكاملة� ،أو التقاط ال�صور والتفات
ال���س��ائ��ق ل�ل�ت�ح��دث �إىل مرافقيه،
وغريها من امللهيات وال�سلوكيات
التي قد ت��ؤدي �إىل عواقب وخيمة
وتكمن خطورتها يف الت�سبب بوقوع
حوادث مرورية .

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة افرتا�ضية باللغة الإجنليزية
للتوعية مبتطلبات ال�سالمة املهنية باملواقع الإن�شائية
•• �أبوظبي – الفجر:

ن �ظ �م��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي،
مم�ث�ل��ة يف ق �ط��اع ت�خ�ط�ي��ط امل ��دن-
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة،
ور� �ش��ة ع �م��ل ت��وع��وي��ة افرتا�ضية
ح��ول متطلبات ال�ب�ي�ئ��ة وال�صحة
وال� ��� �س�ل�ام ��ة امل �ه �ن �ي��ة يف امل ��واق ��ع
الإن�شائية ،ا�ستهدفت العاملني يف
ق�ط��اع ال�ب�ن��اء والإن �� �ش��اء الناطقني
بغري اللغة العربية.
وهدفت الور�شة �إىل تعزيز الوعي
ل ��دى � �ش��رك��ات امل� �ق ��اوالت واملكاتب
اال� �س �ت �� �ش��اري��ة ،وك��ذل��ك العاملني
يف ال�ق�ط��اع ال�ن��اط�ق�ين ب�غ�ير اللغة واملتواجدين يف املواقع الإن�شائية.
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ،ب � �� � �ض� ��رورة االل� � �ت � ��زام وت�ضمنت الور�شة التعريف بالهيكل
با�شرتاطات ومتطلبات ال�سالمة الإداري للإطار العام لنظام �إمارة
املهنية يف مواقع البناء والإن�شاء� ،أبوظبي لل�سالمة وال�صحة املهنية،
و�أه �م �ي��ة ت��وفي��ر ب�ي�ئ��ة ع �م��ل �آمنة و�أدوار وم�س�ؤوليات بلدية مدينة
حت �ف��ظ ح �ي��اة و� �س�لام��ة العاملني �أب��وظ �ب��ي يف ه ��ذا امل �ج��ال ،وكذلك

يف �إط��ار حر�ص نا�شئة ال�شارقة،
التابعة مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة
ال �ق��ادة وامل �ب �ت �ك��ري��ن ،ع�ل��ى زي ��ادة
وع � ��ي ك � ��وادره � ��ا املُ� ��� �ش ��رف ��ة على
خمترب امل �ه��ارات �ضمن فعاليات
��ص�ي�ف��ك وي ��ان ��ا ،ومت�ك�ي�ن�ه��م من
م� �ه ��ارات الإ� �س �ع ��اف ��ات الأول� �ي ��ة،
�أق�ي�م��ت يف م��رك��ز نا�شئة وا�سط،
ور� � �ش� ��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة ب�أ�سا�سيات
الإ�سعافات الأولية ،بالتعاون مع
وزارة تنمية املجتمع م��ن خالل
"املن�صة ال�صيفية املجتمعية"،
وبتنظيم من الربنامج الوطني
ل�لا��س�ت�ج��اب��ة حل� ��االت الطوارئ
"�ساند" �أح ��د ب��رام��ج م�ؤ�س�سة
الإمارات.
ي�أتي تنظيم هذه الور�شة بهدف
توفري البيئة الآمنة للم�شاركني

يف مم��ار� �س��ة �أن �� �ش �ط �ت �ه��م خالل
العطلة ال�صيفية واحلفاظ على
��س�لام�ت�ه��م وف ��ق �أع� �ل ��ى معايري
ال�سالمة ،و�إك�ساب موظفي نا�شئة

ال �� �ش��ارق��ة امل �ع �ل��وم��ات وامل� �ه ��ارات
الالزمة التي يجب القيام بها يف
حاالت الطوارئ.
وت� �ع ��رف امل ��وظ �ف ��ون امل�شاركون

بعد تنكرهما و�إخفاء وجهيهما

�سارقا املجوهرات يف قب�ضة �شرطة دبي
•• دبي-الفجر:

التعريف ب ��أدوار وواج�ب��ات �شركات
ال�ب�ن��اء والإن �� �ش��اء يف ت��وف�ير البيئة
ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين يف امل ��واق ��ع،
والتعريف بنظام الأداء الإلكرتوين
ل�ن�ظ��ام �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي لل�سالمة
وال�صحة املهنية.

�صحيحاً لأن��ه حتى مع الإ�صابة
بتليف الكبد من املرحلة الرابعة
ال يزال ب�إمكان املري�ض �أن يعي�ش
حياة طبيعية لفرتة من الوقت".
وب�ّي�نّ الدكتور م�سعود �أن هناك
جم �م��وع��ة ق �ل �ي �ل��ة م ��ن مر�ضى
التهاب الكبد الفريو�سي /C/
ال��ذي��ن يتم ت�شخي�ص �إ�صابتهم
بتليف ال�ك�ب��د امل�ت�ق��دم �أو املعقّد
املعروف �أي�ضاً با�سم مر�ض الكبد
يف املرحلة النهائية و�سيحتاجون
�إىل زراع� ��ة ك�ب��د ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
عالج التهاب الكبد ./C/

يف عملية نوعية معقدة ،مت َّكنت القيادة العامة ل�شرطة
دب ��ي م��ن �إل �ق��اء ال�ق�ب����ض ع�ل��ى اث �ن�ين م��ن اجلن�سية
الأوروبية قاما ب�سرقة جموهرات باهظة ال َّثمن من
�إحدى حمالت املجوهرات يف غ�ضون � 12ساعة من
تنفيذ جرميتهما ،م�ستخد َمني �أ�ساليب ف��ري��دة يف
التخفي والتمويه منها نظارات طبية ،و�شعر م�ستعار،
ومالب�س خمتلفة ،و�إخفاء وجهيهما.
و�أ َّك� ��دت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي �أنَّ تفا�صيل
ال��واق �ع��ة ت �ع��ود �إىل ت�ل�ق��ى ب�ل�اغ م��ن م��رك��ز القيادة
وال�سيطرة يفيد بتعر�ض حمل جموهرات لل�سرقة
َّ
 ،وعلى الفور انتقل الفريق �إىل موقع البالغ ،وبعد
املعاينة واال�ستف�سار م��ن مدير املحل تبينَّ اختفاء
جموهرات باهظة ال َّثمن من �إحدى واجهات العر�ض،
وب��ال��رج��وع �إىل ك��ام�يرات امل��راق�ب��ة ت�ب�َّينَنَّ �أنَّ م��ن قام
ب��ال���س��رق��ة ��ش�خ���ص��ان اخ�ف�ي��ا وج�ه�ي�ه�م��ا ع�ب�ر ارت ��داء

الكمامات ،وقبعات لإخفاء الوجه كام ً
ال ،و�أنّهما �سلكا
طرقاً عدّة للتمويه ،حيث قام املتهمان بالدخول �إىل
�أح��د املباين حتت الإن�شاء وقاما بالتنكر ،والتمويه،
واخلروج لتنفيذ جرميتهما ،با�ستخدام �أدوات ب�سيطة
ال ت�صدر �أ�صواتاً يف ك�سر قفل واجهة العر�ض و�إخراج
امل �ج��وه��رات دون ل�ف��ت االن �ت �ب��اه �إل�ي�ه�م��ا ،وه��رب��ا من
موقع احلادث .و�أ�ضافت القيادة العامة ل�شرطة دبي
�أن��ه مت جمع اال��س�ت��دالالت ،ورف��ع الب�صمات ،وتعقب
املجرمني ،و�أثناء تعقب حتركاتهم تبينَّ �أنَّهما دخال
مبنى حتت االن�شاء ،وقاما بتغيري مالب�سهما كاملة،
وتركا الأح��ذي��ة ،واملالب�س ،و�أدوات التمويه يف مكب
ملخلفات البناء ،وغ��ادرا �إىل �أحد الفنادق ،حيث ع رُِث
يف غ��رف�ت�ه�م��ا ع�ل��ى ورق ��ة مم��زق��ة يف ��س� ّل��ة املهمالت
�وج�ه��ا �إىل املطار،
بها خمطط اجل��رمي��ة ،وب�ع��ده��ا ت� َّ
حيث القى القب�ض عليهما يف الطائرة ،وع رِ َ
ُ�ِث� على
املجوهرات يف حقيبة �أحدهما ،كما ُع� رِ َ
ِثر على �أدوات
اجلرمية بحوزتهما.

يف ال��ور��ش��ة ال�ت��ي قدمها م�سعود
احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر ال �ت ��دري ��ب يف
برنامج �ساند� ،إىل كيفية التعامل
مع احلاالت الطارئة ،والإ�صابات

امل�م�ك��ن ح��دوث�ه��ا �أث �ن��اء ممار�سة
الأع� �م ��ال والأن �� �ش �ط��ة ال�صيفية
امل�ت�ن��وع��ة ،ه��ذا �إىل ج��ان��ب طرق
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ح � ��االت الإغ� �م ��اء
و�� �ض ��رب ��ات ال �� �ش �م ����س والتعامل
م��ع ال �ن��زي��ف وحت��دي��د �أول ��وي ��ات
الإ�صابة.
واط� �ل ��ع امل �� �ش��ارك��ون يف الور�شة
على االعتبارات القانونية �أثناء
ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع امل� ��� �ص ��اب ،و�أه � ��م
الإج� � � � ��راءات ال� ��واج� ��ب اتباعها
عند تقدمي الإ��س�ع��اف��ات الأولية
للم�صاب ،وكيفية ال�ت�ع��ام��ل مع
الأن� � � ��واع امل �خ �ت �ل �ف��ة للإ�صابات
واجل��روح ،للمحافظة على حياة
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص وح �م��اي �ت �ه��م عند
ال �ت �ع��ر���ض لأي �إ�� �ص ��اب ��ة ،حلني
و� � �ص� ��ول �� �س� �ي ��ارة الإ� � �س � �ع� ��اف �أو
�أ�صحاب االخت�صا�ص من اجلهات
الطبية املخت�صة.
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بالتعاون مع وكالة �أنباء الإمارات « ..يونا» ينظم ور�شة عمل للتعريف بـ «الكونغر�س العاملي للإعالم» �أغ�سط�س املقبل
•• جدة -وام:

ينظم احتاد وكاالت �أنباء دول منظمة التعاون الإ�سالمي "يونا" يف الأول من
�أغ�سط�س املقبل ور�شة عمل افرتا�ضية لوكاالت الأنباء الأع�ضاء للتعريف بـ
"الكونغر�س العاملي للإعالم" وذلك بالتعاون مع وكالة �أنباء الإمارات "وام"
و�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك".
وتهدف الور�شة �إىل التعريف بهذا احلدث العاملي الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي
يف نوفمرب املقبل حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة ومب�شاركة نخبة من رواد �صناعة
الإعالم على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وت���س�ت�ع��ر���ض ال��ور� �ش��ة ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة ل��وك��االت الأن �ب��اء الأع �� �ض��اء خالل
الكونغر�س مبا ي�شمل حجز م�ساحة للم�شاركة يف املعار�ض واالجتماعات

والفعاليات امل�صاحبة للحدث وتبادل اخلربات والتجارب مع و�سائل الإعالم
الدولية ،وتوقيع اتفاقيات تعاون مع هذه الو�سائل.
وق��ال �سعادة حممد اليامي امل��دي��ر ال�ع��ام املكلف الحت��اد وك��االت �أن�ب��اء دول
منظمة التعاون الإ�سالمي �إن الور�شة ت�أتي يف �إط��ار حر�ص االحت��اد على
تعزيز انخراط وكاالت الأنباء الأع�ضاء يف التظاهرات الإعالمية الدولية
مبا ي�سهم يف الرقي ب�أدائها ،وحتديث �أدواتها من خالل التعرف على �أحدث
التقنيات املتقدمة واالبتكار يف قطاع الإعالم .
و�أكد �أن الور�شة �ستمثل فر�صة لتبادل الأفكار بني وكاالت الأنباء الأع�ضاء
حول �سبل اال�ستفادة من هذا احلدث العاملي الذي يعد الأول من نوعه على
م�ستوى املنطقة ،خ�صو�صا يف ظل التغريات الكبرية التي ي�شهدها العمل
الإع�لام��ي ،وح��اج��ة وك ��االت الأن �ب��اء الر�سمية �إىل مواكبة ه��ذه التغريات
للحفاظ على دورها احليوي كم�صدر �إخباري موثوق قادر على الو�صول �إىل

القراء مبختلف �شرائحهم واجتاهاتهم.
و�أ�شار اليامي �إىل �أن الور�شة �ستعمل �أي�ضا على �إبراز جهود وكاالت الأنباء
الأع�ضاء ،خا�صة وكالة �أنباء الإمارات "وام" وجهودها يف �إقامة وتنظيم مثل
هذه الأحداث الإعالمية ال�ضخمة.
من جهته قال �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة �أنباء الإمارات
"وام" �إن "الكونغر�س العاملي للإعالم" ميثل فر�صة لتعزيز التعاون
امل�شرتك وب�ن��اء ال�شراكات على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل مب��ا ي�سهم
يف حتقيق التقدم وال��ري��ادة يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،وم��ن هنا ت��أت��ي ه��ذه الور�شة
ال�ستك�شاف الفر�ص املتاحة يف هذا ال�صدد لوكاالت الأنباء يف دول منظمة
التعاون الإ�سالمي.
و�أك��د �سعادته ح��ر���ص م�ؤ�س�سات الإع�ل�ام الر�سمي يف دول��ة الإم ��ارات على
م�شاركة خرباتها يف جماالت الإعالم واالت�صال و�إقامة الفعاليات الإعالمية

الدولية مع نظرياتها يف الدول الإ�سالمية ،وتعزيز التعاون معها.
جدير بالذكر �أن حماور "الكونغر�س العاملي للإعالم" تت�ضمن مو�ضوعات
عدة ت�شمل االت�صال الرقمي والذكاء اال�صطناعي والتكنولوجيا املتقدمة
والإبداع يف القطاع الإعالمي� ،إ�ضافة �إىل عدد من اجلل�سات املتخ�ص�صة يف
جم��االت ال�صحافة والإذاع��ة والتلفزيون والإن�ترن��ت والإع�لام االجتماعي
وامل�ؤثرين العامليني ،علما ب�أنه �سيوفر �أي�ضا من�صة مثالية لل�شركات العاملية
الراغبة بالدخول �إىل �أ�سواق �صناعة الإع�لام يف منطقتي اخلليج وال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
كما �سي�شهد الكونغر�س ال��دورة الأوىل من امل��ؤمت��ر امل�صاحب للكونغر�س
العاملي للإعالم خالل الفرتة من  17 - 15نوفمرب  2022حتت �شعار
"�صياغة م�ستقبل قطاع الإعالم" ،وذل��ك و�سط اهتمام حملي و�إقليمي
ودويل كبري ،وعرب  40جل�سة حوارية مب�شاركة  30متحدثا دوليا بارزا.

07

الرئي�س الكولومبي يطلع على �إجنازات مبادرات حممد بن را�شد العاملية

املدر�سة الرقمية تفتتح �أول مركز تعلم رقمي يف كولومبيا

عمر �سلطان العلماء :الإمارات تتبنى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية املتطورة لتوفري املعرفة و�أف�ضل فر�ص التعليم لطالب العامل
•• دبي-الفجر:

التقى فخامة �إيفان دوكي ماركيز ،رئي�س جمهورية كولومبيا بوفد مبادرة
املدر�سة الرقمية� ،أح��د م�شروعات م�ؤ�س�سة م�ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم العاملية� ،ضمن م�شاركة حكومة دول��ة الإم��ارات يف فعاليات م�ؤمتر
االقت�صاد الربتقايل الذي يعقد يف مدينة ميديجني الكولومبية ،ويهدف
�إىل دفع عجلة االقت�صاد الإبداعي من خالل االعتماد على الثقافة والإبداع
التكنولوجي ،ومت خالل اللقاء التعريف مببادرات امل�ؤ�س�سة وجهود املدر�سة
الرقمية يف توفري فر�ص التع ّلم للطلبة يف املناطق الأقل حظاً حول العامل،
و�سعيها لتعزيز منظومة التعليم يف كولومبيا.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة ر�سمية �إىل جمهورية كولومبيا �أعلنت "املدر�سة
الرقمية" خاللها عن افتتاح �أول مركز تعلم رقمي يف جمهورية كولومبيا
بح�ضور �سعادة �سامل را�شد العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا،
حيث عقدت جمموعة من اللقاءات مع ع��دد من امل�س�ؤولني يف كولومبيا
�ضمن زي��ارة ر�سمية ل�لاط�لاع على �آل�ي��ة تنفيذ ب��رام��ج وم �ب��ادرات املدر�سة
الرقمية والنتائج التي مت حتقيقها خالل الفرتة ال�سابقة مبا ي�سهم يف دعم
قطاع التعليم والتكنولوجيا وتطوير التع ّلم الرقمي يف كولومبيا.
و�أكد معايل عمر �سلطان العلماء ،وزير دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ،رئي�س جمل�س �إدارة املدر�سة الرقمية،
�أن دولة الإم��ارات تتبنى توظيف التكنولوجيا احلديثة والتقنيات الرقمية
املتطورة ،لتوفري املعرفة و�أف�ضل فر�ص التعليم للطالب من خمتلف �أنحاء
العامل ،خ�صو�صاً يف الدول الأقل حظاً للنهو�ض باملجتمعات وتعزيز م�سرية
التنمية العاملية.
وقال� :إن افتتاح �أول مركز تعلم رقمي للمدر�سة الرقمية يف كولومبيا يعزز
فر�ص اال�ستفادة من برامج وم�شاريع املدر�سة الرقمية التي توفر التعليم
للطالب يف خمتلف �أنحاء العامل من خالل ممار�سات مبتكرة وتقنيات ذكية
وم��رن��ة لتمكينهم وتعزيز جاهزيتهم للم�ستقبل م��ا يدعم جهود مواكبة
التحول الرقمي يف كولومبيا وا�ستك�شاف فر�ص جديدة ت�سهم يف �إحداث
تغيري �إيجابي يف خمتلف املجاالت والقطاعات احليوية لتح�سني حياة النا�س
وبناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.

�سل�سلة لقاءات ثنائية لبحث وتعزيز �سبل التعاون اال�سرتاتيجية
والتقى الدكتور وليد �آل علي �أمني عام وع�ضو جمل�س �إدارة املدر�سة الرقمية،
خ�لال ال��زي��ارة التي ق��ام بها وف��د امل��در��س��ة الرقمية �إىل كولومبيا ملتابعة
تنفيذ الربامج وامل�ب��ادرات ،وبحث �سبل تعزيز التعاون يف خمتلف جماالت
التعليم الرقمي يف كولومبيا ،كل من معايل تيتو جري�سني وزي��ر العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار يف كوملبيا ،ومت خالل اللقاء مناق�شة �سبل توفري
مواد العلوم املتقدمة واالبتكار للطلبة الكولومبيني عرب املدر�سة الرقمية،
كما التقى معايل �أجنليكا مايولو وزيرة الثقافة بجمهورية كولومبيا ومت
مناق�شة جماالت التعاون يف التعليم الرقمي� ،إ�ضافة �إىل �سعادة ماريا ديل
رو� �س��اري اف�ي��دي��و ،نائبة وزي��ر االت���ص��االت وتكنولوجيا املعلومات ل�ش�ؤون
االت�صاالت ملناق�شة جماالت الو�صول تعزيز الو�صول للإنرتنت يف مراكز
املدر�سة الرقمية بكوملبيا.
ً
كما عقد وفد املدر�سة الرقمية اجتماعا مع �سعادة خوان كارلو�س �سالدرياغا
عمدة بلدية �سوات�شا ،بهدف بحث �سري عمل املدر�سة الرقمية وجماالت
التو�سع ملواقع جديدة ،ولقاء �آخ��ر مع خ��وان بابلو وكيل وزارة الثقافة يف
بلدية ميديجني ،كما التقى مرييل جريار ممثلة املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف كولومبيا ،حيث �ساهمت ه��ذه االجتماعات
يف تعزيز ال��دع��م امل�ق��دم للمدر�سة الرقمية وخططها للمرحلة املقبلة يف
كولومبيا.
من جهته ،قال الدكتور وليد �آل علي ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني عام املدر�سة
الرقمية �إن بناء قدرات الطالب واملعلمني الرقميني يف كولومبيا من خالل
توظيف حلول التكنولوجيا وخيارات التعلم الرقمي ت�شكل هدفاً للمدر�سة
الرقمية التي ت�سعى لتعزيز قدرات الفهم والبحث والتجربة واالبتكار لدى
الطالب يف خمتلف �أنحاء العامل ،وت�سريع الو�صول �إىل املناطق الأقل حظاً،
باالعتماد على �أ�سلوب تعليمي مبتكر معزز بالتكنولوجيا والأدوات والتقنيات
الرقمية احلديثة.
و�أ��ض��اف �أن املدر�سة الرقمية بافتتاح �أول مركز تعلم رقمي يف كولومبيا
ت�سهم يف تقليل التحديات التي تعاين منها العائالت الكولومبية ،ومواكبة
االقت�صاد الرقمي والتعليم الرقمي ،وتوفري دعم تربوي متكامل للطالب
واملعلمني من خالل تزويدهم بكفاءات القرن الـ ،21وا�ستقاللية التعلم

عقدت مبقر اجلامعة القا�سمية

�أع�ضاء وع�ضوات الربملان العربي للطفل يتلقون ور�شا يف «ماذا �ست�صبح ً
غدا؟»

•• ال�شارقة-الفجر:

التقى �أع���ض��اء وع���ض��وات ال�برمل��ان العربي للطفل على هام�ش م�شاركتهم يف
ال��ور���ش التي نفذتها دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية بحكومة ال�شارقة ب�سعادة
الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة القا�سمية وذلك يف مقر اجلامعة
ظهر �أم����س .والتقى الأ�ستاذ الدكتور ع��واد اخللف مدير اجلامعة القا�سمية
ب�أطفال الوطن العربي من الربملان خالل زيارتهم للجامعة ورحب بهم �ضيوفا
على �إم��ارة ال�شارقة بدولة الإم ��ارات العربية املتحدة ومتنى لهم التوفيق يف
برنامج عملمهم وما �سيطرحونه من �أراء وتو�صيات خالل جل�ستهم الرابعة
املقبلة والتي تناق�ش مو�ضوع الأم��ن الغذائي  .و�أ��ش��اد ب��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
يف حر�صه على دعمه للطفولة العربية م��ن خ�لال امل�ؤ�س�سات التي ترعاهم
وتلبي احتياجاتهم وتعدهم للم�ستقبل كما يف الربملان العربي للطفل م�ؤكدا �أن
اجلامعة القا�سمية وكافة امل�ؤ�س�سات واجلهات املختلفة ترحب بزيارات الأطفال
�إليها لتعرفهم عن �أدوارها وما تقدمه من عطاء كبري يف �سياق ما يوليه حاكم
ال�شارقة من دع��م واهتمام لبناء الإن�سان على �أر���ض ال�شارقة  .وك��ان �أع�ضاء
وع�ضوات الربملان العربي للطفل قد �شاركوا يف عدد من الور�ش التي نظمتها
دائرة اخلدمات االجتماعية بحكومة ال�شارقة يف مقر اجلامعة القا�سمية �صباح

�أم�س وت�ضمنت عددا من املحاور التي هدفت لت�أهيل �أطفال الربملان بعدد من
الربامج التي تتالقى مع �أهداف بناء �شخ�صيتهم وتكوينها وت�سهم يف متكينهم
من �أداء دورهم الربملاين املعرب عن كافة �أطفال الوطن العربي.
ومت�ح��ور ع�ن��وان ال��ور���ش حت��ت ع�ن��وان م��اذا �ست�صبح غ��داً وال�ت��ي تعزز م��ن ثقة
الأطفال يف حا�ضرهم وا�ستعدادهم للم�ستقبل وهم �أكرث ثقافة وعلما ومتكنا من
كافة املهارات وحتليهم بالقيم لي�سهموا يف بناء �شخ�صياتهم ونه�ضة �أوطانهم .
وقدمت الور�ش يف قاعات اجلامعة القا�سمية وتناولت ع��ددا من املحاور التي
عك�ست خ�برات ك��وادر الدائرة يف تقدميهم الكت�شاف الهوايات وامل�ه��ارات لدى
الأط�ف��ال بجانب التعرف على طموحهم م��ن خ�لال مناق�شتهم يف هواياتهم
وجماالتهم واك�سابهم ال�شعور بالوطنية والثقة بالذات من خالل النقا�شات
والتمارين املعززة  .وتلقى الأطفال يف �ضوء تلك الور�ش تعاريف عن امل�ستقبل
وامل�ساهمة يف بناء الوطن وال�سفر نحو امل�ستقبل بجانب التطرق �إىل القراءة
و�أهميتها يف حياة الطفل والتحفيز على القراءة و�صوال �إىل الإب��داع والتمكن
يف خمتلف ال�ساحات الأدبية  .وت�ضمنت �إحدى الور�ش بني ال�سالمة الرقمية
من حيث التعريف بها واال�ستخدام الآمن لو�سائل التكنولوجيا و�صور التعامل
مع مواقع االنرتنت والتطرق �إىل �سلبيات التعامل مع �شبكة االنرتنت بجانب
مناق�شة الأطفال يف اخلطوات التي حتقق ال�سالمة الرقمية و�آلية الت�صرف يف
حالة التعر�ض للتهديد �أو اخلطر �أو االبتزاز الإلكرتوين وطرح الوقاية منه.

ومتكينهم باملهارات الرقمية املختلفة ،بالتعاون مع ف��رق حملية وعاملية
من اخل�براء واملتخ�ص�صني يف النظم التعليمية وت�صميم اال�سرتاتيجيات
الرتبوية
و�أ�شاد �سعادة �سامل را�شد العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا
بجهود املدر�سة الرقمية ،وم�ؤ�س�سة م�ب��ادرات حممد بن را�شد العاملية يف
�إط�لاق امل�شروعات العاملية الهادفة لتطوير املنظومة التعليمية وت�سريع
حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،م�شرياً �إىل �أن املدر�سة الرقمية تتبنى
العديد من �أمناط التعليم التي تعتمد على حاجة الدول امل�ستفيدة� ،إ�ضافة
�إىل �أنها تقدم �شهادات معرتف بها من وزارة التعليم يف الدولة امل�ستهدفة
وفقا للمعاير واملتطلبات املختلفة.
تدريب وبناء القدرات ملئات املعلمني وي�ستفيد منها �أكرث من 4000
طالب
وي��و ّف��ر امل��رك��ز ال��ذي مت افتتاحه بح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني احلكوميني
واملحليني وهم لوي�س �أرماندو �سوتو مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بوزارة
اخلارجية ،خو�سيه ماريا ليتون وكيل وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة
كونديناماركا ،وجيفر مانويل �سياتوبا باربو�سا عمدة بلدية غوات�شيتا،
ورفائيل روزو مدير مدر�سة مينيا ومدر�سة تيت�شا ،للطالب واملتعلمني
�أجهزة لوحية حديثة و�شا�شة عر�ض وو�صول لالنرتنت ،كما مت جتهيز قاعة
متخ�ص�صة ب�أحدث التقنيات الذكية مل�ساعدة الطالب على اال�ستفادة من
خدمات املدر�سة الرقمية.
ومتكنت املدر�سة الرقمية منذ �إعالن ال�شراكة مع كولومبيا من �ضم 4000
طالب م��ن  27مدر�سة عامة لال�ستفادة م��ن خ��دم��ات امل��در��س��ة الرقمية،
�إ�ضافة �إىل تدريب  210معلمني على كفاءات املعلم الرقمي �ضمن الربنامج
التدريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة والية �أريزونا ،وتركز هذه
ال�ك�ف��اءات على تعزيز م�ه��ارات ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين مثل ا�ستقاللية
التعلم واملهارات الرقمية ،وا�سرتاتيجيات تعزيز مهارات الريا�ضيات واللغة
لدى الطالب.
و�سيح�صل املعلمون باكتمال الربنامج التدريبي للمدر�سة الرقمية على
اعتماد يف جم��ال التعليم الرقمي م��ن خ�لال جامعة �أري��زون��ا (، )ASU

وهي من �أب��رز اجلامعات ري��ادة يف �إع��داد املعلمني والتعلم الرقمي يف حني
يتم توفري الدعم الرتبوي مع فريق حملي من اخلرباء يف التعليم وحت�سني
اال�سرتاتيجيات الرتبوية للمعلمني للقرن احلادي والع�شرين ب�شكل م�ستمر،
كما �ستعمل املدر�سة الرقمية على تو�سيع ال�شراكة للو�صول لعدد اكرب من
امل�ستفيدين وجتهيز مراكز تعلم رقمي �إ�ضافية حيث تخطط املدر�سة ل�ضم
 20000طالب و 800معلم ،بحلول عام  ،2023بزيادة قدرها  5مرات
مقارنة بال�سنة الأوىل.
دعم التحول الرقمي يف التعليم يف كولومبيا
وتركز املدر�سة الرقمية على دعم التحول الرقمي يف التعليم يف كولومبيا
وم�ساعدة الطالب ملواكبة التطور خ�صو�صاً مع وج��ود حتديات كبرية يف
املجاالت التعليمية والرقمية  ،فوفقاً لدائرة الإح�صاء الوطنية ف�إن 38٪
فقط من الأ��س��ر الكولومبية لديها جهاز كمبيوتر �أو جهاز لوحي ،منها
 52%فقط تتوفر لديها �إمكانية االت�صال باالنرتنت يف حني �أن املعدل
ال��وط�ن��ي للو�صول �إىل التكنولوجيا يف امل��دار���س ه��و  8ط�لاب لكل جهاز
كمبيوتر ،و  6طالب يف "كونديناماركا" ،و  8طالب يف "�إيتاجوي" ،و 16
طالباً يف "�سوات�شا" ،يف حني �أن  37%من الطالب فقط لديهم �إمكانية
االت�صال بالإنرتنت ،و 55.5%فقط من الطالب الكولومبيني لديهم
م��در��س�ين يتمتعون مب �ه��ارات فنية وت��رب��وي��ة ال��س�ت�خ��دام التكنولوجيا يف
الف�صول الدرا�سية.
اجلدير بالذكر �أن "املدر�سة الرقمية" ،التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" يف نوفمرب  ،2020تعترب �أول مدر�سة رقمية متكاملة
من نوعها ،وتهدف �إىل متكني الطالب بخيارات التعلم الرقمي يف املناطق
النائية والنامية والأقاليم التي ال تتوفر فيها الظروف املالئمة �أو املقومات
التي يحتاجها الطالب ملتابعة تعليمهم ،كما توفر خياراً نوعياً للتعلم املدمج
و التعلم عن بُعد ،بطريقة ذكية ومرنة ،بحيث ي�ستطيع الطالب االن�ضمام
�إليها �أينما ك��ان��وا ،م�ستهدفة ب��ال��درج��ة الأوىل الفئات املجتمعية الأكرث
ه�شا�شة والأق��ل حظا والالجئني وال�ن��ازح�ين ،عرب م��واد ومناهج تعليمية
ع�صرية ت�ستفيد من التكنولوجيا وتطبيقات التقنيات املتقدمة.

وكيل وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء يف �أحد �أبناء القوات امل�سلحة املخل�صني
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ق��دم وف��د م��ن وزارة ال��دف��اع برئا�سة
مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة
ال��دف��اع ،واج��ب ال �ع��زاء يف �أح��د �أبناء
ال �ق��وات امل�سلحة املخل�صني العميد
م�ه�ن��د���س� � :س��امل حم�م��د املن�صوري،
ال� � ��ذي واف � �ت ��ه امل �ن �ي��ة يف العا�صمة
اليونانية "�أثينا".
و�أع��رب الوفد  -خالل زيارته ملجل�س
ال � �ع ��زاء مب �ن �ط �ق��ة �أع �� �س �م��ه يف ر�أ�� ��س
اخليمة  -عن �صادق عزائه وموا�ساته
لأه��ل وذوي و�أق� ��ارب الفقيد ،داعني
اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع
رح�م�ت��ه ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته،
ويلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان.

«التنمية الأ�سرية» تبد�أ فعالياتها ال�صيفية لنادي �أطفال و�شباب الدار 2022
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية فعاليات نادي �أطفال و�شباب الدار ال�صيفية
لهذا العام ،والتي ت�ستمر يف الفرتة من  12يوليو �إىل � 18أغ�سط�س ،2022
مت�ضمنة جمموعة من الور�ش وال��دورات التدريبية املتنوعة التي تهدف �إىل
اال�ستدامة وبناء �أجيال من الأطفال وال�شباب املتمكنني من �إدارة ذاتهم و�إطالق
�إمكاناتهم ،واال�ستجابة بفعالية لأحداث احلياة والتغريات املت�سارعة ،وامل�ساهمة
الإيجابية يف املجتمع.
تهدف الفعاليات �إىل ا�ستثمار �أوقات فراغ الأطفال ب�شكلٍ �إيجابي مبا يعود بالنفع
على الأ�سر املجتمع ،وتوفري بيئة داعمة ال�ستك�شاف وتنمية مواهب الأطفال
ومتكينهم من ممار�ستها ،ودعم القدرات الإبداعية واالبتكارية لدى الأطفال،
وتوعية الطفل مبفهوم احلقوق والواجبات ،وتنمية احل�س الوطني لديه جتاه
وطنه و�أ�سرته وجمتمعه ،و�إك�ساب الأطفال املهارات والعادات احلياتية الأ�سا�سية
ومتكينهم من تطبيقها ،بالإ�ضافة �إىل عادات التغذية ال�صحية وال�سليمة.
وت�ستهدف فعاليات نادي �أطفال و�شباب الدار هذا العام الأطفال من عمر � 6إىل
 14عاماً ،حيث تت�ضمن جمموعة من الور�ش والدورات الثقافية والتعليمية
واالجتماعية املتنوعة منها /ال�سنع الإماراتي /التي تهدف �إىل تعليم الأطفال

وال�شباب قيم البيت الإم��ارات��ي ،و�أ�صول ال�سنع ،و�آداب ال�ضيف وامل�ضيف ،كما
ينظم دورة /عقول مبتكرة /للرتكيز على تنمية العقل ،وور�ش العمل التفاعلية
وم�سابقات الذكاء ،بالإ�ضافة �إىل �ألعاب الرتكيز واالنتباه.
كما تت�ضمن فعاليات النادي ور�شاً للمهارات ال�شخ�صية ،و�أنا �أقوى من التنمر،
وديكور غرفتي ،وور�ش املرح واال�ستك�شاف ،وبالقراءة نرتقي ،ورحالت افرتا�ضية
عديدة .يعتمد نادي �أطفال و�شباب الدار على نهج التنمية ال�شبابية الإيجابية،
وهو نهج تنموي يعترب الأطفال وال�شباب مورداً وممكناً جمتمعياً رئي�سياً يحتاج
�إىل توظيفه ل�صالح �أنف�سهم و�أ�سرهم وجمتمعهم ،وتركز كافة التدخالت /
امل �ب��ادرات والأن���ش�ط��ة /املبنية على ه��ذا النهج على ت��زوي��د الأط�ف��ال وال�شباب
بالفر�ص لتطوير مهاراتهم وعالقاتهم وم�شاركتهم على امل�ستوى ال�شخ�صي،
والأ�سري واملجتمعي ،من خالل التعرف على معارف ومهارات جديدة وممار�سة
هذه املهارات ب�شكلٍ متكرر و�صو ًال �إىل النجاح يف تطبيقها لت�صبح مهارة حياتية
متجذرة لدى الأطفال وال�شباب بد ًال من الرتكيز على الوقاية من املخاطر.
وت�سعى م�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة خ�لال الإج ��ازة ال�صيفية �إىل توفري بيئة
ومناخ منا�سب يتيح للأطفال وال�شباب تنمية قدراتهم ومعارفهم وا�ستثمار
�أوقات فراغهم ،وزيادة معارف ووعي الأطفال بحقوقهم وواجباتهم ،وجماالت
املمار�سات ال�صحية ال�سليمة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستك�شاف وتنمية مواهب الأطفال.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شي باي
ام دي للم�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 3021651: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 :مركز الهادية خلدمات
ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 2936322:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة موزه علي عبداهلل را�شد الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �سامل �سعيد حممد ال�شام�سي
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/مارين
يخت لتاجري القوارب واليخوت
رخ�صة رقم CN 4014358: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/لوبانيوم
لتجارة االدوات املكتبية وادوات الكتابة والر�سم باجلملة
رخ�صة رقم CN 3029070:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
ومعجنات �شواطئ اليمن
رخ�صة رقم CN 3713541: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�/سو ميي
للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 3703843: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/كافريتو
84
رخ�صة رقم CN 3860662: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/قرطبة
للطباعة وتخلي�ص املعامالت
رخ�صة رقم CN 3750870:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رو�ضة
اخلري للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3658519: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/جينون
بوتيك للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3684325: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/جا�سم
ابراهيم املريخي للبيع االيل
رخ�صة رقم CN 4121641: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 �:سبيد �سفاري لنقل
الركاب باحلفالت امل�ؤجرة
رخ�صة رقم  CN 2693256:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد عيا�ش عمر عبداهلل مرزوق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عبداهلل حممد �سامل الكتبي
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�/أونلي
فون
رخ�صة رقم CN 1842981: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/املنال
لت�صليح االدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 2466353: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/الذهب
الدوليه للمقاوالت وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 2844332: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/روفانا
لتنظيم وم�سك ال�سجالت والدفاتر احل�سابية
رخ�صة رقم CN 2766495:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة مطر الكرتودايناميك
رخ�صة رقم  CN 3832992:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة مطر الكرتودايناميك
MATTAR ELECTRO DYNAMIC ESTABLISHMENT

�إىل /مطر الكرتودايناميك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MATAR ELECTRO DYNAMIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :نور ون للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 2930004:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نور ون للمقاوالت العامة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :نور النهار لتنظيف املباين وامل�ساكن
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1066628:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نو�شاد نور حممد انوفيتيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على قا�سم حممد احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نو�شاد نور حممد انوفيتيل
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نور النهار لتنظيف املباين وامل�ساكن ذ م م

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

�إىل  /داي اليت لإدارة املرافق وخدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة واحة الن�سيم
العمال ال�صبغ والديكور
رخ�صة رقم  CN 1145229:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �سامل عبداهلل �سامل النيادى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حميب الرحمن انور ح�سني
تعديل وكيل خدمات  /حذف املر عمري مع�ضد �سيف امل�شغونى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

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

NOOR ONE GENERAL CONTRACTING

�إعــــــــــالن

DAY LIGHT BUILDING & RESIDENCES CLEANING L L C

NOOR ONE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

DAY LIGHT FACILITIES MANAGEMENT AND 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.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ادارة املن�ش�أت 8211010
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

اخلميس  28يوليو  2022م  -العـدد 13605

عربي ودويل
 %75من الدميقراطيني ال يريدون بايدن
الت�ضخم مرتفعاً و�أظهر تقرير جديد �صدر �أم�س
الثالثاء تراجع ثقة امل�ستهلك لل�شهر الثالث على
التوايل.
وقال  24%من الناخبني الدميقراطيني وذوي
امليول الدميقراطية� ،إنهم يريدون �شخ�صاً �آخر
لأن�ه��م ال يعتقدون �أن ب��اي��دن ميكن �أن ي�ف��وز يف
 ،2024ارتفاعاً من  18%يف ا�ستطالع للر�أي
�أجري يف يناير (كانون الثاين) ،وفرباير (�شباط)
املا�ضيني.وي�سيطر هذا ال�شعور على  32%لأنهم
ال ي��ري��دون �إع� ��ادة ان�ت�خ��اب ب��اي��دن ،ارت �ف��اع �اً من
 16%يف وقت �سابق من هذا العام.وقال ،25%

•• وا�شنطن-وكاالت

�أظهر ا�ستطالع حديث للر�أي �أجرته �شبكة “�سي
�إن �إن” الإخ �ب ��اري ��ة� ،أن  75%م��ن الناخبني
الدميقراطيني وذوي امليول الدميقراطية يريدون
م��ن احل ��زب تر�شيح �شخ�ص �آخ ��ر غ�ير الرئي�س
احل� ��ايل ج��و ب��اي��دن يف ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام ،2024
بزيادة حادة عن وقت �سابق من هذا العام.وي�أتي
اال�ستطالع يف الوقت ال��ذي ال ت��زال فيه معدالت
ت ��أي �ي��د ب��اي��دن م�ن�خ�ف���ض��ة وم �ع �ظ��م الأمريكيني
م�ستا�ؤون من حالة البالد واالقت�صاد .وال يزال
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«�سويفت» خا�ص بطهران ومو�سكو

�إنهم يف�ضلون بايدن كمر�شح ،وهو انخفا�ض حاد
م��ن  45%يف ي�ن��اي��ر (ك��ان��ون ال �ث��اين) وفرباير
(��ش�ب��اط).و�أظ�ه��ر اال�ستطالع �أي���ض�اً� ،أن غالبية
الناخبني امل�سجلني من اجلمهوريني وذوي امليول
اجل�م�ه��وري��ة ي�ق��ول��ون �إن �ه��م ال ي��ري��دون �أن يكون
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب مر�شح حزبهم يف
االنتخابات الرئا�سية لعام  .2024ويقول 55%
�إنهم يريدون �أن يكون �شخ�ص �آخ��ر غري ترامب
هو املر�شح ،وه��و ما ميثل ارتفاعاً من  49%يف
ا�ستطالع للر�أي �أج��ري يف يناير (كانون الثاين)
وفرباير (�شباط).

•• طهران-وكاالت

ك�شفت �إيران �أم�س الأربعاء عن العمل مع رو�سيا
على �إن�شاء نظام دفع دويل جديد.
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة الإي� � � � ��راين
للدبلوما�سية االقت�صادية ،مهدي �صفاري ملوقع
“�سبوتنيك” الرو�سي �إن “اجلانبني الإيراين
والرو�سي يعمالن على �إن�شاء نظام دفع م�شرتك
بني امل�صارف م�شابه لنظام �سويفت».
وت � ��أت ��ي ه� ��ذه اخل� �ط ��وة م ��ع حم� � ��اوالت رو�سيا
امل�ستمرة ب�صعوبة للحد من “دولرة” اقت�صاد

البالد بزيادة ا�ستخدام عمالت �صعبة �أخرى يف
املعامالت الوطنية.
و�أ� �ض��اف امل���س��ؤول الإي ��راين �أن��ه يجب �أن يكون
ه�ن��اك ن�ظ��ام خ��ا���ص م�شابه ل�ن�ظ��ام ��س��وي�ف��ت� ،إذ
مي �ك��ن �إج� � ��راء م �ع��ام�ل�ات � �ص��رف �أج �ن �ب��ي بني
البلدين بعيداً عن الدوالر الأمريكي.
وب�ش�أن احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة
الرو�سية “مري” يف �إي ��ران ،ق��ال م�ساعد وزير
اخل��ارج�ي��ة الإي ��راين “�أعتقد �أن��ه �سيتم تفعيل
نظام بطاقة م�ير يف �إي ��ران قريباً ومت االتفاق
على ا�ستخدامه يف البالد».

�أحزاب �سيا�سية ترحب بالد�ستور اجلديد

حتليل :قي�س �سع ّيد يعرب بتون�س �إىل «ال�ضفة الأخرى»

•• تون�س-وكاالت

حقق الرئي�س التون�سي ،قي�س �سعيد،
جناحاً يف اختبار اال�ستفتاء مبوافقة
غ��ال�ب�ي��ة ك �ب�يرة م��ن امل �� �ش��ارك�ين فيه
على م�شروع الد�ستور اجلديد الذي
مينحه �صالحيات وا�سعة.
و�أعلن رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات ،ف��اروق بوع�سكر ،قبول
الهيئة م�شروع ن�ص الد�ستور اجلديد
للجمهورية التون�سية املعرو�ض على
اال�ستفتاء بعد �أن �أيده .% 94.6
وق��ال بوع�سكر لل�صحفيني �أن العدد
الإج�م��ايل للم�شاركني يف اال�ستفتاء
بلغ 2.756.607ناخباً م��ن �أ�صل
 9.3م�ل�ي��ون ي�ح��ق ل�ه��م الت�صويت،
وقد �صوّت  2.607.848بـ”نعم”
على الد�ستور اجلديد.
وك � ��ان ��س�ع�ي��د حت ��دث ع ��ن “مرحلة
جديدة” يف خطاب �أل�ق��اه لي ً
ال �أمام
م��ؤي��دي��ه يف و��س��ط تون�س العا�صمة،
ق��ائ� ً
لا �إن “ما ق��ام ب��ه ال�شعب در�س،
�أبدع التون�سيون يف توجيهه للعامل».
و�أ�ضاف “اليوم عربنا من �ضفة �إىل
�أخ��رى ..من �ضفة الي�أ�س واالحباط
�إىل �ضفة الأم ��ل وال�ع�م��ل و�سنحقق
هذا بف�ضل �إرادة ال�شعب والت�شريعات
التي �ستو�ضع خلدمته».
وتون�س التي تواجه �أزم��ة اقت�صادية
تفاقمت ب�سبب كوفيد 19-واحلرب
يف �أوك��ران �ي��ا ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا يف
ا� �س �ت�يراد ال �ق �م��ح ،ت�شهد ا�ستقطاباً
�شديداً منذ �أن توىل �سع ّيد ،املنتخب

دمي ��وق ��راط� �ي� �اً يف  ،2019جميع
ال �� �س �ل �ط��ات يف  25ي��ول �ي��و (مت� ��وز)
.2021
بعد �إعالن هذه التقديرات ،نزل ب�ضع
مئات من �أن�صار الرئي�س �إىل �شارع
احل�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة ل �ي� ً
لا لالحتفال
“باالنت�صار” ورددوا “بالروح بالدم
ن �ف��دي��ك ي ��ا قي�س” وه� ��م يلوحون
باالعالم التون�سية.
وعند قرابة ال�ساعة الأوىل بتوقيت
غرينت�ش ،ظهر الرئي�س �أمام احل�شد
مبتهجاً ،وقال “تون�س دخلت مرحلة
جديدة” ،م��ؤك��داً �أن ن�سبة امل�شاركة
“كان ميكن �أن تكون �أعلى لو جرت
عملية الت�صويت على يومني».
و�أ�شار مدير �شركة “�سيغما كون�ساي”

تركيا :ال�سويد مل
ت�سلم امل�شتبه بهم

•• �أنقرة-رويرتز

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغ�ل��و �أم����س الأرب �ع��اء �إن
ال�سويد مل ت�سلم بعد امل�شتبه بهم
الذين تريدهم �أنقرة يف تهم تتعلق
بالإرهاب رغم توقيع اتفاق ال�شهر
املا�ضي ي�ضمن عدم معار�ضة �أنقرة
لع�ضوية ال�سويد يف حلف �شمال
الأطل�سي.
وتقدمت ال�سويد وفنلندا بطلب
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ع���ض��وي��ة احللف
ردا على الغزو الرو�سي لأوكرانيا،
لكنهما واجهتا معار�ضة من تركيا
التي اتهمت البلدين بفر�ض حظر
�أ� �س �ل �ح��ة ع �ل �ي �ه��ا ودع � ��م جماعات
تعتربها �إرهابية.
ووق� �ع ��ت ال� � ��دول ال� �ث�ل�اث اتفاقا
ي�ضمن عدم معار�ضة �أنقرة مقابل
وع� ��ود مب �ك��اف �ح��ة الإره� � � ��اب ،لكن
تركيا قالت �إنها �ستعرقل م�ساعي
االن �� �ض �م ��ام �إذا مل ي �ت��م ال ��وف ��اء
بالتعهدات.وت�سعى �أن�ق��رة لت�سلم
� 73شخ�صا من ال�سويد وع�شرات
�آخرين من فنلندا.

يبلغ حجم ال�ق��ر���ض ح��واىل ملياري
يورو.
وب �ه ��ذه الأف �� �ض �ل �ي��ة ال��وا� �ض �ح��ة مير
ال��د��س�ت��ور اجل��دي��د ب�سال�سة ليدخل
حيز التنفيذ ،يف وق��ت يتوا�صل فيه
اجلدل داخل الأحزاب ال�سيا�سية عن
فحوى ه��ذا الد�ستور وم�سار عملية
اال�ستفتاء.ورحبت عدة قوى �سيا�سية
و�أح� � ��زاب داع �م��ة مل �� �س��ار  25يوليو،
مب ��رور ال��د� �س �ت��ور اجل��دي��د ب�أغلبية
م��ري �ح��ة ع �ل��ى غ� ��رار ح ��زب “تون�س
�إىل الأمام” ،و”التيار ال�شعبي”
و”حركة ال�شعب” ،و “حزب البعث”
و” االئتالف من �أجل اجلمهورية «.
وع ّلق القيادي بحزب البعث �صهيب
املزريقي يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي
ن �ي��وز عربية” �أن جن ��اح الد�ستور
اجلديد ونيله ثقة ال�شعب التون�سي
تعني �أن امل��واط��ن يعلق �آم ��اال كبرية
ع�ل��ى م��ا ه��و �آت يف ظ��ل ن�ظ��ام جديد
ي�ؤ�س�س ل��دول��ة وطنية قوية وعادلة

هذا ما تعتقده اال�ستخبارات الربيطانية

•• القد�س-وكاالت

ل �ف��ت ال �ك��ات��ب يف ��ص�ح�ي�ف��ة “جريوزاليم
بو�ست” ،ميكا ه��ال�ب�يرن� ،إىل �أن �إي ��ران ال
تريد اتفاقاً نووياً ،وهي مل ترده قط� .إيران
ال ت��ري��د ح�ت��ى ا��س�ت�ئ�ن��اف امل �ح��ادث��ات ب�ش�أن
اتفاق .ولهذا ال�سبب ،حني يتعلق املو�ضوع
باالتفاق قيد البحث ،متاطل �إيران.
لهذا لي�س نب�أ ج��دي��داً مب��ا �أن��ه ط��وال فرتة
من الوقت ،كان الهدف املحدد من املحادثات
مت �ك�ي�ن �إي � � ��ران م ��ن ال �ت �ب ��اط ��ؤ .الأط� � ��راف
الوحيدة املهتمة باتفاق نووي هي تلك التي
تعي�ش يف الغرب.
�أراد ال �غ��رب وحت ��دي ��داً ال ��والي ��ات املتحدة
حمادثات نووية منذ البداية .لهذا ال�سبب
انطلقت املحادثات .بعد جميع تلك ال�سنوات،
جميع عمليات بدء ووقف املحادثات ،ما يجب
�أن يكون وا�ضحاً – لكنه عملياً لي�س وا�ضحاً
�إىل ه��ذا احل��د – ه��و �أن ��ه ب��وج��ود �أو بعدم
وجود اتفاق� ،ستفعل �إيران ما تريد القيادة
الإي��ران �ي��ة فعله .م��ن خ�لال ات �ف��اق ،تت�سلل
�إي� ��ران وت�ن�ف��ذ م�ن��اورات�ه��ا ال �ن��ووي��ة الغادرة
والقاتلة ،متاماً كما تفعل من دون اتفاق.

�إىل �أن الناخبني كانوا خ�صو�صاً من
“الطبقة الو�سطى الأك�ث�ر حرماناً
ومن البالغني الذين ي�شعرون ب�أنهم
تع ّر�ضوا للخذالن اقت�صادياً و�سيا�سياً
واجتماعياً».
وق��ال املحلل ال�سيا�سي عبد اللطيف
احلنا�شي �إن النتائج تظهر “ارتفاعاً
وا��ض�ح�اً للم�شاركة” مقارنة بن�سب
امل�شاركة يف اال�ست�شارة االلكرتونية
التي �سبقت اال�ستفتاء و��ش��ارك فيها
حوايل � 600ألف �شخ�ص.
وت��اب��ع “ظاهرياً الأرق � � ��ام �ضعيفة
ول �ك �ن �ه��ا م �ه � ّم��ة ج � ��داً يف م ��ا يتعلق
ب���ش�ع�ب�ي�ت��ه وت �ع �ط �ي��ه دف� �ع� �اً ملوا�صلة
م�ساره ال�سيا�سي».
وق��ال النادل عماد هزي ( 57عاماً)

“لدينا �أم � ��ل ك �ب�ير يف  25يوليو
(مت��وز) .تون�س �ستزدهر اعتباراً من
اليوم».
و�أم � � ��ام ال��رئ �ي ����س و� �ض ��ع اقت�صادي
واجتماعي م�ت��أزم يف ال�ب�لاد ومه ّمة
�شاقة اليجاد احللول لذلك ،خ�صو�صاً
بعد ارتفاع ن�سبة البطالة والت�ضخم
وتدهور القدرة ال�شرائية للمواطنني
التي زادت الأزمة الرو�سية الأوكرانية
من تراجعها.
وال� �ث�ل�اث ��اء� ،أع� �ل ��ن � �ص �ن��دوق النقد
الدويل �أ ّن بعثة من خربائه اختتمت
زي��ارة �إىل تون�س يف �إط��ار التفاو�ض
على برنامج م�ساعدات ،م�شرياً �إىل
�أ ّن امل�ح��ادث��ات ب�ين اجل��ان�ب�ين ح ّققت
“تقدماً ج ّيداً” .وي �ق �دّر خ�ب�راء �أن

جريوزاليم بو�ست� :إيران ت�ضحك على الغرب
��س��واء �أك��ان �اً علناً �أم ��س��راً�� ،س��واء حت��ت حيلة
ات�ف��اق �أو يف انتهاك ��ص��ارخ الت�ف��اق� ،ستفعل
�إيران ما تريد القيادة الإيرانية فعله.
ط ��وال � �س �ن��وات ك��ان��ت �إي � ��ران ت���ض�ح��ك على
الغرب .امل�شكلة يف االتفاق واملفاو�ضات التي
�أنتجها ه��ي �أن��ه يطبق اخلطة الإي��ران�ي��ة ال
اخلطة التي تن�سقها جمموعة من الدول.
ول�ط��امل��ا ن�ف��ذ ال �غ��رب م��ا �أرادت � ��ه �إي� ��ران من
دون �إدراك .تطور �إي��ران �أ�سلحتها النووية
بينما تتوا�صل املفاو�ضات – �أو ال تتوا�صل.
الأمر �سيان .بينما هنالك بالت�أكيد مفكرون
وحمللون ورج��ال ا�ستخبارات �إ�سرائيليون
�سابقون ي�ؤكدون �أن االتفاق النووي �أف�ضل
م��ن ع��دم وج��ود ات�ف��اق ،يعتقد هالبرين �أن
التاريخ احلديث علمهم عك�س ذلك.
مب��رور ال��وق��ت� ،أ�صبح ال�صوت الإ�سرائيلي
�أك�ث�ر احت� ��اداً .ك��ل زع�ي��م ا��س��رائ�ي�ل��ي تقريباً

التقى بالرئي�س ب��اي��دن وج�ه�اً لوجه خالل
زيارته �إ�سرائيل �أخربه بعبارات ال لب�س فيها
�أن املفاو�ضات م��ع �إي ��ران م��ن دون “تهديد
جدي بالتحرك الع�سكري” �ضدها ،ال فائدة
م�ن��ه .ك��ان ه��ذا ال���ش�ع��ار الإ� �س��رائ �ي �ل��ي .لكن
ن�صيحة �إ�سرائيل مل تلق �آذان �اً �صاغية .مع
ذل��ك ،ثمة بع�ض الأم��ل .ببطء ،ب�تردد ،كان
ه�ن��ال��ك ع ��دد م��ن ال �ق��ادة ال�غ��رب�ي�ين الذين
�أدرك � ��وا ل�ع�ب��ة �إي� ��ران وحت��دث��وا ع�ن�ه��ا علناً.
هم ي��درك��ون �أن �إي��ران ت�ستغل رغبة الغرب
بالتفاو�ض.
ال ي � � ��زال رئ� �ي� �� ��س ج � �ه� ��از اال�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات
الربيطانية �أم �آي  6ري�ت���ش��ارد م��ور يراوغ
ب��ال��رغ��م م��ن �أن ��ه ال ي�ظ��ن �أن �إي � ��ران تريد
اتفاقاً .حني ك��ان يتحدث يف منتدى �أ�سنب
ل�ل�أم��ن �شرح م��ور اعتقاده ب ��أن االت�ف��اق هو
�أف �� �ض��ل ط��ري��ق للم�ضي ق��دم �اً ل�ك�ن��ه قال:

“ل�ست مقتنعاً ب�أننا �سن�صل �إىل هناك ..ال
�أعتقد �أن املر�شد الأعلى يريد �إبرام اتفاق”.
وح��ذر م��ور من �أن “الإيرانيني ال يريدون
�إن �ه��اء امل�ح��ادث��ات �أي���ض�اً ،حتى يتمكنوا من
املماطلة قلي ً
ال� ..أعتقد �أن االتفاق مطروح
مت��ام �اً ع�ل��ى ال �ط��اول��ة .وال �ق��وى الأوروبية
والإدارة الأمريكية هنا وا�ضحة ج��داً حيال
ذل��ك .وال �أعتقد �أن ال�صينيني والرو�س ،يف
هذه الق�ضية� ،سي�صدونه .لكن ال �أعتقد �أن
الإيرانيني يريدونه».
ك��ان وزي��ر ال��دف��اع الإ�سرائيلي بني غانت�س
ح��ا� �ض��راً يف امل�ن�ت��دى وت �ط��رق �إىل الق�ضية
نف�سها مو�ضحاً ب�شدة �أن �إ��س��رائ�ي��ل متلك
ال�ق��درة الع�سكرية ملنع �إي��ران من احل�صول
على �سالح ن��ووي .و�أ��ص��ر على �أن ال�ضربة
ال�ع���س�ك��ري��ة ��س�ت�ك��ون امل �ل�اذ الأخ �ي��ر .وقال
غانت�س للحا�ضرين �إن �إ��س��رائ�ي��ل ت��رى يف

وذات حكومة م�س�ؤولة �أم��ام التاريخ
و ال�شعب.
ودع� ��ا امل��زري �ق��ي رئ�ي����س اجلمهورية
�إىل “و�ضع م���ش��روع �سيا�سي وطني
واجتماعي وا�سرتاتيجي ي�شمل جميع
امل �ج��االت ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية لأن الركيزة الأ�سا�سية
للدميقراطية هي اجلانب االجتماعي
الذي �أهملته احلكومات ال�سابقة».
وم��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ال�ن��اط��ق الر�سمي
با�سم حركة ال�شعب �أ�سامة عويدات،
�إن ال�شعب التون�سي “متكن من العبور
ن�ح��و ج�م�ه��وري��ة جديدة” ،معتربا
�أن الأرق � � ��ام امل���س�ج�ل��ة ع��ن م�شاركة
التون�سيني يف اال�ستفتاء “م�ش ّرفة
وتعرب عن مواقف املواطنني الذين
مت�سكوا ب�أهداف الثورة».
ون� �وّه ع��وي��دات يف ح��دي��ث م��ع موقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،إىل �أن حزبه
يعترب امل�شاركة يف اال�ستفتاء ناجحة
ب��إق�ب��ال ثالثة ماليني م��واط��ن على
�إب ��داء ر�أي �ه��م يف كنف الدميقراطية
دون م�شاركة �أن�صار حركة النه�ضة.
ب� ��دوره� ،أك ��د رئ�ي����س ح��زب التحالف
م��ن �أج ��ل ت��ون����س ��س��رح��ان النا�صري
�أن ن�ت��ائ��ج اال��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى الد�ستور
اجل��دي��د “قربت منظومة الإخ ��وان
يف البالد” ،م�شريا �إىل �أن الد�ستور
اجل��دي��د رغ��م م��ا ��ص��در م��ن مواقف
“خمالفة للدميقراطية” م��ن قبل
راف�ضيه �سيدخل حيز التنفيذ بعد
الإع�ل�ان الر�سمي للنتائج م��ن قبل
هيئة االنتخابات.

�إيران متمتعة ب�أ�سلحة نووية تهديداً لوجود
�إ��س��رائ�ي��ل .ومل ي�ترك غانت�س م��ا ق��د يكون
مفتوحاً للت�سا�ؤل حني قال“ :هل يجب �أن
نكون قادرين على �شن عملية ع�سكرية ملنعها،
�إذا دعت احلاجة؟ اجلواب هو نعم .هل نبني
هذه الإمكانية؟ نعم .هل يجب ا�ستخدامها
(كمالذ) �أخ�ير؟ نعم .و�آم��ل �أن نح�صل على
دعم الواليات املتحدة».
يرى هالبرين �أن �إيران ال ت�صغي وح�سب بل
ترد� .أعلنت طهران �أنها ق��ادرة على �صناعة
ق�ن�ب�ل��ة ن ��ووي ��ة .وف �ق �اً ل �ك �م��ال خ� � ��رازي ،هو
م�ست�شار بارز للمر�شد الأعلى علي خامنئي:
“كنا ق��ادري��ن يف �أي ��ام قليلة على تخ�صيب
اليورانيوم حتى  60%وب�إمكننا ب�سهولة
�إنتاج  90%من اليورانيوم املخ�صب ..لدى
�إي��ران الو�سائل التقنية لإنتاج قنبلة نووية
لكن ما من قرار يف �إيران كي تبني واحدة».
يلخ�ص هالبرين الوقائع بثالث نقاط� .أو ًال،
مت�ضي �إي� ��ران ق��دم �اً ب�برن��اجم�ه��ا النووي.
ثانياً ،ال�غ��رب وخ�صو�صاً ال��والي��ات املتحدة
واهمان بالتفكري عك�س ذلك .ثالثاً� ،إ�سرائيل
��س�ت�ح�ت��اج �إىل ال �ت �ح��رك مب �ف��رده��ا – وهي
ت�ستطيع ذلك.

مقتل  3من حفظ ال�سالم و 12متظاهرا يف �شرق الكونغو
•• غوما �-أ ف ب

ُق �ت��ل ث�ل�اث��ة م ��ن ق� ��وات ح �ف��ظ ال �� �س�ل�ام و12
م �ت �ظ��اه��را ع �ل��ى الأق � ��ل يف م��دي�ن�ت�ين يف �شرق
جمهورية الكونغو ال��دمي��وق��راط�ي��ة ،يف اليوم
الثاين من االحتجاجات �ضد بعثة الأمم املتحدة
امل�ت�ه�م��ة ب �ع��دم ال�ت���ص��دي ب�ف��اع�ل�ي��ة للجماعات
امل�سلحة.و�صرح قائد �شرطة امل��دن الكولونيل
بول نغوما لوكالة فران�س بر�س �أن يف بوتيمبو
ثالث مدن �إقليم �شمال كيفو “�سقط ثالثة قتلى
م��ن عنا�صر بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية
ال�ك��ون�غ��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة ه��م ه�ن��دي��ان ومغربي
وجريح واحد” و”يف �صفوف املتظاهرين �سقط
�سبعة قتلى وعددا من اجلرحى».
و�أو� �ض �ح��ت م��ون��و��س�ك��و يف ب�ي��ان �أن ال�ق�ت�ل��ى هم
“جندي م��ن ق ��وات ح�ف��ظ ال�سالم” و”اثنان
م��ن �أف� ��راد ��ش��رط��ة الأمم املتحدة” ،م�ضيفة
�أن مهاجمني ان�ت��زع��وا “�أ�سلحة م��ن ال�شرطة
الكونغولية ،و�أطلقوا النار على �أفرادنا الذين
يرتدون الزي الر�سمي».
و�أ��ش��ارت �إىل �أن البعثة الأمم�ي��ة “تدين ب�شدة
هذا الهجوم الذي ال مربر له».
ويف م� ��ؤمت ��ر � �ص �ح��ايف م �� �ش�ترك م ��ع امل�س�ؤول
ال �ث��اين يف م��ون��و��س�ك��و يف ك�ي�ن���ش��ا��س��ا ،عا�صمة
جمهورية الكونغو الدميوقراطية� ،أكد املتحدث

ب��ا��س��م احل �ك��وم��ة ب��ات��ري��ك م��وي��اي��ا �أن ح�صيلة
اال�ضطرابات الأخرية  15قتيال و 61م�صابا،
م�ضيفا �أن العنف “غري م�برر ب ��أي ح��ال من
الأحوال” ،م�شريا �إىل فتح “حتقيق م�شرتك».
وقال نائب املتحدث الر�سمي با�سم الأمم املتحدة
فرحان حق يف ت�صريح لل�صحفيني يف نيويورك
�إن الو�ضع امليداين “متقلب للغاية ،ويتم ح�شد
التعزيزات».وبعد الظهر ك��ان الو�ضع ال يزال
متوتراً يف بوتيمبو املركز التجاري الإقليمي املهم
حيث �شلت الأن�شطة.و�أمام قاعدة بعثة االمم
املتحدة قامت قوات الأمن بتفريق املتظاهرين
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ال�ث�لاث��اء ،جتمع م�ئ��ات املتظاهرين يف حميط
قاعدة مونو�سكو اللوج�ستية وهاجموا مع�سكر
البعثة الواقع يف �ضواحي غوما.ومتكنت قوات
الأم��ن الكونغولية من احتواء احل�شد بالقرب
م��ن ال�ق��اع��دة اللوج�ستية ب�صعوبة فيما حمل
املتظاهرون الفتات ُكتب عليها “مل نعد نريد
مونو�سكو” و”وداعا مونو�سكو».وت�شهد الكونغو
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ب��ان �ت �ظ��ام ت �ظ��اه��رات تطالب
برحيل اخلوذ الزرقاء املتهّمني بعدم الت�صدي
ب�شكل فاعل ملجموعات م�س ّلحة حملية و�أجنبية
تن�شط يف �شرق البالد منذ نحو  30عاما.
يف مدينة بيني على بعد  350كيلوم ً
رتا �شمال
غوما يف �شمال كيفو (�شرق)� ،ش ّل املتظاهرون
املناه�ضون ملونو�سكو حركة ال�سري.
بح�سب عدد من ال�شهود .قال الكولونيل نغوما �أُحرقت �إطارات يف �أحياء عدة ،و�أُغلقت حمطات
“ جن��د �أ�سلحة ب�ين ه ��ؤالء ال���ش�ب��اب».يف غوما وقود ومتاجر و�أ�سواق.وانت�شر ع�سكريون على
عا�صمة االقليم �أوق�ع��ت اال��ض�ط��راب��ات “ما ال الطريق الوطني رقم  4الذي ي�ؤدّي �إىل القاعدة
ي�ق��ل ع��ن خم�سة قتلى” ،وف ��ق مويايا.و�أفاد املحلية ملونو�سكو.االثنني يف غوما ن��زل مئات
مرا�سل فران�س بر�س يف املنطقة ب��أن متظاهرا املتظاهرين اىل ال�شارع تلبية لدعوة منظمات
قتل بر�صا�صة يف الر�أ�س اطلقت على ما يبدو م��ن املجتمع امل ��دين وح ��زب ال��رئ�ي����س فيليك�س
م��ن داخ ��ل ال�ق��اع��دة اللوج�ستية لبعثة الأمم ت�شي�سيكيدي “االحتاد من اجل الدميوقراطية
املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�ت�ق��دم االج�ت�م��اع��ي».وب�ع��د ان اقتحموا مقر
عند ق��راب��ة ال�ساعة  09,00( 11,00ت غ) .م��ون��و��س�ك��و وق��اع��دت �ه��ا ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ،حطموا
و ُنقلت جثته على الإثر يف �سيارة �إ�سعاف تابعة ال�ن��واف��ذ واجل ��دران ونهبوا �أج�ه��زة الكمبيوتر
للجي�ش ال�ك��ون�غ��ويل.يف وق��ت مبكر م��ن �صباح والكرا�سي والطاوالت و�أ�شياء ذات قيمة مادية.
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عوا�صم
وا�شنطن
دعت الواليات املتحدة �أوكرانيا الختيار �شخ�ص يتمتع بامل�صداقية
ملن�صب املدعي العام خلفا لإيرينا فينيديكتوفا التي �أقالها الرئي�س
فولودميري زيلين�سكي ،وح�ضت كييف على مكافحة الف�ساد يف الوقت
نف�سه الذي حتارب فيه القوات الرو�سية.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية نيد براي�س لل�صحفيني “نن�ضم
�إىل �شعب �أوك��ران�ي��ا يف الت�أكيد على �أهمية تعيني م��دع ع��ام جديد
يحمل م�ؤهالت عالية وم�ستقل بحق ب�شكل �شفاف».
و�أ�ضاف �أن “ا�ستقالل وحياد املدعي العام �أمر حيوي ل�ضمان نزاهة
جهود املحا�سبة يف �أوكرانيا».واعترب براي�س �أن مكافحة الف�ساد الذي
�ش ّكل م�صدر قلق كبري يف �أوكرانيا منذ زمن طويل يعد �أ�سا�سيا مع
ّ
حت�ضر البالد للح�صول على ع�ضوية االحتاد الأوروبي.
وق ��ال “يجب مكافحة ال�ف���س��اد ح�ت��ى يف ال��وق��ت ال ��ذي ت��داف��ع فيه
�أوكرانيا عن نف�سها �ضد العدوانية الرو�سية .احلرب الرو�سية �ضد
�أوكرانيا ت�شكل تهديدا خارجيا ،والف�ساد ي�شكل تهديدا داخليا».
و�أعلن زيلين�سكي يف وقت �سابق من هذا ال�شهر �إقالة املدعية العامة
�إيرينا فينيديكتوفا �إ�ضافة اىل رئي�س الأمن �إيفان باكانوف.
و�أ� �ش��ار زيلين�سكي �إىل � �ض��رورة ال�ت�ح��رك ��ض��د م���س��ؤول�ين ي�شتبه
بخيانتهم ويدعمون رو�سيا .وك��ان الرئي�س ينتقد �أداء امل�س�ؤولني
البارزين حتى ما قبل الغزو الرو�سي يف � 24شباط/فرباير.
ول�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي �ضخت م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات يف �أوكرانيا
مل�ساعدتها ع�ل��ى ��ص��د ال �غ��زو ال��رو��س��ي دور يف مكافحة ال�ف���س��اد يف
�أوكرانيا.
باماكو
عزز املتطرفون يف فرع منطقة ال�ساحل لتنظيم القاعدة �ضغوطهم
على املجل�س الع�سكري يف م��ايل يف الأي��ام الأخ�يرة عرب �شن هجوم
انتحاري يف قلب ال�سلطة يف البالد وتوغالت جتري باجتاه اجلنوب
�أكرث ف�أكرث ،مع تن�سيق غري م�سبوق يف العمليات.
يف ظل تدهور م�ستمر يف الو�ضع الأمني يف هذه الدولة الواقعة يف
غ��رب �إفريقيا والتي تدمرها ح��رب منذ  2012وهزها انقالبان
تو�سع ما ت�سمى “جماعة ن�صرة
خالل عامني ( 2020وّ ،)2021
الإ�سالم وامل�سلمني” املرتبطة بتنظيم القاعدة ،نفوذها.
ويف �آخ��ر الوقائع الهجومية ،اقتحمت �آليتان مفخختان اجلمعة
م�ب�ن��ى ت��اب�ع��ا للجي�ش يف ك��ات��ي امل��دي �ن��ة-احل��ام �ي��ة ال �ت��ي ت�ب�ع��د 15
كيلومرتا عن باماكو ،وقلب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية املالية .و�أدى الهجوم
�إىل مقتل جندي م��ايل.وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي يتعر�ض فيها
هدف بهذه الأهمية اال�سرتاتيجية والرمزية ل�ضربة من �إرهابيي
القاعدة الذين يهاجمون مواقع �أمنية يف املناطق الريفية �أو حول
املدن يف �شمال البالد وو�سطها.وي�ؤكد مراقب مايل للو�ضع الأمني
يف �سيفاري (و�سط) �أن ذلك يبدو “طريقة للقول (لل�سلطات) �إن
ب�إمكانهم ال�ضرب يف كل مكان ،يف �أبعد مكان ممكن” عن قاعدتها.
برين
�أعربت جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة �أم�س الأربعاء عن قلقها
�إزاء تدهور الو�ضع يف هونغ كونغ وطلبت من ال�سلطات �إل�غ��اء قانون
الأم��ن القومي ال��ذي فر�ضته بكني منذ عامني.وقالت اللجنة امل�ؤلفة
م��ن خ�ب�راء م�ستقلني فوّ�ضتهم الأمم امل�ت�ح��دة ،لكنهم ال يتحدثون
با�سم املنظمة الدولية� ،إنها “قلقة للغاية ب�سبب التف�سري الوا�سع جدًا
والتطبيق التع�سفي للقانون” ،داع�ي� ًة ال�سلطات يف ه��ون��غ ك��ون��غ �إىل
“اتخاذ تدابري ملمو�سة لإلغائه ويف االنتظار ،االمتناع عن تطبيقه».
وفر�ضت بكني قانون الأمن القومي يف امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة
عام  2020لو�ضع ح ّد لتظاهرات م�ؤيدة للدميوقراطية هائلة وغالبًا
الن�ص التخريب واالن�شقاق والإره��اب والتواط�ؤ
ما كانت عنيفة.وج ّرم ّ
مع القوات الأجنبية.منذ دخوله ح ّيز التنفيذ ،تع ّر�ضت املعار�ضة لقمع
قا�س ومعظم امل�س�ؤولني امل�ؤيدين للدميوقراطية يف هونغ كونغ ف ّروا �إىل
اخلارج �أو مُنعوا من ممار�سة مهامهم �أو �سُ جنوا.

العراق :تركيا غري جادة
بالتحقيق يف هجوم دهوك

•• بغداد-وكاالت

و�صفت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” الأمريكية جل�سة جمل�س الأمن الطارئة
التي عقدت ي��وم الثالثاء للبحث يف الهجوم الدامي الأخ�ير على املنطقة
الكردية ال�شمالية بالعراق ،ب�أنه ت�صاعد وا�ضح للخالف مع تركيا.
وكان العراق �أعلن توجيه �شكوى �إىل جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة،
مطالباً �إي��اه “بعقد جل�سة طارئة لبحث االع�ت��داء الرتكي” بعد تعر�ض
منطقة �سياحية يف ده ��وك لق�صف �أدى �إىل مقتل  9م��دن�ي�ين و�إ�صابة
 33ب�ج��روح .و�أن�ك��رت �أن�ق��رة م�س�ؤوليتها ،ملقية باللوم على ح��زب العمال
الكرد�ستاين.
ويف حني قال املبعوث العراقي يف الأمم املتحدة �إن تركيا والعراق م�ستعدان
لإج��راء حتقيق م�شرتك ،ونقلت املبعوثة الأممية يف العراق جنني هيني�س
بال�سخارت ت�أكيد بغداد �ضرورة و�ضع حد للتخمينات والنفي و�سوء الفهم
وت�صاعد التوترات مع تركيا ،ك�شف وزي��ر اخلارجية العراقي ف��ؤاد ح�سني
لل�صحافيني �أن ال�سلطات الرتكية مل تتوا�صل قط مع احلكومة العراقية
للبحث يف �إجراء حتقيق م�شرتك.
و�أ��ض��اف ح�سني بح�سب ما نقله تقرير “وا�شنطن بو�ست” ب��أن ال�سلطات
الرتكية “مل تر�سل �إلينا خطاباً ر�سمياً ب�ش�أن �إجراء حتقيق” ،وعلى الرغم
من غياب اجلدية يف ال�سري بالتحقيقات� ،شدد نائب ال�سفري الرتكي يف الأمم
املتحدة على �أن جميع امل�س�ؤولني الأتراك على نف�س ال�صفحة ب�ضرورة ك�شف
حقيقة ما جرى يف دهوك ،معترباً �أن “بع�ض امل�س�ؤولني العراقيني اختاروا
الت�صعيد بد ًال من الدبلوما�سية والتعاون” ولفت �إىل �أن ه�ؤالء بد�أوا حملة
“ت�شويه �إعالمية” تهدف �إىل دق �إ�سفني بني ال�شعبني الرتكي والعراقي.
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�إ�ضراب جديد ُيعطل �شبكة ال�سكك احلديدية يف بريطانيا
•• لندن-رويرتز

10

تعطلت �شبكة ال�سكك احلديدية يف بريطانيا ب�شكل
كبرية مرة �أخرى الأربعاء نتيجة �إ�ضراب املوظفني
ب���س�ب��ب خ �ل�اف ع �ل��ى الأج � � ��ور وظ � ��روف العمل،
وه��و اخل�ل�اف الأح� ��دث يف م��وج��ة اال�ضطرابات
ال�صناعية التي حدثت ب�سبب عدم مواكبة الأجور
للت�ضخم املتزايد.
ودف��ع الإ� �ض��راب ،ال��ذي ي�ستمر � 24ساعة ويقوم
به �أكرث من � 40ألف ع�ضو من النقابة الوطنية
للعاملني يف ال�سكك احلديدية والبحرية والنقل

ونقابة العاملني يف قطاعي النقل وال�سفر ،حوايل
ن�صف �شبكة ال�سكك احلديدية يف بريطانيا �إىل
الإغ�ل�اق وا��ض�ط��رت �شركات ال�ق�ط��ارات لتقلي�ص
ج� ��دول رح�لات �ه��ا ب���ش�ك��ل ك �ب�ير وت��وق �ف��ت خدمة
ال�سكك احلديدية متاما يف بع�ض مناطق البالد.
وحثت ال�شركة امل�شغلة ل�شبكة ال�سكك احلديدية
(نتورك ريل) م�ستخدمي القطارات ،ومن بينهم
الركاب والعائالت التي �ست�سافر لق�ضاء عطالت
ال �� �ص �ي��ف وع �� �ش��اق ال��ري��ا� �ض��ة ال ��ذي ��ن يتوجهون
لربمنجهام حل�ضور دورة �ألعاب الكومنولث ،التي
تبد�أ غدا اخلمي�س ،على عدم ال�سفر �إال لل�ضرورة.

وك ��ادت �أن ت�ت��وق��ف �شبكة ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة يف
بريطانيا مل��دة ثالثة �أي��ام ب�سبب �إ��ض��راب ال�شهر
امل��ا��ض��ي .وا��ض�ط��رت بع�ض اخل �ط��وط الرئي�سية
التي متتد على طول البالد �إىل الإغ�لاق عندما
�أحلق ارتفاع درجات احلرارة ب�شكل قيا�سي �أ�ضرارا
مب�سارات القطارات.وقال ميك لين�ش ،الأمني العام
للنقابة الوطنية للعاملني يف ال�سكك احلديدية
والبحرية والنقل ،يف بيان “�أع�ضا�ؤنا م�صممون
�أكرث من �أي وقت م�ضى على �ضمان احل�صول على
زيادة منا�سبة يف الأجور وحتقيق الأمن الوظيفي
وت��وف�ير ظ��روف عمل ج�ي��دة».وت��اب��ع “مل تحُ �سن

نتورك ري��ل من العر�ض ال��ذي قدمته يف ال�سابق
ب�ش�أن الأج��ور كما مل تقدم لنا �شركات القطارات
�أي �شيء جديد».وقالت النقابة الوطنية للعاملني
يف ال�سكك احلديدية والبحرية والنقل �إنها تلقت
ع��ر��ض��ا ب��زي��ادة الأج � ��ور بن�سبة �أرب �ع��ة ب��امل�ئ��ة مع
احتمال زيادتها بن�سبة �أربعة باملئة �أخرى يف العام
التايل بناء على مدى قبول املوظفني للتغيريات يف
عقودهم.وبلغ الت�ضخم يف بريطانيا �أعلى م�ستوى
له يف  40عاما ومن املتوقع �أن يتجاوز ع�شرة باملئة
يف وقت الحق من العام اجل��اري مدفوعا بارتفاع
�أ�سعار الوقود والغذاء.

جرح نازف يف كندا:

الإبادة الثقافية :الن�سيان امل�ستحيل للهنود احلمر!...
الأ�صلية .يف كندا اعتبا ًرا من  24يوليو ،طلب ت��اري��خ��ي��ة .عند و���ص��ول��ه �إىل �أل�برت��ا (و�سط يف هذا املكان امللعون ،التقي بالناجني من �إحدى
••الفجر -خرية ال�شيباين
البالد) يف  24يوليو ،يزار البابا موقع املدر�سة م��دار���س “االندماج الق�سري” ،تلك ال�سيا�سة
البابا فران�سي�س املغفرة.
طيلة  150عا ًما� ،شاركت الكني�سة الكاثوليكية بعد رحلة يوحنا بول�س الثاين وبنديكتو�س الداخلية ل�سكان �إيرمين�سكني الأ�صليني ،بالقرب الوطنية املعمول بها من ع��ام � 1831إىل عام
.1996
يف الإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة للثقافة الأمريكية ال�ساد�س ع�شر ،تعد رحلة فران�سي�س �إىل كندا من العا�صمة الإقليمية �إدمونتون.

بابا الفاتيكان يعتذر عن م�أ�ساة املدار�س الداخلية يف كندا
واع �ل��ن اع� �ت ��ذار ال�ك�ن�ي���س��ة الكاثوليكية
الر�سمي�“ .أ�شعر باخلزي والأمل والعار
م��ن ال ��دور ال��ذي لعبه بع�ض الكاثوليك
يف كل ما اذاك��م من �إ��س��اءة ،وع��دم احرتام
هويتكم وثقافتكم” ،ق��ال بابا الفاتيكان
يف �أبريل املا�ضي ،بح�ضور وفد من �شعوب
الإن� ��وي� ��ت وخم �ت �ل �ط��ي االع � � ��راق والأمم
الأوىل .و�أ�ضاف البابا الثمانيني ،يف �صحة
ه�شة“ :من كل قلبي� ،أنا �آ�سف ح ًقا».
مل��ا ي�ق��رب م��ن ق��رن�ين ،تلقى  150الفا
من �أطفال الإنويت والإيروكوا واملوهوك
والكريوالألغونكوين-املجتمعاتاملوجودة
ع�ل��ى الأرا�� �ض ��ي ال�ك�ن��دي��ة ال���ش��ا��س�ع��ة قبل
ثمانية �آالف عام من و�صول الفرن�سيني
يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،والربيطانيني يف
القرن الثامن ع�شر -تعليمهم يف ما ي�سمى
باملدار�س “الداخلية” هذه.
ع��ام  ،1920عدّلت احلكومة الكندية
“قانون الهنود احلمر” لتجعل احل�ضور
يف هذه املدار�س الداخلية �إلزام ًيا ،والتي
تتكفل الكنائ�س الكاثوليكية والإجنيلية
ب ��إدارت �ه��ا“ .كانت ه ��ذه امل ��دار� ��س �إح ��دى
�أدوات التثاقف ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل حتويل
ه � � � ��ؤالء الأط� � �ف � ��ال الأ�� �ص� �ل� �ي�ي�ن ،ال ��ذي ��ن
يعتربون متوح�شني �إىل كنديني �صغار”،
ت�شرح عاملة الأنرثوبولوجيا م��اري بيري
بو�سكيه ،املتخ�ص�صة يف ه��ذا املو�ضوع يف
جامعة مونرتيال.
�أ�صيل �شمال كيبيك� ،ألغونكويني ريت�شارد
كي�ستاب�ش ،يبلغ من العمر � 6سنوات عندما
ظهر كاهن برفقة �شرطي من الدرك امللكي
امام منزل والديه ،نحن يف عام .1950
مثل ك��ل �صيف ،ق��ام��ت �أ��س��رت��ه ،وه��ي من
ال� � ّر ّح ��ل ،ب�ع��د ق���ض��اء ال���ش�ت��اء يف منطقة

وفد من االمم االوىل التقى البابا فرن�سوا

 كانت هذه املدار�س �إحدى �أدوات التثاقف التي تهدف �إىلحتويل ه�ؤالء الأطفال الأ�صليني �إىل كنديني �صغار

 عملية حمو ال�شخ�صية قا�سية ،يفقد الأطفال ا�سمهمالأول ل�صالح رقم ،ومينعون من التحدث بلغتهم الأم
احلمر” ،الذين ال يتمتعون بنف�س احلقوق
امل��دن �ي��ة .وك ��ان ع�ل��ى ال���س�ك��ان الأ�صليني
االن �ت �ظ��ار ح�ت��ى ع��ام  1971لال�ستفادة
من حق الت�صويت .وللق�ضاء على ال�شعوب
الأ�صلية والثقافات ،يتم ا�ستهداف ال ُق ّ�صر
ب�شكل خا�ص لهدف واحد“ :قتل الهندي
يف قلب الطفل” ،وف ًقا للتعبري الرهيب
الذي يحدد �سيا�سة تلك املرحلة.

ال�صيد يف �أق�صى ال�شمال الكندي ،بن�صب
خيمة على �ضفاف النهر يف بلدة عامو�س
ال�صغرية“ .لقد قالوا لنا فقط ‘�سنزور
املدر�سة’” ،يتذكر الأمريكي الأ�صلي من
الهنود احلمر ،الذي يبلغ الآن  72عامًا.
�صعد م��ا ي�ق��رب م��ن ع�شرين ط�ف� ً
لا على
م�تن �شاحنة متجهني �إىل م��در��س��ة �سان
مارك دي فيغريي الداخلية ،التي فتحت
�أبوابها للتو على بعد ب�ضعة كيلومرتات.
يف املناطق النائية من البالد ،يتم ت�أجري
العربات التي جترها اخليول واحلافالت
وح �ت��ى ال �ط��ائ��رات امل��ائ �ي��ة الن �ت ��زاع �آالف
الأطفال من عائالتهم .وريت�شارد ،املقيم
اجل��دي��د� ،سيبقى ع�شر �سنوات دون ر�ؤية
والديه.
«بد�أ الكابو�س يف الليلة الأوىل»
«بد�أ الكابو�س يف الليلة الأوىل” ،يتابع،
ّ
مت حلق �شعره ،وغ�سله وتنظيفه كما لو
ك��ان يجب تبيي�ض ل��ون ب�شرته ،مرتد ًيا
ز ًي��ا �أوروب � ًي��ا بعيدًا ع��ن مالب�سه اجللدية
التقليدية ،ك��ان عليه �أي��ً��ض��ا التعود على
ن� �ظ ��ام غ� ��ذائ� ��ي ج� ��دي� ��د“ .رائحة حلم
اخلنزير املقدد جعلتني �أ�شعر باملر�ض يف
معدتي ل�سنوات!” ،يتذكر .عملية حمو
ال�شخ�صية قا�سية ،يفقد الأطفال ا�سمهم
الأول ل�صالح رقم ،والتحدث بلغتهم الأم
ممنوع ،وعليهم حفظ ع�ب��ارات بلغة غري

�إليزابيث الثانية ت�ستقبل رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو يف قلعة وند�سور
م �ع��روف��ة :ال�ف��رن���س�ي��ة .وب���س��رع��ة كبرية،
ت���س�ق��ط ال �� �ص �ف �ع��ات الأوىل“ .تعر�ضنا
لل�ضرب ب�سبب م��ا كنا عليه ،هنود حمر
غ�ير متعلمني ي�ج��ب �أن نتح�ضر :حتى
اليوم� ،أج��د �صعوبة يف التخل�ص من هذا
اخلوف” ،يعرتف ريت�شارد كي�ستابي�ش.
م�س�ؤولون عن املدر�سة الداخلية ،كهنة
و�أخ��وات جماعة القوباء الإر�سالية ملرمي

ط��اه��ر -ت��أ��س���س��ت يف فرن�سا ع��ام 1816
ي���ض��اع�ف��ون الإ� �س ��اءة النف�سية و�أحيا ًنااجل�سدية .ويزعم �أربعة من �إخوة و�أخوات
ري �ت �� �ش��ارد ك�ي���س�ت��اب����ش ،وه� ��م �أي �� ً��ض��ا من
املقيمني يف مبيت املدر�سة� ،أنهم تعر�ضوا
الع�ت��داءات جن�سية عند ح�صة االعرتاف
يف الكني�سة املجاورة للمدر�سة ،التي دمرت
الآن .يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة ،ح��وك��م عدد

رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو �أمام الن�صب التذكاري الذي �أقيم يف �أوتاوا تكرميا لأطفال ال�سكان الأ�صليني الذين مت العثور على رفاتهم بالقرب من مدر�سة داخلية يف كولومبيا الربيطانية

قليل م��ن الق�ساو�سة الكاثوليك و�أدينوا
بتهمة “االعتداء اجلن�سي على الأطفال”
يف كندا .غري ان ع�شرات �آخ��ري��ن ،ادانهم
�ضحاياهم  ،يتمتعون بتقاعدهم يف �سالم.
مت تر�سيخ الف�صل العن�صري والو�صم
ك�سيا�سة للدولة .الن�ساء �ضحايا حمالت
ال�ت�ع�ق�ي��م ال �ق �� �س��ري ،ويف و� �س��ائ��ل النقل
العام ،يتم ف�صل “البي�ض” عن “الهنود

«�إبادة ثقافية»
ظهرت ال�شهادات الأوىل ،وعام 1991
�أن�ش�أت كندا جلنة ملكية معنية بال�شعوب
الأ�صلية من �أجل و�ضع حد ل�سوء املعاملة
وال �ت �ع��ذي��ب .ع ��ام � ،2008أج� ��رت جلنة
احلقيقة وامل�صاحلة �آالف اجلل�سات مع
الناجني .ا�ستنتاجاتها مده�شة :كانت هذه
املدار�س �أداة “الإبادة الثقافية” .يف نف�س
العام ،ك�سر رئي�س الوزراء املحافظ �ستيفن
هاربر املحرمات من خالل نطق الكلمات
ال�ت��ي ط��ال ان�ت�ظ��اره��ا“ :نحن �آ�سفون”.
وكرر رئي�س احلكومة (الليربايل) جا�سنت
ترودو االعتذارات عند توليه من�صبه عام
.2015
يف اخلريف املا�ضي� ،أقام هذا الأخري يومًا
وطن ًيا لتكرمي ال�ضحايا ،يف � 30سبتمرب.
وي ��أت��ي ه��ذا ال �ق��رار بعد �صدمة اكت�شاف
 215ق�براً لأطفال جمهولني -بع�ضهم
مل يبلغوا من العمر � 4سنوات -بالقرب

الهنود احلمر جرح كندي مفتوح

م��ن مدر�سة داخلية �سابقة يف كولومبيا
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،يف رب�ي��ع ع��ام  .2021ومل
ت�ع�ل��ن ال���س�ل�ط��ات ال��دي�ن�ي��ة ع��ن الوفيات.
وم�ن��ذئ��ذ� ،سلطت �أب �ح��اث �أخ ��رى ال�ضوء
ع�ل��ى م��ا ي �ق��رب م��ن �أل ��ف م �ق�برة �سرية.
وح �ت��ى الآن ،ال ي ��زال  6االف ط�ف��ل من
ال�سكان الأ�صليني يف عداد املفقودين.
ت�ستمر ال�صدمات م��ن جيل �إىل جيل.
ال ي�ستطيع �آباء الأم�س م�ساحمة �أنف�سهم
لأنهم تركوا �أطفالهم يذهبون .ويعي�ش
الأط� �ف ��ال م��ع “عار بداخلهم” غر�سه
املب�شرون� .أما �أحفادهم ،فيتيهون يف البحث
عن هوية �أ�صبحت م�ستحيلة ب�سبب حمو
ثقافتهم .تروي فران�سواز روبريتهاو�س،
من جمتمع �أني�شينابي ،عقودًا من العنف
امل� �ن ��زيل � �ض��ده��ا ،وحم � � ��اوالت االنتحار
والإدم� � � � ��ان ع �ل��ى امل � �خ� ��درات وال �ك �ح ��ول.
ف� ��إىل امل �ع��ان��اة ال �ت��ي ع��ا��ش�ت�ه��ا يف املدر�سة
ال��داخ�ل�ي��ة ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ط�ف�ل��ة �صغرية،
�أ��ض�ي�ف��ت م ��أ� �س��اة �أخ � ��رى :اخ �ت �ف��اء اثنني
م��ن �أ�شقائها و�شقيقاتها يف اخلم�سينات
م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،اخ��ذت�ه��م ال�سلطات
الطبية يف �سن مبكرة لكي يعاجلوا خارج
منطقتهم .مل يعد الأطفال ال�صغار ،ومت
العثور على واحد يف مقربة جماعية؛ ومت
�إر�سال االخ��رى �إىل م�ست�شفى للأمرا�ض
النف�سية على بعد مئات الكيلومرتات من
منزلها دون �إب�ل�اغ وال��دي�ه��ا“ .لقد فتك
بهم ال�شعور بالذنب ،بينما كانوا �ضحايا،
و��س��رق �أطفالهم منهم ،ت�ق��ول ال�ستينية
�ساخطة� ،أعي�ش كل يوم مع هذا املا�ضي”،
الذي ال مير.
------------------------------عن الك�سربي�س
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حتذير من �سقوط اجلزء ال�شمايل من �إهراءات مرف�أ بريوت
•• بريوت�-أ ف ب

ح ّذرت ال�سلطات اللبنانية �أم�س الأربعاء من �أن اجلزء
ال�شمايل املت�صدّع من �إهراءات احلبوب يف مرف�أ بريوت
مع ّر�ض لـ”خطر ال�سقوط” ،بعد قرابة �أ�سبوعني من
اندالع النريان فيه ،يف وقت يحيي لبنان الأ�سبوع املقبل
الذكرى ال�سنوية الثانية لالنفجار املروع.
و�أبلغ وزي��ر البيئة يف حكومة ت�صريف الأع�م��ال نا�صر
يا�سني رئي�س احل�ك��وم��ة امل�ك�ل��ف ،وف��ق ب�ي��ان ع��ن مكتب
الأخ�ي�ر� ،أ ّن �أج�ه��زة الر�صد واال�ست�شعار يف الإه ��راءات
“ر�صدت تغيريات يف �سرعة االنحناء من  2ملمرت يف

اليوم �إىل  2,5ملمرت يف ال�ساعة ملجموعة ال�صوامع و�أوع��ز ميقاتي اىل الأجهزة املعنية بـ”منع اق�تراب �أي
ال�شمالية التي باتت يف خطر ال�سقوط».وي�أتي التحذير من العاملني �أو عنا�صر ال��دف��اع امل��دين وف��وج الإطفاء
بعد �أ��س�ب��وع�ين م��ن ان ��دالع ح��ري��ق يف الق�سم ال�شمايل منها حفاظا على �سالمتهم” .كما طلب من “اجلي�ش
من االه��راءات نتج ،وفق ال�سلطات وخ�براء ،عن تخمر وه �ي �ئ��ة �إدارة ال� �ك ��وارث اجل �ه��وزي��ة حت��� ّ�س�ب��ا ل�سقوط
خم ��زون احل �ب��وب م��ع ارت �ف��اع درج ��ات احل� ��رارة ون�سبة �أج � ��زاء م��ن امل�ب�ن��ى».وب�ح���س��ب وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ،ال تزال
الرطوبة .وزادت حماولة �إخماد النريان عرب ر�ش املياه ال�صوامع اجلنوبية ثابتة من دون ر�صد �أي حتركات
يف الأي��ام ال�سابقة من رطوبة احلبوب.و�أعادت النريان تهدد �سالمتها.وحتتوي بع�ض ال�صوامع على قرابة
اىل �أذه��ان اللبنانيني م�شاهد م��ن انفجار ال��راب��ع من ثالثة �آالف ط��ن م��ن القمح واحل�ب��وب ،ت�ع� ّذر تفريغها
�آب�/أغ�سط�س  ،2020ال��ذي ت�سبّب مبقتل �أك�ثر من ج��راء خطورة العمل قربها ،خ�شية من �أن ي�س ّرع ذلك
مئتي �شخ�ص و�إ�صابة �أكرث من � 6500آخرين بجروح“ ،حتريك بنية ال�صوامع املت�صدعة �أ�ص ً
ال وانهيار �أجزاء
و�أحل��ق دم��اراً وا�سعاً باملرف�أ وعدد من �أحياء العا�صمة .كبرية منها” ،وف��ق ال�سلطات.و�أ�صدرت وزارت��ا البيئة

وال�صحة العامة توجيهات وقائية االثنني حول انبعاث
الغبار املكون من خملفات البناء وبع�ض الفطريات من
احلبوب املتعفنة يف ح��ال �سقوط ال�صوامع ال�شمالية.
وت�ضمن �أبرزها وجوب �إخالء املرف�أ فوراً وو�ضع كمامات
عالية الفعالية ،و�إغ�لاق الأب��واب والنوافذ يف املنطقة
املحيطة باملرف�أ ملدة � 24ساعة مع ارت��داء الكمامات يف
اخلارج.واتخذت احلكومة يف ني�سان�/أبريل قراراً بهدم
الإه ��راءات خ�شية على ال�سالمة العامة ،لكنها ع ّلقت
تطبيقه ب�ع��د اع�ترا� �ض��ات ق� ّدم�ت�ه��ا جم�م��وع��ات مدنية
وجلنة �أهايل �ضحايا انفجار املرف�أ التي تطالب بتحويل
الإهراءات اىل معلم �شاهد على االنفجار.

ركود اقت�صادي يلوح يف الأفق

11

رو�سيا «تخنق» �أوروبا بالغاز ..وتهددها بـ«ليال قار�سة»
�ستنخف�ض جم��ددا ب�سبب تقني مل
يقنع برلني.
ويرى خرباء اقت�صاديون �أن الأمور
تتجه نحو ت�سعري “حرب الطاقة”
بني الرو�س والأوروبيني ،مع توا�صل
احل � ��رب ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف �أوك ��ران� �ي ��ا،
حم��ذري��ن م��ن �أن هوام�ش التحرك
تكاد تكون معدومة �أمام الأوروبيني
لتعوي�ض الغاز الرو�سي ،خا�صة �أن
عامل الوقت ي�ضغط عليهم ،فف�صل
ال�شتاء عادة ما يحل باكرا يف البلدان
الأوروبية.
ويجادل مراقبون ب�أن من حق مو�سكو
ت��وظ�ي��ف �أوراق ق��وت�ه��ا وم�ن�ه��ا ورقة
الطاقة يف وجه العقوبات وال�ضغوط
الغربية ،فيما يرى �آخرون �أن �إقحام
لطاقة وممار�سة االبتزاز فيه ال يقل
خ �ط��ورة ع��ن ال �ل �ع��ب ب��ورق��ة ال�سلع
ال�غ��ذائ�ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة كالقمح،
وما ي�شكله ذلك كله من م�س بالأمن
الطاقي والغذائي للعامل.

•• عوا�صم-وكاالت

ع �ل��ى وق ��ع خ �ف ����ض �إم� � � ��دادات الغاز
الرو�سي ،توا�صل �أ�سعار هذه ال�سلعة
�صعودها ال���ص��اروخ��ي يف �أوروب� ��ا� ،إذ
تخطت الثالثاء ،حد  2000دوالر
لكل �أل��ف م�تر مكعب ،وذل��ك للمرة
الأوىل منذ �شهر مار�س املا�ضي.
ويف ظ��ل ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق� ��ررت دول
االحت��اد الأوروب��ي ،خف�ض ا�ستهالك
ال �غ��از بن�سبة  15يف امل �ئ��ة وخف�ض
االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى �إم � � � � � ��دادات ال� �غ ��از
الرو�سي� ،ضمن خطة طوارئ لتقليل
ا�ستخدامها لهذه املادة اال�سرتاتيجية
يف ف�صل ال�شتاء ،الذي يحل باكرا يف
�أوروبا.
وي�خ���ش��ى الأوروب � �ي� ��ون م��ن �سيا�سة
رو� �س �ي��ا ال�غ��ام���ض��ة ب �� �ش ��أن �إم � ��دادات
الغاز.
وك��ان��ت رو�سيا �أعلنت يف وق��ت �سابق
م��ن ي��ول�ي��و اجل� ��اري وق��ف �إم� ��دادات
ال� �غ ��از يف خ ��ط “نورد �سرتمي”1
الذي ميد �أملانيا بالغاز لأ�سباب قالت ركود يلوح يف الأفق
�إنها تتعلق بال�صيانة ،وبعدما عادت وي � �ق� ��ول امل �� �س �ت �� �ش��ار االق� �ت� ��� �ص ��ادي
�إم� ��دادات ال �غ��از ،ق��ال��ت مو�سكو �إنها املتخ�ص�ص يف قطاع الطاقة ،عامر

ال�شوبكي ،يف لقاء مع موقع “�سكاي
نيوز عربية”“ :قفزت �أ�سعار الغاز
�أوروب � �ي� ��ا ب�ن���س�ب��ة  12ب��امل �ئ��ة حيث
و�صلت �إىل �أكرث من  186يورو لكل
ميغاوات �ساعة ،وبالتايل فهذه �أ�سعار
بالغة االرتفاع ت�ضغط على معدالت
الت�ضخم ارتفاعا ،مما ي�ؤكد �صحة
ال�ت��وق�ع��ات ب� ��أن �أوروب � ��ا مقبلة على
الدخول ملرحلة الركود االقت�صادي
ال حم��ال��ة خ�ل�ال امل��رح �ل��ة القريبة
القادمة».
لي�س هذا وح�سب ،ي�ضيف ال�شوبكي
”:فقد ��ض�غ�ط��ت ه ��ذه االرتفاعات
على �أ�سعار النفط كذلك على خلفية
توقع �أن ي�شكل النفط بديال للغاز
ال�شحيح يف �أوروب� ��ا ،وه�ك��ذا فتبادل
االت �ه ��ام ��ات ب�ي�ن ال ��رو� ��س واالحت� ��اد
الأوروبي حول مَن هو على حق ومن
على باطل يبدو عقيما وال ي�سهم يف
تذليل الأزمة ،حيث من ال�سهل �سوق
مربرات لقطع الغاز الرو�سي لأ�سباب
فنية �إذا ما �أرادت مو�سكو ذلك».
وتابع“ :ومن ال�صعب باملقابل ت�أكد
الأوروبيني من �صحة ذلك ،وكذلك
فمن ال�سهل �إط�لاق التهم من قبل

�أوروب ��ا ب ��أن مو�سكو تتعمد تقلي�ص
�إم ��دادات ال�غ��از لها ،وه��و م��ا ي�صعب
الت�سليم به ب�شكل قاطع».
وهكذا حتتد الأزمة منذرة بعواقب
وخيمة �سيما و�أن ف�صل ال�شتاء بات
ع �ل��ى الأب � � ��واب ،ك �م��ا ي �� �ش��رح اخلبري
بقطاع النفط والطاقة.
وي���ض�ي��ف ال �� �ش��وب �ك��ي“ :املخزونات
الأوروب � �ي� ��ة م ��ن ال �غ ��از الآن ي�سعى
االحت��اد الأوروب ��ي مللئها بن�سبة 80
ب��امل�ئ��ة ح�ت��ى ��ش�ه��ر ن��وف�م�بر القادم،
وت�سعى ب��رل�ين م��ن جهتها �أن يبلغ
حجم خم��زون�ه��ا  95ب��امل�ئ��ة ،حت�سبا
الحتمال �إقرار رو�سيا قطع الغاز كلية
قبيل �أو خالل ال�شتاء ،لكن املخزونات
الأوروبية حاليا ن�سبتها �أقل من 66
يف املئة ،وهذا يدفع باجتاه ا�ستنزافها
وبالتايل �ستنخف�ض هذه املخزونات
م��ع منت�صف ال�شتاء لأق��ل م��ن 20
باملئة و ه��ي ن�سبة مقلقة وخطرية
جدا».
وق� ��ال ال���ش��وب�ك��ي �إن اح �ت �م��ال قطع
ال��رو���س ل�ل�غ��از ع��ن �أوروب � ��ا “واقعي
ووارد ج��دا ،مم��ا يعني ي��رف��ع درجة
الطوارىء الأوروبية الق�صوى».

تداعيات خطرية
و�أو� � � � �ض� � � ��ح �أن ذل� � � ��ك ي� �ت� �م� �ث ��ل يف
“حتويل ك �م �ي��ات ك �ب�يرة م��ن الغاز
لال�ستخدامات االجتماعية امللحة
يف البيوت وامل�ست�شفيات على ح�ساب
ب�ع����ض ال���ص�ن��اع��ات ،ح�ي��ث �ستتوقف
م�صانع عن العمل بفعل �شح الغاز،
ك� �م ��ا �أن ه� �ن ��اك خ� �ط ��ط �أوروب� � �ي � ��ة
لإ��س�ت�ح��داث م�ساكن وق��اع��ات عامة
ك�ب�يرة لتدفئة بع�ض ال�سكان ممن
ي �ف �ت �ق��دون ال� �غ ��از يف م �ن��ازل �ه��م وال
ي�ستطيعون احل�صول عليه يف ال�شتاء
القادم (.»)...
وي���ض�ي��ف ال���ش��وب�ك��ي ”:هذا امل�شهد
ال � �ك� ��ارث� ��ي ي� �ن� �ب� ��أ ب � �ح� ��دوث قالقل
وا�ضطرابات اجتماعية واحتجاجات
� �ش �ع �ب �ي��ة ك � �ب �ي�رة داخ� � � ��ل ال� �ب� �ل ��دان حتى عن بع�ض العقوبات املفرو�ضة �إىل بروك�سل حل�ضور اجتماع لوزراء
ال �ط��اق��ة يف دول االحت� ��اد الأوروب � ��ي
حاليا».
الأوروبية،
نتيجة ارت�ف��اع الأ�سعار وع��دم توفر واعتربت مفو�ضة الطاقة باالحتاد “نعرف �أن��ه لي�س ه�ن��اك �سبب فني
م�صادر الطاقة ،وهو ما �سيدفع نحو الأوروب ��ي ،ك��ادري �سيم�سون� ،إعالن للقيام ب��ذل��ك ،ه��ذا حت��رك بدوافع
ت�أجيج ال�صراع االقت�صادي الرو�سي �شركة غ��ازب��روم الرو�سية العمالقة � �س �ي��ا� �س �ي��ة وع �ل �ي �ن��ا �أن ن� �ك ��ون على
الأوروب � � ��ي ،ف�م��و��س�ك��و ت��وظ��ف ورقة ل �ل �غ��از �أن �ه ��ا ��س�ت�خ�ف����ض م ��زي ��دا من ا��س�ت�ع��داد ل��ذل��ك».واع �ت�برت رئا�سة
الغاز والطاقة عموما الآن ا�ستباقا ع�م�ل�ي��ات الت�سليم �إىل �أوروب � ��ا هذا االحتاد الأوروبي �أن خف�ض �إمدادات
ال �غ��از “دليل جديد” ع�ل��ى وجوب
لأي ع�ق��وب��ات �أوروب �ي ��ة ج��دي��دة ،بل الأ�سبوع خطوة بدوافع �سيا�سية.
ل��دف��ع االحت� ��اد الأوروب� � ��ي للرتاجع و�أ� �ض��اف��ت �سيم�سون ل��دى و�صولها ع ��دم االع �ت �م��اد ع�ل��ى م��و��س�ك��و ،فيما

يف �شبه جزيرة القرم ...امل�صطافون
على مرمى حجر من اال�شتباكات

كان جنود �إ�سرائيليون على م�سافة  200مرت من ال�صحفية

عائلة �أبو عاقلة تطالب بتحقيق م�ستقل ..ووا�شنطن ال ت�ستجيب
•• وا�شنطن�-أ ف ب

حثت عائلة ال�صحفية الفل�سطينية
الأم�ي��رك � �ي� ��ة � �ش�ي�ري ��ن �أب � � ��و عاقلة
ال�ت��ي ُق�ت�ل��ت خ�ل�ال تغطيتها عملية
�إ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�ي�رك��ي �أنتوين
بلينكن خ�لال لقائها معه الثالثاء
ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة مبحا�سبة �إ�سرائيل،
لكن الإدارة الأمريكية رف�ضت دعوات
لإجراء حتقيق م�ستقل خا�ص بها.
ودع � ��ا ب �ل �ي �ن �ك��ن �أق� � � ��ارب ال�صحفية
املخ�ضرمة التي ُقتلت يف � 11أي��ار/
مايو �إىل لقاء معه يف وا�شنطن ،بعد
حماولتهم دون جدوى لقاء الرئي�س
ج��و ب��اي��دن خ�لال زي��ارت��ه لإ�سرائيل
وال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة يف وقت
�سابق هذا ال�شهر.
وق��ال��ت لينا �أب ��و ع��اق�ل��ه اب�ن��ة �شقيق
��ش�يري��ن ال�ب��ال�غ��ة  27ع��ام��ا لوكالة
ف ��ران� �� ��س ب ��ر� ��س �أم � � ��ام م �ق��ر وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ب�ع��د اجتماع
ا�ستمر قرابة �ساعة مع بلينكن “نحن
م���س�ت�م��رون يف امل�ط��ال�ب��ة باملحا�سبة
والعدالة ل�شريين».
و�أ�ضافت “�إذا مل تكن هناك حما�سبة
على جرمية قتل �شريين ،ف ��إن هذا
يعطي بطريقة ما ال�ضوء الأخ�ضر
حل �ك��وم��ات �أخ � ��رى ل�ق�ت��ل مواطنني
�أمريكيني».
ول �ف �ت��ت ل �ي �ن��ا اىل �أن ب�ل�ي�ن�ك��ن �أق ��ر
مب�خ��اوف الأ� �س��رة م��ن االف�ت�ق��ار �إىل
ال �� �ش �ف��اف �ي��ة م �ت �ع �ه��دا “�إن�شاء قناة
توا�صل �أف�ضل».
لكنها قالت �إنه “مل يلتزم ب�أي �شيء”
ب�ش�أن دع��وات الأ�سرة لإج��راء حتقيق

•• �سيبا�ستوبول�-أ ف ب

�أمريكي م�ستقل يف وفاة �شريين التي
حتمل �أي���ض��ا اجلن�سية الأم�يرك�ي��ة.
وكانت �شريين �أبو عاقلة ال�صحافية
يف قناة اجلزيرة منذ �سنوات طويلة
ت�ضع �سرتة واقية من الر�صا�ص كتب
عليها كلمة “�صحافة” وتعتمر خوذة
عندما �أ�صابتها ر�صا�صة يف الر�أ�س
يف � 11أي��ار/م��اي��و يف حميط خميم
الالجئني يف جنني ،معقل الف�صائل
امل�س ّلحة يف ال�ض ّفة الغرب ّية املحت ّلة
حيث كانت القوات الإ�سرائيلية تن ّفذ
عملية.ومل يكن �أي مقاتل فل�سطيني
على م�سافة قريبة م��ن ال�صحافية
ف�ي�م��ا ك ��ان ج �ن��ود �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ون على
م�سافة حواىل  200مرت.و�أ�صدرت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة يف ال ��راب ��ع من
متوز/يوليو بيانا قالت فيه �إن �أبو
عاقلة �أ�صيبت على االرج��ح بنريان
�إ�سرائيلية لكن ال يتوافر اي دليل على
�أن قتلها كان متعمدا ،و�أن الر�صا�صة
كانت مت�ضررة ج��دا بحيث ال ميكن
التو�صل �إىل “ا�ستنتاج نهائي” .وقد
انتقدت عائلة �أبو عاقلة هذا البيان.
وطالبت الأ�سرة ب�سحب البيان الذي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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ا��س�ت�ن��د يف ج��زء م�ن��ه �إىل مراجعات
�أم�ي�رك �ي��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق�ين املنف�صلني
الإ�سرائيلي والفل�سطيني.وبح�سب
ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ف� ��إن
الر�صا�صة هي من عيار  5,56ملم
و�أُط �ل �ق��ت م��ن بندقية قن�ص ن�صف
�آلية من ط��راز “روجر ميني”14-
وه��و �سالح يقول الفل�سطينيون �إن
اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�ستخدمه.
وقال بلينكن عن �أبو عاقلة يف تغريدة
بعد االجتماع �إن “ال�صحافة اجلريئة
�أك�سبتها احرتام امل�شاهدين يف جميع
�أنحاء العامل».
و�أ� �ض��اف “�أعربت ع��ن �أع�م��ق تعازيّ
وااللتزام بال�سعي لتحقيق املحا�سبة
ملقتلها امل�أ�سوي».
و�أ�� �ش ��ار امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اخلارجية
الأم�ي�رك �ي��ة ن �ي��د ب��راي ����س �إىل بيان
4الرابع م��ن مت��وز/ي��ول �ي��و عندما
�سئل عما �إذا كان بلينكن ي�ؤيد اجراء

حتقيق �أمريكي جديد.
وق��ال براي�س لل�صحفيني “نرى �أن
ن���ش��ر ه ��ذه اخل�لا� �ص��ات  ،ي ��دل على
ال �ت��زام �ن��ا م �ت��اب �ع��ة حت �ق �ي��ق موثوق
و� � �ش � �ف ��اف والأه � � � � ��م حت �ق �ي ��ق يتوج
ب��امل �ح��ا� �س �ب��ة».و�أ� �ض��اف �أن اجلي�ش
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ل��دي��ه “القدرة على
تنفيذ �إجراءات لتجنب وقوع �إ�صابات
ب�ي�ن املدنيني” و”الت�أكد م ��ن �أن
��ش�ي�ئ��ا ك �ه��ذا ال مي �ك��ن �أن ي �ت �ك��رر».
ورف�ضت �إ�سرائيل بغ�ضب االتهامات
ب ��أن �ه��ا ت �ع �م��دت ا� �س �ت �ه��داف �شريين
�أب ��و ع��اق �ل��ة ،وق ��د ق��ال��ت يف البداية
�إن ن�يران��ا فل�سطينية رمب��ا ت�سببت
مبقتلها قبل �أن ت�تراج��ع ع��ن ذل��ك.
و�أعلنت �إ�سرائيل �أنها ال ت��زال تتابع
حتقيقاتها يف مقتل �أب��و عاقلة ،لكن
بع�ض الفل�سطينيني ي��رون �أن هذا
الأ�سلوب يهدف للمماطلة.وحتدث
ب�ل�ي�ن�ك��ن يف وق ��ت � �س��اب��ق �إىل عائلة

70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  138/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1487عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )473516.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :غزوة قي�س حممد نوري
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة �شارع كورني�ش اخلان  -مبنى ا�سا�س � -شقة 504
وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد
املطلوب �إعالنه � -1 :أريبيا جروب انف�ستمنت ليمتد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدة 103-102
املنطقة اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 46ا�سم املبنى  - Moon Towerرقم املبنى  - 1رقم
ال��وح��دة  - 102ن��وع العقار �شقة �سكنية  -وف��اء للمبلغ املطالب به يف امللف اع�لاه وذل��ك للعلم مبا
جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�شريين عرب الهاتف وانتقد �إ�سرائيل
علنا ال�ستخدامها القوة يف جنازتها
عندما منعت ال�شرطة امل�ش ّيعني من
رف��ع الأع�ل�ام الفل�سطين ّية و�إطالق
�� �ش� �ع ��ارات وط� �ن� � ّي ��ة.وم ��ن امل� �ق ��رر �أن
تلتقي عائلة �شريين �أي�ضا �أع�ضاء يف
الكونغر�س كانوا ي�ضغطون من �أجل
�أن يفتح مكتب التحقيقات الفدرايل
�أو وك ��االت �أم�يرك�ي��ة �أخ ��رى حتقيقا
خا�صا مبقتلها.وكتب �شقيقها طوين
�أبو عاقلة يف بيان “�إذا �سمحنا ب�أن يتم
جتاهل مقتل �شريين ،فنحن نر�سل
ر��س��ال��ة م�ف��اده��ا �أن ح�ي��اة املواطنني
الأم�يرك�ي�ين يف اخل��ارج ال ت�ه��م ،و�أن
حياة الفل�سطينيني الذين يعي�شون
حتت االحتالل الإ�سرائيلي ال تهم،
و�أن �أك�ث�ر ال�صحافيني ��ش�ج��اع��ة يف
العامل� ،أولئك الذين يغطون الأثر
الب�شري للنزاع امل�سلح والعنف ،ميكن
اال�ستغناء عنهم».

ك��ان��ت �أل�ك���س�ن��درا روميانت�سيفا تت�ش ّم�س ع�ل��ى �شاطئ
يف �ضواحي �سيبا�ستوبول وحت��اول االبتعاد عن �أخبار
ال�ه�ج��وم ال��رو��س��ي على �أوك��ران�ي��ا عندما م � ّرت مقاتلة
رو�سية فوقها .ومثلها ،مي�ضي �آالف الرو�س عطالتهم
يف �شبه جزيرة القرم يف حماولة لإع��ادة بع�ض مظاهر
احلياة الطبيعية �إىل املكان.
وت�ق��ول ه��ذه الثالثينية ال�ت��ي ت��ر�أ���س �صندوقا خرييا
وو� �ص �ل��ت م��ن � �س��ان��ت ب �ط��ر� �س�برغ م��ع زوج �ه��ا وابنيها
ال�صغريين �إىل �سيبا�ستوبول “ال �أ�ستطيع �أن �أقول
�إننا مرتاحون متاما� ...إذا �شعرنا ب�أن الو�ضع يتدهور
�سنعود �إىل الديار».
وي��أت��ي �آالف ال��رو���س لتم�ضية العطل يف �شبه جزيرة
ال �ق��رم الأوك��ران �ي��ة ال�ت��ي �ضمتها م��و��س�ك��و يف 2014
وتعترب القاعدة اخللفية للجي�ش الرو�سي يف الهجوم
يف �أوكرانيا.ورغم �أن �صور املراهقني وهم يقفزون يف
البحر عن ال�صخور وامل�صطافني ي�ستمتعون بوقتهم
ت��وح��ي مب�ظ��اه��ر احل �ي��اة ال�صيفية الطبيعية يف هذا
املنتجع ،ف�إن احلقيقة هي �أن جبهة القتال لي�ست بعيدة
من هنا.
ع� �ل ��ى م �� �س��اف��ة � 300أو  400ك �ي �ل��وم�ت�ر �شمال
�سيبا�ستوبول� ،أ�صبح القتال حقيقة يومية .وتعترب
هذه املدينة ال�ساحلية موطنا لأ�سطول البحر الأ�سود
الرو�سي ال��ذي تق�صف �سفنه املنت�شرة يف البحر ب�شكل
�شبه يومي الأرا�ضي الأوكرانية.
وع ّلقت الرحالت اجلوية املدنية مع �شبه جزيرة القرم
م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ��ش�ب��اط/ف�براي��ر ب�سبب اال��ش�ت�ب��اك��ات التي
جتري على مقربة منها.وبالتايل ،ف�إن الرحلة �إليها تتم
بال�سيارة والقطار.ومن �أج��ل الو�صول �إىل ال�شواطئ،
تقول �ألك�سندرا روميانت�سيفا �إنها اجتازت مع عائلتها
 2500كيلومرت بال�سيارة من �سانت بطر�سربغ وم ّرت
ع�ل��ى اجل���س��ر ال ��ذي ي��رب��ط الأرا�� �ض ��ي ال��رو��س�ي��ة ب�شبه
اجلزيرة ...وذلك رغم ال�شائعات عن حماوالت �أوكرانية
ملهاجمة ه��ذا اجل�سر .وت�ضيف “من الوا�ضح �أن هذا

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1251/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  156/2022مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )229130درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ  :عطورات احلرمني �ش.ذ.م.م  -ميثلها مديرها/حممد مهتاب الرحمن
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع ال مكتوم  -مبنى برج الرمي � -شقة الثالث  -مكتب
302
املطلوب �إعالنهما � -1 :سارن للتجارة العامة  -م�ؤ�س�سة فردية ملالكها/بدر علي حممد �صالح الذهلي
 -2فر�شاد عبدالرحمن حممد عبدالرحمن � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )229130درهم 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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يقلق النا�س».ويف طريقها �إىل املنتجع ،مرت قرب رتل
من املركبات الع�سكرية الرو�سية ،كما تروي.
خ�لال زي��ارة ل�سيبا�ستوبول يف منت�صف متوز/يوليو،
�شاهد �صحفيو فران�س بر�س �سفنا حربية رو�سية تبحر
يف الأفق ،فيما كانت املقاتالت متر طوال اليوم يف �سماء
امل��دي�ن��ة ح�ي��ث ي�ت�ردد ��ص��دى الأغ� ��اين ال��وط�ن�ي��ة وتباع
ت��ذك��ارات عليها ح��رف “زد” ،رم��ز القوات الرو�سية يف
�أوكرانيا ،لل�سياح.
لكن قبل كل �شيء ،تقع �شبه جزيرة القرم على حدود
منطقة خ�ير��س��ون الأوك��ران �ي��ة ال�ت��ي يحتلها اجلنود
ال��رو���س ج��زئ�ي��ا .وم��ع ذل��ك� ،شنت ال �ق��وات الأوكرانية
هجوما م�ضادا هناك ،بنجاح ن�سبي ،بهدف ا�ستعادتها
بحلول نهاية ال�صيف.
وخ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�ث�م��اين امل��ا��ض�ي��ة ،ق��ال��ت ال�سلطات
الأوكرانية با�ستمرار �إنها �ست�ستعيد �سيطرتها على �شبه
جزيرة القرم يوما ما.
وان �ط�لاق��ا م��ن ذل ��ك ،ال مي�ك��ن ا��س�ت�ب�ع��اد اح�ت�م��ال �شن
��ض��رب��ات يف ��ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم ،خ�صو�صا �أن كييف
لديها طائرات م�سيرّ ة ومدافع بعيدة املدى يز ّودها بها
حلفا�ؤها .ويف حزيران/يونيو ،تعر�ضت من�صات حفر
للمحروقات قبالة هذه املنطقة للق�صف الأوكراين.
و�أدت الأخطار املرتبطة بال�صراع و�صعوبات الو�صول
�إىل املنتجع والآث� ��ار الأوىل للعقوبات ال�غ��رب�ي��ة على
حمافظ ال��رو���س� ،إىل انخفا�ض �أع��داد ال�سياح يف �شبه
جزيرة القرم.
ت �ق��ول �آن� ��ا زال��وج �ن��اي��ا ( 28ع��ام��ا) وه ��ي م��ن �سكان
�سيبا�ستوبول يف مقابلة مع فران�س بر�س على �شاطئ
رملي يف �شمال املدينة “يبدو �أن ال�سكان املحليني فقط
هم من ي�سرتيح هنا هذا العام».
يدير �ألربت �أغاغوليان ( 69عاما) مطعما �صغريا يف
اجلوار .املكان �شبه خال .وي�شهد هذا الكولونيل املتقاعد
من القوات اجلوية ال�سوفياتية تراجعا يف مردوده.
ويقول جال�سا خلف مكتبه “للأ�سف ال�شديد ،مل �أمتكن
من دفع تكاليف خميم �صيفي البني .النا�س ال ي�أتون
لأنهم خائفون».

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

دعت احلكومة الأملانية املواطنني �إىل
خف�ض ا��س�ت�خ��دام ال�غ��از بعد �إعالن
“غازبروم” خف�ض �إمداداتها.
واع� �ت�ب�ر ن ��ائ ��ب امل �� �س �ت �� �ش��ار الأمل � ��اين
ووزير ال�ش�ؤون االقت�صادية وحماية
املناخ روب��رت هابك �أن رو�سيا تلعب
“لعبة ماكرة” ب�إعالنها عن خف�ض
�إم � � ��دادات ال �غ ��از ع�ب�ر خ ��ط �أنابيب
“نورد �سرتمي .»1

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1453/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )001518وال�صادر عن اوفي�سيت لالن�شاءات
�ش.ذ.م بقيمة ()300.000
طالب التنفيذ  :الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى توين تاور  -برج املكاتب � -شقة
 - 21مكتب 2104
املطلوب �إعالنهما  -1 :اوف�سيت لالن�شاءات �ش.ذ.م  -2حممد غازي يو�سف قاعود � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )305515درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ الر�سوم خلزينة املحكمة ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7536/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  -1 :نلتم�س طالبة التنفيذ من املحكمة املوقرة و�ضع ال�صيغة التنفيذية يف الطلب اعاله  -2ال��زام املنفذ
�ضدهما باداء مبلغ وقدره ( )400.000درهم اربعمائة الف درهم ل�صالح طالب التنفيذ  -3ويف حالة متام االعالن وانق�ضاء
املدة املقررة للوفاء دون الوفاء باملبالغ املرت�صدة يف ذمة املنفذ �ضده اال�ستعالم عم االموال يف البنوك العاملة يف الدولة العائدة
للمنفذ �ضده من امل�صرف املركزي ودائرة االرا�ضي واالمالك وهيئة الطرق واملوا�صالت وهيئة االوراق املالية بدبي وتوقيع
احلجز عليها طبقا لالجراءات املقررة قانونا متهيدا للتنفيذ عليها يف حدود املبالغ املنفذ بها و�صرف واملبالغ من ح�صيلة
البيع  -4منع املنفذ �ضده الثاين من ال�سفر والتعميم بذلك على كافة منافذ وخمارج الدولة  -5الزام املنفذ �ضدهما بالر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ  :فالة لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى اخليمة � -شقة امليزانيني  -مكتب رقم 3
املطلوب �إعالنه  -1 :ابراهيم عبيد �سعيد حممد ال�سويدي � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )405515.00درهم
اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صفران للنقليات واملقاوالت العامه
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1145860:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عاي�ض حم�سن على �صربان الربيكى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عاي�ض حم�سن على �صربان الربيكى من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حم�سن على �صربان الربيكى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صفران للنقليات واملقاوالت العامه ذ.م.م
SAFRAN TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل� /صفران مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SAFRAN ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم فيجن الند
رخ�صة رقم  CN 1218604:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمد خمي�س عبيد خر�سان الرميثى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم فيجن الند
VISION LAND RESTAURANT

�إىل /الدراك�س لت�صميم الداخلى واملقاوالت العامة

ALTRAXE INTERIOR AND GENERAL - CONTRACTING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
تعديل ن�شاط  /حذف مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
تعديل ن�شاط  /حذف خمبز تنور 4781003
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :هاي الند للخدمات البحرية
رخ�صة رقم  CN 1018323:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.5*0.2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /هاي الند للخدمات البحرية

�إىل /م�ست�شفى الطيبة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

HIGH LAND MARINE SERVICES

ALTAIBAH HOSPITAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /هاي الند للخدمات البحرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

HIGH LAND MARINE SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ست�شفى الطيبه
رخ�صة رقم  CN 1964235:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ست�شفى الطيبه
ALTAIBAH HOSPITAL

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)

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ال�ساحة الفنية لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم  CN 1032859:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ربيع ابراهيم حممود %100
تعديل مدير � /إ�ضافة عبدالغنى بكرى �صباغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يون�س فتح على عبداهلل اخلاجه
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�ساحة الفنية لل�صيانة العامة
TECHNICAL SQUARE GENERAL MAINTENANCE

�إىل� /آيفوري بل�س لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

IVORY PLUS GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان  /من �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق  80026 25نورة بطى على �إىل
�أبوظبي جزيرة ابوظبي غرب - NCS 1601- 1626357 - NCS 1601 4
 1626357ال�سيدة �سالمه �سعيد خلفان املن�صورى

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ايفانز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم  CN 4013780:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر طناف �سليمان بالعذر العامرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مينه مبخوت عي�ضه ارمي�ص العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من /ايفانز � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EVANS LINGERIE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /كراج مو�سكو كار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MOSCOW CAR GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �سمكرة املركبات 4520001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة دهان ور�ش املركبات 4520002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الداخلية  -بالتجزئة 4771104
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة 4771102
تعديل ن�شاط  /حذف بيع م�ستح�ضرات التجميل  -بالتجزئة 4772008
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.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ت�سايل كافيه ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2912779:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وليد خليل عارف خليل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سعيد را�شد م�سعود امل�سكرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حار�س غيطانى وهمان مهران
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ت�سايل كافيه ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كيه ان كيو لإدارة الفعاليات ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 4025975:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كورازون فاتيما جوترييز روبيو من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كورازون فاتيما جوترييز روبيو من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فيلما او�سرتيا دولور
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كيه ان كيو لإدارة الفعاليات ذ.م.م

TASALIIE CAFE L.L.C

K N Q EVENTS MANAGEMENT L.L.C

�إىل /ت�سايل كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /كيه ان كيو لإدارة الفعاليات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TASALIIE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

K N Q EVENTS MANAGEMENT - 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)

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :االنفو�شي لتجارة اال�سماك ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2977409:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل حميد بن �سلطان الزرعى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان حممد �سعيد بطى النيادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سالم حممد �شحاته ابو�سته
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 40000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /االنفو�شي لتجارة اال�سماك ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :االحتاد لل�سياحة � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 2243312:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة حميد مطر �سامل بدر الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كابيتال للعطالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمدار
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2687438: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 :راويل للديكور وتن�سيق
احلدائق رخ�صة رقم  CN 1144693:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر عالق ح�سن عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عجيل علي عبداهلل اجلنيبي
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

AL ANFOSHY FISH TRADING L.L.C

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تك ويف لال�ست�شارات
رخ�صة رقم  CN 1953278:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دامودار راو جومادابو موراليدهار راو جومادابو %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فينكاتا فانيندرا فارما الورى �سيتا راما راجو الورى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دامودار راو جومادابو موراليدهار راو جومادابو
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد على را�شد �سويلم الكتبى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تك ويف لال�ست�شارات

�إعــــــــــالن

:االماراتية الأملانية ل�صناعة االنابيب ذ .م .م
رخ�صة رقم  IN 1001551:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال� /إجمايل ر�أ�س املال من � 58000000إىل 5000000
تعديل ر�أ�س املال/جملة اال�ستثمار (بالدرهم ) من � 116000000إىل 4500000
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صالح معاوية ال�شنار %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف معاويه �صالح  .ال�شنار

TECH WAVE CONSULTANCY

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

�إىل /تك ويف ال�ست�شارات تقنية املعلومات ذ.م.م

االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر

TECH WAVE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY L.L.C

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)

حماكم دبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /االنفو�شي لتجارة اال�سماك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL ANFOSHY FISH TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2853/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رق��م ( )00340-000317بقيمة ()384770
درهم
طالب التنفيذ  :تامي جلوبال لل�شحن �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -أبوهيل  -ديره  -دبي  -املمزر �سنرت مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اي اليف لتجارة ال�سلع باجلملة ���ش.ذ.م.م  -2ابهاي جو�ساين فريندر
�سينغ � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )379185درهم 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  13605بتاريخ 2022/7/28

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/1090
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ارتيزانا ال�سوق القدمي للخياطة �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
�أقم�شه واواين منزليه 10,350
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

CAPITAL HOLIDAYS - SOLE PROPRIETORSHIP .L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سياحة � - 365شركة ال�شخ�ص الواحد ذ .م .م

TOURISM 365 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل �إ�سم جتاري من /االحتاد لل�سياحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ETIHAD TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
CAPITAL HOLIDAYS - (INTERNATIONAL) SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف رخ�صة خا�صة 4722003.1
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة ازياء مرام ذ م م
رخ�صة رقم  CN 1023033:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداحلميد حممد ح�سن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ناجى خلفان جا�سم خلفان الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداحلميد حممد ح�سن
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 ازياء مرام ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكورزا
للحالويات
رخ�صة رقم CN 4122029: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

MARAM FASHIONS COMPANY L L C

�إىل� /شركة ازياء مرام
MARAM FASHIONS COMPANY

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)

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  165/2019/250بيع عقار مرهون

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

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.

�إعــــــــــالن

�إىل  /كابيتال للعطالت  ( -انرتنا�شيونال ) �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�إعــــــــــالن

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

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 االبتدائية
70533

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :االمر با�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقارات متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونة
للبنك امل�ستدعي وفاءا للمبلغ املنفذ به  109528504.39املطالبة باعالن امل�ستدعى �ضدهم مبح�ضر احلجز والتكليف
بالوفاء خالل مدة  15يوم حتت طائلة بيع العقار مو�ضوع الطلب و تذييل عقود الرهن بال�صيغة التنفيذية و خماطبه
دائرة االرا�ضي واالمالك لتثمني العقارات و ت�ضمني امل�ستدعى �ضدهم كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املنفذ �ضده � :سيف �سعيد مطر �سعيد بن بليله  -ب�صفته كفيل �شخ�صي ملديونية املدعى عليهما
بن بليلة للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -بن بليلة للعقارات �ش.ذ.م.م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بر دبي  -منطقة اخلليج
التجاري  -ملك �سعيد مطر �شركة بن بليلة للعقارات  -مبنى  6يف �سكوير  -مكتب رقم 207
املطلوب �إعالنه � :سعيد مطر �سعيد بن بليله  -ب�صفته مدین ا�صلی وكفيل �شخ�صي ملديونية املدعى عليهما بن بليلة
للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -بن بليلة للعقارات �ش.ذ.م.م
عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -ملك �سعيد مطر �شركة بن بليلة للعقارات  -مبني  6يف
�سكوير  -مكتب رقم aaaaa@yahoo.com - 044216120 - 0506323336 - 207
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضدهم  :بن بليلة للمقاوالت �ش ذ م م  -ب�صفتها املدين اال�صلي  -بن بليلة للعقارات �ش ذ م م -
ب�صفتها املدين اال�صلي  -كوالتي ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة � -ش ذ م م  -الهدف لت�أجري معدات البناء � -ش ذ م م
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة � :سيح �شعيب  - 2رقم
االر�ض  - 33رقم البلدية  - 531- 386 :امل�ساحة  5901.11 :مرت مربع  -القيمة الكلية  7622275 :درهم ويباع
لأعلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  665/2020/211تنفيذ عقاري

70392

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/213عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 30568955.10درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :رفيعة هالل دري يا�سر القبي�سي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي �-شارع ال�شيخ زايد  -مبنى
برج �سعيد � - 2شقة  - 5وميثله  :را�شد �سلطان را�شد �سلطان الكيتوب النعيمي
املطلوب �إعالنه � :أبوبكر حممد را�شد احمد �أمريي  -عنوانه  :يعلن على وكيله القانوين اال�ستاذة �شيخة احمد عبداهلل
�سلطان shaikha.advo@gmail.com - 0547420980 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على
�أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 - 1ح�صة (ابوبكر حممد را�شد احمد �أمريي) يف �أر�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 357املنطقة  :عيال
نا�صر  -م�ساحة احل�صة  24.07 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  636.364درهم
 - 2ح�صة (ابوبكر حممد را�شد احمد �أم�يري) يف �أر���ض وما عليها من بناء  -رقم االر���ض  - 786املنطقة :
املطينة  -م�ساحة احل�صة  770.05 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  8,499,999درهم
 - 3ح�صة (ابوبكر حممد را�شد احمد �أم�يري) يف �أر���ض وما عليها من بناء  -رقم االر���ض  - 672املنطقة :
املطينة  -م�ساحة احل�صة  75.79 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  545,383درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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ترامب يلمح �إىل احتمال تر�شحه جمددا يف 2024
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�ألقى دونالد ترامب الذي عاد �إىل وا�شنطن للمرة
الأوىل منذ غ��ادر البيت الأبي�ض بعد حماولته
ال�ف��ا��ش�ل��ة ق�ل��ب نتيجة االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي خ�سر
فيها �أمام جو بايدن ،خطابا يرقى �إىل م�ستوى
خ�ط��اب حملة رئا�سية تخللته تلميحات قوية
�إىل احتمال تر�شحه لوالية جديدة يف .2024
وبدعوة من “معهد �أمريكا فري�ست بولي�سي»
 ،America First Policyوه��و مركز
�أبحاث يديره حلفا�ؤه ،قدم امللياردير البالغ 76

عليه الدميوقراطيون ،ب�ش�أن �أح��داث ال�ساد�س
من كانون الثاين/يناير  2021عندما اقتحم
�أن�صار له الكونغر�س يف حماولة ملنع امل�صادقة
على نتائج االنتخابات.وردا على �س�ؤال يف اليوم
نف�سه على حمطة “ان ب��ي �سي” ،مل ي�ستبعد
وزي��ر ال�ع��دل م�يري��ك غ��ارالن��د �إم �ك��ان حماكمة
دون��ال��د ت��رام��ب وق��ال “نعتزم حما�سبة ك��ل من
ي�ت�ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ع��ن (دوره) يف
�أحداث  6كانون الثاين/يناير ،ويف �أي حماولة
للتدخل يف انتقال ال�سلطة القانوين من �إدارة
�إىل �أخ � ��رى».ورد دون��ال��د ت��رام��ب يف خطابه �أن

عاما خطة عمل ل”الرئي�س اجلمهوري الذي
�سيعود �إىل البيت الأبي�ض يف .»2024
وعلى مدى �أكرث من �ساعة ون�صف �ساعة ،حتدث
ترامب عن موا�ضيعه املف�ضلة ،خ�صو�صا مكافحة
الهجرة واجلرمية ،فيما هاجم ب�شدة خلفه جو
بايدن متهما �إياه “ب�إركاع الواليات املتحدة».
وبعدما ر�سم �صورة قامتة للبالد قال “الق�صة
مل تنته بعد ونحن ن�ستعد لعودة مذهلة ،لي�س
لدينا خيار �آخر».وظهر ترامب علنا يف مدينة
��ش�ه��دت ج�ل���س��ات ا��س�ت�م��رت ع�ل��ى م ��دى �أ�سابيع
عقدتها جلنة تابعة ملجل�س النواب الذي يهيمن

ال�ل�ج�ن��ة م ��ؤل �ف��ة م��ن “ل�صو�ص وقرا�صنة”.
و�أ� �ض��اف “�إنهم ي��ري��دون ال��و��ص��ول �إ ّ
يل حتى ال
�أمت�ك��ن م��ن العمل لأجلكم بعد الآن ،لكنني ال
�أع�ت�ق��د �أن �ه��ا ��س�ت�ن�ج��ح».وخ�لاف��ا ل�ك��ل خطاباته
ال �ت��ي ي���س�ت��ذك��ر ف�ي�ه��ا “التزوير االنتخابي”
و”�سرقة االنتخابات” عندما هُزم �أمام بايدن،
مل يتحدث ترامب عن ذلك لكنه قال “خ�ضت
ال�سباق الرئا�سي �أول مرة وفزت ،ثم خ�ضته مرة
ثانية وفزت ب�أ�صوات �أكرث” قبل �أن ي�ضيف “قد
�أقوم بذلك للمرة الثالثة!” واعدا “بتفا�صيل”
�إ�ضافية يف الأ�سابيع املقبلة.

كيف ميكن حمل مو�سكو على تغيري �سيا�ستها حيال الوكالة اليهودية ؟

تقرير �إ�سرائيلي :هذا هو ال�شخ�ص القادر على �إنقاذ العالقات مع رو�سيا
•• القد�س-وكاالت

حول العالقات املت�أزمة بني �إ�سرائيل
ورو�سيا ،كتبت �صحيفة “جريوزاليم
بو�ست” الإ�سرائيلية يف افتتاحيتها،
�إن ق� ��رار م��و��س�ك��و �إق� �ف ��ال ن�شاطات
الوكالة اليهودية كان جمرد م�س�ألة
وق � � ��ت ،ك� � � � َرد م� �ت ��وق ��ع ع� �ل ��ى ال ��دع ��م
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي امل �ت��زاي��د لأوك��ران �ي��ا يف
حربها مع رو�سيا.
ومنذ بداية الغزو الرو�سي لأوكرانيا،
�أب � ��دى امل �� �س ��ؤول ��ون الإ�سرائيليون
قلقاً حول ما �إذا كان دعم �إ�سرائيلي
ع�ل�ن��ي لأوك��ران �ي��ا وت �ن��دي��د برو�سيا،
�سينتهي ب ��إحل��اق ال���ض��رر بامل�صالح
الإ�سرائيلية.
وميكن تعريف امل�صالح الإ�سرائيلية
ب ��أن �ه��ا م � ��زدوج � ��ة�.أو ًال ،ال �ق��درة على
موا�صلة العمل ع�سكرياً يف �سوريا،
حيث ت�سيطر رو��س�ي��ا على الأج ��واء،
وذل��ك م��ن �أج��ل منع الإي��ران�ي�ين من
�إق��ام��ة م��وط��ئ ق ��دم ه �ن��اك .وثانياً،
� �ض �م��ان � �س�لام��ة ورف��اه �ي��ة اجلالية
ال�ي�ه��ودي��ة يف رو��س�ي��ا وق ��درة �أفرادها
ع�ل��ى ال �ه �ج��رة �إىل �إ� �س��رائ �ي��ل �إذا ما
رغبوا يف ذلك.
ووفقاً للتقديرات ،هناك نحو 600
�أل��ف يهودي رو�سي خمولني الهجرة
�إىل �إ�سرائيل مبقت�ضى قانون العودة،

ال ��ذي مي�ن��ح ت�ل�ق��ائ�ي�اً اجل�ن���س�ي��ة لأي
�شخ�ص من جد يهودي.
ويف الأ�سابيع الأوىل للحرب ،جنحت
�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل يف ال� �ب� �ق ��اء مب � �ن � ��أى عن
ال �ن��زاع ،على رغ��م ا�ستياء الكثريين
يف �إ� �س��رائ �ي��ل �أو اخل� ��ارج مم��ن كانوا
يريدون اتخاذ موقف �أكرث حدة حيال
رو�سيا .ومبرور الوقت ،بد�أت الدولة
اليهودية تنزلق عن ال�سياج وت�صطف
علناً �أكرث ف�أكرث مع �أوكرانيا.
ويف ه��ذه احل��ال ،ك��ان م��ن املتوقع �أن
ترد رو�سيا .لكن مل يكن من الوا�ضح
�أين وكيف.

وت �ق��ول ال�صحيفة �إن وق ��ف رو�سيا
لن�شاطات ال��وك��ال��ة ال�ي�ه��ودي��ة داخل
حدودها ،الأمر الذي كانت ت�سمح به
منذ �أع��وام ،يجيب عن ه��ذا ال�س�ؤال،
على الأق��ل يف الوقت احلا�ضر .وهذا
خط�أ.
�إن �إق�ف��ال مكاتب ال��وك��ال��ة اليهودية
يف رو�سيا ،التي ت�سهل انتقال �أولئك
الذين يريدون ال�سفر �إىل �إ�سرائيل،
ي�شتم منه رائ�ح��ة �أن يكون اخلطوة
الأوىل ن �ح ��و وق � ��ف ال� �ه� �ج ��رة �إىل
�إ�سرائيل ،يف عودة �إىل حقبة مظلمة
يف رو�سيا ،انتهت مع �سقوط الإحتاد

ال�سوفياتي عام .1989
و�إذا كانت لرو�سيا م�شكلة مع �سيا�سات
�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل يف م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��احل��رب
الأوكرانية ،عليها �إث��ارة هذه امل�شكلة
م�ب��ا��ش��رة م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل ،وع ��دم �صب
غ�ضبها على �سكانها اليهود الذين
ال ع�لاق��ة ل�ه��م م��ع ال���س�ي��ا��س��ات التي
تتخذها حكومتهم.
ور�أت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن امل �� �س ��أل��ة التي
تواجه �إ�سرائيل الآن هي كيف ميكن
ح�م��ل رو��س�ي��ا ع�ل��ى ت�غ�ي�ير �سيا�ستها
ح �ي��ال ال��وك��ال��ة ال �ي �ه��ودي��ة .ول�سوء
احل��ظ ،هذه �إمكانية كانت ممكنة يف

املا�ضي-من طريق التحدث مبا�شرة
م ��ع ال��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي فالدميري
بوتني -لكنها لي�ست خياراً الآن ،على
الأقل بالن�سبة لرئي�س الوزراء احلايل
يائري البيد.
وب� �خ�ل�اف �أ�� �س�ل�اف ��ه م �ث��ل بنيامني
ن �ت��ان �ي��اه��و ون� �ف� �ت ��ايل ب �ي �ن �ي��ت ،ف � ��إن
الب �ي��د ال مي �ل��ك خ �ط �اً م �ب��ا� �ش��راً مع
الكرملني .ومل يت�صل بوتني مطلقاً
بالبيد لتهنئته على ت�سلمه من�صب
رئي�س ال��وزراء ،بينما ال يبدو �سعيداً
بالإنتقاد ال��ذي وجهه البيد لرو�سيا
عندما كان وزيراً للخارجية.
وح� ��ذرت ال���ص�ح�ي�ف��ة م��ن ان فقدان
ال� �ق� �ن ��اة امل �ب ��ا� �ش ��رة ي �� �ض��ر مب�صالح
�إ��س��رائ�ي��ل .و�إذا مل يكن الب�ي��د قادراً
ع�ل��ى ذل ��ك ،ي�ت�ع�ين ع�ل��ى �أح��ده��م �أن
يفعل ذلك .ويبدو �أن الرئي�س �إ�سحق
هرت�سوغ منا�سب متاماً لهذه املهمة،
كما �أثبتت جهوده يف �إع��ادة التقارب
مع تركيا.
و�أ��ض��اف��ت �أن على رو��س�ي��ا �أال تعاقب
�إ� �س��رائ �ي��ل م��ن ط��ري��ق ات �خ��اذ موقف
� �ض��د ال��وك��ال��ة ال �ي �ه��ودي��ة .ك �م��ا �أن ��ه
ي�ت�ع�ين ع�ل��ى �إ� �س��رائ �ي��ل ع ��دم �إ�صدار
�إن��ذارات لرو�سيا� .إىل ذلك ،ف�إن هذه
امل�س�ألة يجب معاجلتها ب�ه��دوء ،من
طريق ات�صاالت مبا�شرة بني زعماء
البلدين.

خا�صة الدينية والعرقية الأكرث �ضعف ًا يف البالد

July

28

Thursday

�ضربة ت�ستهدف فندقا
ب�شرق �أوكرانيا

•• كييف-رويرتز

قالت ال�سلطات املحلية �إن �شخ�صا واحدا على الأقل قتل يف
غ��ارة رو�سية على فندق �أوك��راين يف بلدة باخموت مبنطقة
دونيت�سك �أم�س الأربعاء.
وكتب احلاكم املحلي بافلو كرييلينكو على في�سبوك “وفقا
للمعلومات الأول �ي��ة ،ه�ن��اك قتلى وج��رح��ى ،وعملية �إنقاذ
ج��اري��ة».وذك��رت خ��دم��ة ال �ط��وارئ املحلية �أن��ه ت��أك��د مقتل
�شخ�ص و�إ�صابة �أربعة حتى الآن.

13

زلزال قوي ي�ضرب �شمال الفلبني

•• مانيال�-أ ف ب

�ضرب زل��زال بقوة  7,1درج��ات �شمال الفلبني �أم�س
الأربعاء موقعا قتيال ومثريا الذعر يف �صفوف ال�سكان
فيما ت�سبب باهتزاز املباين والأبراج على م�سافة 300
كيلومرت يف العا�صمة مانيال.
وقال املعهد الأمريكي للزلزال �إن الهزة �ضربت منطقة
�أب��را اجلبلية يف جزيرة ل��وزون الرئي�سية عند ال�ساعة
� 8,43صباحا ( 00,43ت غ) .وكان املر�صد الأمريكي
قد ذكر يف البداية �أن قوة الزلزال بلغت  6,8درجات.
وق�ضى عامل يبلغ اخلام�سة والع�شرين عندما انهار
م�ب�ن��ى م ��ؤل��ف م��ن ث�لاث��ة ط��واب��ق ك ��ان ي�ع�م��ل ف �ي��ه يف
الت��ري�ن�ي��داد عا�صمة مقاطعة بنغيت ع�ل��ى م��ا �أف ��ادت
ال���ش��رط��ة .ومل ي�صب �سبعة ع��ام�ل�ين �آخ��ري��ن يف هذه
الور�شة ب�أذى.
ويف منطقة دولوري�س القريبة جدا من مركز الزلزال
هرع النا�س مذعورين خارج منازلهم وفق ما �أفاد قائد

ال�شرطة املحلية ادوين �سريجيو وكالة فران�س بر�س.
و�أ��ض��اف �سريجيو “الزلزال ك��ان قويا جدا” ،م�شريا
اىل ح�صول ت�شققات طفيفة يف مبنى مركز ال�شرطة.
و�أو�ضح ان “طاوالت عر�ض الفاكهة واخل�ضر يف ال�سوق
املحلية انقلبت».
وقال ال�ضابط يف ال�شرطة �أي�ضا نازارينو �إمييا لوكالة
فران�س بر�س �إن جرحى عدة نقلوا �إىل امل�ست�شفى.
و�أو�ضح “ظهرت ت�شققات على بع�ض الأبنية .الكهرباء
واالنرتنت مقطوعان».
وقال النائب �شينغ برينو�س الذي ميثل منطقة لون يف
�أب��را �أن الزلزال “�أحلق �أ�ضرارا يف الكثري من امل�سكان
وال�شركات” من دون الك�شف عن مزيد من التفا�صيل.
يف فيغان �سيتي يف مقاطعة �إيليكو�س ��س��ور املجاورة
ت�ضررت �أبنية عائدة �إىل احلقبة اال�ستعمارية الإ�سبانية
( .)1898-1565و�أظهرت مقاطع م�صورة ن�شرت
ع�بر في�سبوك ومت التحقق م��ن �صحتها �أ� �ض ��رارا يف
جر�س بانتاي الأثري وهو موقع �سياحي معروف.

ارتفاع تكلفة تقدمي امل�ساعدات

الهجوم الرتكي املتوقع ّ
يهدد �أقليات �سوريا ال�صومال على �شفا جماعة جديدة تنذر بزيادة الدعم للمت�شددين
•• مقدي�شو-وكاالت

ت�شريد �أكرث من مليون �شخ�ص
و ُي �ه �دّد ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان مرة
�أخ ��رى ب�غ��زو ��ش��ام��ل ل�شمال ��س��وري��ا ،ب��زع��م ا�ستكمال
منطقة عازلة “ملكافحة الإرهاب” على طول احلدود
ال���س��وري��ة-ال�ترك�ي��ة ال�ت��ي �ستمتد ع�ل��ى ع�م��ق ثالثني
كيلوم ً
رتا داخل الأرا�ضي ال�سورية.
وحذّرت املجلة من �أنه �إذا �صدقت تهديدات �أردوغان،
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�شريد ما يزيد عن مليون �شخ�ص،
م�شرية �إىل �أن “العدوان ال ميثل تهديداً مبا�شراً فقط
مل�صالح و�أرا�ضي و�سبل عي�ش هذه الأقليات ،ولكن �أي�ضاً
على حياة �أفرادها».
واع�ت�برت �أن “تهديد �أردوغ� ��ان ،العلني وامل�ستمر ال
ي�ت�رك جم ��ا ًال لل�شك يف ن��واي��اه� ،إذ م��ن ال��وا��ض��ح �أنه
ي�ت�ط� ّل��ع ف�ق��ط �إىل ال�ق���ض��اء ع�ل��ى خ���ص��وم��ه ،وتو�سيع
موطئ قدمه اجليو�سيا�سي .وال يخفى على �أح��د يف
وا�شنطن �أن ال�سفارة الرتكية ت�سعى للح�صول على
دعم الواليات املتحدة ملثل هذه اخلطوة».

•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أت جملة “نا�شيونال �إنرت�ست” الأمريكية �أن الهجوم
الرتكي ّ
املخطط له على �شمال �سورياُ ،يهدّد املدنيني
ب�شكل كبري وخا�صة الأقليات الدينية والعرقية الأكرث
�ضعفاً يف البالد.
وح �ذّرت م��ن �أن الناجني م��ن الإب ��ادة اجلماعية التي
ارتكبها تنظيم داع�ش بحقّ هذه الأقليات ،مبا يف ذلك
امل�سيحيون والأيزيديون والأقليات الدينية الأخرى
يف املنطقة ،يواجهون خطر “العدوان الرتكي الذي
ي �ه �دّد ال�ه�ي��اك��ل وامل��ؤ��س���س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ُبنيت
حلمايتهم».
و�أو��ض�ح��ت املجلة �أن��ه منذ  ،2016اج�ت��اح��ت تركيا
وو�سعت �أرا�ضيها م��ع كل
�شمال �سوريا ث�لاث م��راتّ ،
ّ
توغل حتت “ذريعة مكافحة الإرهاب” ،م�شرية �إىل �أن
املنطقة التي احتلتها تركيا �أ�صبحت معق ً
ال لعنا�صر
“�إرهابية” مدعومة من �أنقرة.

حماكم دبي

بعد ع�شر ��س�ن��وات م��ن جم��اع��ة ق�ضت على
�أك�ثر من � 250أل��ف �شخ�ص ،ن�صفهم من
الأط �ف��ال ،ح� �ذّرت جم�ل��ة “ايكونومي�ست”
ال�بري�ط��ان�ي��ة م��ن �أن ال���ص��وم��ال ع�ل��ى �شفا
جم ��اع ��ة ج ��دي ��دة م ��دف ��وع ��ة ب �ت �غ�ّي�رّ املناخ
واحلرب الرو�سية على �أوكرانيا.
حالياً ،تعي�ش منطقة القرن الأفريقي �أ�ش ّد
م��وج��ة ج�ف��اف م�ن��ذ �أرب �ع��ة ع �ق��ود� ،أدت �إىل
تلف املحا�صيل وقتل املا�شية يف ال�صومال
و�إثيوبيا وكينيا ،حيث يكافح �أكرث من 18
مليون �شخ�ص يف املنطقة للعثور على ما
يكفيهم من الطعام.وقال حممد عبدي من
املجل�س الرنويجي لالجئني ،وهو م�ؤ�س�سة
خ�ي�ري ��ة�“ :إذا مل ن�ف�ع��ل � �ش �ي �ئ �اً يف الوقت
احل ��ايل�� ،س�ن�ت�ح�دّث ع��ن م�ئ��ات الآالف من
الوفيات».
ا�ضطراب �أمني وفو�ضى �سيا�سية
وعلى م��دى ثالثة ع�ق��ود ،كانت ال�صومال
ترتنح ب�ين اال��ض�ط��راب الأم�ن��ي والفو�ضى
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة� ،إذ ت���س�ي�ط��ر احل �ك��وم��ة فقط
ع �ل��ى �أج � � ��زاء م ��ن ال� �ب�ل�اد ،وال �ب ��اق ��ي حتت
�سيطرة �إره��اب�ي�ين .وبالن�سبة للعديد من
ال �� �ص��وم��ال �ي�ين احل� �ي ��اة ف� �ق�ي�رة ووح�شية
وق�صرية ،فهم يعي�شون يف خام�س �أفقر بلد
وثامن �أعنف بلد.
وب ��الإ� � �ض ��اف ��ة �إىل ال �ف �ق ��ر واال�� �ض� �ط ��راب
ال�سيا�سي ،يرفع عامالن جديدان من خطر
حدوث �أ�سو�أ �أزمة ان�سانية يف العامل ،وهما:
�أزم ��ة ال �غ��ذاء العاملية ال�ن��اجت��ة ع��ن احلرب
الرو�سية على �أوكرانيا ،وتغري املناخ بالرغم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بالن�شر
 886/2022/300ا�ستئناف مدين

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/دي ا�س �أي دي دبليو �سي ���ش.ذ.م.م  -جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /تارجت تو�صية ب�سيطة  -وميثله:علي ابراهيم
حم �م��د احل� �م ��ادي  -ق��د ا� �س �ت ��أن��ف ال �ق��رار/احل �ك��م ال �� �ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم
 2021/2932مدين جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2022/9/6
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

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف
70197

من �أن ال�صومال ال ُينتج الكثري من �أوك�سيد
الكربون.
وي �� �س �ت��ورد ال �� �ص��وم��ال ح� ��وايل  80%من
احتياجاته الغذائية .وبحلول يناير (كانون
ال� �ث ��اين) امل ��ا� �ض ��ي� ،أدت ت �ك��ال �ي��ف ال�شحن
املرتفعة �إىل اق�ت�راب الأ��س�ع��ار املحلية من
امل���س�ت��وي��ات ال�ت��ي ��ش��وه��دت �آخ ��ر م��رة خالل
جم ��اع ��ة ع� ��ام  ،2011ك �م��ا �أدت احل ��رب
الرو�سية على �أوكرانيا وارتفاع �أ�سعار الوقود
�إىل زي ��ادة ت�ضخم �أ��س�ع��ار امل ��واد الغذائية.
ونتيجة لذلك� ،أ�صبح �شراء الطعام لتكملة
وجباتهم الغذائية �أكرث تكلفة الآن بالن�سبة
لل�صوماليني.
كما �أدى ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار احل�ب��وب �إىل زيادة
ت�ك�ل�ف��ة ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دة ،ح �ي��ث ارتفعت
الفواتري الت�شغيلية لربنامج الغذاء العاملي
ال�ت��اب��ع لل��أمم امل�ت�ح��دة بن�سبة  44%منذ
بداية احل��رب يف �أوكرانيا .وجمع املانحون

 30%فقط م��ن  1.5مليار دوالر ،تقول
الأمم امل�ت�ح��دة �إن �ه��ا ب�ح��اج��ة �إل�ي�ه��ا لتجنّب
كارثة يف ال�صومال.
وم � ��ؤخ � � ًرا� ،أوق� �ف ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا مدفوعات
امل�ساعدات “غري ال�ضرورية” لتجنّب جتاوز
امل�ي��زان�ي��ة ال�ت��ي �أره�ق�ت�ه��ا تكلفة امل�ساعدات
الإن�سانية يف �أوكرانيا.
وك��ل ه��ذا يجرب ع�م��ال الإغ��اث��ة على اتخاذ
ق��رارات �صعبة ب�ش�أن من �سي�ساعدون ومن
يرف�ضون.
وبينما يكافح حوايل �سبعة ماليني �شخ�ص،
�أي �أك�ثر من  40%من �سكان ال�صومال،
للعثور على الطعام ،يعتقد عمال الإغاثة �أن
 1.4مليون طفل يعانون من �سوء التغذية
احلاد ،وي�شريون �إىل �أن املئات ،ورمبا الآالف،
قد ماتوا بالفعل.
ومع ذلك ،مل ي�ؤد هذا �إىل �إعالن ر�سمي عن
املجاعة ،وهو م�صطلح تقني ي�ستخدم فقط

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بالن�شر
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سا�سكايا فيدال رودريجوز  -جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف  /ج�ي��وف��رى ت��وك��ام��وه��اب��وا  -وميثله:علي اب��راه�ي��م حممد
احلمادي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1968مدين جزئي
ب�ت��اري��خ - 2022/9/13:وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2022/9/13
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

مبجرد جت��اوز �سل�سلة من العتبات املتعلقة
ب �� �س��وء ال �ت �غ��ذي��ة ون � ��درة ال� �غ ��ذاء ومعدالت
ال��وف�ي��ات .وب��ات ال�صومال ق��ري��ب م��ن هذه
امل �� �س �ت��وي��ات يف ب �ع ����ض امل �ن��اط��ق وخ ��رق ��ه يف
مناطق �أخرى.
ومع ذل��ك ،مبجرد ا�ستيفاء جميع املعايري،
�سيكون قد فات الأوان لتفادي وقوع كارثة.
وق��ال عبد اهلل �أحمد �إب��راه�ي��م ،الطبيب يف
م�ست�شفى بيدوا العام“ :الأطفال ميوتون.
ت ��أت��ي الأم� �ه ��ات ب�ع��د ف ��وات الأوان ويدفن
�أطفالهن يف الطريق».
و�أكدت املجلة �أن م�ساعدة ال�شعب ال�صومايل
لن تتطلب فقط املزيد من الأم��وال مقابل
ال�غ��ذاء ،ب��ل جهود �أك�بر لتوجيهها �إىل من
ه��م يف �أم ��� ّ�س احل��اج��ة �إل �ي �ه��ا ،و�إىل �أج ��زاء
م��ن ال��ري��ف ت�سيطر عليها حركة ال�شباب.
وتخ�شى وكاالت الإغاثة والعاملني فيها من
مواجهة تهم جنائية يف ال��والي��ات املتحدة
مبوجب قوانني مكافحة الإرهاب� ،إذا وقعت
امل�ساعدة يف �أيدي املت�شددين».
ويف نف�س الوقت� ،شدّدت املجلة على �أن عدم
تقدمي امل��زي��د م��ن امل�ساعدات يحمل �أي�ضاً
خماطر على �أمن ال�صومال،
حيث قد يكون اجلياع الذين ي�شعرون بف�شل
حكومتهم �أك�ثر ا�ستعداداً لدعم املت�شددين
امل�سلحني.
وقد ي�ؤدي اجلفاف �إىل تفاقم النزاع ،حيث
تكافح املجتمعات م��ن �أج��ل احل���ص��ول على
املوارد ال�شحيحة.
وختمت املجلة �أنه قد يكون الوقت قد فات
بالفعل ل�ت�ف��ادي ك��ارث��ة يف ال���ص��وم��ال ،لكن
كلما طالت امل�ساعدات ،زادت املعاناة.

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1336/2022/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )702220دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:سيزار �ستار لتاجري اليخوت �ش.ذ.م.م  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ال�صفا االوىل  -دبي � -شارع الو�صل  -مبنى الفردو�س � - 4شقة 128
املطلوب �إعالنه  -1 :املاريا تايجا ايفنت�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )702220درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2022/8/2ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2641/2021/11:مدين جزئي

70021

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )30620.40درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة � ,ضم
ملف النزاع املدين رقم. 3213/2021:
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -جزيرة اللولو  -ابوظبي � -شارع الكرتا
وميثله:حامد عو�ض ح�سني حممد املنهايل
املطلوب �إعالنه � -1 :سينتيل كومار � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/23:يف الدعوى املذكورة
اعاله حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري باعتبار الدعوى ك�أن مل تكن والزمت املدعية مب�صروفاتها  ,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
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«الدار» تعزز حمفظتها يف ر�أ�س اخليمة باال�ستحواذ على «منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة املرجان»

ارتفاع م�ؤ�شرات الأ�سهم الأوروبية

•• �أبوظبي-وام:

14

“ريك�سو�س باب البحر».وقال جا�سم �صالح بو�صيبع ،الرئي�س التنفيذي
•• �أبوظبي  -وام:
ل�شركة ال��دار لال�ستثمار“ :ي�أتي ا�ستحواذنا على الفندق اجلديد من
�أعلنت “الدار العقارية” ،عرب �شركتها التابعة “الدار لال�ستثمار” ،عن فئة اخلم�س جنوم ا�ستكما ًال ملحفظتنا احلالية من الأ�صول يف �إمارة ر�أ�س
تو�سيع نطاق حمفظتها املتنوعة واملتنامية من �أ�صول ال�ضيافة والرتفيه اخليمة ،والتي ما زالت تر�سخ مكانتها ب�صفتها �سوقاً مزدهراً يف قطاعي
ع�بر اال�ستحواذ على “منتجع دب��ل ت��ري م��ن هيلتون ج��زي��رة املرجان” ال�ضيافة وال�سياحة يتمتع ب�إمكانات منو كبرية متا�شياً مع هدفها املتمثل
ال�شاطىء الفاخر� ،إ�ضافة �إىل �أر���ض �شاطئية جم��اورة م�ع�دّة للتطوير با�ستقطاب  3ماليني زائر �سنوياً بحلول عام  ”.2025ومن جانبه ،قال
يف �صفقة بلغت قيمتها الإجمالية  810ماليني درهم.وت�سهم عملية جاهد رحمن ،الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار يف ال��دار لال�ستثمار رئي�س
اال��س�ت�ح��واذ يف تو�سيع حمفظة ال ��دار م��ن �أ� �ص��ول ال�ضيافة والرتفيه ،جمل�س �إدارة الدار للفنادق وال�ضيافة“ :تهدف هذه ال�صفقة �إىل تعزيز
والتي ت�ضم حالياً �أك�ثر من  4,250غرفة ،وترفع �إجمايل ا�ستثمارات حمفظتنا من الفنادق و�أ�صول ال�ضيافة املدرة للدخل املتكرر ،بالإ�ضافة
ال�شركة يف ر�أ�س اخليمة �إىل  2مليار درهم .كما ت�أتي ا�ستكما ًال لعمليات �إىل متكني ال��دار من اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب من �سوق ر�أ���س اخليمة
ا�ستحواذ الدار يف وقت �سابق من العام احلايل على “احلمرا مول” وفندق املتنامي من خالل امتالك حقوق تطوير �إ�ضافية يف الإمارة».

ارتفعت م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم الأوروب�ي��ة خالل ت��داوالت �أم�س ،مع ا�ستمرار �إف�صاحات ال�شركات عن �أرباحها
للن�صف الأول من العام اجلاري.
و�صعد م�ؤ�شر “�ستوك�س  ”600الأوروبي بن�سبة  0.38%ما يعادل  1.63نقطة ليبلغ م�ستوى 27427.76
نقطة ،وزاد م�ؤ�شر “يورو �ستوك�س  “ 50بن�سبة  0.61%توازي  21.69نقطة لي�صل �إىل  3596.95نقطة
وذلك وفقا لبيانات الأ�سواق الأوروبية.
وزاد م�ؤ�شر “كاك  ”40الفرن�سي نحو  25.24نقطة �أو ما ن�سبته  0.41%لي�صل �إىل  6236.69نقطة ،ومنا
م�ؤ�شر “داك�س” الأملاين بن�سبة  0.2%ما يوازي  26.88نقطة ليبلغ م�ستوى  13123.81نقطة.
وارت�ف��ع م�ؤ�شر “ فوت�سي  “ 100الربيطاين بن�سبة  0.49%ما ي��وازي  35.44نقطة لي�صل �إىل م�ستوى
 7342.04نقطة.
وترتقب �أ�سواق املال حول العامل قرارات جمل�س االحتياطي االحتادي الأمريكي ب�شان �أ�سعار الفائدة.

من نرث البذور �إىل مكافحة الآفات ..
الإمارات تعزز م�ساحاتها اخل�ضراء بـ «الدرون»

•• �أبوظبي-وام:

ح�ج��زت الإم� ��ارات موقعها ب�ين �أوائ ��ل الدول
ال�ت��ي جن�ح��ت يف ت�سخري تقنيات الطائرات
بدون طيار “الدرون” يف زيادة حجم امل�ساحات
اخل�ضراء وتعزيز الإنتاج الزراعي� ،إ�ضافة �إىل
مواجهة حتديات التغري املناخي ويف مقدمتها
الت�صحر.
وخ�لال ال�سنوات املا�ضية ت�ع��ددت وتعاظمت
الأدوار التي ي�ؤديها “الدرون” يف جماالت
ال ��زراع ��ة وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،ب� ��دءا م ��ن ر�سم
خرائط املناطق الزراعية ،ومرورا بنرث بذور
الأ�شجار احلرجية للحد من زح��ف الرمال،
وو�صوال �إىل مكافحة الآف��ات الزراعية ،فيما
ت�ستمر الأب�ح��اث والدرا�سات ح��ول مزيد من
اال�ستخدامات لهذه التقنية يف احلد من ت�أثري
التغريات املناخية وتعزيز التنوع البيولوجي.
ففي عام � 2018أطلقت وزارة التغري املناخي
والبيئة ،م�شروعا بحثيا ال�ستخدام تقنيات
اال�ست�شعار عن بعد وامل�سح اجل��وي للمناطق
ال��زراع �ي��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة با�ستخدام
ال�ط��ائ��رات م��ن دون طيار “الدرون” بهدف
ر��ص��د بياناتها ومعلوماتها ب�شكل تف�صيلي
دقيق.
و�أو� �ض �ح��ت ال � ��وزارة �أن تكلفة امل���س��ح اجلوي
عرب تقنيات الطائرات بدون طيار ال تتجاوز
 20%من تكلفة امل�سح التقليدي امليداين،
ف�ي�م��ا ت���ص��ل م��وث��وق�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات �إىل ن�سبة
ترتاوح بني  90و .% 95

وي�سهم امل�شروع يف و�ضع دول��ة الإم ��ارات بني
�أف�ضل خم�س دول يف العامل من حيث امل�ساحة
التي يتم م�سحها با�ستخدام ه��ذه التقنيات،
كما �ستكون الدولة الأوىل عاملياً التي ت�ستخدم
ه��ذه التقنية يف ق�ي��ا���س وم���س��ح ال�ع��دي��د من
البيانات الإح�صائية والتي ت�صل اىل �أكرث من
 22بيانا �إح�صائيا.
و�شملت املرحلتان الأوىل والثانية من امل�شروع
ت �غ �ط �ي��ة  1100ك �ي �ل��وم�ت�ر م ��رب ��ع مب�سح
ج ��وي مت خ�لال�ه��ا ج�م��ع ب �ي��ان��ات ومعلومات
واف�ي��ة ح��ول  51م�ؤ�شرا بيانيا يف � 6إمارات
بالدولة ت�ضمنت املباين ،والزراعات املحمية،
والأ� �ش �ج��ار امل�ث�م��رة ،و�أ��ش�ج��ار ال�ظ��ل والزينة،
وامل���س��اح��ات امل��زروع��ة ،وامل� ��زارع ،واحليوانات،
والبنية املائية.
ويوفر امل�شروع بيانات عن �أع��داد وم�ساحات
امل � ��زارع ب�ك��ل �أن��واع �ه��ا ال�ن�ب��ات�ي��ة واحليوانية
وامل �خ �ت �ل �ط��ة وال �ت ��ي ت� � ��ؤدي �إىل � �ض �م��ان دقة
التخطيط خلدمات الإر�شاد الزراعي للحفاظ
على ال�صحة والتنمية الزراعية واحليوانية،
والتعرف على نوعية الرتبة وم��دى �صحتها
ل�ضمان وفرة الإنتاج وو�ضع اخلطط الالزمة
لزيادته ،والتعرف على الأمرا�ض والإ�صابات
النباتية بهدف و�ضع خطط مكافحة الآفات
ور�سم خطط م�ستقبلية ملنع حدوثها.
ويف عام � 2020أعلنت وزارة البيئة والتغري
امل �ن��اخ��ي ع��ن جن ��اح زراع � ��ة  6م�لاي�ين بذرة
�سمر ،و� 250أل��ف ب��ذرة غ��اف ،يف  25موقعاً
خم �ت��اراً يف ال��دول��ة� ،ضمن م���ش��روع الزراعة

املحلية با�ستخدام الطائرات من دون طيار،
وذلك �ضمن ا�سرتاتيجيتها لتعزيز وا�ستدامة
الإنتاج الزراعي املحلي ،وتوظيف التكنولوجيا
لتطوير كل القطاعات ،وحتقيق ا�ستدامتها.
وي �ه��دف امل �� �ش��روع ل�ن���ش��ر امل�ل�اي�ي�ن م��ن بذور
الأ� �ش �ج��ار املحلية م��ن ال �غ��اف وال���س�م��ر ،عرب
ال�ط��ائ��رات م��ن دون ط�ي��ار يف مناطق منتقاة
على م�ستوى الدولة ،حيث مت اختيار البذور
بعناية ،وجتهيزها بطرق عملية وفنية عالية،
بالتن�سيق مع اجلهات املحلية يف عملية اختيار
املواقع بدقة.
ويف �سياق مت�صل �أعلنت هيئة البيئة � -أبوظبي
يف يناير املا�ضي عن نرث �أكرث من � 35ألف بذرة
من ب��ذور القرم يف منطقة املرف�أ ،با�ستخدام
تقنية الطائرات بدون طيار املبتكرة للزراعة،
وذلك �ضمن �إجناز املرحلة الثانية من م�شروع
امل�س�ؤولية البيئية واالجتماعية “الكربون
الأزرق” الذي يهدف �إىل احلفاظ على �أ�شجار
القرم يف الإمارة.
وكان م�شروع �إعادة ت�أهيل �أ�شجار القرم ،انطلق
يف ع��ام  ،2020يف جت��رب��ة ن��اج�ح��ة ،متثلت
ب ��زرع ن�ح��و ه�ك�ت��ار م��ن الأرا� �ض ��ي ع�ل��ى اخلط
ال���س��اح�ل��ي ب��ا��س�ت�خ��دام ط��ائ��رات ب ��دون طيار،
ُ�صممت خ�صي�صاً لنرث بذور القرم ومراقبتها
ور�صد منوها �شهرياً على مدار العام ،لتقييم
جن��اح�ه��ا ،و��ض�م��ان بقائها ح�ي��ة� ،أم ��ا املرحلة
الثانية من امل�شروع ،ف�شملت ا�ستخدام املزيد
من الطائرات بدون طيار ،لزراعة بذور القرم
النابتة ،وك��رات البذور ،لتو�سيع نطاق وجود

الأ�شجار.
ويف يونيو املا�ضي تو�صلت �شركة “ َكفو” -
املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا وخدمات ال�س ّيارة
 ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربيةامل �ت �ح��دة �إىل �آل �ي��ة م�ب�ت�ك��رة ل ��زراع ��ة و�إنبات
بذور �أ�شجار الغاف يف مواقع مناخية قا�سية
مثل البيئة ال���ص�ح��راوي��ة يف دول��ة الإم ��ارات
با�ستخدام تقنية الطائرات دون طيار والتي
تعتمد على الذكاء اال�صطناعي.
وتعترب هذه الأبحاث الأوىل من نوعها التي
تجُ ��رى يف الدولة ومت ّثل املرحلة الثانية من
برنامج َكفو لزراعة بذور �شجر الغاف الهادف
�إىل زراع ��ة مليون ب��ذرة يف ��ص�ح��اري الدولة
بنهاية عام .2023
وت�ع��د مكافحة الآف� ��ات ال��زراع �ي��ة م��ن �أوائ ��ل
املجاالت يف دولة الإمارات التي �شهدت ت�سخري
ت�ق�ن�ي��ات ال �ط��ائ��رات ب� ��دون ط �ي��ار ،ف �ف��ي عام
 2015ب��د�أت وزارة البيئة والتغري املناخي
اال�ستعانة بهذه التقنية لتحديد ور�صد �آفة
�سو�سة النخيل احلمراء.
وت �ع��زز ت�ق�ن�ي��ة ال �ط��ائ��رة ب ��دون ط �ي��ار عملية
التق�صي عن الإ�صابات بح�شرة �سو�سة النخيل
احلمراء� ،إذ تقوم مب�سح �شامل للمزارع لقيا�س
طاقة الإ��ش�ع��اع الكهرومغناطي�سي ال�صادرة
من الأ�شجار امل�صابة بوا�سطة جم�سات دقيقة
م��وج��ودة ع�ل��ى ال �ط��ائ��رة ،ب�ع��ده��ا ي�ت��م جتميع
ب�ي��ان��ات ال�ط��اق��ة وت�ف��ري�غ�ه��ا يف خ��رائ��ط ليتم
ق�ي��ا���س الب�صمة الطيفية ل�ه��ا للتعرف على
�أنواع الإ�صابات ودرجتها.

«اجلرافات البحرية الوطنية» و«جيم�س في�شر»
تتعاونان يف امل�شاريع البحرية وخدمات �أعماق البحار

القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر تنطلق � 28سبتمرب
•• دبي -وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي واملنظمة
العاملية لالقت�صاد الأخ���ض��ر الدورة
الثامنة من القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ���ض��ر ي��وم��ي  28و � 29سبتمرب
 2022يف م ��رك ��ز دب � ��ي ال �ت �ج ��اري
ال�ع��امل��ي .وت �ق��ام ال�ق�م��ة ب��ال�ت��زام��ن مع
الدورة الرابعة والع�شرين من معر�ض
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ي��اه وال �ط��اق��ة والبيئة
“ويتيك�س” ودب��ي للطاقة ال�شم�سية
ال ��ذي تنظمه الهيئة يف ال �ف�ترة من
� 27إىل � 29سبتمرب  2022حتت
رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل» .
وت�ستقطب القمة �سنوياً ع ��دداً م��ن ك�ب��ار ال�شخ�صيات
املحلية والعاملية مبا يف ذلك ر�ؤ�ساء دول ور�ؤ�ساء حكومات
�إ�ضافة �إىل عدد كبري من املتحدثني العامليني وامل�س�ؤولني
وممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية وممثلي الو�سائل الإعالمية
واخلرباء والأكادمييني.وقال معايل �سعيد حممد الطاير
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي والع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئي�س القمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر �إن القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ���ض��ر متثل ج�ه��ود دول��ة الإم� ��ارات و�إم ��ارة دب��ي نحو
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل ل�ت�ح�ق�ي��ق احلياد
املناخي وت�سريع وترية التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر
مب��ا ي���ض�م��ن ان �ت �ع��ا���ش االق �ت �� �ص��اد الأخ �� �ض��ر وا�ستدامة
امل��وارد الطبيعية والبيئية .و�أو�ضح �أن القمة تهدف �إىل
ال�سبل التي ُت�سهِم يف تنفيذ
�إح��داث تغيري ف ّعال و�إيجاد ُ
االلتزامات املتعلقة بتغري املناخ وذلك يف �ضوء املخرجات
التي �أ�سفرت عنها الدورة ال�ساد�سة والع�شرون من م�ؤمتر
الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغيرّ
املناخ  26COPف�ض ً
ال عن متهيد الطريق نحو الدورة
ال�سابعة والع�شرين من م�ؤمتر الأط��راف التي �ستنظم
يف جمهورية م�صر العربية يف ال�ع��ام  2022وال ��دورة

غرفة �أبوظبي تبحث جماالت التعاون
مع جمل�س الأعمال الفلبيني

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

وقعت جمموعة اجلرافات البحرية
الوطنية� ،إح��دى ال�شركات الكربى
الرائدة يف جمال الهند�سة والتوريد
والإن� � ��� � �ش � ��اء و�أع � � �م� � ��ال التجريف
البحرية ،م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة
“جيم�س ف�ي���ش��ر �آن� ��د ��ص�ن��ز ب ��ي ال
�سي” /جيم�س في�شر ،/للتعاون يف
�إن�شاء م�شاريع رئي�سية وا�ستك�شاف
ال�ف��ر���ص ال�سانحة يف ق�ط��اع النفط
وال �غ��از ،ع�ل�اوة على عمليات �إيقاف
ت�شغيل املحطات البحرية بعد انتهاء
مهمتها ،وامل�شاريع البحرية لطاقة
ال��ري��اح و�أع �م��ال الإن �� �ش��اءات املدنية
البحرية ح��ول ال�ع��امل.وع�بر اجلمع
ب�ين خ�ب�رات اجل��ان�ب�ين وح�ضورهما
ال �ع��امل��ي و� �س �ع��ة ان �ت �� �ش��ار عملياتهما
وق � ��درات ال �� �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة لهما،
�ستعمل كل من جمموعة اجلرافات
البحرية الوطنية و�شركة “جيم�س
في�شر” ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ��س�ل���س�ل��ة من
امل�شاريع امل�شرتكة و�ست�شكالن حتالفاً
ل�ت���س�ل�ي��م م �� �ش��اري��ع رئ�ي���س�ي��ة �ضمن
قطاعات و�أ�سواق ومناطق جغرافية
متنوعة.و�سيتمكن اجل��ان �ب��ان عرب
مذكرة التفاهم من تو�سيع قدراتهما
امل�شرتكة يف جم��االت مثل امل�شاريع
البحرية لطاقة ال��ري��اح ،وم�شاريع
�إي � �ق� ��اف ت �� �ش �غ �ي��ل حم� �ط ��ات النفط
والغاز البحرية الرئي�سية بعد انتهاء
م�ه�م�ت�ه��ا ،وت���س��ري��ع وت �ي�رة التحول
ب �ق �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة ،وه � ��و �أم� � ��ر يعد
�أول��وي��ة ق�صوى ملختلف دول العامل

ب �ح��ث � �س �ع��ادة حم �م��د ه�ل�ال امل �ه�ي�ري م��دي��ر عام
غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة �أب��وظ�ب��ي خ�لال اجتماعه
م��ع ال�بروف���س�ي��ور ج ��او راج��ان �ي��ت رئ�ي����س جمل�س
الأع �م ��ال الفلبيني يف �أب��وظ �ب��ي وال��وف��د املرافق
له ،يف مقر الغرفة ،عدد من املو�ضوعات املت�صلة
بتعزيز �آفاق العمل الثنائي امل�شرتك ،مبا ي�سهم يف
تعزيز يف تعزيز �أُط��ر التعاون بني غرفة �أبوظبي
وامل�ستثمرين الفلبينيني يف الإمارة.
وث � ّم��ن � �س �ع��ادة حم�م��د ه�ل�ال امل �ه�يري م��دي��ر عام
غرفة �أبوظبي زي��ارة ال��وف��د ّ
ال�ضيف ،مثنياً على
العالقات املتينة التي جتمع الإم ��ارات والفلبني
يف العديد من امل�ستويات التجارية واالقت�صادية،
وم ��ؤك��داً اهتمام غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي بتعزيز عالقات
التعاون االقت�صادي مع جمهورية الفلبني ،وزيادة
�أن�شطة الأعمال املتبادلة ،ورف��ع م�ستوى التعاون
وال�ت�ن���س�ي��ق يف مخُ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت ذات االهتمام
امل�شرتك.وقدّم املهريي خالل اللقاء؛ �شرحاً وافياً
ح��ول ماهية خ��دم��ات غرفة �أب��وظ�ب��ي ومبادراتها
والدور الذي تقوم به يف امل�ساهمة بتطوير وتنظيم
ال �� �ش ��ؤون ال�ت�ج��اري��ة ب ��إم��ارة �أب��وظ�ب��ي وال��رف��ع من
تناف�سية م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وبيئة الأعمال،
الف�ت�اً �إىل ا�ستعداد غرفة �أبوظبي ال�ت��ام للتعاون
م��ع جم�ل����س الأع� �م ��ال ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ،وت �ق��دمي كافة
الت�سهيالت واملعلومات املمكنة للم�ستثمرين ورواد
الأعمال ،والتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف العا�صمة �أبوظبي ،والوقوف على �أي حتديات
قائمة �أم��ام امل�ستثمرين للو�صول �إىل م�ستويات
جديدة من التعاون الثنائي ،ومبا ي�سهم يف بلورة
ر�ؤية م�شرتكة يف جمال التنمية امل�ستدامة و�إر�ساء

ال�ي��وم .و�سيقدم اجلانبان لقاعدتي
عمالئهما ف��وائ��د ك �ب�يرة تتمثل يف
ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة ال�ت�ك�ل�ف��ة والعمليات
ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،ع �ل��اوة ع �ل��ى رفدهم
بخيارات �إ�ضافية يف الأ�سواق.
و��س�ي�ك��ون ت��رك�ي��ز ال���ش��راك��ة مبدئياً
موجهاً نحو فر�ص عمليات الغو�ص
يف منطقة ال�شرق الأو�سط عرب �شركة
“جيم�س في�شر �سوبتيك” التابعة
ل���ش��رك��ة “جيم�س في�شر” و�شركة
الإن � �� � �ش� ��اءات ال �ب�ت�رول �ي��ة الوطنية
اململوكة بالكامل ملجموعة اجلرافات
البحرية الوطنية ،وهي من كربيات
�شركات ال�شرق الأو��س��ط يف خدمات
الهند�سة وامل���ش�تري��ات والإن�شاءات
والرتكيب يف قطاع النفط والغاز.
وقال املهند�س يا�سر زغلول ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة اجل� ��راف� ��ات
البحرية الوطنية“ :تركز جمموعة
اجل��راف��ات ال�ب�ح��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة على
تعزيز �شراكاتها العاملية املن�سجمة مع
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية� ،سعياً لرت�سيخ

االمارات العربية املتحدة

ا�شعار ت�صفية
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

�إمكاناتها الرائدة كمجموعة كربى
م�ت�خ���ص���ص��ة يف خ ��دم ��ات الهند�سة
وامل �� �ش�ت�ري��ات والإن� ��� �ش ��اءات العاملية
�ضمن ق�ط��اع��ي ال�ت�ج��ري��ف البحري
وال �ط��اق��ة .وجن�ح�ن��ا خ�ل�ال الأ�شهر
امل��ا� �ض �ي��ة ب�ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق ح�ضورنا
اجلغرايف ب�شكل ملحوظ .و�ستمكننا
االت �ف ��اق �ي ��ة امل ��وق� �ع ��ة م ��ع ’جيم�س
في�شر‘ من التعاون يف قطاع النفط
وال �غ ��از ،مب��ا ي�شمل �إي �ق��اف ت�شغيل
امل� �ح� �ط ��ات ال �ب �ح ��ري ��ة ب �ع ��د انتهاء
مهمتها وامل�شاريع البحرية لطاقة
الرياح وخدمات الإن�شاءات املدنية يف
الأ�سواق املجاورة.
و�سنجمع حتديداً بني نقاط قوتنا
وخ�ب�رات �ن ��ا ل��دع��م خ �ط��ط التحول
بقطاع الطاقة� .إ�ضافة �إىل االعتماد
ع �ل��ى خ�برات �ن��ا ال �ط��وي �ل��ة يف �أعمال
الهند�سة والت�صنيع».
و�أ��ض��اف “ ميكننا االرت�ق��اء بقدرات
�شركة ’جيم�س في�شر‘ عرب حمفظتنا
الوا�سعة م��ن الأ� �ص��ول القيمة التي

ت �� �ش �م��ل �أ�� �س� �ط ��و ًال م �ك��ون �اً م ��ن 22
�سفينة معدة لعمليات اال�ستك�شاف
واخل��دم��ات البحرية ”.م��ن جانبه
ق ��ال ي��وج��ان �أول �ي��ون��اي��رد ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “جيم�س في�شر �آند
�صنز ب��ي ال �سي”�“ :سيمكننا هذا
التعاون يف تطوير حلول �أكرث كفاءة
وفاعلية من حيث التكلفة وتنطوي
ع �ل��ى ق � ��درات ع��ال �ي��ة خل �ل��ق القيمة
للعمالء على نطاق وا�سع ب�أ�سلوب ال
ميكن لأحدنا القيام به مبفرده،
وذل��ك عرب اال�ستفادة من القدرات
الهند�سية الكبرية ل�شركة اجلرافات
البحرية الوطنية ،وقاعدة �أ�صولها
البحرية ،و�إمكاناتها املالية ،وجمعها
م ��ع احل� ��� �ض ��ور اجل � �غ� ��رايف الوا�سع
ل �� �ش��رك �ت �ن��ا ،وم �ك��ان �ت �ه��ا ال� ��رائ� ��دة يف
الأ�سواق ودرايتها العميقة يف خدمات
�إيقاف ت�شغيل املحطات البحرية بعد
ان �ت �ه��اء م�ه�م�ت�ه��ا ،وال �غ��و���ص وطاقة
ال� ��ري� ��اح ال� �ب� �ح ��ري ��ة ،وخ�ب�رات� �ه ��ا يف
التحول بقطاع الطاقة».
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�شركة  /توليب دامي��ون��دز  -م م ح  -منطقة ح��رة ( ،رخ�صة رق��م  )244 :والكائنة بـ
مدينة دبى املنطقة احل��رة ملطار دب��ي ���ص.ب  ،54415دبي  ،دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة
يف �إعالن قرارها للكافة والذي مت �إتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد
بتاريخ 2022/02/25ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة توليب داميوندز م م ح .وفقاً لذلك
 ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي
هذه املطالبات خالل  15يوماً من تاريخ هذا الإع�لان عن طريق الربيد امل�سجل �أو
الإت�صال بـ  :ال�سادة /كوثاري للمحا�سبة والتدقيق
�ص.ب  51504 :دبى  ،دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم +971 4 3526330 :
الربيد الإلكرتوينvipul@vipulkothari.com :
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  15يوماً.
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وزارة العدل
حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني (ن�شراً)
يف الق�ضية التنفيذية رقم  1284ل�سنة 2019

ال�شراكات الفاعلة لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة.
من جانبه� ،أكد الربوف�سيور جاو راجانيت رئي�س
جمل�س الأعمال الفلبيني حر�ص جمل�س الأعمال
الفلبيني على تعزيز جم��االت التعاون مع غرفة
�أبوظبي وتنميتها �إىل م�ستويات �أو�سع و�آفاقٍ �أرحب،
وتن�سيق اجلهود املتكاملة بني جمتمعي الأعمال يف
�إمارة �أبوظبي والفلبني ،وذلك ا�ستكما ًال ملا حتقق
من �إجن��ازات يف العالقات االقت�صادية والتجارية
ب�ين اجلانبني خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،م��ا �سيعزز
التدفقات اال�ستثمارية وي�سهل حركة التجارة.
وق � � �دّم راج ��ان �ي ��ت ن �ب��ذة ح� ��ول جم �ل ����س الأع� �م ��ال
الفلبيني ،مو�ضحاَ �أنه منظمة غري ربحية ت�أ�س�ست
يف يونيو  2003كمجموعة �أع �م��ال ت�ت��أل��ف من
رج��ال الأع �م��ال املتطوعني وامل�ه�ن�ي�ين .الف�ت�اً �إىل
�أن املجل�س مي� ّث��ل من�صة لتبادل املعرفة واملوارد
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�إىل املنفذ �ضده  /الربج ال�شامخ للعقارات ومالكها علي نوح خمي�س نوح املهري
ل�صالح املنفذ له  /ميثاء مطر را�شد مرتف الطنيجي
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني �أدناه عن طريق املزاد العلني .
قطعة رقم ( )0879مبنطقة املويهات  1ب�إمارة عجمان.
لذا قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الق�ضية التنفيذية  1284ل�سنة  2019اخطاركم بوجوب �سداد
الدين املرتتب يف ذمتكم يف الإنابة الق�ضائية �أعاله ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ
تبليغك بخطابنا هذا ،واال ف�إن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�شان طرح العقارات املذكورة �أعاله للبيع
وفق الأ�صول وذلك عم ً
ال لن�ص املادة ( )152فقرة ( )2من الالئحة التنفيذية ( )57ل�سنة 2018
للقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�شان قانون االجراءات املدنية
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها �أعاله ...

حليمه �أحمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية

و��ش�ب�ك��ات الأع� �م ��ال ،وي��دع��م م��ن خ�لال��ه امل�صالح
التجارية امل�شرتكة لأع�ضائه ومنت�سبيه ،مبا من
��ش��أن��ه االرت �ق��اء ب��الأع �م��ال وال���ش��راك��ات التجارية
واال�ستثمارية بني الفلبني ودولة الإمارات ،م�شرياً
بهذا ال�صدد �إىل �أن دول��ة الإم��ارات تعد ال�شريك
التجاري الأول للفلبني يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وم��ن الأ� �س��واق امل�ه�م��ة ل�ل�ت�ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار على
م�ستوى العامل.
و�أب ��دى رئي�س جمل�س الأع �م��ال الفلبيني رغبته
بتكثيف وت �ب��ادل ال��زي��ارات ب�ين رواد الأع �م��ال يف
�أب��وظ�ب��ي ونظرائهم يف الفلبني لتعريف �شركات
القطاع اخل��ا���ص يف البلدين بالفر�ص التجارية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ال���س��وق الإماراتي
وال�سوق الفلبيني على حد �سواء ،وتطوير التعاون
امل�شرتك بني البلدين على خمتلف الأ�صعدة.

«طريان الإمارات» تعزز خدماتها �إىل تل �أبيب برحلة يومية ثانية
•• دبي -وام:

وزارة العدل

الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف
يف اتفاقية الأمم امل�ت�ح��دة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ  / 28COP/التي
ت�ست�ضيفها دول��ة الإم��ارات يف مدينة
�إك�سبو دب��ي ع��ام  2023الأم��ر الذي
يعك�س دور الإم ��ارات الفاعل وامل�ؤثر
عاملياً للو�صول �إىل النمو االقت�صادي
امل�ستدام منخف�ض االنبعاثات و�ضمان
م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية.
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه ت�ع��د ال�ق�م��ة من�صة
ع ��امل� �ي ��ة ه ��ام ��ة ت� �ه ��دف �إىل تعزيز
ال�شراكات وتبادل اخل�برات بني �أبرز
� �ص �ن��اع ال� �ق ��رار ودع � ��م ال �ت �ع��اون بني
امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإقليمية والعاملية من القطاعني
العام واخلا�ص كما توفر فر�صة للخرباء والأكادمييني
وامل�ت�خ���ص���ص�ين ل�ت�ق��دمي �أح� ��دث اخل �ط��ط وال�سيا�سات
وت�سليط ال�ضوء على ما مت حتقيقه يف مبادرات احلياد
املناخي وتعزيز احل ��وار ح��ول خطط تنفيذ امل�ساهمات
امل� �ح ��ددة وط �ن �ي �اً ل�ل�ع�م��ل امل �ن��اخ��ي وزي� � ��ادة ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سات القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص الأخ ��رى لتحقيق
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية املهمة .وتعترب القمة �إحدى
�أهم املبادرات يف دولة الإم��ارات عامة وام��ارة دبي خا�صة
لتقدمي الدعم للمجتمع الدويل يف جمال النمو الأخ�ضر
امل�ستدام الذي يلبي االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
يذكر �أن ال��دورة ال�سابعة من القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر مت عقدها يف موقع �إك�سبو  2020دب��ي حتت
�شعار “ح�شد اجلهود مل�ستقبل م�ستدام”.
وق ��د ��ش�ه��دت ال�ق�م��ة ج�ل���س��ات ح��واري��ة رف�ي�ع��ة امل�ستوى
ونقا�شات ون ��دوات ح��ول ُ�سب ُل تطوير ح�ل��ول م�ستدامة
مبتكرة وحتفيز االبتكار لدعم التنمية امل�ستدامة �ضمن
حماورها الأربعة الرئي�سية وهي “ال�شباب” “االبتكار
والتكنولوجيا الذكية “و”�سيا�سات االقت�صاد الأخ�ضر”
و”التمويل الأخ���ض��ر .و�أك��د “�إعالن دب��ي “� 2021أن
�أزمة املناخ ت�شكل تهديداً عاملياً ملحاً تتجاوز �آثاره الأجندة
البيئية لت�شمل ال�ت�ح��دي��ات االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
والبيئية.

�أعلنت طريان الإمارات اعتزامها تعزيز خدماتها بني دبي وتل �أبيب ب�إطالق
رحلة يومية ثانية اعتباراً من � 30أكتوبر لتعزز بذلك خيارات ال�سفر املُتاحة
للم�سافرين بعد مرور ما يزيد قليال عن �شهر من تد�شني رحالت الناقلة
بني املدينتني.ي�أتي ت�شغيل الرحلة اليومية الإ�ضافية بني دبي وتل �أبيب
ا�ستجابة للطلب املرتفع من امل�سافرين والبناء على جناح اخلدمة احلالية
التي ت�سريها “طريان الإمارات” �إىل �إ�سرائيل وذلك يف ظل التزام الناقلة
بتعزيز خدماتها بني البلدين.و�ست�سري “طريان الإمارات” الرحلة اليومية
الثانية با�ستخدام طائراتها احلديثة عالية الكفاءة من طراز “بوينغ -777
� 300إي �آر” بتوزيع الدرجات الثالث “الأوىل رجال الأعمال وال�سياحية».
وروعي اختيار مواعيد مثالية للخدمة اجلديدة حيث �ستغادر الرحلة “ئي
كيه  ”933دبي يف متام ال�ساعة � 08:15صباحا لت�صل تل �أبيب يف متام
ال�ساعة � 09:50صباحا.و�ستغادر رحلة العودة “ئي كيه  ”934تل �أبيب
يف متام ال�ساعة � 11:50صباحا لت�صل �إىل دبي يف متام ال�ساعة 16:50
ع�صرا علما ب�أن كافة مواعيد الإقالع والهبوط بالتوقيت املحلي.

وتتيح الرحلة اليومية الثانية مل�سافري “طريان الإمارات” من �إ�سرائيل
خيارات �إ�ضافية لل�سفر �إىل دبي ومنها �إىل العديد من الوجهات �ضمن �شبكة
رحالت الناقلة.
ك�م��ا تتيح للم�سافرين م��ن �إ��س��رائ�ي��ل ��س�ه��ول��ة ال��و� �ص��ول �إىل ال�ك�ث�ير من
الوجهات براحة و�سهولة يف غ�ضون فرتات زمنية �أق�صر ومن �ضمن هذه
الوجهات �أوكالند بريزبن برث �سول بايل و�سنغافورة.وتتيح الرحلة الثانية
للم�سافرين �إىل �إ�سرائيل مزيداً من املرونة عند تخطيط رحالتهم مع
خيار الو�صول �صباحا �إىل مطار “بن جوريون” لتن�ضم بذلك �إىل الرحلة
اليومية احلالية “ئي كيه  ”931التي ت�صل م�ساء.وبو�سع امل�سافرين �أي�ضا
اال�ستفادة من �شراكة “طريان الإمارات” مع “فالي دبي” عند التخطيط
لرحالتهم حيث تت�ضمن ه��ذه ال���ش��راك��ة الكثري م��ن ال��رح�لات اليومية
امل�شمولة باتفاقية تبادل الرموز بني الناقلتني.
وتوفر رحلة “طريان الإمارات” اليومية الثانية بني دبي وتل �أبيب �أي�ضا
 20طنا �إ�ضافيا م��ن �سعات ال�شحن لنقل ال�شحنات م��ا يتيح لل�شركات
فتح م�سارات جت��اري��ة عاملية ج��دي��دة م��ن خ�لال فر�ص حم�سنة للت�صدير
واال�سترياد.
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�صندوق النقد العربي�« :أبوظبي للأوراق املالية» الأعلى عربيا يف ارتفاع القيمة ال�سوقية بنهاية الربع الثاين
•• �أبوظبي-وام:

حقق �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �أعلى ارتفاعات على م�ستوى القيمة
ال�سوقية وقيم التداوالت يف نهاية الربع الثاين من عام  ،2022وفق
�صندوق النقد العربي.
وقال �صندوق النقد العربي ،يف الن�شرة الف�صلية لأداء �أ�سواق الأوراق
املالية العربية ال�صادرة ام�س� ،إن �سوق �أبوظبي حقق ارتفاعاً بنحو
 29.23مليار دوالر على م�ستوى القيمة ال�سوقية لرتتفع من
 513.19مليار دوالر يف نهاية الربع الأول من العام اجلاري و�صوال
�إيل  542.42مليار دوالر يف الربع الثاين من .2022

وذك��ر التقرير �أن قيمة الأ�سهم املتداولة يف �سوق �أبوظبي ارتفعت
ب�أكرث من  48.8مليار دوالر لت�سجل  68.9مليار دوالر يف نهاية
الربع الثاين من العام اجل��اري مقارنة مع  20.05مليار دوالر يف
نهاية الربع الأول من العام  ،2022فيما ارتفع عدد الأ�سهم املتداولة
لي�صل �إيل نحو  42.26مليار �سهم يف نهاية الربع الثاين مقارنة
بنحو  11.79مليار �سهم يف الربع ال�سابق عليه.
وذك��ر تقرير �صندوق النقد العربي �أن القيمة ال�سوقية ل�سوق دبي
املايل �سجلت ارتفاعاً بنحو  24.45مليار دوالر ،لت�صل �إىل 143.57
مليار دوالر يف نهاية الربع الثاين من العام اجل��اري مقارنة بنحو
 119.12مليار دوالر يف الربع ال�سابق عليه.

و�أ�شار التقرير �إىل �أن ن�شاط التداول يف �سوق دبي �سجل ارتفاعاً يف
قيمة الأ�سهم املتداولة خالل الربع الثاين من العام اجل��اري لت�صل
�إىل نحو  7.23مليار دوالر مقارنة مع  6.22مليار دوالر يف الربع
ال�سابق عليه ،كما ارتفع عدد الأ�سهم املتداولة لي�صل �إىل نحو 9.85
مليار �سهم.
و�أو�ضح تقرير �صندوق النقد العربي �أن القيمة ال�سوقية للأ�سواق
املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات ال�صندوق �سجلت انخفا�ضاً
بنحو � 2.86%أو ما يعادل  126.89مليار دوالر لت�صل �إىل نحو
 4311.93مليار دوالر يف نهاية ال��رب��ع ال�ث��اين م��ن ع��ام ،2022
كما �شهدت غالبية م�ؤ�شرات �أداء البور�صات العربية تراجعاً ات�ساقاً

مع حـــــــالة الرتاجع التي �شهدتها غالبية م�ؤ�شرات الأ�سواق املالية
العاملية.
وذكر التقرير �أن تراجع بع�ض الأ�سواق العربية يف الربع الثاين جاء
انعكا�ساً لقرارات رفع �أ�سعار الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرايل
الأم��ري �ك��ي ،وع��دد م��ن ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة العاملية وع��دد م��ن البنوك
امل��رك��زي��ة يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وا� �س �ت �م��راراً لل�ضغوطات الت�ضخمية
العاملية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن قيمة الأ�سهم املتداولة يف الأ�سواق املالية العربية
�سجلت ارتفاعاً بنحو  22.52مليار دوالر يف نهاية الربع الثاين من
عام  2022لتبلغ نحو  248مليار دوالر.

«�أدنوك للحفر» حت�صل على عقدين بقيمة تتجاوز  7مليارات درهم مل�شروع تطوير حقلي «احليل» و«غ�شا» للغاز
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة ب �ت��رول �أب ��وظ� �ب ��ي الوطنية
“�أدنوك” �أم ����س ع��ن ت��ر��س�ي��ة ع�ق��دي��ن تبلغ
قيمتهما الإجمالية  7.49مليار دره��م 2/
مليار دوالر  /على �شركة “�أدنوك للحفر”
مل���ش��روع ت�ط��وي��ر ح�ق�ل��ي “احليل” و”غ�شا”
للغاز.
ويغطي العقد الأول بقيمة  4.89مليار درهم
 1.3/مليار دوالر  /خدمات احلفر املتكاملة،
فيما �سيوفر العقد الثاين بقيمة  2.6مليار
درهم  711/مليون دوالر  4 /حفارات برية
للجزر.
و�أر��س��ت “�أدنوك” كذلك ع�ق��داً ثالثاً بقيمة
 2.5مليار درهم  681/مليون دوالر  /على
�شركة “�أدنوك للإمداد واخلدمات” لتوفري
خ��دم��ات الإم� ��داد ال�ب�ح��ري��ة وخ��دم��ات الدعم
البحري.
و�سيتم توجيه ما يزيد على  80%من قيمة
ال�ع�ق��ود ال �ت��ي مت��ت تر�سيتها �إىل االقت�صاد
املحلي من خ�لال برنامج “�أدنوك” لتعزيز
القيمة املحلية امل���ض��اف��ة ،و�ستغطي العقود
ال�ث�لاث��ة �أع �م��ال احل �ف��ر يف ح�ق�ل��ي “احليل”
و”غ�شا” ملدة �أق�صاها � 10سنوات.
وي� �ع ��د م� ��� �ش ��روع ت �ط��وي��ر ح �ق �ل��ي “احليل”
و”غ�شا” للغاز جزءاً من امتياز “غ�شا”� ،أكرب
م�شروع للغاز احلام�ض البحري يف العامل،
وركيزة �أ�سا�سية �ضمن ا�سرتاتيجية “�أدنوك”
املتكاملة الهادفة �إىل حتقيق االكتفاء الذاتي
من الغاز يف دولة الإمارات.
وقال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو

املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول
�أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة “ �أدن � ��وك “ وجمموعة
�شركاتها”  -بهذه املنا�سبة  “ : -متثل هذه
العقود الكبرية مرحل ًة مهم ًة يف �إجناز م�شروع
’غ�شا‘ العمالق ،كما �أنها ت�ؤكد على اخلربات
املتميزة لدى �شركة ’�أدنوك للحفر‘ وجمموعة
�شركات ’�أدنوك‘ وقدرتها على تنفيذ امل�شاريع
العمالقة بكفاءة عالية ،خ�صو�صاً التي ت�ساهم
ب�شكل مبا�شر يف مت�ك�ين ال�ن�م��و وال�ت��و��س��ع يف
م�شاريع الغاز مع �ضمان توجيه ن�سبة كبرية
من قيمة العقود لالقت�صاد املحلي مبا ي�سهم

يف ت �ع��زي��ز ال �ن �م��و وال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي يف
ال��دول��ة».و�أ��ض��اف “ :نحن ملتزمون بالعمل
على تنفيذ توجيهات القيادة بتحقيق �أق�صى
قيمة من �أعمالنا يف كافة جم��االت وجوانب
قطاع النفط والغاز .وت�أتي تر�سية هذه العقود
�ضمن ا�سرتاتيجية ’�أدنوك‘ املتكاملة لتطوير
اح�ت�ي��اط�ي��ات ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي للم�ساهمة يف
الو�صول �إىل االكتفاء الذاتي من ه��ذا املورد
احليوي يف دولة الإم��ارات ،وامل�ساهمة يف دعم
من��و ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي وت �ن��وي��ع االقت�صاد
وت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي امل �ت��زاي��د ع�ل��ى الغاز.

و�سيكون الحتياطيات الغاز الطبيعي الوفرية
يف �أبوظبي دور مهم يف ت�أمني طاقة منخف�ضة
ال�ك��رب��ون لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال�ط��اق��ة املحلية
والعاملية ،احلالية وامل�ستقبلية ،فيما ي�ستمر
اعتماد ال�ع��امل على امل ��وارد الهيدروكربونية
ك�م���ص��در رئ�ي���س��ي ل�ل�ط��اق��ة ل���س�ن��وات قادمة.
وت��زام �ن �اً م��ع ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا امل �� �ش��روع ،نوا�صل
ا��س�ت�ك���ش��اف ط ��رق وت �ق �ن �ي��ات ج��دي��دة لزيادة
ا� �س �ت �خ�لا���ص ال� �غ ��از م ��ن احل� �ق ��ول احلالية
وتطوير املوارد غري امل�ستغلة ،مع الرتكيز على
اال�ستفادة من �أحدث االبتكارات التكنولوجية

ل�ل�ح��د م��ن االن �ب �ع��اث��ات ،وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون مع
�شركائنا الدوليني اال�سرتاتيجيني».
وتهدف خطة “�أدنوك” الرئي�سية للغاز �إىل
رب��ط مكونات �سل�سلة القيمة ل�ضمان توفري
�إم� � ��دادات م���س�ت��دام��ة واق�ت���ص��ادي��ة م��ن الغاز
الطبيعي لتلبية الطلب املتنامي يف الأ�سواق
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تو�سعة
قدرات �أدنوك يف معاجلة و�إنتاج الغاز الطبيعي
امل�سال .وتعتمد اخلطة على تطبيق �أ�ساليب
وتقنيات جديدة لتعزيز ا�ستخال�ص الغاز من
احلقول العاملة حالياً ،و�إنتاجه بكميات كبرية
وتناف�سية� ،إ�ضافة �إىل تطوير موراد الغاز غري
امل�ستغلة واال��س�ت�ف��ادة م��ن �أح ��دث االبتكارات
خلف�ض االنبعاثات ب�صورة م�ستمرة.
ومن املُتوقع �أن تبد�أ عمليات الإنتاج من امتياز
“غ�شا” يف ع��ام  ،2025و�أن يتم رف��ع �سعته
الإنتاجية لأك�ثر من  1.5مليار ق��دم مكعبة
ق�ي��ا��س�ي��ة يف ال �ي��وم ق�ب��ل ن�ه��اي��ة  .2030ومت
بالفعل �إجن��از ت�شييد �أرب��ع ج��زر ا�صطناعية،
ويجري حالياً تطوير �أعمال احلفر �ضمن هذا
امل�شروع العمالق.
ويف ن��وف �م�ب�ر  ،2021ق ��ام ��ت “�أدنوك”
و�شركائها برت�سية عقدين للأعمال الهند�سية
وامل���ش�تري��ات والت�شييد مل���ش��روع تطوير حقل
“دملا” ل�ل�غ��از� ،ضمن ام�ت�ي��از “غ�شا” ،وعقد
حتديث الدرا�سات الهند�سية مل�شروع تطوير
حقلي “احليل” و”غ�شا” للغاز .ومن املتوقع
االن �ت �ه��اء م��ن ال��درا� �س��ات ال�ه�ن��د��س�ي��ة بنهاية
ع��ام  ،/2022/وال ��ذي �سي�سهم يف خف�ض
التكاليف واخت�صار الوقت ب�شكل كبري� ،إ�ضافة
�إىل ت�سريع دم��ج عمليات ال�ت�ق��اط الكربون
�ضمن امل�شروع.

م�صرف الإمارات للتنمية يطلق مبادرة لدعم امل�صانع وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة  240.4مليون درهم �صايف �أرباح « تربيد» خالل الن�صف الأول من 2022
ا�ستخدام الأمتتة والروبوتات وو�سائل تطوير الإنتاج».
•• �أبوظبي-وام:
و�أ� �ض��اف “ :توفر ال�شراكة م��ع “فيوت�شر فاكتوري”
�أعلن م�صرف الإمارات للتنمية ،املحرك املايل الرئي�سي فر�صة لعمالئنا ال��ذي��ن �سيحظون ب��إع�ف��اء م��ن ر�سوم
لأج �ن��دة التنويع االق�ت���ص��ادي وال�ت�ح��ول ال�صناعي يف التقييم الأويل االعتيادية لل�شركة ،والتي قد ت�صل �إىل
دولة الإمارات� ،إطالق مبادرة جديدة لتقدمي �إر�شادات  18000درهم ،ونتوا�صل يف هذه املرحلة مع ال�شركات
وا� �س �ت �� �ش��ارات م�ت�خ���ص���ص��ة جمانية
امل�صنعة وك��ذل��ك ال�شركات النا�شئة
ل�ع�م�لائ��ه يف جم ��ال ال���ص�ن��اع��ة ،من
التي تتطلع �إىل �إن�شاء قواعد ت�صنيع
خ�ل�ال ��ش��راك��ة �أب��رم�ه��ا امل���ص��رف مع
ذك��ي يف �أن�ح��اء الإم ��ارات لال�ستفادة
“فيوت�شر ف ��اك �ت ��وري» Future
من املبادرة ،يف �إطار التزامنا ب�ضمان
 ،Factoryال���ش��رك��ة الهند�سية
ج ��اه ��زي ��ة ال �� �ش ��رك ��ات يف الإم� � � ��ارات
واال�ست�شارية الرائدة واملتخ�ص�صة يف
القت�صاد امل�ستقبل والت�أكد من رفع
بناء م�صانع “ذكية” وتعزيز عمليات
كفاءة وتناف�سية �أعمالها».
ال �ت �� �ص �ن �ي��ع ور�� �س ��م ا�سرتاتيجيات
و�أ ّك � ��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
الأعمال امل�ستقبلية.
الإم��ارات للتنمية �أن منوذج التقييم
وت � � ��أت� � ��ي امل� � � �ب � � ��ادرة �� �ض� �م ��ن ال � � ��دور
املتبع من قبل “فيوت�شر فاكتوري”
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي الأو�� � �س � ��ع مل�صرف
��س�ي���س��اع��د ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى تطوير
الإم� � � � ��ارات ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ب ��دف ��ع عجلة
خارطة طريق �شاملة وا�سرتاتيجية
التنمية االقت�صادية لدولة الإمارات،
وذات طابع م�ستقبلي ،مما �سيجعلها
خا�صة عرب دعم ال�شركات ال�صغرية
�أك �ث�ر ت�ن��اف���س�ي��ة وك� �ف ��اءة يف ال�سوق
واملتو�سطة وتطوير �أدائها ،وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية العاملية.و�أعرب عن ثقته بقدرة املبادرة اجلديدة على
امل�صرف لرت�سيخ دوره ك�أحد املحركات املالية الرئي�سية م�ساعدة ال���ش��رك��ات ال�صغرية واملتو�سطة على النمو
لدولة الإم��ارات من خ�لال دع��م ومتكني ا�سرتاتيجية واالزده��ار يف دول��ة الإم��ارات  ..م�ضيفا �أن هذه املبادرة
التنمية ال�صناعية يف الدولة وت�سريع تبني التكنولوجيا �ستوفر اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدة الفورية لرواد
امل�ت�ق��دم��ة ودع ��م من��و ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة الأعمال ال�شباب الطموحني يف الدولة ،كما انها �ستفي
وت�شجيع ال�شركات النا�شئة.وقال �أحمد حممد النقبي بالتزامنا امل�ستمر بتعزيز الأث��ر التنموي على اقت�صاد
الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإم��ارات للتنمية  ،تعليقاً دولة الإمارات.
على املبادرة اجلديدة لتقدمي امل�شورة العملية والفورية م��ن جانبه ،ق��ال دوغ�لا���س ها�سل ،الرئي�س التنفيذي
للم�صانع “ :ت�ق��دم ه��ذه امل �ب��ادرة ال��دع��م للم�صنعني وامل�ؤ�س�س ل�شركة “فيوت�شر فاكتوري” بهذه املنا�سبة
وال �� �ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة م��ن خ�ل�ال تقدمي  “ :امل�صنع الذكي هو املكان الذي يُ�صنع فيه امل�ستقبل
ال��ر�ؤى وامل�شورة العملية واال�سرتاتيجية لعمالئنا يف ال�ي��وم ب�سبب زي ��ادة ال�تراب��ط ب�ين املنتجات و�سال�سل
هذه القطاعات .اخرتنا “فيوت�شر فاكتوري” لتنفيذ ال�ق�ي�م��ة ومن� ��اذج الأع� �م ��ال ب �ت ��أث�ير ال �ث��ورة ال�صناعية
ه��ذا ال�برن��ام��ج ح�ي��ث ��س�ي�ق��وم خ�ب�راء ال���ش��رك��ة بزيارة الرابعة ،التي حتمل معها تغيريا �سريعا للتكنولوجيا
م�صانع عمالئنا ب�ه��دف ت�ق��دمي ال�ت��و��ص�ي��ات النوعية وال�صناعات والأمناط والعمليات املجتمعية ب�سبب زيادة
حول �أف�ضل املمار�سات العاملية ب�شكل خا�ص على �صعيد الرتابط والأمتتة الذكية» .

حماكم دبي

�أع�ل�ن��ت ال�شركة الوطنية للتربيد
امل ��رك ��زي “تربيد” ،ع��ن نتائجها
املوحدة لل�ستة �أ�شهر الأوىل
املالية ّ
ُ�سجل ًة ارتفاعًا
من العام  ،2022م ّ
يف �صايف �أرباحها بن�سبة  3%ليبلغ
�صايف الأرباح  240.4مليون درهم،
م�ق��ارن� ًة ب��ال�ف�ترة ذات�ه��ا يف الن�صف
الأول من العام .2021
وانطالقاً من بداية العام ،ا�ست�أنفت
�شركة تربيد �أعمالها بخطى ثابتة،
ح�ي��ث ��ض��اع�ف��ت ح�ج��م عملياتها يف
�سلطنة عُمان من خالل اال�ستحواذ
ع�ل��ى حم�ط��ة ت�بري��د امل �ن��اط��ق التي
ت �خ��دم م �� �ش��روع امل� � ��وج� ،أح � ��د �أب� ��رز
امل �� �ش��اري��ع ال �ع �ق��اري��ة اجل ��دي ��دة يف
ال�سلطنة .لت�ضم حمفظة تربيد يف
�سلطنة عُمان حال ًيا �سبع حمطات،
�أهمها حمطة م�شروع امل��وج ،حيث
يبني ه��ذا امل���ش��روع حر�ص ال�شركة
ع �ل��ى م �� �ض��اع �ف��ة ا� �س �ت �ث �م��ارات �ه��ا يف
املناطق ذات الأهمية.
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ال �ت��و� �س��ع ال ��ذي
حققته ال�شركة يف وق��ت مبكر من
ال �ع��ام اجل � ��اري يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
ومملكة البحرين و�سلطنة عُمان،
قامت “تربيد” ب�إ�ضافة تو�صيالت
جديدة للتربيد يف الإم��ارات خالل
الربع الثاين من  ،2022مما �أدى
�إىل زيادة �إجمايل الكمية التعاقدية
املو�صلة للعمالء �إىل 1,241,331
ط��ن ت�بري��د.وم��ن �أب� ��رز التطورات
الأخ � � � ��رى ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا �شركة
“تربيد” خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل
م��ن  ،2022ت��د��ش�ين �أع �م��ال �ه��ا يف
م�صر ،لتبد�أ بذلك مرحلة جديدة
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•• �أبوظبي-وام:

70392

حت�ق�ي��ق الأه � � ��داف ط��وي �ل��ة امل ��دى.
ت��أت��ي ه��ذه النتائج امل��ال�ي��ة املتميزة
م �ب��ا� �ش��ر ًة يف �أع � �ق ��اب ن �� �ش��ر �شركة
ت�بري��د ل�ت�ق��ري��ر الإف �� �ص��اح البيئي
واالج � �ت � �م ��اع ��ي واحل� ��وك � �م� ��ة لعام
 ،2021ال � ��ذي ت ��ر َّق �ب ��ه الكثري،
حيث ت�ستعر�ض ال�شركة ا�ستمرار
ت��رك �ي��زه��ا ال �� �ش��دي��د ع �ل��ى حتقيق
اال�ستفادة لكلٍ من اجلهات املعنية
وامل��وظ �ف�ين وامل�ج�ت�م�ع��ات ع�ل��ى نحو
م�ت�ك��اف��ئ .وب�صفتي رئ�ي����س جمل�س
�إدارة تربيد� ،أفتخر بالتزام ال�شركة
احلثيث باجلودة و�أُنا على يقني ب�أن
�ست�ستمر بتعزيز مكانتها على مدى
الأ�شهر والأعوام املقبلة».
من جهته �أ�ضاف املهند�س خالد عبد
اهلل امل��رزوق��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل���ش��رك��ة ت�ب�ري��د  “ :ن�ح���ص��د الآن
ثمار تو�سيع حمفظة �أعمال �شركة
ت�ب�ري ��د خ�ل��ال ال� �ع ��ام  ،2021ال
�سيما با�ستحواذنا على  100%من
املحطة الوحيدة التي تخدم جزيرة
امل ��اري ��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،وال� �ت ��ي حتظى
ب�أهمية كربى».
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•• �أبوظبي-وام:

�أف��ادت درا�سة حديثة �أجرتها جمموعة بلومربغ الإعالمية ،برعاية من
�شركة مبادلة لال�ستثمار� ،أن اال�ستثمار امل�ستدام �أ�صبح ميثل �أولوية عالية
يف الوقت احلا�ضر ،ومن املنتظر �أن يحتفظ ب�أهميته حتى عام  2030يف
القطاعني اخلا�ص والعام� ،إال �أنه يواجه بع�ض العقبات.
وك�شف تقرير الدرا�سة ال��ذي �صدر ام�س �أن  79%من الذين �شملتهم
الدرا�سة من خمتلف �أنحاء العامل يرون �أن اال�ستثمار امل�ستدام �أ�صبح ميثل
�أولوية كربى يف الوقت احلا�ضر ،فيما ارتفعت هذه الن�سبة �إىل 86%
عند امل�ستجيبني من دولة الإمارات العربية املتحدة.
وا�ستطلعت “درا�سة امل�ستقبل امل�ستدام”� ،آراء �أكرث من  800من �صناَّع
القرار يف قطاع الأعمال من اململكة املتحدة وال�صني وفرن�سا والواليات
املتحدة الأمريكية والإم��ارات العربية املتحدة ،وهدفت الدرا�سة للتعرف
على واقع اال�ستثمار يف ق�ضايا البيئة واملجتمع واحلوكمة امل�ؤ�س�سية حالياَ
ويف نهاية العقد احلايل .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن مراعاة االعتبارات البيئية
ُ�ستح َ�سن” بل �صارت
واملجتمعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية مل تعد جمرد “�أمر م ْ
جزءاً ال يتجز�أ من عملية اتخاذ القرارات اال�ستثمارية ،وعن�صراً �أ�سا�سياً
يف بناء م�ستقبل م�ستدام وتعزيز القيمة للم�ساهمني وحتقيق عوائد
جمزية؛ ويف دولة الإمارات ،اتفق  69%من الذين ا�ستجابوا للم�سح على
�أن احلكومات وال�شركات التي تهمل هذه اجلوانب يف ا�ستثماراتها �سوف
تعجز عن املواكبة.
ور�أى  86%من امل�ستجيبني للدرا�سة على م�ستوى العامل �أن اال�ستثمار
ميثل عن�صراً قوياً يف ت�شكيل م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة ،بينما ر�أى �أكرث من
ن�صفهم � /55%/أن عن�صر البيئة هو العن�صر �صاحب امل�ساهمة الأكرب
يف تعزيز الفائدة التي تعود على امل�ساهمني.
وعلى عك�س ال��ر�أي ال�شائع ب��أن االلتزام باالعتبارات البيئية واملجتمعية
واحل��وك�م��ة امل�ؤ�س�سية م��ن ��ش��أن��ه احل��د م��ن ب�ن��اء القيمة لل�شركة ،ي�شري
التقرير �إىل �أن  85%ممن �شملتهم الدرا�سة يعتقدون ب�أن و�ضع ق�ضايا
البيئة واملجتمع واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف احل�سبان عند القيام ب�أي ا�ستثمار
من �ش�أنه حت�سني العوائد من اال�ستثمار ،مما ي�ؤكد تزايد �أهمية هذه
االعتبارات بالن�سبة لعملية اتخاذ قرارات اال�ستثمار وزيادة االرتباط بني
الربح والت�أثري الإيجابي .وت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أن مراعاة االعتبارات
البيئية واملجتمعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يعد من �أه��م العوامل املحفزة
لال�ستثمار ،حيث �أك��د ن�صف امل�شاركني يف الدرا�سة من ال�صني ،واثنان
من كل خم�سة يف دولة الإم��ارات ،ت�أثري هذه العوامل يف حتقيق م�ستوى
�أعلى من العائدات؛ ومن جانب �آخ��ر ،ر�أى �أك�ثر من ن�صف امل�شاركني يف
امل�سح يف فرن�سا و 46%يف اململكة املتحدة� ،أن �أعظم فائدة ميكن حتقيقها
من ت�ضمني هذه االعتبارات يف عملية اال�ستثمار هي �أنه يوفر فر�صاً �أكرب
لإحداث تغيري �إيجابي كبري.
وقال �أحمد �سعيد الكليلي ،الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية واملخاطر
يف م�ب��ادل��ة :تتزايد �أع ��داد امل�ستثمرين ال��ذي��ن �أ�صبحوا ي��درك��ون �أهمية
االعتبارات البيئية واملجتمعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف عملية اتخاذ القرار
وم�ساهمتها يف بناء م�ستقبل م�ستدام وتعزيز القيمة والعوائد للم�ساهمني
وال�شركاء؛ ونحن بو�صفنا م�ؤ�س�سة �أعمال ،لدينا قناعة را�سخة ب�أن حتقيق
عوائد مالية و�إحداث ت�أثري �إيجابي ال يتعار�ضان مع بع�ضهما البع�ض بل
ميكن �أن يعمال معاً لتحقيق تغيري ملمو�س وم�ستدام.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�أكيد امل�شاركني يف ال��درا��س��ة على �أهمية االعتبارات
البيئية واملجتمعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية� ،إال �أن التقرير ي�شري �إىل وجود
عقبات رئي�سية حتول دون و�ضع هذه االعتبارات يف احل�سبان عند اتخاذ
قرارات اال�ستثمار.ويف هذا ال�صدد �أ�شار  35%من امل�شاركني �إىل �أن �أكرب
عقبة تتمثل يف عدم وجود معايري حم��ددة ،بينما ر�أى � 33%أن العقبة
الكربى هي ارتفاع التكاليف ،و�أ�شار � 32%إىل �أنها تتمثل يف عدم توفر
خرباء يف هذا املجال؛ �أما يف دولة الإمارات فقد �أ�شار امل�شاركون �إىل �أن �أكرب
التحديات تتمثل يف ال�سيولة “ 46%من امل�شاركني” والأداء “.»39%
و�أ�ضاف الكليلي :على الرغم من تزايد االهتمام باال�ستثمارات امل�ستدامة،
ف�إن الفائدة املثلى من االلتزام باالعتبارات البيئية واملجتمعية واحلوكمة
امل�ؤ�س�سية ل��ن تتحقق �إال م��ن خ�لال جهود �أك�بر لتوحيد البيانات؛ من
الوا�ضح �أن هناك حاجة لدرجة �أعلى من التن�سيق بني القطاعني العام
واخلا�ص على م�ستوى العامل من �أج��ل حتقيق قدر �أك�بر من التجان�س،
و�سوف ي�ساعد ذلك يف عملية التحليل املقارن ،ودرا�سة اال�ستثمارات واتخاذ
القرارات ب�ش�أنها ،وت�شجيع اال�ستثمار يف احللول العاملية .وتناول التقرير
كذلك جم��االت اال�ستثمار وتوزيعه على القطاعات ،حيث خل�ص �إىل �أن
القطاع املف�ضل ه��و الطاقة امل�ت�ج��ددة والنظيفة وال��ذي حظي باختيار
 39%من امل�شاركني ،يليه خف�ض النفايات واخلدمات املالية.

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

درا�سة برعاية «مبادلة»  :ق�ضايا البيئة واملجتمع
واحلوكمة عن�صر هام يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13605بتاريخ 2022/7/28

م��ن ال�ت��و��س��ع ب��دخ��ول�ه��ا �إىل �أ�سواق
وم �ن��اط��ق لأول م ��رة خ� ��ارج نطاق
ال�شركة اجلغرايف ،هذا وبالإ�ضافة
�إىل عقد ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية مع
امل�ؤمتر العاملي للمرافق وم�شاركتها
ال �ف��اع �ل��ة يف ن���س�خ�ت��ه الأوىل التي
انعقدت يف مركز �أبوظبي الوطني
ل�ل�م�ع��ار���ض خ�ل�ال ��ش�ه��ر م��اي��و من
ال �ع��ام اجل��اري.وع �ل��ي �صعيد �أب ��رز
امل��ؤ��ش��رات املالية ل�شركة “تربيد”
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن العام،
�سجلت ارتفاعاً يف �إيرادات املجموعة
بن�سبة  12.3%حمقق ًة 975.7
م �ل �ي��ون دره� � ��م م� �ق ��ارن� � ًة ب � �ـ 869
مليون دره��م يف الن�صف الأول من
العام  ،2021فيما �سجلت ارتفاعا
يف الأرب� � ��اح ق �ب��ل اق �ت �ط��اع الفوائد
وال�ضرائب والإه�لاك واال�ستهالك
بن�سبة  13.9%حمققة ً 589.3
م�ل�ي��ون دره ��م م �ق��ارن � ًة ب �ـ 517.6
مليون دره��م يف الن�صف الأول من
ال�ع��ام .2021وفيما يتعلق ب�أبرز
الإجن��ازات الت�شغيلية ،بلغ �إجمايل
الكمية التعاقدية املو�صلة للعمالء
 1,241,331ط��ن ت�بري��د ،وبلغ
حجم تو�صيالت التربيد اجلديدة
 31,235ط �ن��ا ،م�ن�ه��ا 12,435
طنا لعمالء جدد يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،و 18,300طن يف
�سلطنة عُمان ،و 500طن يف مملكة
ال �ب �ح��ري��ن ل�ت���ص��ل �إىل 33980
طنا.
وق � ��ال خ��ال��د ع �ب��د اهلل القبي�سي،
رئ �ي ����س جم�ل����س الإدارة “ :كانت
�ستة �أ��ش�ه��ر ح��اف�ل��ة ب�ج�ه��ود تو�سيع
ال�ن�ط��اق اجل �غ��رايف ،و�إث � ��راء الوعي
ال � �ع� ��ام ،و�إح� � � � ��راز ال� �ت� �ق ��دم ب�صدد
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اعالن بالن�شر
 3747/2022/253تنفيذ �شيكات

اعالن بالن�شر
 3537/2022/253تنفيذ �شيكات

اعالن بالن�شر
 3536/2022/253تنفيذ �شيكات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/بلي�س انرتنا�شيونال اال�ستثمارية  -2في�شال فارغي�س
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/غالم ح�ضرت كل عبدالغفار
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )200000.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/بلي�س انرتنا�شيونال كون�سلتنز  -2في�شال فارغي�س
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ع�صمت اهلل �شريداد
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )200000.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/في�شال فارغي�س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ع�صمت اهلل �شريداد
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )462105درهم 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

العدد  13605بتاريخ 2022/7/28
اعالن بالن�شر
 1147/2022/11مدين جزئي
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :بي�ست وي لال�ست�شارات املوارد الب�شرية  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :عبدالرحمن عبداهلل �صالح حممد �آل علي
وميثله � :أمل ح�سن حممد حاجي كرم
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )17000درهم
مع التعوي�ض بقيمة  2000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من ت�سليم
املقابل املايل يف  2022/9/11وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/2ال�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
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«دوكاب» ت�ستعر�ض خططها التو�سعية �أمام م�ؤمتر الكابالت والأ�سالك  2022يف لندن
•• لندن-وام:

�أك��دت جمموعة “دوكاب” على خططها امل�ستمرة لتو�سيع �أعمالها
وتر�سيخ دعائم ا�ستدامتها خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر لندن CRU
للكابالت والأ��س�لاك  2022وذل��ك يف �إط��ار التزامها بتعزيز مرونة
ممار�سات �أعمالها وقدراتها التناف�سية.
وت�أتي م�شاركة “دوكاب” من خالل الرئي�س التنفيذي للمجموعة،
حممد املطوع ،ممث ً
ال قطاع الكابالت والأ��س�لاك يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف امل��ؤمت��ر متا�شياً مع مكانتها ال��رائ��دة يف الأ�سواق
العاملية ،ال�سيما يف جم��ال الكابالت والأ� �س�لاك ،ودوره ��ا احل�ي��وي يف
االقت�صاد الوطني� ،إذ ت�صدر نحو  60%من �إجمايل �إنتاجها.
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وميثل م�ؤمتر الكابالت والأ�سالك  2022التجمع الرئي�سي ل�سال�سل
توريد الكابالت والأ�سالك يف العامل.
وي�شارك املطوع �إىل جانب ع��دد من كبار ممثلي ال�شركات يف جمال
ال�ط��اق��ة ب �ه��دف ت �ب��ادل الآراء ووج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وال��وق��وف ع�ل��ى �آخر
امل���س�ت�ج��دات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��الأ� �س��واق ،والإج � � ��راءات واال� �س �ت �ع��دادات التي
اتخذتها �شركاتهم ملوا�صلة العمل والنجاح يف ظل �أ�سواق ت�شهد بع�ض
التحديات.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة نقا�شية �شارك فيها حممد امل�ط��وع ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة “دوكاب” ،ال�ت��ي دارت ح��ول “ريادة الكابالت
والأ� �س�لاك يف قطاع الطاقة” ،وا�ستعر�ض يف كلمته جهود ال�شركة
لال�ستثمار يف ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة والنظيفة داخ�ل�ي�اً لتوليد الطاقة

 75جن�سية ا�ستثمرت يف م�ساحة  30مليون قدم مربعة

الكهربائية الالزمة لت�شغيل عمليات الت�صنيع الرئي�سية كا�ستثمار
رئي�سي ي�ست�شرف امل�ستقبل.
و�أ�شار املطوع �إىل �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي على وجه اخل�صو�ص
و�ضعت �أهدافاً طموحة للتحول نحو منوذج الطاقة النظيفة وو�ضعت
هذا الهدف كمركز رئي�سي لر�ؤيتها الوطنية وعلى �سبيل املثال ،تخطط
�إمارة دبي يف دولة الإمارات لإنتاج  25%من طاقتها الكهربائية من
خالل الطاقة ال�شم�سية بحلول عام  ،2030يف حني و�ضعت �سلطنة
عمان هدفاً طموحاً لتوليد الكهرباء من م�صادر متجددة بحلول ذات
العام بن�سبة  ،30%م�ضيفاً �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�سري
على امل�سار ال�صحيح لتوفري ما يعادل  354مليون برميل من النفط
بالتحول �إىل م�صادر الطاقة املتجددة بحلول عام .2030

حممد ال�شرقي يطلع على خطط مطار
الفجرية الدويل وم�شاريعه التطويرية

 11.2مليار درهم قيمة الت�صرفات العقارية
يف ال�شارقة خالل الن�صف الأول من 2022
 التداوالت توزعت على  165منطقة يف الإمارة ..و ت�سجيل  4م�شاريع عقارية �سكنية وجتارية جديدة�أ�سا�سي ب��ارت�ف��اع ع��دد معامالت البيع والفرز،
وباملثل ارتفعت معامالت التثمني بعدد 551
معاملة ،وكذلك معامالت الرهن بكافة �أنواعها
م�سجلة عدد  2,560معاملة رهن.
و�أم ��ا ع�ق��ود ال�ب�ي��ع امل�ب��دئ�ي��ة وال�ب��ال�غ��ة 2,031
معاملة ،فقد تركزت ب�شكل �أ�سا�سي على عقود
البيع املبدئي لأغ��را���ض التملك بعدد 1,624
معاملة متثل ق��راب��ة  80%م��ن �إج�م��ايل هذه
العقود.

معاملة يف منطقة احلراي ال�صناعية ومبا ميثل
 ،20.2%بينما انح�صرت معامالت البيع يف
مدينة دب��ا احل�صن على  4مناطق ،وب�إجمايل
 10معامالت ،منها  5معامالت يف منطقة حي
ال�شمايل ،و 3معامالت يف منطقة حي ال�سيح،
و�أما معامالت البيع يف مدينة كلباء فقد بلغت
 108معامالت �شهدتها  20منطقة ت�صدرتها
امل�ن�ط�ق��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ب �ع��دد  27م�ع��ام�ل��ة مثلت
 25%من �إجمايل املعامالت.

 3,327معاملة بيع
حققت م�ع��ام�لات ال�ب�ي��ع خ�ل�ال الن�صف الأول
م��ن ال �ع��ام احل ��ايل ارت �ف��اع �اً بن�سبة 16.2%
مقارنة بنف�س ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام املا�ضي ،حيث
بلغت  3,327معاملة منها  3,020معاملة
يف مدينة ال���ش��ارق��ة وه��ي متثل  90.8%من
ال�لازم��ة للو�صول �إىل ه��ذا ال�ه��دف احلكومي �إج �م��ايل امل �ع��ام�لات يف م�ن��اط��ق الإم� � ��ارة ،فيما
ال�سامي ،الفتاً �إىل �أن الن�صف الأول من العام ��ش�ه��دت م��دي�ن��ة ك�ل�ب��اء تنفيذ  108معامالت،
��ش�ه��د ت�سجيل  4م���ش��اري��ع ع �ق��اري��ة تطويرية وب �ل �غ��ت م �ع��ام�ل�ات امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �س �ط��ى 100
كربى منها  3م�شاريع �سكنية وم�شروع عقاري معاملة ،بينما مت ت�سجيل  89معاملة يف مدينة
جتاري واحد.
خ��ورف �ك��ان ،يف ح�ين ج ��اءت م��دي�ن��ة دب��ا احل�صن
بعدد  10معامالت بيع.
ت�صنيف التداول النقدي
تف�صي ً
ال لنتائج التقرير ،وبح�سب ال�شهور ،جاء مويلح التجارية يف �صدارة املناطق
�شهر م��ار���س يف � �ص��دارة ��ش�ه��ور ال�ن���ص��ف الأول وب �ح �� �س��ب ت ��وزي ��ع م �ع��ام�ل�ات ال �ب �ي��ع يف مدينة
من  2022من حيث حجم ال�ت��داول ب�إجمايل ال�شارقة ،يالحظ وجود تنوع وا�سع يف التداول
 2.7مليار درهم ،تاله �شهر يونيو ب�إجمايل  2على مناطق امل��دي�ن��ة ب��إج�م��ايل  100منطقة،
مليار درهم ،وقريباً منه �شهر فرباير ب�إجمايل �أب��رزه��ا منطقة مويلح التجارية ال�ت��ي �شهدت
 1.9مليار دره��م.و�أم��ا بح�سب ف��روع الدائرة ،ت� ��داوالت ع�ق��اري��ة بقيمة  736م�ل�ي��ون درهم،
ا�ستحوذ الفرع الرئي�سي يف مدينة ال�شارقة على ك�م��ا ا��س�ت��أث��رت بن�سبة  23.7%م��ن �إجمايل
 96.9%من �إج�م��ايل حجم ال�ت��داول النقدي عدد معامالت البيع يف املدينة من خالل 716
امل���س�ج��ل وب�ق�ي�م��ة  10.9م�ل�ي��ار دره� ��م ،بينما معاملة ،ج��اءت بعدها منطقتا اخل��ان وحو�شي،
�شهدت الأف��رع الأرب�ع��ة للدائرة قيمة تداوالت ح�ي��ث ب�ل�غ��ت م �ع��ام�لات ه ��ذه امل �ن��اط��ق الثالثة
نقدية بنحو  346مليون درهم.
 1,429معاملة لتمثل  47.3%من �إجمايل
املعامالت يف املدينة ،كما يالحظ �أن 75.6%
املعامالت املنفذة ترتفع 10.4%
من معامالت البيع يف املدينة انح�صرت يف 10
�شهدت معامالت الدائرة يف الن�صف الأول من مناطق هي مويلح التجارية ،واخلان ،وحو�شي،
ال �ع��ام  2022وال �ب��ال �غ��ة  44,485معاملة وامل �ج��از  ،3وال��رق�ي�ب��ة ،وال�صجعة ال�صناعية،
ارتفاعًا بن�سبة  10.4%مقارنة بنف�س الفرتة ورو�ضة القرط ،واملجاز  ،2والنهدة ،ومزيرعة،
من  2021والتي بلغت معامالتها  40,294م��ن خ�ل�ال  2,282م�ع��ام�ل��ة ،و�أم� ��ا بالن�سبة
معاملة ،حيث ارتفع معظم �أنواع هذه املعامالت للمعامالت املتبقية وه��ي  738معاملة ،فقد
يف العام احلايل بن�سب متفاوتة.
توزعت على  90منطقة �أخرى.
وجاء يف �صدارة هذه املعامالت �شهادات الإفادة و�أما يف املنطقة الو�سطى ،فقد توزعت معامالت
ع��ن الأم�ل�اك ب��واق��ع  26,729معاملة متثل البيع على  24منطقة من خالل  100معاملة،
 60%من �إجمايل املعامالت ،فيما ي�أتي ارتفاع  20منها يف منطقة الطيبة  ،2و 15معاملة يف
معامالت �سندات امللكية والتي بلغت  12,614منطقة املاحلة ،يف حني �شهدت  17منطقة يف
م�ع��ام�ل��ة ون���س�ب�ت�ه��ا  28.3%م��دف��و ًع��ا ب�شكل مدينة خ��ورف�ك��ان  89معاملة ب�ي��ع ،منها 18

 128معاملة بيع املنفعة
�شهد الن�صف الأول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل تنفيذ
 128معاملة بيع املنفعة يف �إم ��ارة ال�شارقة،
وب ��إج �م��ايل قيمة ت ��داول ب�ل��غ  222.7مليون
درهم ،وا�ستحوذت منطقة مويلح التجارية على
 48.4%من هذه املعامالت وبعدد  62معاملة
ح �ق �ق��ت �إج� �م ��ايل ق �ي �م��ة ت � ��داول ب �ل��غ 131.3
مليون دره��م ،يف ح�ين ت��وزع��ت ب��اق��ي املعامالت
على مناطق اخل��ان والنهدة وت�لال وال�صجعة
ال�صناعية والرقيبة وامل�ج��از  3وب�إجمايل 66
معاملة.

•• ال�شارقة -الفجر:

ك���ش��ف ال �ت �ق��ري��ر ن���ص��ف ال �� �س �ن��وي ال �� �ص��ادر عن
دائ��رة الت�سجيل العقاري بال�شارقة �أن القيمة
الإجمالية للتداول العقاري خالل الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من العام اجل��اري  2022بلغت 11.2
مليار دره��م ،و�سجلت ال��دائ��رة � 3,468صفقة
عقارية �شهدتها  165منطقة يف خمتلف مدن
�إم��ارة ال�شارقة وعلى م�ساحة �إجمالية منفذة
بلغت  30مليون قدم مربعة.
وب �ل��غ �إج �م��ايل م�ع��ام�لات ال�ب�ي��ع ع��دد 3,327
معاملة ،وبقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  4.1مليار
درهم ،منها  3.9مليار درهم يف مدينة ال�شارقة
ل��وح��ده��ا ،ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت م �ع��ام�لات ب�ي��ع املنفعة
 141معاملة بقيمة  243مليون دره��م ،يف
ح�ين �سجلت ال��ره��ون��ات ال�ع�ق��اري��ة قيمة 5.3
مليار دره ��م .و�أم ��ا ع��دد جن�سيات امل�ستثمرين
الذين نفذوا �صفقات عقارية خالل هذه الفرتة
فقد بلغ  75جن�سية خمتلفة.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،ق��ال �سعادة عبد العزيز را�شد
�آل � �ص��ال��ح ،م��دي��ر دائ � ��رة ال�ت���س�ج�ي��ل العقاري
بال�شارقة”:يوا�صل القطاع العقاري يف الإمارة
حت�سنه م�ستفيدًا م��ن امل��زاي��ا التناف�سية التي
يحظى بها امل�ستثمرون يف الإم ��ارة ،حيث يعود
ذل��ك ب�شكل رئي�سي �إىل ال��زي��ادة يف حجم وعدد
ال � �ت� ��داوالت يف ال �ق �ط��اع ال �� �س �ك �ن��ي ،ف �� �ض� ً
لا عن
�إط�لاق ع��دد من امل�شاريع العقارية التطويرية
ال �ك�برى ،الأم ��ر ال��ذي يحفز امل�ستثمرين على
التو�سع يف تنفيذ ال�ت��داوالت و�إج��راء ال�صفقات
العقارية ،باعتبار العقار املالذ الآم��ن والأن�سب
ال�ستثماراتهم يف ظل التزايد الن�سبي يف معدالت
الت�ضخم».و�أ�شار �سعادة عبد العزيز را��ش��د �آل
�صالح� ،إىل �أن ارتفاع �إجمايل املعامالت املنفذة
م��ن قبل ال��دائ��رة يف مقرها وفروعها املختلفة
ي�ؤكد �أن القطاع يتجه نحو م�ستقبل واعد وزاخر
بالعديد من الفر�ص اال�ستثمارية بالتزامن مع
م�ع��دل من��و ��س�ك��اين م�ت���ص��اع��د ،وه��ي مبجملها
ت�صب يف �صالح امل�ستفيدين مبختلف فئاتهم من
م�لاك وم�ستثمرين وو�سطاء ومطورين ،وهو
ما يتالءم مع ر�ؤى القيادة الر�شيدة وتوجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى ،حاكم
�إم ��ارة ال�شارقة ،نحو تعزيز وت�سخري التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة التي ت�شهدها
الإم ��ارة يف �سبيل خ��دم��ة امل��واط��ن واملقيم فيها
وت ��وف�ي�ر �أف �� �ض��ل م �� �س �ت��وي��ات احل �ي ��اة الكرمية
ل��ه ،و�إت��اح��ة جميع اخل��دم��ات والبنية التحتية

معامالت �إعادة بيع املنفعة
يف ح�ين ب�ل��غ ع��دد م�ع��ام�لات �إع ��ادة ب�ي��ع املنفعة
يف الإم� ��ارة خ�لال الأ��ش�ه��ر ال�ستة املا�ضية 13
معاملة بقيمة تداول بلغت  20.2مليون درهم،
وت��وزع��ت ه��ذه امل�ع��ام�لات ع�ل��ى  6م�ع��ام�لات يف
م��وي�ل��ح ال�ت�ج��اري��ة ومثلها يف ال�ن�ه��دة ومعاملة
واحدة يف تالل.
ت�صنيف العقارات املتداولة
ت��وزع��ت ال�ع�ق��ارات امل�ت��داول��ة ب��أن��واع�ه��ا ال�سكنية
وال �ت �ج��اري��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة وال��زراع �ي��ة يف �إم ��ارة
ال���ش��ارق��ة يف ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام احلايل
وال �ت��ي غ�ط��ت م�ساحة ت �ق��ارب  30م�ل�ي��ون قدم
م��رب�ع��ة� ،إىل � 1,042أر� �ض �اً ف���ض��ا ًء ب�إجمايل
 10.1م�ل�اي�ي�ن ق ��دم م��رب �ع��ة ،وً � 843
أر�ضا
مبنية  ،قيد الإن�شاء ،وزراع�ي��ة ومب�ساحة بلغت
18.6مليون قدم مربعة ،بينما متثلت العقارات
املفرزة يف ع��دد  1,442عقاراً ومب�ساحة 1.3
مليون قدم مربعة.
وب�ت���ص�ن�ي��ف ه ��ذه ال �ع �ق ��ارات ب�ح���س��ب القطاع،
مثلت العقارات ال�سكنية  71.9%من �إجمايل
ال�ع�ق��ارات ،يف ح�ين ج��اءت ال�ع�ق��ارات ال�صناعية
بن�سبة  11.7%وال�ع�ق��ارات التجارية بن�سبة
 ،11.1%ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت ال �ع �ق��ارات الزراعية
.5.3%

•• الفجرية -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
ويل عهد الفجرية ،على دور قطاع الطريان يف دعم
عملية النمو االقت�صادي والتنمية ال�شاملة بالدولة،
م�شريا �سموه �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية ب�أهمية �إر�ساء النظم الت�شغيلية واال�ستثمار
الأمثل يف م�شاريع م�ؤ�س�سات الطريان لرفع كفاءته
وحت�سني جودته.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ويل عهد الفجرية ،يف
مكتبه بالديوان الأم�يري� ،إ�سماعيل البلو�شي مدير
عام مطار الفجرية الدويل.

مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض م�ستجدات العمل يف مطار
الفجرية الدويل وامل�شاريع التطويرية املجهزة ب�أحدث
التقنيات الت�شغيلية التي تدعم �سالمة حركة املالحة
اجلوية وتعزز جودة اخلدمات املقدمة يف املطار.
و�أ�شاد �سموه باجلهود املبذولة من قبل فرق املطار
والعاملني فيه،
يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير ال �ك �ف��اءة واجل ��ودة
العاملية يف قطاع الطريان يف �إمارة الفجرية ،مبا يعزز
مكانتها على امل�ستوى املحلي وال��دويل يف هذا املجال
اال�سرتاتيجي.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو
ويل عهد الفجرية و�إبراهيم القالف نائب مدير عام
مطار الفجرية الدويل.

�إح�صاء عجمان يطلق م�شروع امل�سح االقت�صادي
ال�شامل للعام  2022الأ�سبوع القادم
•• عجمان-وام:

�أع�ل��ن م��رك��ز عجمان ل�ل�إح���ص��اء ع��ن ان�ط�لاق م�شروع
امل���س��ح االق �ت �� �ص��ادي ال���ش��ام��ل ل�ل�ع��ام  2022الأ�سبوع
القادم ،وال��ذي ي�شمل القطاعات ال�صناعية والتجارية
واخل��دم�ي��ة ،و ا�ستهل امل��رك��ز ح�ه��وده يف �إع ��داد وت�أهيل
فريق من الباحثني للعمل يف امل�شروع بتدريبهم على
�أح ��دث التقنيات يف �آل �ي��ات جمع املعلومات والبيانات
لإع � ��داد درا�� �س ��ات وب �ح��وث وف ��ق امل �ع��اي�ير الإح�صائية
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي يلتزم بها امل��رك��ز ،وذل��ك ب�ه��دف متكني
وا�ضعي ال�سيا�سات و�صانعي ال�ق��رار م��ن اعتمادها يف
اخلطط التنموية للإمارة.

وقالت ح�صة بن زايد مديرة امل�شروع �إن منهج الدورة
التدريبية التي بد�أت �أعمالها �أم�س و�ست�ستمر ملدة اربع
�أيام ،يت�ضمن عددًا من املحاوراملتعلقة بامل�سح االقت�صادي
ال�سنوي وتوزيع املن�ش�آت على اخلارطة االقت�صادية على
خمتلف القطاعات والأن���ش�ط��ة ،وحت��دي��د قيم الإنتاج
من الن�شاط الرئي�سي والأن�شطة الثانوية ،مع تزويد
الباحثني ب�أجهزة ومعدات تقنية حديثة ت�ساعدهم يف
ر�صد وجمع البيانات واملعلومات بدقة عالية تتوافق
مع املعايري الإح�صائية الدولية االتي يلتزم بها املركز،
ومب��ا ي��راع��ي يف ذل��ك االل �ت��زام ب ��الإج ��راءات الوقائية
واالح�ترازي��ة للحد منانت�شار جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد/كوفيد./19

«جمل�س الإمارات للأمن الغذائي» يناق�ش م�ستويات توافر الغذاء وحركة الأ�سعار حمليا وعامليا
•• دبي-وام:

ناق�ش “جمل�س الإمارات للأمن الغذائي” يف اجتماعه الثاين
للعام  ،2022م�ستجدات القطاع ال��زراع��ي وت��واف��ر الغذاء
وم�ؤ�شر �أ�سعارها على امل�ستوى العاملي” ،وذلك بال�شراكة مع
اجلهات االحتادية واملحلية املعنية.
كما تناول االجتماع جمموعة من الق�ضايا واملوا�ضيع املهمة
ذات العالقة بتحديات الأمن الغذائي حملياً وعاملياً� ،شملت
ا�ستعرا�ض م�ستجدات قطاع ال��زراع��ة على ال�صعيد الدويل
وم�ؤ�شر منظمة الأغذية والزراعة لأ�سعار الغذاء ،وم�ستويات
ت��واف��ر ال�غ��ذاء حملياً �إ�ضافة �إىل مناق�شة تو�صيات اللجنة
الوطنية لتطوير الإن �ت��اج املحلي والتكنولوجيا ،والو�ضع
احل ��ايل لأ��س�ع��ار ال �غ��ذاء حم�ل�ي�اً و�آل �ي��ات ال��رق��اب��ة عليها كما
ا�ستعر�ض اال�سرتاتيجية الوطنية للتغذية.

و�أك� ��دت م�ع��ايل م��رمي ب�ن��ت حم�م��د امل �ه�ي�ري ،وزي ��رة التغري
املناخي والبيئة ،رئي�س جمل�س الإم� ��ارات ل�ل�أم��ن الغذائي
يف كلمتها االفتتاحية لالجتماع على �أول��وي��ة ملف الأمن
ال�غ��ذائ��ي بالن�سبة ل��دول��ة الإم � ��ارات و�أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز قدرات
مواجهة التحديات ال�ت��ي تفر�ضها امل�ت�غ�يرات العاملية التي
تلقي بثقلها على ا�ستمرارية �سال�سل الغذاء العاملية ومعدالت
توافر الغذاء.
و�أ�ضافت معاليها� “ :إن �ضمان تعزيز الأمن الغذائي يعتمد
يف املقام الأول على فهم الطبيعة اخلا�صة لهذا امللف ،كونه
يت�أثر ب�شكل مبا�شر بحركة كافة القطاعات وي�ؤثر فيها يف
ال��وق��ت نف�سه ،ل��ذا يتطلب التعامل معه منظومة متكاملة
من التعاون والتن�سيق �سريع ال��وت�يرة بني كافة القطاعات
واجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات املعنية ،وه��ذا م��ا يعمل عليه جمل�س
الإمارات للأمن الغذائي.».

حماكم دبي

و�أك��دت على �أن فهم التحديات العاملية الطارئة هو ال�سبيل
ملواجهتها ولتجاوز احتماالت انعدام الأمن الغذائي العاملي،
ويتطلب ذل��ك م��ن اجلميع ات�خ��اذ خ�ط��وات عاجلة للتفكري
بالغذاء من منظور �أكرث �شمولية ،والنظر �إىل دوره كعامل
حموري يف حتقيق نقلة نوعية نحو م�ستقبل �أف�ضل.
وناق�ش �أع�ضاء املجل�س يف اجتماعهم الثاين للعام اجلاري
م�ستجدات قطاع ال��زراع��ة على ال�صعيد العاملي عرب بيانات
ال��ر��ص��د امل�ب�ك��ر ل�ل�إن�ت��اج ال��زراع��ي ب��ا��س�ت�خ��دام ت�ق��اري��ر نظام
مراقبة معلومات الأ��س��واق الزراعية وال��ذي ير�صد ويتابع
الإنتاج الزراعي ال�شهري ل�سلة من ال�سلع الرئي�سية ت�شمل
“القمح ،الأرز ،البقول ،فول ال�صويا واحلبوب” ،بالإ�ضافة
�إىل تقرير منظمة الأغذية والزراعة “فاو” حول امليزانية
الغذائية العاملية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل�ج�ل����س خم��رج��ات م ��ؤ� �ش��ر م�ن�ظ�م��ة الأغذية
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حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

اعالن بالن�شر
 525/2022/211تنفيذ عقاري

اعالن بالن�شر
 8826/2022/253تنفيذ �شيكات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة كارتل لل�صناعة  -ذات م�س�ؤولية حمدودة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )638420.45درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جراند جيت للنقليات  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اجلزيرة لل�سفريات وال�سياحة �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )41470.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

والزراعة لأ�سعار الغذاء عاملياً والذي ير�صد التغيري ال�شهري
يف الأ��س�ع��ار ال��دول�ي��ة ملتو�سط �أ��س�ع��ار خم�س جم�م��وع��ات من
ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية يتم تق�سيمها وفق حجم ا�ستهالك
ك��ل جم�م��وع��ة.و��ش�م��ل ج ��دول اع �م��ال االج �ت �م��اع ا�ستعرا�ضا
�شامال للو�ضع احل��ايل لأ�سعار الغذاء على امل�ستوى املحلي،
و�سيا�سة �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية و�آلية املراقبة عليها ،وت�شمل
�سيا�سة الت�سعري لل�سلع الأ�سا�سية �سلة من ال�سلع التي تتطلب
موافقة م�سبقة من وزارة االقت�صاد قبل زيادة �أ�سعارها �أبرزها
“زيوت الطبخ ،البي�ض ،احلليب الطازج ،الأرز ،ال�سكر ،الدجاج
الطازج ،اخلبز ،البقوليات ،الطحني ،ومواد التنظيف».
وا�ستعر�ضت وزارة التغري املناخي والبيئة على �أع�ضاء جمل�س
الإم��ارات للأمن الغذائي تو�صيات اللجنة الوطنية لتطوير
الإنتاج املحلي والتكنولوجيا وم�ستجدات تطبيقها ،و�إيجاد
�آل�ي��ة لتمويل م�شاريع ال��زراع��ة احل��دي�ث��ة ،و�إي �ج��اد منظومة
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اعالن بالن�شر
 16/2022/1299جتاري جزئي

موحدة للوائح وا�شرتاطات اال�سترياد على م�ستوى الدولة،
وو�ضع �آليات تعزز من ت�سويق املنتجات الزراعية املحلية.
وا�ستعر�ض املجل�س اال�سرتاتيجية الوطنية للتغذية والتي
ت�ستهدف و�ضع خطط �شاملة لتعزيز الغذاء ال�صحي امل�ستدام
يف دول��ة الإم� ��ارات م��ع ر�ؤي ��ة جماعية مل�ستقبل �أك�ث�ر �صحة
وا�ستدامة ،م�سرت�شدة بال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الدولية
والإقليمية والوطنية لتعزيز ال�صحة.و�أطلع املجل�س على
نتائج عمل اللجنة الوطنية للتغذية وال�ت��ي قامت ب�إعداد
تقرير لتحليل الو�ضع احلايل فيما يخ�ص التغذية يف دولة
الإمارات ،كما عقدت ور�شة عمل بالتعاون مع املكتب الإقليمي
ل�شرق املتو�سط ملنظمة ال�صحة العاملية لو�ضع اال�سرتاتيجية
الوطنية للتغذية  2030 – 2022وخطة العمل اخلا�صة
بتنفيذها مع ال�شركاء من خمتلف القطاعات ال�صحية وغري
ال�صحية.

حماكم دبياالبتدائية
70197
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  516/2022/211تنفيذ عقاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد ن�صر حممود عبد ربه  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ايهاب طاهر احمد هالل عبده
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ت�سجيل الدعوى مبكتب ادارة الدعاوي وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن
املدعي عليه ب�صورة منها قبل الف�صل يف الدعوى وتوجيه اليمني احلا�سمة للمدعي عليه وفقا لل�صيغة التالية
(�أق�سم باهلل العلي العظيم ب�أنه ال ي�ستحق يف ذمتي مبلغ وقدره ( )808.325.37دوالر ل�صالح ال�سيد/ايهاب طاهر
احمد هالل عبده) احالة الدعوى للتحقيق وا�ستدعاء كال من:ال�سيد/احمد ال�شحات مندور م�صطفى  -ال�سيد/
ي�سري حممود حممد ال�سادات  -ل�سماع �شهادتهم بخ�صو�ص تق�سيم كافة االعمال التي كانت بني املدعي واملدعي
عليه وتوجيه ال�شهادة لهم عن ما اذا كان املدعي ي�ستحق من املدعي عليه املبلغ املطالب به حاليا من عدمه وعن
االتفاق الذي مت ما بني املدعي عليه بخ�صو�ص �شركة�:أفرو �إجننريجن ليمتد وح�سابها البنكي لدى بنك االمارات
دبي الوطني احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )808.325.37دوالر او ما يعادله بالدرهم
االماراتي مببلغ ( )2.974.638درهم مع الفائدة القانونية مبعدل � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي
عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/8/3ال�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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1135/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )271335درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ح�سني مريدي عوي�س  -2منى قا�سم ابدو � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )271335درهم 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

اخلميس  28يوليو  2022م  -العـدد 13605

الفجر الريا�ضي
�أكرث من  200العب يف بطولة
غرب �آ�سيا لكرة الطاولة بالأردن
•• عمان-الفجر:

انطلقت �أم�س الأول الثالثاء مناف�سات بطولة غرب �آ�سيا لكرة الطاولة
يف �صالة الأم�ير حمزة بعمان ،والتي ي�شارك فيها �أك�ثر من  200العب
والعبة من دول قطر وال�سعودية والإمارات والكويت والبحرين و�سلطنة
عمان واليمن و�سوريا وفل�سطني ولبنان والعراق� ،إىل جانب الأردن
امل�ضيف.
ت�شهد البطولة مناف�سات يف الفئات العمرية حتت  13و 15و 17و19
عاما لدى اجلن�سني ،ويف فئتي الرجال وال�سيدات.
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الإيطايل �سكاماكا من �سا�سوولو �إىل و�ست هام
انتقل امل�ه��اج��م ال ��دويل الإي �ط��ايل جانلوكا �سكاماكا من
�سا�سوولو اىل و�ست ه��ام الإنكليزي بعقد خلم�سة �أعوام،
وذل ��ك وف��ق م��ا �أع �ل��ن الأخ�ي�ر يف وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن م�ساء
الثالثاء .ومل يذكر و�ست هام �أي تفا�صيل مرتبطة بقيمة
�صفقة تعاقده مع الالعب البالغ  23عاماً ،لكن و�سائل
الإع�لام �أف��ادت �أن النادي اللندين �سيدفع  30.5مليون
ج�ن�ي��ه ا��س�ترل�ي�ن��ي ( 37م �ل �ي��ون دوالر) �إ� �ض��اف��ة اىل 5
ماليني كمكاف�آت مرتبطة بالنتائج.
وارت �ب��ط ا��س��م �سكاماكا ب��ان�ت�ق��ال حمتمل اىل يوفنتو�س
وباري�س �سان جرمان الفرن�سي بعد ت�ألقه املو�سم املا�ضي
بت�سجيله  16ه��دف�اً يف  36م �ب��اراة خا�ضها يف الدوري

الإيطايل .وقال �سكاماكا "�أنا متحم�س حقاً لالن�ضمام اىل
و�ست ه��ام .انتظرت لوقت طويل من �أج��ل هذه اللحظة.
كنت �أحلم باللعب يف الدوري الإنكليزي املمتاز� .أ�شعر ب�أن
و�ست هام الفريق املثايل بالن�سبة يل .لقد �أظهروا �أنهم
يرغبون بي حقاً ."...وو�صول �سكاماكا اىل فريق املدرب
اال�سكتلندي ديفيد مويز ال��ذي �أنهى املو�سم املا�ضي من
ال��دوري �سابعاً و�سيخو�ض بالتايل م�سابقة "كونفرن�س
ليغ" ،لكي يخفف العبء الهجومي عن اجلامايكي ميكايل
�أنتونيو ،وقد ي�سجل بدايته مع فريقه اجلديد يف املرحلة
االفتتاحية ل�ل��دوري املمتاز يف ال�سابع من �آب�/أغ�سط�س
�ضد مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب.

خالد بن حمد يرت�أ�س اجتماع اللجنة الأوملبية البحرينية

17

الرتكيز على الألعاب الفردية
ا�ستعدادا لأوملبياد باري�س 2024
•• املنامة-الفجر:

ا�ستعر�ض جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية البحرينية ع��ددا من املوا�ضيع
املهمة �أب��رزه��ا امل�شاركات املقبلة ومنها دورة الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة ال�صيفية
يف باري�س  2024حيث مت الرتكيز على الأل�ع��اب الفردية ال�ق��ادرة على
املناف�سة فيها.
وت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حمد �آل خليفة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية االج�ت�م��اع ال �ث��اين ملجل�س �إدارة اللجنة ل �ل��دورة االنتخابية
احلالية ،ف�أ�شاد باجلهود الكبرية التي بذلها املجل�س واجلهاز التنفيذي
بقيادة الأمني العام فار�س الكوهجي يف الفرتة املا�ضية ،وباالجنازات التي
حققتها املنتخبات البحرينية على امل�ستويات االقليمية والقارية والعاملية.
وا�ستعر�ض جمل�س االدارة امل�شاركة القادمة للجنة الأومل�ب�ي��ة بالن�سخة

اخلام�سة من دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي يف قونية برتكيا من � 9إىل
� 18أغ�سط�س املقبل مب�شاركة � 6ألعاب هي �ألعاب القوى ،الرماية ،اجلودو،
الدراجات الهوائية ،امل�صارعة ورفع الأثقال.
ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر���ض اخل�ط��ة امل��و��ض��وع��ة م��ن ق�ب��ل الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للم�شاركة
ب�أوملبياد باري�س  2024من خالل الرتكيز على الألعاب الفردية القادرة
على املناف�سة ب��ال��دورة مثل �أل�ع��اب ال�ق��وى ،امل�صارعة ،اجل��ودو ،املالكمة،
ال�ت��اي�ك��وان��دو ،ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة وب�ع����ض الأل �ع��اب الأخ� ��رى ،ع�بر دعم
املنتخبات للح�صول على بطاقات الت�أهل واملناف�سة الأوملبية.
وناق�ش املجل�س اخلطة اال�سرتاتيجية املرفوعة من قبل الأمانة العامة
لتطوير املركز الوطني للطب الريا�ضي والت�أهيل عرب تزويده ب�أحدث
املعدات وال�ك��وادر الب�شرية ،فيما مت حتديد االحتفال باليوم الأومل�ب��ي يف واعتمد جمل�س الإدارة برنامج �صناعة الأبطال ال��ذي �سيتم من خالله وابتعاثها ملع�سكرات تدريبية و�إ��ش��راك�ه��ا يف ب�ط��والت خارجية الكت�ساب
ت�صميم برنامج فني يقام على مراحل متعددة النتقاء املواهب و�صقلها اخلربة وتخريج كوكبة من الأبطال من كال اجلن�سني.
الربع الثالث من العام احلايل .2022

�أبرزها يارمولينكو وماجد ح�سن  ..الآ�سيوي ي�سلط ال�ضوء على �صفقات دوري �أدنوك يف املريكاتو
•• �أبوظبي-وام:

�سلط االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ال�ضوء على �أبرز التعاقدات
التي �أبرمتها �أندية غرب �آ�سيا ،و�أبرز الراحلني عن �صفوف
هذه الأندية ،ومنها �أندية دوري �أدن��وك للمحرتفني خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية.
ومل يقت�صر الأم ��ر ع�ل��ى ان �ت �ق��االت ال�لاع�ب�ين و�إمن ��ا �شمل
التقرير حركة انتقاالت املدربني �أي�ضا ،ا�ستعدادا للمو�سم
املقبل من امل�سابقة  ،والذي ينطلق يف � 2سبتمرب القادم.
و�أ�شار "الآ�سيوي" على موقعه الإلكرتوين �إىل �أهم ال�صفقات
التي ج��رت على م��دار الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،وال�ت��ي قامت بها
الأن��دي��ة وك��ذل��ك تنقالت الالعبني الآ�سيويني يف املالعب
العاملية.
و�أك��د االحت��اد ال�ق��اري �أن اجلناح ال��دويل الأوك ��راين �أندري
يارمولينكو " 32عاما"من �أب��رز ال�صفقات التي �شهدها
ال��دوري الإماراتي للمحرتفني ،بان�ضمامه �إىل نادي العني
حامل لقب الن�سخة املا�ضية من الدوري قادماً من و�ستهام

الإجن�ل�ي��زي ..الفتا �إىل �أن الالعب �أنهى ف�ترة ا�ستمرت 4
�سنوات مع و�ستهام ،لين�ضم �إىل العني حتت قيادة �سريجي
ريربوف مدربه ال�سابق يف دينامو كييف الأوكراين.
وخا�ض �أندري طوال م�سريته مع الأندية  ،و�أبرزها دينامو
كييف وبورو�سيا دورمتوند الأمل��اين وو�ستهام 453 ،مباراة
�سجل خاللها  155هدفا و�صنع � 106أهداف.
ويف املقابل ،ق��رر الع��ب الو�سط ال��دويل الأوزب �ك��ي �أوتابيك
��ش��وك��وروف �إن �ه��اء رحلته م��ع ن��ادي ال���ش��ارق��ة ،متوجها �إىل
الدوري الرتكي مع نادي فاحت قرا جمرك.
وخ��ا���ض ��ش��وك��وروف خ�لال م�سريته م��ع ال�شارقة يف جميع
ال�ب�ط��والت  187م �ب��اراة �سجل خاللها  15ه��دف��ا و�صنع
.11
و�أ�ضاف التقرير " :انتقل �صانع اللعب الإماراتي عمر عبد
الرحمن "عموري" ،الفائز بجائزة �أف�ضل العب �آ�سيوي يف
 ،2016من ن��ادي �شباب الأهلي �إىل فريق الو�صل ،بعدما
ق��دم م�ستويات مميزة مع �شباب الأه�ل��ي يف دور املجموعات
لدوري �أبطال �آ�سيا ."2022

و�أ�صبح �شباب الأهلي خام�س ناد مب�سرية عموري ،حيث لعب
من قبل للعني والهالل ال�سعودي واجلزيرة.
وخا�ض عموري مع �شباب الأهلي يف املو�سم املا�ضي  13مباراة
بجميع البطوالت �سجل خاللها هدفني و�صنع � 3أهداف.
وتابع االحت��اد الآ�سيوي" :دوليان �آخ��ران يخو�ضان جتربة
جديدة ،حيث ترك العب الو�سط ماجد ح�سن ن��ادي �شباب
الأهلي بعد م�سرية امتدت  12عاماً لين�ضم �إىل ال�شارقة،
وعاد �سيبا�ستيان تيجايل �إىل الوحدة بعد عامني يف �صفوف
الن�صر".
وخا�ض ماجد ح�سن مع فريقه ال�سابق خالل املو�سم املا�ضي
 10مباريات �سجل خاللها هدفا واحدا  ..فيما �شهد م�شوار
تيجايل مع الن�صر يف املو�سم املا�ضي  22مباراة �سجل خاللها
� 9أهداف و�صنع � 6أهداف.
كما �أعلن نادي احتاد كلباء تعيني املدرب فرهاد جميدي على
ر�أ�س اجلهاز الفني ،حيث يعود جميدي �إىل الإمارات بعدما
لعب �سابقاً للو�صل وال�ع�ين ،و�ساهم يف ف��وز الأخ�ي�ر بلقب
دوري �أبطال �آ�سيا مبو�سم .2003-2002

«الهوكي» يكثف ا�ستعداداته لإعادة ت�شكيل املنتخب و�إقامة بطولة الدوري

•• دبي -وام:

ي �ك �ث��ف احت � ��اد الإم � � � ��ارات للهوكي
برئا�سة �سعادة عبد اهلل �سلطان الدح
ا��س�ت�ع��دادات��ه ح��ال�ي��ا لإع ��ادة ت�شكيل
منتخب وطني للعبة خالل الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة ،و�إق��ام��ة م�سابقة ال ��دوري
مب�شاركة  12فريقا  ،والعمل على
ا��س�ت�ق�ط��اب ال�لاع �ب�ين والالعبات
م��ن خمتلف الأع �م��ار ليكونوا نواة
ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات امل��در� �س �ي��ة والوطنية
للفرتة املقبلة.
و�أك��د �أحمد �سعيد ال�سويدي ،ع�ضو
جمل�س �إدارة االحتاد رئي�س اللجنة

الفنية� ،أن االحتاد �شارك يف فعاليات
"�صيفنا غري"� ،ضمن الفعاليات
ال�صيفية ب�إمارة ال�شارقة ،ك�شريك
�إ��س�ترات�ي�ج��ي م�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
الإم��ارات للتعليم املدر�سي من �أجل
ن�شر اللعبة والرتويج لها.
و�أو� �ض��ح �أن االحت ��اد ب���ص��دد توقيع

ات�ف��اق�ي��ة ��ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مع
م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي
لإق��ام��ة دورات تدريبية وحتكيمية
للمعلمني واملعلمات على م�ستوى
�إمارات الدولة لإدراج ريا�ضة الهوكي
يف امل ��دار� ��س احل �ك��وم �ي��ة  ،وكذلك
ا�ستقطاب الالعبني املوهوبني.

و��ش�ه��د �شهر م��ار���س امل��ا��ض��ي �إقامة
دورات تعريفية ب��ري��ا��ض��ة الهوكي
ملعلمي ومعلمات املدار�س اخلا�صة يف
كل من �أبوظبيوالعني وال�شارقة.
و�أ� �ش��ار ال���س��وي��دي �إىل �أن الرتكيز
��س�ي�ك��ون ع�ل��ى ال �ط�لاب والطالبات
م ��ن خم �ت �ل��ف امل ��راح ��ل ال �ع �م��ري��ة ،

ال�� �س� �ت� �ق� �ط ��اب ال �ل�اع � �ب �ي�ن اجل � ��دد
وت ��أ� �س �ي �� ��س م �ن �ت �خ �ب��ات مدر�سية
ومنتخبات وطنية.
و�أو�ضح �أن االحت��اد �أق��ام يف رم�ضان
امل��ا� �ض��ي ب �ط��ول��ة � �ش��ارك ف�ي�ه��ا 16
فريقا م��ن خمتلف �إم ��ارات الدولة
ك�م��ا ي �ت ��أه��ب ل�ت�ك��وي��ن ف��ري�ق�ين من

امل��واط �ن�ين ي�شاركان يف م�سابقاته
للمو�سم الريا�ضي 2023-2022
ل �ت��وف�ير ق��اع��دة �أ� �س��ا� �س �ي��ة لتكوين
م �ن �ت �خ��ب وط � �ن� ��ي خ� �ل��ال ال� �ف�ت�رة
املقبلة.
و�أ� �ض��اف" :نطمح لإق��ام��ة م�سابقة
لدوري املحرتفني ت�ضم  12فريقا

م��ن بينهم ف��ري�ق��ان م��ن املواطنني
م��دع��وم�ي�ن ب�ل�اع �ب�ي�ن حمرتفني،
لإك���س��اب�ه��م اخل�ب�رة ،وينطلبق هذا
�أي�ضا على العن�صر الن�سائي".
وق ��ال ال���س��وي��دي" :من امل�ت��وق��ع �أن
ينطلق املو�سم اجل��دي��د يف نوفمرب
امل �ق �ب��ل ،ح�ي��ث ت�ت��م عملية ت�سجيل

الأندية بداية من �سبتمرب .ويف �إطار
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،مت اع�ت�م��اد نظام
الت�سجيل الإل� �ك�ت�روين ال�ستمارة
املباراة بتدوين كافة بيانات املباراة
�إلكرتونيا و�إر�سالها للفرق مبا�شرة
ول�ل�ج�ن��ة امل �� �س��اب �ق��ات دون احلاجة
للنماذجالورقية ال�سابقة".

«رفع الأثقال» ي�شارك بالعبني والعبتني يف دورة الت�ضامن الإ�سالمي
•• دبي-وام:

واف��ق احت��اد الإم��ارات لرفع الأث�ق��ال على م�شاركة منتخب الإم��ارات بـ 4
العبني والعبات يف مناف�سات الن�سخة اخلام�سة ل��دورة �ألعاب الت�ضامن
الإ��س�لام��ي ،وامل �ق��ررة م��ن � 9إىل � 18أغ�سط�س املقبل مبدينة قونيا يف
تركيا.
و�أعلن حمد جمعة العجمي ،ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد ،رئي�س اللجنة
الفنية واملنتخبات� ،أن االحتاد وافق على م�شاركة كل من الالعبني ال�شيخ
خالد منت�صر القا�سمي ،و�أحمد م�صطفى �ضمن فئة ال�شباب ،والالعبتني

م��ي امل��دين وعلياء الب�ستكي �ضمن مناف�سات ال�سيدات يف ه��ذه الدورة،
مو�ضحا �أن الأمل كبري يف حتقيق نتائج طيبة خالل هذه امل�شاركة.
وق��ال العجمي :حر�ص جمل�س �إدارة االحت��اد منذ توليه زم��ام امل�س�ؤولية
على و�ضع م�صلحة املنتخبات الوطنية ،يف املقدمة دائما ،مع ال�سعي يف
نف�س ال��وق��ت لتو�سيع ق��اع��دة ممار�سي اللعبة ،واختيار �أف�ضل العنا�صر
القادرة على ت�شريف الإمارات ،بالتعاون مع العديد من اجلهات واملنظمات
احلكومية واخلا�صة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن االحت ��اد ح��ر���ص ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا لل�شباب
والنا�شئني ب�أوزبك�ستان الأ�سبوع املا�ضي ،لإك�ساب الالعبني اخلربة يف ظل

م�شاركة معظم �أبطال العامل يف هذه الفئة العمرية بالبطولة ،التي �شهدت
م�شاركة  45دولة.
وق��ال� :شاركنا بالعبني م��ن النا�شئني؛ �أحدهما ح�م��دان ال�شحي ،الذي
�شارك لأول مرة يف بطولة دولية خارج الوطن ،و�سبق له �أن �شارك فقط
يف بطولة غرب �آ�سيا  2020بالإمارات ،وجنح خالل البطولة الآ�سيوية
ب�أوزبك�ستان يف ك�سر رقمه ال�سابق بزيادة  10كجم عن املجموع العام وحقق
املركز ال�سابع.
و�أ� �ض��اف :ال�لاع��ب ال�ث��اين ه��و �أح��د املوهوبني وه��و ال�شيخ خالد منت�صر
القا�سمي ،والذي ك�سر رقمه ال�سابق �أي�ضا يف بطولة �آ�سيا الأخرية بفارق

 10كجم �أي�ضا عن وزنه ال�سابق ،وي�ستعد الالعب حاليا للم�شاركة يف دورة
الت�ضامن الإ�سالمي ،ويتوقع له �أن يقدم مع زميله �أحمد م�صطفى �أداء
�أف�ضل خالل هذه الدورة ،من خالل وزين  67و 81كجم .و�أ�شار �إىل �أن
الآم��ال معلقة �أي�ضا على الالعبتني مي امل��دين يف وزن  71كجم وعلياء
الب�ستكي يف وزن  64كجم ،لتقدمي م�ستويات متميزة وحتقيق نتائج طيبة
خالل هذه امل�شاركة �أي�ضا .و�أك��د العجمي �أن جمل�س �إدارة االحت��اد و�ضع
ا�سرتاتيجية هدفها االهتمام بفئة النا�شئني وال�شباب بالتعاون مع الهيئات
املختلفة لت�أهيل جيل ق��ادر على املناف�سة بقوة يف اال�ستحقاقات املقبلة،
خا�صة �أن طموح االحتاد هو املناف�سة عاملياً والت�أهل للأوملبياد املقبل.
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«الدرع اخلريية» � ..ضربة بداية «مئوية» ملو�سم مثري للكرة الإجنليزية
•• �أبوظبي-وام:

18

على م��دار �شهور طويلة يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،دارت املناف�سة ال�شر�سة بني
مان�ش�سرت �سيتي وليفربول على لقب الدوري الإجنليزي قبل �أن يحرز الأول
لقب البطولة ليكون الرابع له يف �آخر  5موا�سم.
وبعد �أيام قليلة تتجدد املناف�سة بني الفريقني ،ولكن كال منهما �سيكون على
بعد دقائق فقط من �إحراز لقب �آخر ي�ضاف �إىل �سجل �إجنازاته حيث يلتقي
الفريقان يف مباراة ك�أ�س الدرع اخلريية "ك�أ�س ال�سوبر الإجنليزي" .
و�إىل جانب �أهمية هذه البطولة ،التي متثل �سنويا �ضربة البداية يف املو�سم
الكروي ب�إجنلرتا ،حتظى هذه الن�سخة ب�أهمية بالغة كونها الن�سخة املئوية
لبطولة الدرع اخلريية ما يجعلها ن�سخة تاريخية ي�سعى كل من الفريقني

�إىل التتويج بلقبها.
وي�ضاعف من االهتمام بهذه الن�سخة �أنها جتمع بني �أبرز فريقني يف الكرة
الإجنليزية على مدار ال�سنوات الأخرية والفريقني اللذين فر�ضا هيمنتهما
على معظم �ألقاب الكرة الإجنليزية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وعلى �سبيل املثال ،مل يك�سر احتكار مان�ش�سرت �سيتي للقب يف املوا�سم اخلم�سة
املا�ضية �سوى ليفربول الذي توج باللقب يف مو�سم . 2020 - 2019
واقت�سم الفريقان �أل �ق��اب ال�ك��رة الإجن�ل�ي��زي��ة يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي حيث توج
مان�ش�سرت �سيتي باللقب الأك�ث�ر �أهمية و�أح��رز بطولة ال��دوري فيما توج
ليفربول بثنائية الك�أ�س "ك�أ�س �إجنلرتا وك�أ�س رابطة املحرتفني".
وع�ن��دم��ا يلتقي ال�ف��ري�ق��ان ي��وم ال�سبت املقبل يف م �ب��اراة ال ��درع اخل�يري��ة ،
�سيبحث كل منهما عن مكان مميز يف تاريخ البطولة كونها الن�سخة املئوية

و�ضربة البداية يف مو�سم يتوقع املتابعون �أن يكون من �أقوى املوا�سم علما ب�أن
الفريقني نف�سهما هما الأقوى تر�شيحا حتى الآن للمناف�سة على اللقب.
وبعد  9موا�سم متتالية �أقيمت فيها املباراة على ا�ستاد "وميبلي" العريق
بالعا�صمة لندن� ،سيخو�ض مان�ش�سرت �سيتي بطل ال��دوري وليفربول بطل
ك�أ�س �إجن�ل�ترا ه��ذه الن�سخة من م�ب��اراة ال��درع اخلريية على ا�ستاد "كينج
باور" يف لي�سرت.
ونقلت امل�ب��اراة �إىل ه��ذا امللعب الن�شغال ا�ستاد "وميبلي" يف ال�ي��وم التايل
مبا�شرة " 31يوليو اجلاري" باملباراة النهائية لبطولة ك�أ�س �أمم �أوروبا
لل�سيدات "يورو  "2022التي ت�ست�ضيفها �إجنلرتا حاليا.
و�سبق لليفربول الفوز بلقب الدرع اخلريية  10مرات كان �آخرها يف 2006
و�إن �شهدت ن�سخة � 2020آخر ظهور �سابق للفريق يف هذه املباراة عندما

خ�سر �أمام �أر�سنال بركالت الرتجيح ،فيما �أحرز مان�ش�سرت �سيتي اللقب 6
مرات �سابقة كان �أحدثها يف  2019بينما خ�سر املباراة �أمام لي�سرت �سيتي
يف العام املا�ضي.
وفيما ت�صب الرت�شيحات ب��درج��ة �أك�بر قليال يف �صالح مان�ش�سرت �سيتي
النتزاع �أول �ألقاب الكرة الإجنليزية يف مو�سم  ،2023 - 2022يبدو من
ال�صعب عمليا التكهن مبا �ست�سفر عنه املباراة يف ظل قوة الفريقني وتدعيم
�صفوفهما بعنا�صر مميزة خالل املريكاتو ال�صيفي احلايل.
كما �أن كال منهما ف�شل يف فر�ض هيمنته على الآخ��ر يف �آخ��ر  5مباريات
بينهما حيث انتهت  3منها بالتعادل مقابل انت�صار لكل منهما ما مينح
املتابعني للمباراة توقعات كبرية مب�شاهدة مواجهة من العيار الثقيل مع
�ضربة البداية للمو�سم اجلديد.

بعد �إحرازه ذهبيتني وف�ضية يف بطولة �آ�سيا لل�شباب

الأوملبية العراقية ُت ِع ّد الرباع
علي ي�سر لآ�سياد هانغت�شو
•• بغداد-الفجر:

�أ� �ش��ادت اللجنة الأومل�ب�ي��ة العراقية
ب��الإجن��از ال��ذي حققه ال��رب��اع علي
ي �� �س��ر ب� � ��إح � ��رازه االث� �ن�ي�ن املا�ضي
م �ي ��دال �ي �ت�ي�ن ذه �ب �ي �ت�ي�ن و�أخ � � ��رى
ف�ضية يف يف بطولة �آ�سيا للنا�شئني
وال�شباب برفع الأثقال.

وه � �ن � ��أ رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة االوملبية
ال�ع��راق�ي��ة ،الأ� �س �ت��اذ رع��د حمودي،
ي���س��ر ع �ل��ى الإجن � ��از ال �ك �ب�ير الذي
ح �ق �ق��ه ،م� ��ؤك ��دا م�ت��اب�ع��ة م�سريته
االوملبية وحت�ضريه ملناف�سات دورة
الألعاب الآ�سيوية هانغت�شو 2022
واوملبياد باري�س .2024
وا� �س �ت �ق �ب��ل االم �ي��ن ال� �ع ��ام للجنة

االوملبية العراقية هيث عبد املجيد
�أم�س الأول الثالثاء يف مطار بغداد
الدويل وفد املنتخب ،و�أ�شاد بالإجناز
الذي حققه ي�سر يف املحفل القاري،
م ��ؤك��دا موا�صلة اللجنة الأوملبية
دعمها املمكن الحت��اد الأث�ق��ال وكل
االحت� ��ادات ال��وط�ن�ي��ة والريا�ضيني
املتميزين ال�ستثمارهم يف حتقيق

الإجناز العايل على املدى البعيد.
و�أحرز الرباع العراقي ي�سر االثنني
ذه �ب �ي �ت�ين وف �� �ض �ي��ة يف مناف�سات
 109كلغ يف بطولة �آ�سيا للنا�شئني
وال���ش�ب��اب يف ال�ع��ا��ص�م��ة االوزبكية
ط�شقند.
ميدالتيتني ف�ضيتني يف اخلطف ال�ع��امل حت��ت  20ع��ام��ا يف اليونان
وك� � ��ان ي �� �س��ر ح �ق��ق  171ك �ل��غ يف حقق يف ال�ن�تر  202كلغ ليكتفي بر�صيد  373كلغ.
اخل �ط��ف ل �ي �ح��رز ال��ذه �ب �ي��ة ،فيما بالف�ضية ،ث��م ن��ال ذهبية املجموع و�سبق للرباع العراقي ي�سر �أن �أحرز واملجموع يف الوزن نف�سه يف بطولة مطلع مايو املا�ضي.

الأوملبية البحرينية حتفز منتخب
الطائرة قبل امل�شاركة ببطولة �آ�سيا
•• املنامة-الفجر:

طالب الأمني العام للجنة الأوملبية البحرينية فار�س الكوهجي العبي
منتخب ب�لاده للكرة الطائرة بتحقيق مركز متقدم يف بطولة �آ�سيا
ببانكوك من � 7إىل � 14أغ�سط�س املقبل.
وزار الكوهجي ت��دري�ب��ات املنتخب قبل امل �غ��ادرة �إىل ت��اي�لان��د خلو�ض
مع�سكر خارجي وامل�شاركة يف البطولة ،حيث ا�شاد بامل�سرية املتميزة للكرة

الطائرة على �سعيد االجنازات اخلليجية والعربية ،وحث الالعبني على
م�ضاعفة اجلهد يف البطولة اال�سيوية لتحقيق مركز متقدم ونتائج
�إيجابية و�أداء م�شرف.
و�أ�ضاف :تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل ثاين وحر�صا
م��ن اللجنة االوملبية على دع��م املنتخبات الوطنية ،ف�إننا نقف معكم
ون ��ؤازرك��م يف ه��ذه امل���ش��ارك��ة الآ��س�ي��وي��ة ون ��أم��ل ب ��أن ن�ك��ون �ضمن نخبة
املنتخبات القارية و�صوال نحو املناف�سة م�ستقبال.

بر�شلونة يعر�ض عم ً
ال رقمي ًا م�ستوحى من
هدف كرويف يف مزاد
اقتحم ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين
ع � � ��امل ال� � ��رم� � ��وز غ �ي��ر ال� �ق ��اب� �ل ��ة
ل�لا� �س �ت �ب��دال NFT (Non-
 )fungible tokenبعد �أن
عر�ض عم ً
ال م�ستوحى من هدف
لأ� �س �ط��ورت��ه ال ��راح ��ل الهولندي
ي��وه��ان ك��روي��ف يف �شباك �أتلتيكو
مدريد ،يف مزاد تابع لدار �سوذبيز
للمزادات يف نيويورك.
وي� � �ع � ��ود ال� � �ه � ��دف ل � �ت� ��اري� ��خ 22
دي�سمرب(كانون الأول) ،1973

و�سجله ك��روي��ف يف �شباك حار�س
"الأتلتي" حينها ،ميجيل رينا.
وي �ح �م��ل ال �ع �م��ل الأول م ��ن هذا
ال �ن��وع ع �ن��وان "In A Way,
� "Inmortalأو "بطريقة
م��ا ،خالد" ،و�سيتم بيعه يف مقر
دار امل � � ��زادات مب��دي �ن��ة نيويورك
الأم��ري �ك �ي��ة يف الـ 29م��ن يوليو
(مت� � � ��وز) اجل� � � � ��اري ،رغ� � ��م قبول
العرو�ض منذ �أيام قليلة.
و�أو��ض��ح دار امل ��زادات ،ال��ذي و�صف

ان�سحاب كرييو�س من دورة �أتالنتا للإ�صابة

�أعلن الأ�سرتايل نيك كرييو�س ان�سحابه من مناف�سات الفردي لدورة �أتالنتا
الأمريكية لكرة امل�ضرب ( 250نقطة) جراء تعر�ضه لإ�صابة يف الركبة ،حيث
كان من املتوقع �أن يعود �إىل مالعب الكرة ال�صفراء بعد و�صوله �إىل نهائي
بطولة وميبلدون ،ثالثة البطوالت الأربع الكربى .ون�شر الالعب عرب موقعه
على ان�ستغرام "�أنا مت�أ�سف جداً لعدم متكني من اللعب� .سبق يل �أن فزت بهذه
الدورة مرة ،وكما تعلمون� ،أم ّر حالياً ب�أف�ضل فرتة يل يف عامل كرة امل�ضرب".
وتابع كرييو�س الذي و�صل �إىل نهائي وميبلدون يف  10ال�شهر احلايل حيث
خ�سر �أم ��ام ال�صربي ن��وف��اك ديوكوفيت�ش ،يف �شريط م���ص�وّر ت��وج��ه خالله
جلماهري �أتالنتا "كل ما �أريده ،هو �أن اقدّم اال�ستعرا�ض ور�ؤية قدراتي .ولكني
ل�ست ب�صدد تقدمي �أف�ضل م�ستوياتي اليوم" .ورغم ان�سحابه من الفردي �إ ّال
�أن كرييو�س ،الفائز باللقب عام  2016والذي كان من املرجح �أن يبد�أ مو�سمه
على املالعب ال�صلبة يف ال��والي��ات املتحدة ه��ذا اال�سبوع� ،أم��ل يف التمكن من
متابعة مغامرته يف فئة الزوجي حيث و�صل �إىل الدور ربع النهائي مع مواطنه
ثانا�سي كوكيناكي�س .قال بهذا ال�صدد "�س�أحافظ على �آم��ايل ورمب��ا �ساكون
قادراً على امل�شاركة يف الزوجي مع ثانا�سي هذا الأ�سبوع".

NOTIFICATION
Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

ال �ع �م��ل ب ��أن ��ه "عمل ف �ن��ي �سمعي
ب �� �ص��ري رق �م��ي  NFTي�ستحق
هوليوود"� ،أن� ��ه �إىل ج��ان��ب هذا
ال��رم��ز غ�ي�ر ال �ق��اب��ل لال�ستبدال
امل �ت �ح��رك امل �� �س �ت��وح��ى م ��ن هدف
كرويف ،يت�ضمن املزاد �أربعة رموز
�أخ� � ��رى غ�ي�ر ق��اب �ل��ة لال�ستبدال
ي�ت���ض�م��ن ك��ل م�ن�ه��ا � �ص��ورة ثابتة
للن�سخة املتحركة.
ك �م��ا �أ�� �ض ��اف ال� � ��دار �أن امل�شرتي
�سيح�صل �أي���ض�اً على �سل�سلة من

امل��زاي��ا مثل ال��و��ص��ول �إىل تدريب
النادي وجت��ارب كبار ال�شخ�صيات
( ،)VIPو�سيتم ت�سميته "ال�سفري
الرقمي للرب�سا".
و ُت �ظ �ه��ر ال �ل �ق �ط��ات ك ��روي ��ف وهو
ي �خ��رج م��ن امل ��اء م�غ�ط��ى بالذهب
وي��رت �ف��ع يف ال� �ه ��واء ل��دف��ع الكرة
ب� ��اجل� ��زء اخل� ��ارج� ��ي م� ��ن حذائه
الأمين.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د جن��ل الأ�سطورة
ال � ��راح � ��ل يف  ،2016ج� � ��وردي

NOTIFICATION
Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

NOTIFICATION
70392

6938/2022/253 cheque execution
Notification by publication of payment
Notification details
To the defendant : 1- Nassar Arakel
Unknown residence
Since the plaintiff : ghulam hadarat kula eabdalghafar
Has filed the above mentioned executive lawsuit and
obligated you to pay the executive amount of 25000 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.

70392

3536/2022/253 cheque execution
Notification by publication of payment
Notification details
To the defendant : 1- Vishal Varghese
Unknown residence
Since the plaintiff : Ismatullah Sherdad
Has filed the above mentioned executive lawsuit and
obligated you to pay the executive amount of 462105 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.

Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

70392

Notifications
Notification by Publication
11/2022/1147 Civil District
Notification by Publication Details:
To the Defendant
1- BEST WAY HUMAN RESOURCES CONSULTANCIES
Unknown Place of Residence
The Plaintiff / Abdulrahman Abdulla Saleh Mohamed Al-Ali
His Representative / Amal Hassan Mohamed Haji Karam
A case has been filed against you, and its subject is a claim to oblige the
Defendant by paying an amount of (17000 AED) with compensation by an
amount of 2000 Dirhams, with fees, expenses, attorney's fees and interest
by 12% from the delivery of the financial compensation on 11/09/2022
until full payment and the judgment shall be executing immediately without
bail. A session was set for it on Tuesday dated 02/08/2022 at 09:00 am in
the Litigation Room (remotely) and BUILDING_DESC, so you or your
representative are required to attend and you must submit your memorandums
or documents to the court at least three days before the session.

ومل ي�ك���ش��ف ال � ��دار يف ب �ي��ان��ه عن
ال�سعر املُقدّر ال��ذي قد ي�صل �إليه

هذا العمل كما اعتاد يف منا�سبات
�سابقة.

NOTIFICATION
70392

3747/2022/253 cheque execution
Notification by publication of payment
Notification details
To the defendant : 1- Bliss International Consultant
2-Vishal Varghese - Unknown residence
Since the plaintiff : ghulam hadarat kula eabdalghafar
Has filed the above mentioned executive lawsuit and
obligated you to pay the executive amount of 200000.00
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.

United Arab Emirates
Ministry of Justice

NOTIFICATION
Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

ك ��روي ��ف� ،أن � ��ه "�سيتم رب� ��ط هذا
ال�ع�م��ل ‘بطريقة م��ا ،خالد’ �إىل
الأبد ب�إرث والدي .كان من املمكن
�أن ي�ك��ون مفتونا ب��ر�ؤي��ة �أن �أحد
�أجمل �أه��داف��ه مع ن��ادي بر�شلونة
ك� ��ان م �� �ص��در �إل� �ه ��ام لإجن � ��از هذا
العمل الفني الرقمي الفريد".
و�سيكون ه��ذا العمل ال��رق�م��ي هو
الأول من بني جمموعة من 10
رموز غري قابلة لال�ستبدال �سيتم ت�ف�ت��ح ط��ري�ق��ا ج��دي��دا للمداخيل
تقدميها واحدة تلو الأخرى ،والتي للفريق الإ�سباين.

Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

70392

3537/2022/253 cheque execution
Notification by publication of payment
Notification details
To the defendant : 1- Bliss International Consultant
2-Vishal Varghese - Unknown residence
Since the plaintiff : Ismatullah Sherdad
Has filed the above mentioned executive lawsuit and
obligated you to pay the executive amount of 200000.00
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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605
REQUEST OF PUBLICATION IN EXECUTION CASE
To :The Convinced : SAYED JAMSHAID SHAH DORAN SHAH
Whereas on date of judgment declaration date with attached copy issued
in favor of the appellant
Execution Creditor OMAR HUMAID OBAID HUMAID ALSHAMSI,
Nationality : United Arab Emirates
In the above mentioned case
to execute the following:
Total amount including fees and expenses : 5233520
Therefore you are liable to execute what is mentioned in the above
execution document within (15) days from date of notification to you with
this announcement.
Court shall process legally prescribed forceful execution against you in
the event of your failure thereof.
Judge/ AHMED TALAAT ABDULSADIG MOHAMMED
SHARJAH FEDERAL FIRST INSTANCE COURT
EXECUTION CIVIL COURT

70392

Date 28/ 7/ 2022 Issue No : 13605

70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.:211/2022/516-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1135/2021_partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 271.335), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building
 - Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.aeMakkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Hussein Muridi Awes, his capacity: Defendant
2- Muna Kassim Addo, her capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 271.335) to the
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Mahmoud Ghulam Al Balooshi
Date of approval/26-07-2022 08:28:25
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�أن�شيلوتي �سيختار ت�شكيلته بهذه الطريقة!
�أكد مدرب ريال مدريد ،الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي� ،أن
الالعبني الذين فاوزا بدوري �أبطال �أوروبا "�سيكون لهم
الأولوية" يف الت�شكيلة الأ�سا�سية التي �ستخو�ض مباراة
ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي.
و�سيناف�س "امللكيط على ه��ذا اللقب �أم ��ام �إينرتاخت
فرانكفورت الأملاين يف العا�صمة الفنلندية ،هل�سنكي يف
العا�شر من �أغ�سط�س (�آب) املقبل.
وج��اءت ت�صريحات �أن�شيلوتي عقب التعادل �أم��ام كوبا
�أمريكا املك�سيكي  2-2يف املباراة الودية التي جمعت بني

بايرن ميونيخ مل ي�ضم رونالدو
لأن «فل�سفته خمتلفة»

ك���ش��ف ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لنادي
بايرن ميونيخ الأمل��اين �أوليفر كان
�أ�سباب ع��دم �ضم النجم الربتغايل
ك��ري �� �س �ت �ي��ان��و رون � ��ال � ��دو ال ��راغ ��ب
ب��ال��رح �ي��ل ع ��ن ن ��ادي ��ه مان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د الإن �ك �ل �ي��زي ،م �ع �ت�براً ان
"فل�سفة بايرن خمتلفة عن كل ما
م ّثله الالعب خالل م�سريته".
وب �ع��د ت�ك�ه�ن��ات ح ��ول ��س�ع��ي النادي
ال �ب��اف��اري ل���ض��م �أف �� �ض��ل الع ��ب يف
ال �ع��امل خم�س م ��رات وال �ب��ال��غ 37
ع��ام�اً راه �ن �اً� ،أم ��اط ك��ان اللثام عن
خبايا املناق�شات داخ��ل �أ��س��وار بطل
�أملانيا يف الأعوام الع�شرة املا�ضية.
ق��ال ك��ان ل�صحيفة "بيلد" املحلية
الوا�سعة االنت�شار "ناق�شنا املو�ضوع
داخ�ل�ي�اً ،و�إال مل��ا قمنا بعملنا ب�شكل
� �ص �ح �ي��ح� � .ش �خ �� �ص �ي �اً ،اع� �ت� �ق ��د ان
ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو �أح ��د �أعظم
ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ع��ا��ش��وا على هذا
الكوكب".
وت ��و� ّ��ص ��ل ال �ف��ري��ق الأح� �م ��ر ال ��ذي
خ �� �س��ر ه ��داف ��ه ال �ب��ول �ن��دي روب� ��رت
ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي ل���ص��ال��ح بر�شلونة
الإ�سباين� ،إىل خال�صة انه "برغم
ال �ت �ق��دي��ر ل ��رون ��ال ��دو� ،إال ان� ��ه لن
ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع فل�سفتنا يف الو�ضع
احل � � ��ايل ...رون ��ال ��دو الع ��ب رائ ��ع،
لكن فل�سفة بايرن ميونيخ خمتلفة
متاماً عن كل ما مثله هذا الالعب
طوال م�سريته".
وك ��ان رون ��ال ��دو ع ��اد ال �ث�لاث��اء �إىل
مق ّر متارين ناديه يونايتد ،الجراء

حم � ��ادث � ��ات م � ��ع م� � � ��درب ال �ف ��ري ��ق
اجل��دي��د ال�ه��ول�ن��دي �إري ��ك ت��ن هاغ
ح �ي��ال م�ستقبله م��ع "ال�شياطني
احلمر" ،بعد �أن غاب عن مع�سكره
ال�ت��دري�ب��ي يف ت��اي�لان��د وا�سرتاليا
لأ�سباب عائلية.
و�صل الـ"دون" �إىل مق ّر كارينغتون
التدريبي م��ع وكيل �أع�م��ال��ه جورج
مندي�ش ،و�شوهد ا�سطورة تدريب

ال �ف��ري��ق ال �� �س��اب��ق ال �� �س�ير �أليك�س
فريغو�سون ي�صل �أي�ضاً �إىل املق ّر،
ف�ي�م��ا �أ� �ش��ارت ت�ق��اري��ر اىل ان��ه كان
يح�ضر اجتماع جمل�س �إدارة عادي
م��ع ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ريت�شارد
�أرنولد.
وقال تن هاغ مطلع ال�شهر احلايل
ان رونالدو "لي�س للبيع"" :نخطط
لرونالدو معنا هذا املو�سم ،واتطلع

للعب معه".
وباال�ضافة �إىل بايرن ،ارتبط ا�سم
رون ��ال ��دو ب��االن �ت �ق��ال �إىل ت�شل�سي
الإن � �ك � �ل � �ي� ��زي و�أت� �ل� �ت� �ي� �ك ��و م ��دري ��د
الإ�سباين.
لكن رئي�س �أتلتيكو مدريد �إنريكي
� �س�يري �� �س��و ق� ��ال ان ق � ��دوم النجم
ال �� �س ��اب ��ق ل �ل �غ ��رمي ري � � ��ال م ��دري ��د
"م�ستحيل عملياً".
ق ��ال ل�صحافيني ال �ث�لاث��اء "�سبق
�أن ق�ل��ت ه��ذا االم ��ر ع��دة م ��رات ،ال
اعرف من اخرتع ق�صة كري�ستيانو
رون��ال��دو ،ل�ك��ن ��س��أخ�برك��م ان��ه من
امل�ستحيل عملياً ان ي�أتي �إىل �أتلتيكو
مدريد".
�أ�� �ض ��اف "ال�شائعات ه��ي �شائعات
ويجب �أن تظل �شائعات� .إذا وا�صلت
ت ��أج �ي ��ج ال �� �ش��ائ �ع��ات ،ف �� �س �ت �ب��دو يف
النهاية ك�أنها ��ش��يء حقيقي ،وهي
لي�س كذلك".
وانهى جنم ري��ال مدريد الإ�سباين
ويوفنتو�س الإيطايل ال�سابق املو�سم
امل��ا� �ض��ي ك ��أف �� �ض��ل ه� ��داف للفريق
بر�صيد  24هدفاً .لكن فريقه ح ّل
يف مركز �ساد�س خميب يف الدوري،
ما حرمه فر�صة امل�شاركة يف دوري
�أبطال �أوروبا.
وي�ستهل يونايتد م�شواره يف الدوري
يف � 7آب�/أغ �� �س �ط ����س �أم� ��ام �ضيفه
ب ��راي� �ت ��ون ،ب �ع��د ن �ه��اي��ة مبارياته
االع� ��دادي� ��ة � �ض��د �أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
الإ�سباين يف ال�نروج وراي��و فايكانو
الإ�سباين يف "�أولد ترافورد".

الفريقني على ملعب �أوراكل يف مدينة �سان فران�سي�سكو �سيبايو�س قدماً مباراة "جيدة".
الأمريكية.
وع��ن امل�ب��اراة القادمة �أم��ام يوفنتو�س الإي�ط��ايل ،والتي
وع��ن ه��ذا اللقاء ،ال��ذي ي�أتي �ضمن اجلولة الأمريكية �ستكون الأخرية قبل ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي و�سيختتم بها
ال�ت��ي ي�ق��وم بها امللكي ل�ل�إع��داد للمو�سم اجل��دي��د ،قال الريال جولته يف الواليات املتحدة يف  30يوليو (متوز)
امل��درب الإيطايل "لقد قدمنا مباراة جيدة ،لكن ميكن اجلاري ،ك�شف املدرب �أن داين كارباخال ،الذي تعافى من
مالحظة �أن�ه��م يلعبوا ال ��دوري املحلي اخل��ا���ص بهم يف �إلتواء يف الكاحل "�سيح�صل على دقائق لعب".
نف�س الوقت" ،يف �إ�شارة �إىل �أن ال��دوري املك�سيكي قائم وعن كرمي بنزميا ،الذي �سجل الهدف الأول للريال يف
حالياً.
مواجهة �أمريكا� ،أب��رز �أن�شيلوتي �أن املهاجم الفرن�سي
ً
كما �أبرز �أن�شيلوتي �أن الفرن�سي �إدواردو كامافينجا وداين "ي�صبح العبا �أف�ضل مع كل عام مير".

�سواري�س ين�ضم �إىل فريق
بداياته نا�سيونال
ت��و� �ص��ل ال� �ه ��داف الأوروغ� ��وي� ��اين
لوي�س �سواري�س التفاق مبدئي مع
فريق بداياته الكروية نا�سيونال
من �أجل العودة اىل �صفوفه لفرتة
ث�لاث��ة �أ�شهر قبل م��ون��دي��ال قطر
املقرر نهاية العام احلايل ،وفق ما
�أفاد .
وت ��رك اب ��ن الـ 35ع��ام �اً �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين يف نهاية املو�سم
امل��ا��ض��ي ويبحث ع��ن ف��ري��ق جديد
للدفاع عن �أل��وان��ه ،لكن يبدو �أنه
مل ي�ج��ده ح�ت��ى الآن م��ا �سيجعله
يعود اىل نا�سيونال بعقد لثالثة
�أ�شهر حت�ضرياً خلو�ض م�شاركته
الرابعة يف ك�أ�س العامل.
وق��ال ال �ه��داف ال�ت��اري�خ��ي ملنتخب
الأوروغ � � � � ��واي يف م �ق �ط��ع فيديو
ال�ث�لاث��اء "�أو ًال� ،أود �أن �أ�شكركم
(ن��ا��س�ي��ون��ال) ع�ل��ى امل ��ودة الكبرية
التي �أظهرمتوها يل ولعائلتي يف
الأيام القليلة املا�ضية".
و�أ�� � �ش � ��ار اىل �أن ذل � ��ك ج �ع��ل من
امل�ستحيل "رف�ض �إمكانية العودة
من �أجل اللعب لنا�سيونال ولدينا
اتفاق مبدئي مع النادي".
وب � � � ��د�أ � � �س ��واري � �� ��س م� ��� �س�ي�رت ��ه يف
نا�سيونال الذي منحه يف � 18أيار/
مايو  2005بداياته مع الفريق
الأول يف عمر الثامنة ع�شرة.
وب �ع��د م��و� �س��م ك��ام��ل م ��ع الفريق
الأول ،ان �ت �ق��ل اىل غرونينغن
الهولندي وبعدها بعام فقط اىل
مناف�سه املحلي ال�ع�م�لاق �أياك�س

�أم�سرتدام.
لفت الأوروغوياين انتباه ليفربول
الإنكليزي الذي �ضمه عام ،2011
وب �ع��د ث�ل�اث��ة م��وا� �س��م ون �� �ص��ف يف
"�أنفيلد" ان�ت�ق��ل اىل بر�شلونة
الإ��س�ب��اين يف �صفقة جت��اوزت 80
مليون يورو.
ويف ك��ات��ال��ون �ي��ا ،ح���ص��د �سواري�س
النجاح حيث ف��از ب�أربعة �ألقاب يف
ال ��دوري الإ��س�ب��اين ودوري �أبطال

�أوروبا عام  ،2015قبل �أن يتخلى
عنه ع��ام  2020م��ا جعله ين�ضم
اىل اخل�صم املحلي �أتلتيكو مدريد
الذي توج �أي�ضاً معه بلقب الدوري
عام .2021
والآن ،م ��ن امل �ق ��رر �أن ي �ع��ود اىل
نا�سيونال حيث �سيوقع عقداً ملدة
ثالثة �أ�شهر من �أج��ل �أن يخو�ض
م�ع��ه دوري الإي � ��اب "كالو�سورا"
� �ض �م��ن حت �� �ض�ي�رات��ه ال�شخ�صية

خلو�ض ك�أ�س العامل املقررة يف قطر
ب�ين  21ت�شرين الثاين/نوفمرب
و 18كانون الأول/دي�سمرب.
و�أ� �ش��ار ��س��واري����س اىل �أن ��ه "�سيتم
االنتهاء من التفا�صيل يف ال�ساعات
امل �ق �ب �ل��ة ون� ��أم ��ل �أن ن �ت��و� �ص��ل اىل
االتفاق الذي نرغب به جميعاً و�أن
نتمكن من اال�ستفادة الق�صوى من
ه��ذه امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة و�أن نرى
بع�ضنا يف الأيام املقبلة".

ريال ما زال يبحث عن فوزه الأول

ثنائيتان لدميبلي وكني يف تعادل بر�شلونة مع يوفنتو�س
تعادل بر�شلونة الإ�سباين ويوفنتو�س الإيطايل  2-2يف داال�س �ضمن لقاء ودي خالل جولتهما الأمريكية اال�ستعدادية للمو�سم الكروي اجلديد ،وذلك بثنائية لكل من الفرن�سي عثمان دميبيليه
وموي�س كني.
على ملعب "كوتون بول" ،و�ضع دميبيليه بر�شلونة يف املقدمة بعد مرور  34دقيقة بتخطيه ك ً
ال من الكولومبي خوان كوادرادو والربازيلي �أليك�س �ساندرو قبل الت�سجيل يف �شباك
احلار�س البولندي فويت�شيخ ت�شيت�شني.
وجاء رد يوفنتو�س بعد  5دقائق حني عو�ض ك��وادرادو خط�أه يف الهدف االفتتاحي لرب�شلونة بتمريره كرة عر�ضية و�صلت اىل كني الذي �أودعها �شباك احلار�س الأملاين
مارك�-أندري تري �شتيغن.
لكن الكولومبي �أخط�أ جمدداً و�سمح لدميبيليه يف �إعادة بر�شلونة اىل املقدمة حني ف�شل يف تدخله الدفاعي على الالعب الفرن�سي الذي
تخطى مانويل لوكاتيلي و�أر�سل الكرة يف ال�شباك الإيطالية (.)40
و�أجرى مدرب بر�شلونة ت�شايف تعديالت باجلملة خالل ا�سرتاحة ال�شوطني ،بينها دميبيليه الذي ترك مكانه للوافد اجلديد الربازيلي
رافينيا ،فكان الأخري قريباً من تعزيز تقدم الفريق الكاتالوين بت�سديدة بعيدة لكن احلار�س البديل ماتيا بريين �أنقذ فريقه برباعة
وحرم العب ليدز يونايتد الإنكليزي ال�سابق من الو�صول اىل �شباكه.
ورغ��م �أف�ضلية بر�شلونة الوا�ضحة يف م�ستهل ال�شوط الثاين ،جنح يوفنتو�س ال��ذي غاب عنه العبه اجلديد-القدمي
الفرن�سي ب��ول بوغبا ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،يف �إدراك التعادل بعدما تابع كني الكرة يف ال�شباك عقب لعبة ثنائية بني
ال�سوي�سري ديني�س زكريا ولوكاتيلي (.)52
وكان بر�شلونة قريباً من ا�ستعادة تقدمه لكن احلظ عانده بعدما اردت الكرة من العار�ضة �إثر ركلة حرة لرافينيا ،ثم
و�صلت الكرة اىل �أن�سو فاتي الذي �سددها قو�سية من م�شارف املنطقة لرتتد هذه املرة من القائم (.)68
وف�شل بعدها �أي من الفريقني يف تهديد مرمى الآخر و�سط ظهور باهت للوافد اجلديد اىل بر�شلونة الهداف
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي الذي ا�ستبدله ت�شايف يف منت�صف ال�شوط الثاين.
وكان بر�شلونة ا�ستهل جولته الأمريكية التي يختتمها ال�سبت �ضد نيويورك ريد بولز ،بالفوز على �إنرت ميامي
ب�سدا�سية نظيفة ثم تغلب �1-صفر على غرميه املحلي ريال مدريد بطل الدوري الإ�سباين ودوري �أبطال �أوروبا
الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول يف هذه اجلولة اال�ستعدادية ،بعدما تعادل الثالثاء على ملعب "�أوراكل بارك"
يف �سان فران�سي�سكو مع كلوب �أمريكا املك�سيكي .2-2
وكان فريق املدرب الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي يف طريقه حل�سم اللقاء ،قبل �أن يحرمه منه العبه ال�سابق الإ�سباين
�ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء يف الدقيقة  82من املباراة التي بد�أها النادي امللكي ب�شكل �شيء بعد تلقيه هدفاً
يف الدقيقة  5مبتابعة من هرني مارتن لت�سديدة ميغيل ليون.
لكن بطل �أوروبا رد �سريعاً عرب هدافه الفرن�سي كرمي بنزمية الذي توغل يف منطقة اجلزاء وتبادل الكرة مع
ماركو �أ�سين�سيو قبل �أن ي�سددها يف �شباك احلار�س غيريمو �أوت�شوا.
و�أجرى �أن�شيلوتي �سبعة تبديالت خالل ا�سرتاحة ال�شوطني بينها بنزمية الذي ترك مكانه للبلجيكي
�إدين هازار ،ف�سرعان ما ترك الأخري ب�صمته من ركلة جزاء انتزعها لوكا�س فا�سكي�س من �سالفالدور
ريي�س (.)55
وب��دا �أن ه��دف ه��ازار �سيكون كافياً ملنح ري��ال الفوز قبل لقائه الأخ�ير يف ه��ذه اجلولة ال�سبت
على ملعب "روز بول" يف با�سادينا (كاليفورنيا) مع يوفنتو�س الذي افتتح رحلته بالفوز على
ت�شيفا�س املك�سيكي �2-صفر ،لكن فيدالغو ،ابن الـ 25عاماً الذي لعب يف الفرق العمرية
للنادي امللكي بني  2012و 2016والفريق الرديف من  2016حتى  2020مع ظهور
وحيد ب�ألوان الفريق الأول يف  6كانون الأول/دي�سمرب  2018يف م�سابقة الك�أ�س ،قال
كلمته حني انتزع ركلة جزاء من الربازيلي فيني�سيو�س جونيور وترجمها بنف�سه.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تداول رواد مواقع التوا�صل �صور بدت غام�صة جدا ،قيل �إن طيارا التقطها فوق املحيط الأطل�سي �أخريا ،وتباينت
تف�سريات ال�صور بني واحدة اقرتبت من العلم و�أخرى ربطت الأمر باخلرافات.
وانت�شرت ال�صور على موقع "ريديت" ،وتظهر ما يبدو �أنه توهج ناري �أحمر حتت ال�سحب ،بح�سب ما �أفاد موقع
"�إن دي تي يف" .وقال �أحد امل�ستخدمني على املوقع �إن هذه ال�صور جرى التقاطها من طرف طيار كان يحلق فوق
املحيط الأطل�سي.
ونقل امل�ستخدم عن الطيار قوله �إن مل ير �شيئا مثل هكذا من قبل ،م�شريا �إىل �أن ال�صورة ر��ص��دت ،اجلمعة
املا�ضية.
ومل يك�شف امل�ستخدم ا�سم الطيار �أو �أي تفا�صيل �أخرى عنه.
و�أطلقت هذه ال�صور حالة من اجلدل بني رواد مواقع التوا�صل ،فالبع�ض ذهب �إىل �أنها ت�شري �إىل "نهاية العام"،
بينما قارنها �آخرون مبا حدث يف م�سل�سل الرعب الأمريكي "�أ�شياء غريبة" الذي بث على �شبكة "نتفليك�س".
لكن م�ستخدمني �آخرين قالوا �إن كل ما يف الأمر هو ا�ستخدام بع�ض قوارب ال�صيد لك�شافات �ضوئية حمراء عمالقة
ت�ستخدم يف جذب الأ�سماك.
وجتري عملية �صيد ال�سمك التي تعرف بـ"ال�صوري" يف املحيط الهادي ،وت�ستخدم فيها �أ�ضواء �ضخمة جلذب
الأ�سماك .ورمبا امتدت تلك العملية �إىل املحيط الأطل�سي.
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ينقذ طفلة �سقطت من الطابق اخلام�س

ر�أ�س �أفعى يف وجبة م�ضيفة طريان

متكن رجل �صيني من �إنقاذ حياة طفلة �صغرية بعد �أن
التقطها �أث�ن��اء �سقوطها م��ن منزل عائلتها يف الطابق
اخلام�س .و�أظ�ه��ر مقطع فيديو مت ت�صويره يف مدينة
تونغ�شيانغ مبقاطعة ت�شجيانغ ،طفلة تبلغ من العمر
ع��ام�ين ت�سقط م��ن ن��اف��ذة يف الطابق اخلام�س وتهبط
على لوحة �إعالنية يف الطابق الأول ،وبعد فرتة وجيزة،
انزلقت الطفلة من على لوحة الإع�لان��ات و�أم�سك بها
رج��ل ي��دع��ى ��ش�ين دون ��غ وال ��ذي ي�ع�م��ل م��وظ�ف��ا يف �أحد
البنوك .و�صادف �أن �شاهد �شني احل��ادث عندما كان يف
طريق عودته �إىل البنك مع زميلته ،حيث انزلقت الفتاة
ف�ج��أة م��ن الطابق الأول وراح��ت ت�صرخ ،فرك�ض �شني
ليلحق بها وا�ستطاع �أن يلتقطها يف اللحظة املنا�سبة.
ومت �إر�سال الطفلة �إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج ،علما �أنها
مل تتعر�ض لأي �إ�صابات خطرية ح�سبما ذكرت �صحيفة
"�إنديا تاميز" .وبعد خ�ضوعها لفح�ص كامل للج�سم
وو�ضعها حتت املراقبة لبع�ض ال��وق��ت ،خرجت الطفلة
من امل�ست�شفى وهي بحالة �صحية جيدة.
و�سرعان ما انت�شر مقطع فيديو للحادثة على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،و�أث�ن��ى العديد من املعلقني على
�شجاعة وبطولة �شني وت�صرفه ال�سريع يف هذا املوقف،
الأمر الذي �ساهم يف �إنقاذ حياة الطفلة.

ي�شكو الكثري من امل�سافرين من الطعام ال��ذي يقدم لهم على
منت الطائرات ،لكن ه��ذه الق�صة جت��اوزت كل ذل��ك ب�سبب ما
احتوت من بقايا حيوان مفرت�س.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن م�ضيفة طريان
على منت �شركة "�صن �إك�سرب�س" الأملانية الرتكية اكت�شفت
وجود ر�أ�س �أفعى مقطوع يف وجبة فطور ،ولكن بعدما و�ضعت
بع�ضا منها يف بطنها.
ووق�ع��ت احل��ادث��ة �أث �ن��اء رح�ل��ة انطلقت ،الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،من
العا�صمة الرتكية �أنقرة �إىل مدينة دو�سلدورف يف غربي �أملانيا،
وا�ستغرقت الرحلة نحو �3ساعات و 45دقيقة.
وخالل هذه الرحلة املتو�سطة ن�سبيا ،تقدم امل�ضيفات يف الطائرة
وجبة للركاب ،ثم يتناولن وجبتهن بعد ذلك.
وكانت يف هذه احلالة وجبة �إفطار ،لكون الرحلة جاءت يف فرتة
ال�صباح.
و ُن�شرت تفا�صيل الق�صة عرب فيديو جرى تداوله على من�صات
التوا�صل االجتماعي ،و�أظهر كيف كان ر�أ�س الأفعى خمب�أ �أ�سفل
وجبة الرايفويل (نوع من املعكرونة) واخل�ضروات الورقية.
وت��رك�ي��ا م��وط��ن ع���ش��رات الأن� ��واع م��ن ال�ث�ع��اب�ين ،وبع�ضها �سام
للغاية ،لكــــــن تلك الـــــتي عرث عليها يف طعام الطائرة ال يتطابق
معها.
و�إثر احلادثة� ،أعلنت �شركة الطريان وقف مع �شركة التموين
امل�س�ؤولة عن توفري الوجبات ،ريثما يجري ا�ستكمال التحقيق.

�أمل يف الأ�سنان يت�سبب بوفاة رجل
مت ال�ع�ث��ور على رج��ل يبلغ م��ن العمر  33ع��ا ًم��ا ميتاً يف
�شقته بعد يومني فقط من زيارته لطبيب الأ�سنان جراء
�إ�صابته بالتهابات يف الأ�سنان� .أخرب براديل تو�سيك ،الذي
كان يعي�ش مبفرده يف �شمال �سيدين ،عائلته يف  13يوليو
�أنه يعاين من �أمل يف الأ�سنان ،وزار طبيب الأ�سنان يف اليوم
التايل وقيل له �إنه م�صاب بالتهابات ،ومت �إعطا�ؤه م�ضادات
حيوية وم�سكنات للأمل ،وموعداً لإزالة �أحد �أ�ضرا�سه يف
الأ�سبوع التايل� .إال �أن �أن براديل فارق احلياة بعد يومني
فقط من زيارته لعيادة الأ�سنان ،وتعتقد ال�شرطة �أنه تويف
يوم ال�سبت  16يوليو (مت��وز) ،لكن جثته مل تكت�شف �إال
عندما زار زم�لا�ؤه منزله يوم االثنني لالطمئنان عليه.
وتقول عائلة الرجل� ،إنه ات�صل بوالديه و�أخربهما ب�أنه
يعاين من �آالم مربحة يف �أ�سنانه ،قبل �أن مي��وت وحيداً
على �أر�ضية مطبخه .وبح�سب ال�شرطة ،ف�إنه من غري
ال��وا� �ض��ح ك�ي��ف ت��ويف ب� ��راديل ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ستغرق
ت�شريح جثته �أ�سابيع .وك�شفت "�آيل" �شقيقه براديل ،عن
وف��اة �أخيها امل�أ�ساوية على �صفحة على موقع "غو فاند
مي" التي �أن�ش�أتها للم�ساعدة يف دفع تكاليف نقل جثته
�إىل بريث حيث يعي�ش والداه.

مكاف�أة مالية ..عودة الببغاء الهارب
ت�صدر ه��روب ببغاء عناوين ال�صحف يف الهند ،بعد �أن عر�ضت
عائلته ال�ت��ي ت��رع��اه م��ن والي��ة ك��ارن��ات��اك��ا جنوبي ال�ب�لاد مكاف�أة
نقدية ملن يعيده �إىل املنزل.
وقبل � 10أيام ،ا�ستطاع الببغاء الأفريقي "رو�ستوما" الهرب من
منزل عائلته الهندية ،بينما ك��ان الباب مفتوحا ،تار ًكا �شريكته
الببغاء "ريو" تعاين الوحدة.
وع��اد "رو�ستوما" ب��أم��ان �إىل امل�ن��زل ،فيما دفعت العائلة ملنقذيه
مكاف�أة قدرها  85,000روبية ،ما يعادل  1,065دوالر ،للتعبري
عن �سعادتها بعودة طائرها.
وبح�سب "بي بي �سي" ،قالت العائلة �إنها ا�شرتت الببغائني من
مدينة بنغالور قبل �� 3س�ن��وات .ويجيز ال�ق��ان��ون تربية الببغاء
الرمادي الأفريقي كحيوان �أليف يف الهند.
وق��ال �أرج��ون �شيتي ،رجل �أعمال هندي" :نعاملهما دائما كجزء
من عائلتنا ،وال ن�ؤمن �أب��دا بو�ضعهما يف قف�ص ،م�شريا �إىل �أن
الببغائني كانا يحبان ق�ضاء الوقت مع العائلة.
وي�ضيف �أنه �أنفق مبلغا كبريا من املال لطباعة وتوزيع من�شورات
ومل�صقات عليها �صورة الببغاء ،وتفا�صيل الأ��س��رة� ،إ�ضافة �إىل
مبلغ املكاف�أة ،وكان يف البداية  50,000روبية .ووزعت عائلة �شيتي
املل�صقات يف �شوارع مدينة توماكورو ،ودفعت �أمواال لبع�ض �سائقي
التوك توك للإعالن عن فقدان "رو�ستوما" عرب مكربات ال�صوت
بينما جتوب ال�شوارع.

ال�سوبر كمبيوتر
ي�صل لبنان
لأول م � ��رة يف ل �ب �ن��ان �سيتم ّكن
ال �ب��اح �ث��ون وامل �ه �ن��د� �س��ون وطالب
اجل ��ام� �ع ��ات ،م ��ن اال� �س �ت �ف��ادة من
م �ن �� �ش ��أة ح��و� �س �ب��ة ع��ال �ي��ة الأداء
 HPC4Lت� � �ع � ��رف بـ"�سوبر
كمبيوتر" ،و� �ص �ل��ت م� ��ؤخ ��را اىل
بريوت كهبة من املنظمة الأوروبية
ل �ل �ب �ح��وث ال� �ن ��ووي ��ة  CERNيف
�سوي�سرا ،ومانحني وداعمني.
وبح�سب ما ك�شف �أ�ساتذة جامعيون
مل��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية" ،ف�إن
م�شروع "ال�سوبر كمبيوتر" ،يع ّد
�أحد �أكرب املن�ش�آت للحو�سبة عالية
الأداء يف ال�شرق الأو�سط ،ويهدف
اىل تعزيز البحث والتطوير وتوفري
ال��و� �س��ائ��ل ل �ل �ج��ام �ع��ات واملعاهد
اللبنانية لال�ستفادة الكاملة من
 3452ن� ��واة ح��و��س�ب��ة ب��ات��ت حتت
ت �� �ص � ّرف �ه��م الآن .ك �م��ا �سي�سمح
امل�شروع ب�إعداد برامج الدكتوراة يف
لبنان ،و�سيعزز فر�ص االخرتاقات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،عالوة
على ردم الهوة بني لبنان والدول
امل �ت �ق��دم��ة الأخ � � ��رى يف امل �ج ��االت
البحثية .وقامت هيئة "�أوجريو"
وه ��ي ال� � ��ذراع ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل� ��وزارة
االت���ص��االت يف ل�ب�ن��ان ،با�ست�ضافة
م � ��رك � ��ز ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات املخ�ص�ص
للم�شروع ،يف مقرها ببريوت .وعن
�أهمية امل�شروع قال مدير عام هيئة
"�أوجريو" عماد كريدية يف حديث
مل��وق��ع "�سكاي ن �ي��وز عربية"� ،إن
ه��ذا امل �� �ش��روع "مف�صلي بالن�سبة
ل�ل�ج��ام�ع��ات وال�ت�ع�ل�ي��م ك �ك��ل ،لأنه
مينح اللبنانيني فر�صة لتطوير
�أبحاثهم.
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تيك توك يت�سبب مبقتل امر�أة على يد طليقها

املمثلة الأمريكية ريز ويذر�سبون خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Surfaceيف نيويورك .ا ف ب

ملج�أ حلماية قردة املكاك من االنقرا�ض
يف و�سط والية بادن فورمتبريغ الأملانية ،بالقرب من بحرية كون�ستان�س،
تعي�ش جحافل من قرود املكاك الرببري منذ �أكرث من  45عامًا.
وي�ع�ي����ش م��ا ي �ق��رب م��ن  200ح �ي��وان يف ح��دي�ق��ة طبيعية ف��ري��دة ت�سمى
"�أفينبريج �سامل" يف املوقع ،ما مينح الزائر �إح�سا�س التجول يف الغابة ،لكن
هذه احلديقة نتاج م�شروع فريد.
وبالقرب من بلدة �سامل يف ب��ادن فورمتبريغ ،ت�أ�س�س قبل عقود ،م�شروع
حلماية احليوانات رمبا يكون فريدًا يف الوالية ،فعلى م�ساحة  20هكتا ًرا،
يعي�ش حوايل  200من قردة املكاك الربية.
وميكن للزائر م�شاهدة القردة وحتى �إطعامهم ،مما جعل حديقة �أفينربج
�سامل �أحد �أكرب مناطق اجلذب ال�سياحي يف املنطقة.
وقرود املكاك تعي�ش يف احلديقة منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1976بعد �أن مت جمعها
من مناطق عدة� ،إذ �إن هذه القردة مهددة باالنقرا�ض ،وتقول تقارير �إن
هناك �أقل من  8000قرد مالك يف جميع �أنحاء العامل.

�سودانيون يواجهون �أزمة ال�سكن بحلول مبتكرة
ين�شط مهند�سون �سودانيون يف ابتكار م�شروعات �سكنية �أق��ل تكلفة عرب
�إحياء ثقافة ا�ستخدام امل��واد املحلية ،يف ظل االرتفاع الكبري ب�أ�سعار مواد
البناء امل�ستوردة وا�ستفحال �أزمة ال�سكن خ�صو�صا يف �أو�ساط ال�شباب.
وتتوافر يف ال�سودان العديد من مواد البناء الطبيعية مثل اجلري والأحجار
ال���ص�خ��ري��ة وط�ي�ن الأن �ه��ار والأخ �� �ش��اب املحلية م�ث��ل ال���س�ن��ط ،والاللوب
واخليزران.
وتقل تكلفة تلك املواد ب�أكرث من  60باملئة عن املواد امل�ستوردة مثل الإ�سمنت
والأخ�شاب الأخرى.
ووف�ق��ا للمهند�س حممد ال�ب��دوي ف��إن��ه وع��دد م��ن املهتمني يعكفون على
تعزيز اال�ستفادة من املواد املحلية املتوافرة بكرثة وذلك من خالل تطوير
وزيادة كفاءة ا�ستخدامها.
وقال البدوي ملوقع "�سكاي نيوز عربية"� ،إن التحدي الأكرب بالن�سبة لهم
هو تطوير املواد املحلية بحيث تعطي مميزات �أف�ضل من املواد امل�ستوردة
من ناحيتي املتانة وال�شكل اجلمايل.
و�أو�ضح البدوي �أن فكرة العودة للطبيعة وا�ستخدام املواد املحلية جاءت من
احلاجة املتزايدة لبناء م�ساكن لل�شباب .و�أ�ضاف" :يف ظل الزيادة ال�سكانية
وارتفاع تكلفة مواد البناء امل�ستوردة ،يلج�أ كثريون �إىل ت�أجيل م�شروعاتهم
ال�سكنية ،لكن �إذا ما �أح�سن ال�شباب اختيار مناذج املباين التي تعتمد على
امل��واد املحلية املطورة ،ف��إن ذلك ي�ساعد على تقلي�ص التكلفة ،ويزيد من
ال�شكل اجلمايل والت�صميمي املتناغم مع البيئة ال�سودانية".

فتاة تبهر متابعيها
بقدراتها الكتابية اخلارقة
تبهر الفتاة الهندية �آدي �سواروبا ،البالغة من
العمر  17عاما ،متابعيها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،بقدرتها على الكتابة بكلتا اليدين
يف وق��ت واح��د وبـ� 11أ�سلوبا خمتلفا .وتعترب
ق ��درات � �س��واروب��ا ن ��ادرة ل�ل�غ��اي��ة ،ال�سيما �أنها
ت�ستطيع �أي���ض��ا ال�ك�ت��اب��ة مع�صوبة العينني،
وب��اجت��اه�ي�ن م�ت�ع��اك���س�ين وب �ل �غ��ات خمتلفة.
وت�ط�م��ح � �س��واروب��ا� ،إىل حتطيم رق��م قيا�سي
واحد على الأقل يف مو�سوعة غيني�س للأرقام
ال�ق�ي��ا��س�ي��ة يف ال �� �س �ن��وات ال �ق ��ادم ��ة .ومنحت
ع��ام  2021ج��ائ��زة ل�ك��ون ذاك��رت�ه��ا الب�صرية
رائ �ع��ة ،ول��دي�ه��ا ال �ق��درة ع�ل��ى متثيل الكلمات
من خالل فن اخل��ط ،ح�سبما ذك��رت �صحيفة
"�إنديان �إك�سربي�س" الهندية .وغالبا ما تن�شر
�سواروبا �أعمالها الفنية على ح�سابها اخلا�ص
يف "�إن�ستغرام" ،وتتدرب �أي�ضا على املو�سيقى
الهندو�ستانية ،وقدمت �أك�ثر من  50عر�ضا
على م�سرح الكانادا التقليدي.

لقيت امر�أة �أمريكية من �أ�صل باك�ستاين ،حتفها بر�صا�ص
زوجها ال�سابق ،بعد �أن ن�شرت على موقع تيك توك مقطع
فيديو تتحدث فيه عن رحلة طالقها من زوجها ال�سابق.
قتلت �سانية خان ( 29عاماً) يف منزلها على يد طليقها
رحيل �أحمد ( 36عاماً) بعد �أن بد�أت بن�شر ق�صة طالقها
على مواقع التوا�صل االجتماعي .وقد عرثت ال�شرطة
على �سانية مقتولة بطلق ناري يف م�ؤخرة ر�أ�سها يف 18
يوليو (متوز).

�أرملة �سوداء جنمية ت�أكل رفيقها
اكت�شف باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية،
جنما كثيفا منهارا يدور  707مرة يف الثانية ،مما
يجعله �أح��د �أ�سرع النجوم النيوترونية يف جمرة
درب التبانة.
وا�ستهلك ه��ذا النجم م��ا يقرب م��ن كتلة رفيقه
ال�ن�ج�م��ي ،لينمو وي�صبح �أث �ق��ل جن��م نيوتروين
لوحظ حتى الآن ،و�أعلنوا هذا االكت�شاف ،الثالثاء،
يف دورية "ا�سرتوفيزكال جورنال ليرتز".
ومت اكت�شاف النجم ( )0607-PSR J0952يف
ع��ام  ، 2017وي���ش��ار �إل�ي��ه با�سم النجم الناب�ض
"الأرملة ال�سوداء" ،وهو ت�شبيه مليل �أنثى عنكبوت
ريا
الأرملة ال�سوداء ال�ستهالك الذكر الأ�صغر كث ً
بعد التزاوج.
وي��در���س فيليبينكو و روم� ��اين� ،أن�ظ�م��ة الأرملة
ال� ��� �س ��وداء لأك �ث��ر م ��ن ع �ق��د ،ع �ل��ى �أم � ��ل حتديد
احل��د الأع �ل��ى لكيفية من��و ال�ن�ج��وم النيوترونية
ال�ك�ب�يرة (ال �ن �ج��وم ال�ن��اب���ض��ة) .وي �ق��ول روم ��اين،
�أ�ستاذ الفيزياء يف كلية العلوم الإن�سانية والعلوم
بجامعة �ستانفورد" :من خ�لال اجلمع بني هذا

غوينيت بالرتو ال تندم على اعتزالها التمثيل
املمثلة الأمريكية غوينيت بالرت و اعتزلت التمثيل بعد �أن ح��ازت على جائزة
االو�سكار عام  1999لدورها يف فيلم  ،Shakespeare In Loveرد الأفعال
العنيفة التي ح�صلت عند فوزها باالو�سكار واالنتقادات التي طالتها حتى ان
املمثلةغلني كلوز قالت وقتها ان فوزها باالو�سكار "غري منطقي".
قررت حينها بالرتو االعتزال لالهتمام بعائلتها وتوجهت نحو عمل جديد وهو
�إن�شاء عالمة لها ت�سوق من خاللها منتجات جتميل نظيفة اي ال حتتوي على
مواد كيماوية ومواد م�ؤذية للب�شرة.
قالت بالرتو يف مقابلة بداية اال�سبوع مع برنامج  Todayال��ذي تقدمه قناة
 NBCانها تعلمت ان ت�ضع نف�سها وعائلتها يف �سلم االولويات واليوم عالمتها
التي بد�أتها عام  2008وهي ت�سوق لعائلتها و�أ�صدقائها هي امرباطورية تقدر
قيمتها بـ 250مليون دوالر وت�شغل بالرتو من�صب الرئي�سة التنفيذية لل�شركة
منذ عام .2016

القيا�س م��ع تلك اخلا�صة بالعديد م��ن الأرامل
ال�سود الأخريات  ،نظهر �أن النجوم النيوترونية
يجب �أن ت�صل �إىل هذه الكتلة على الأقل 2.35 ،
زائد �أو ناق�ص  0.17كتلة �شم�سية".
وي�ساعد قيا�س وزن هذا النجم النيوتروين الذي
ي�سجل رق �م �اً ق�ي��ا��س�ي��ا ،وال ��ذي ي�ت���ص��در الر�سوم
البيانية مبقدار  2.35مرة كتلة ال�شم�س ،علماء
الفلك على فهم احلالة الكمومية الغريبة للمادة
داخ��ل ه��ذه الأج�سام الكثيفة ،والتي �إذا �أ�صبحت
�أثقل بكثري من ذلك ،تنهار متاما وتختفي.
وي�ق��ول �أليك�س فيليبينكو� ،أ�ستاذ علم الفلك يف
جامعة كاليفورنيا" :نعرف تقريبا كيف تت�صرف
املادة عند الكثافة النووية ،كما هو احلال يف نواة
ذرة ال�ي��وران�ي��وم ،وال�ن�ج��م ال�ن�ي��وت��روين مثل نواة
عمالقة واح��دة ،ولكن عندما يكون لديك كتلة
�شم�سية ون�صف من هذه امل��ادة ،والتي هي حوايل
� 500ألف كتلة �أر�ضية من النوى جميعها تت�شبث
ببع�ضها البع�ض ،فلي�س من الوا�ضح على الإطالق
كيف �سيت�صرفون".

�سرتة باز �ألدرين
بـ 2.7مليون دوالر
بيعت ل�ق��اء  2,7م�ل�ي��ون دوالر يف
م��زاد �أق�ي��م �أم����س الأول الثالثاء
يف نيويورك ال�سرتة التي ارتداها
رائ � � ��د ال �ف �� �ض ��اء الأم �ي��رك � ��ي ب ��از
�ألدرين يف رحلته �إىل القمر �ضمن
م �ه �م��ة "�أبولو  "11يف مت ��وز/
يوليو  ،1969وف��ق ما �أعلنت دار
"�سوذبيز".
وكانت هذه ال�سرتة البي�ضاء التي
حتمل العلم الأم�يرك��ي والأحرف
الأوىل م��ن ع�ب��ارة وك��ال��ة الف�ضاء
الأمريكية (نا�سا) ومهمة "�أبولو
 ،"11ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ا��س��م "�إي.
�ألدرين"� �� ،ض� �م ��ن جمموعة
�شخ�صية ل��رائ��د ال�ف���ض��اء البالغ
اليوم  92عاماً الذي قرر طرحها
للبيع.
و�أ�� �ش ��ارت دار "�سوذبيز" يف بيان
�إىل �أن "عدداً كبرياً من املزايدين
�سعوا مدى حواىل ع�شر دقائق �إىل
�شراء هذه القطعة النادرة قبل �أن
رت �شارك يف
تتم تر�سيتها على م�ش ٍ
املزاد عرب الهاتف".
وك ��ان ب��از �أل��دري��ن ،وه��و �آخ ��ر من
ب �ق��ي ع �ل��ى ق �ي��د احل �ي��اة م��ن رواد
الف�ضاء الثالثة الذين �شاركوا يف
"�أبولو  ،" 11ق��ال عند الإعالن
ع��ن امل� ��زاد "بعد درا� �س��ة مت�أنية،
بدا �أن الوقت حان مل�شاركة العامل
ه� ��ذه الأ�� �ش� �ي ��اء ال �ت��ي ي� ��رى فيها
الكثريون رموزاً للحظة تاريخية،
لكنها كانت دائماً بالن�سبة ذكريات
�شخ�صية عن حياة مكر�سة للعلم
واال�ستك�شاف".

