بلينكن يبحث مع العليمي هدنة
اليمن والتو�صل حلل �سيا�سي

�ص 03

�صحة تطلق الن�سخة املحدثة من

•• اليمن-وكاالت:

تطبيق الفح�ص الطبي للإقامة

بحث رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني ر�شاد العليمي مع وزير اخلارجية الأمريكي
انتوين بلينكن امل�ستجدات املحلية ،واجلهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق ال�سالم
واال�ستقرار يف اليمن .و�أ��ش��اد وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي يف حمادثة هاتفية بتعاطي
جمل�س القيادة الرئا�سي واحلكومة مع كافة عنا�صر الهدنة امل�ستمرة منذ �أربعة �أ�شهر،
و�أهمية ذلك يف حتقيق الآثار الإيجابية امللمو�سة على ال�صعيد الإن�ساين.
كما �أكد بلينكن التزام الواليات املتحدة بدعم جهود املبعوثني الأممي والأمريكي من
�أجل حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف اليمن.
و�شدد على حر�ص ب�لاده يف دع��م الإ��ص�لاح��ات التي يقودها جمل�س القيادة الرئا�سي
واحلكومة ،والعمل على م�ضاعفة اجلهود املن�سقة مع املجتمع الدويل لتخفيف معاناة
ال�شعب اليمني .من جهته عبرّ العليمي عن التزام جمل�س القيادة الرئا�سي بنهج ال�سالم
العادل وال�شامل القائم على املرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ،وخ�صو�صا قرار
جمل�س الأمن .2216
مواقــيت ال�صالة
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الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

حمنة لبنان ..من ال�رصاع
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جراند �سالم للجوجيت�سو يف ريو دي جانريو
 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد يعتمد �إن�شاء
«اللجنة العليا للتحول الرقمي احلكومي» برئا�سة عهود الرومي
•• �أبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س ال� ��وزراء برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ت�شكيل اللجنة العليا
للتحول الرقمي احلكومي ،برئا�سة معايل
ع�ه��ود بنت خلفان ال��روم��ي ،وزي ��رة دولة
للتطوير احل�ك��وم��ي وامل�ستقبل ومعايل
ع�م��ر ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ع�ل�م��اء  -وزي ��ر دولة
للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي
وتطبيقات العمل ع��ن بعد نائباً لرئي�س
اللجنة.
ي���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ه��دف ال � �ق� ��رار ا� �س �ت �ح��داث جلنة
توجيهيـــــــة �إ�شــــرافية تتبـــــــع جمل�س
ال��وزراء حلوكمــــــة وتطويــــر املنظــــــــومة

الرقميـــــــة للخدمات والأعمال والعمليات
احل�ك��وم�ي��ة يف احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة حتت
ا� �س��م «ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ت�ح��ول الرقمي
احلكومي».
ت�ه��دف اللجنة �ضمن اخت�صا�صاتها �إىل
الإ��ش��راف والتوجيه فيما يتعلق بتطوير
املنظومة الرقمية للحكومة االحتادية،
وت�ع��زي��ز اجل��اه��زي��ة والتناف�سية واملرونة
واملواءمة الرقمية بني امل�شاريع والأنظمة
الرقمية يف اجلهات االحتادية احلكومية
ورف��ع كفاءة ا�ستخدامها للبنية التحتية
والأ�صول الرقمية ،بالإ�ضافة �إىل تن�سيق
اجل �ه��ود وت �ع��زي��ز ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية لت�سريع وتعظيم
�أثر التحول الرقمي ال�شامل.
(التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

رئي�س الدولة يتلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س وزراء رومانيا
بحثا خالله عالقات التعاون وم�سارات العمل امل�شرتك � 50ألف طرد غذائي و� 10آالف بطاقة متوينية
للمت�ضررين من الأمطار يف املنطقة ال�شرقية

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئ�ي����س ال��دول��ة «ح�ف�ظ��ه اهلل» �أم ����س ات���ص��اال هاتفيا
من معايل نيكوالي ت�شيوكا رئي�س وزراء جمهورية
رومانيا ال�صديقة بحثا خالله عالقات التعاون بني
دولة الإم��ارات ورومانيا وفر�ص تعزيزها وتطويرها
يف خمتلف املجاالت .وتناول اجلانبان م�سارات العمل

امل�شرتك خا�صة االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية
وغ�يره��ا م��ن امل �ج��االت احل�ي��وي��ة ،مب��ا ي�سهم يف بناء
� �ش��راك��ات اق�ت���ص��ادي��ة ن��اج�ح��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وير�سخ
عالقاتهما يف ظل ما ت�شهده من تطور م�ستمر.
و ت �ط��رق االت �� �ص��ال �أي �� �ض��ا �إىل �أه �م �ي��ة دور اللجنة
امل�شرتكة يف تعزيز التعاون بني البلدين يف القطاعني
العام واخل��ا���ص والتي عقدت اجتماعها خ�لال �شهر
يونيو املا�ضي يف �أبوظبي.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�سي
االحتاد ال�سوي�سري وبنني بذكرى
اليوم الوطني لبلديهما

� 50ألف طرد غذائي و� 10آالف بطاقة متوينية للمت�ضررين وخا�صة
•• دبي-وام:
من فئة العمّال .وتقدم مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية
�أعلنت مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية عن تقدميها دعماً وبالتن�سيق م��ع بنك الإم ��ارات للطعام وجمعية الفجرية اخلريية،
غذائياً للمت�أثرين بتداعيات احلالة املناخية اال�ستثنائية التي �سيطرت الدعم املبا�شر للأ�سر والأف ��راد املت�ضررين من تداعيات الت�ساقط
على املناطق ال�شرقية للدولة خالل الأ�سبوع املا�ضي ،يتمثل بتقدميها اال�ستثنائي للأمطار الغزيرة يف املنطقة ال�شرقية(.التفا�صيل �ص)5

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة «حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س
�إي �غ �ن��ا� �س �ي��و ك��ا� �س �ي ����س ،رئ �ي ����س االحت� ��اد
ال �� �س��وي �� �س��ري ،وذل� ��ك مب�ن��ا��س�ب��ة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة
الرئي�س �إيغنا�سيو كا�سي�س.
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ب�ع��ث ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة «حفظه اهلل» برقية تهنئة �إىل
فخامة الرئي�س باتري�س تالون ،رئي�س
جمهورية بنني وذل��ك مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني بالده .
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» برقية تهنئة مماثلة اىل فخامة
باتري�س تالون رئي�س جمهورية بنني.

املخابرات الربيطانية :تعديل لرو�سيا يف خططها الع�سكرية بدونبا�س

�إبحار �أول �شحنة حبوب و�سط توافق نادر بني الكرملني وكييف
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت املخابرات الربيطانية �أم�س
�إن رو�سيا تتجه �إىل تعديل خططها
يف دونبا�س بعد ما و�صفته بـ«الف�شل
يف �إحداث اخرتاق حا�سم».
و�أ� � �ش ��ارت امل �خ��اب��رات الربيطانية
�إىل �أن رو�سيا «ق��د تعيد ن�شر عدد
كبري من قواتها من قطاع دونبا�س
ال�شمايل �إىل جنوب �أوكرانيا».
وعن املعركة يف �شرق �أوكرانيا ،قالت
وزارة الدفاع الربيطانية يف تقرير
ا�ستخباراتي ،يوم اجلمعة� ،إن��ه من
املحتمل �أن تكون جمموعة «فاغرن»
الع�سكرية الرو�سية اخلا�صة قد مت
تكليفها بامل�س�ؤولية ع��ن قطاعات
حم � � ��ددة م � ��ن ج �ب �ه ��ة ال � �ق � �ت ��ال يف
ال�شرق.
ورج � � � ��ح ت� �ق ��ري ��ر وزارة ال� ��دف� ��اع
الربيطانية �أن يكون تكليف مو�سكو
ملجموعة «ف��اغ�نر» مبهمات قتالية
يف �أوك��ران �ي��ا ،ع��ائ��دا �إىل «النق�ص
ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ت��واج �ه��ه رو� �س �ي��ا يف
امل�شاة القتالية».
ويف ت ��واف ��ق ن � ��ادر ب�ي�ن الكرملني
وك� �ي� �ي ��ف� ،أك � � ��د وزي � � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة

�سفينة ال�شحن رازوين حتمل �شحنة  26000طن من الذرة وتغادر ميناء �أودي�سا �إىل لبنان« .ا ف ب»
الأوك ��راين دمي�ي�تري كوليبا �أم�س ال�شرق الأو� �س��ط و�آ��س�ي��ا و�إفريقيا ،كما رحب الكرملني االثنني ب�إبحار
االث � �ن �ي�ن� ،أن ا� �س �ت �ئ �ن��اف ت�صدير ب�ي�ن�م��ا ت �غ ��ادر احل �ب ��وب الأكرانية �أول �سفينة حمملة ب��احل�ب��وب من
احل�ب��وب الأوك��ران�ي��ة للمرة الأوىل الأوىل �أودي� ��� �س ��ا ب �ع��د �أ� �ش �ه��ر من م��رف ��أ �أودي �� �س��ا يف ج�ن��وب �أوكرانيا
منذ بداية احلرب يف فرباير ،ي�ش ّكل احل�صار الرو�سي».
مبوجب خطة ال�ستئناف �صادرات
«انفراجاً للعامل».
و�أ�� �ض ��اف «ل �ط��امل��ا ك��ان��ت �أوكرانيا احلبوب.
وقال الوزير الأوك��راين يف تغريدة� �� ،ش ��ري� �ك� �اً مي� �ك ��ن االع � �ت � �م ��اد عليه وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الكرملني
«�إن ��ه ي��وم ان �ف��راج بالن�سبة للعامل ،و�ستبقى كذلك �إذا احرتمت رو�سيا دم� �ي�ت�ري ب �ي �� �س �ك��وف لل�صحفيني
�إن��ه «بالن�سبة مل �غ��ادرة �أول �سفينة،
وخ�صو�صاً بالن�سبة لأ�صدقائنا يف التزاماتها يف االتفاق».

فهذا �إيجابي ج��دا .وفر�صة جيدة
الخ�ت�ب��ار ف��اع�ل�ي��ة الآل �ي��ات ال�ت��ي مت
االت�ف��اق عليها خ�لال امل�ح��ادث��ات يف
ا�سطنبول».
ي�أتي هذا بعدما انطلقت �أول �سفينة
حتمل ح�ب��و ًب��ا �أوك��ران�ي��ة م��ن ميناء
�أودي� ��� �س ��ا االث� �ن�ي�ن مب��وج��ب اتفاق
بو�ساطة دولية.
وم ��ن امل� ��أم ��ول �أن ي�ط�ل��ق االتفاق
خم ��زون ��ات ك �ب�ي�رة م��ن املحا�صيل
الأوك��ران �ي��ة ل�ل�أ� �س��واق اخلارجية،
وم � ��ن ث ��م ت �خ �ف �ي��ف �أزم � � ��ة اجل ��وع
املتزايدة.
م��ن جانبها ،ق��ال��ت ال ��وزارة الدفاع
ال�ترك�ي��ة �إن �سفينة ال�شحن التي
ت��رف��ع ع�ل��م ��س�يرال�ي��ون (رازوين)،
وامل�ح�م�ل��ة ب��ال��ذرة ،غ ��ادرت �أودي�سا
�إىل لبنان .فيما ذكر بيان �صادر عن
الأمم امل�ت�ح��دة �أن ال�سفينة حتمل
�أكرث من � 26ألف طن من الذرة.
و�أظ�ه��رت بيانات م��ن نظام حتديد
الهوية الآيل التابع ل�شركة رازوين،
وهو جهاز تتبع ل�سالمة ال�سفن يف
البحر ،خ��روج ال�سفينة ببطء من
ر�صيفها يف م�ي�ن��اء �أودي �� �س��ا �صباح
االثنني �إىل جانب زورق �سحب.

�أكدت �أن اجلي�ش ال�صيني لن يبقى مكتوف الأيدي

ال�صني تناور بالذخرية احلية قبيل زيارة بيلو�سي لتايوان
•• عوا�صم-وكاالت:

احد جرحى انفجار ال�شاحنة يتلقى العالج (رويرتز)

قتلى وع�شرات امل�صابني يف انفجار �شاحنة نقل وقود بليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

ت�سبب انفجار �شاحنة لنقل الوقود يف بلدة بنت بيه جنوب ليبيا �أم�س
االثنني مبقتل �ستة �أ�شخا�ص على الأقل و�إ�صابة �أكرث من � 50آخرين
بينهم حاالت خطرية .وقال م�صدر �أمني لـ«فران�س بر�س» �إن «ح�صيلة
انفجار �شاحنة نقل الوقود يف بلدة بنت بيه ،ت�سببت على الأقل يف مقتل
� 6أ�شخا�ص و�إ�صابة �أكرث من  50بينهم حاالت حرجة».
وتقع بلدة بنت بيه التي ال يتجاوز ع��دد �سكانها � 10آالف ن�سمة يف
منت�صف الطريق الرابط بني مدينتي �أوب��اري و�سبها التي تعد �أكرب
مدن جنوب ليبيا وتبعد عن العا�صمة طرابل�س نحو  750كيلومرتا.
وتناقلت و�سائل التوا�صل االجتماعي ��ص��ورا تظهر ع��ددا ك�ب�يرا من
الأ�شخا�ص يتجمعون حول �شاحنة نقل وقود منقلبة على الطريق.
كما �أظهرت �صور �أخرى ،انفجار ال�شاحنة وا�شتعال النريان يف عدد من
ال�سيارات املحيطة بها.

�أفادت م�صادر �أمريكية وتايوانية
مقربة من اجلي�ش �أم�س االثنني
ب�أن رئي�سة جمل�س النواب نان�سي
بيلو�سي �ستتوقف يف تايوان اليوم
الثالثاء لليلة واحدة.
وق��ال��ت امل �� �ص��ادر الأم�ي�رك �ي��ة �إن
ح��ام�ل��ة ط��ائ��رات و  3غوا�صات
و� 36سفينة ح��رب�ي��ة �أمريكية
��س�ت���ش��ارك مب �ن��اورات يف املحيط
الهادئ.
ب��ال �ت��زام��ن� ،أع �ل �ن��ت ال���ص�ين هي
الأخ��رى عن مناورات بالذخرية
احلية تزامنا مع زي��ارة بيلو�سي
لتايوان .وكانت وزارة اخلارجية
ال�صينية �أم�س االثنني قد جددت
حت��ذي��رات �ه��ا م��ن ع��واق��ب زي ��ارة
بيلو�سي لتايبيه ،يف ح��ال قررت
�إ� �ض��اف��ة ت ��اي ��وان �إىل وجهاتها
��ض�م��ن اجل��ول��ة الآ� �س �ي��وي��ة التي
تقوم بها.
وق ��ال ��ت اخل ��ارج� �ي ��ة ال�صينية:

�أن�صار مقتدى ال�صدر يتجمعون خالل اعت�صام يف مبنى الربملان و�سط �أزمة �سيا�سية «رويرتز»

الأمن العراقي يغلق مداخل املنطقة اخل�ضراء

ال�صدر يحدد ثالثة �شروط لقبول دعوة احلوار مع العامري
•• بغداد-وكاالت:

قال امل�س�ؤول يف التيار ال�صدري يف العراق� ،صالح حممد
العراقي �أم�س �إن الزعيم مقتدى ال�صدر قد حدد �شروطا
لقبول دعوة احلوار مع «الإطار التن�سيقي».
وبح�سب العراقي ف ��إن ال�صدر ا��ش�ترط لقبول احلوار،
ان�سحاب زعيم حتالف الفتح هادي العامري وكتلته من
«الإطار التن�سيقي».
كذلك طلب ال�صدر من العامري «حتديد �ضامن لكي
ننقذ العراق من �أنياب الف�ساد» على ح ّد تعبريه.
و�أ�شار العراقي �إىل �أن ال�صدر �أكد �ضرورة �إ�صدار العامري
لـ«ا�ستنكار �صريح لكالم (�سبايكرمان)» ،ويق�صد ما �ص ّرح
به ن��وري املالكي يف الت�سريبات قبل �أي��ام .وك��ان «الإطار

وا�شنطن :متفائلون بالتو�صل
التفاق بحري بني لبنان و�إ�سرائيل

التن�سيقي» ق��د رح��ب مب �ب��ادرة رئ�ي����س �إق�ل�ي��م كرد�ستان
نيجريفان بارزاين ،والتي دعت لعقد حوار يف �أربيل بني
كل الأطراف ال�سيا�سية.
ويف املقابل� ،أعلن «التيار ال�صدري» ،بدء اعت�صام مفتوح
داخل الربملان ،وانطلقت مظاهرات لأن�صاره يف املنطقة
اخل�ضراء ببغداد ،التي ت�ضم امل�ؤ�س�سات احليوية ،حاولوا
خاللها اق�ت�ح��ام ال�برمل��ان وجمل�س الق�ضاء الأع �ل��ى ،ما
�أ�سفر ع��ن �سقوط  125جريحا خ�لال م��واج�ه��ات بني
قوى الأمن واملتظاهرين.
وحت�سبا خلروج تظاهرات جديدة ،اتخذت القوات الأمنية
�إج��راءات بينها ن�شر عنا�صرها ،خ�صو�صا ح��ول املنطقة
اخل���ض��راء ،و�إغ�ل�اق ط��رق مهمة ،م��ا �أدى لأزم ��ات مرور
�شديدة يف العا�صمة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

بيلو�سي ت�صافح رئي�سة �سنغافورة حليمة يعقوب يف �سنغافورة «رويرتز»
«يف ح��ال��ة ق �ي��ام رئ�ي���س��ة جمل�س ب�سبب و�ضع بيلو�سي «رقم ثالثة
النواب الأمريكي بزيارة تايوان يف الإدارة الأمريكية» ،ف�إن زيارة
ف ��إن اجلي�ش ال�صيني ل��ن يبقى تايوان «�سيكون لها ت�أثري �سيا�سي
ج�سيم» ،وفقما نقلت «رويرتز».
مكتوف الأيدي».
و�صدر التحذير الأح��دث خالل وو� �ص �ل��ت ن��ان���س��ي ب�ي�ل��و��س��ي� ،إىل
�إف� ��ادة دوري ��ة ل� ��وزارة اخلارجية �سنغافورة يف �ساعة مبكرة من
ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ق ��ال املتحدث �صباح �أم����س يف م�ستهل جولتها
با�سم ال��وزارة ت�شاو يل جيان �إنه الآ�سيوية.

�أعلن �آمو�س هوك�شتاين الو�سيط
الأم�ي�رك ��ي يف ال �ن��زاع احل ��دودي
ال�ب�ح��ري ب�ين ل�ب�ن��ان و�إ�سرائيل
�أم�س �أنه ال يزال متفائال ب�إحراز
تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة
�إىل املنطقة للتو�صل �إىل «ترتيب
نهائي».
و�أدىل ه ��وك � �� � �ش � �ت ��اي ��ن ب� �ه ��ذه
ال �ت �� �ص ��ري �ح ��ات ب� �ع ��د ل � �ق ��اء مع
الرئي�س اللبناين ورئي�س الوزراء
املكلف ورئي�س جمل�س النواب يف
الق�صر اجلمهوري يف بعبدا.
�إىل ذل � � ��ك� ،أع� �ل� �ن ��ت الرئا�سة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف وق ��ت ��س��اب��ق �أم�س
و� �ص��ول ه��وك���ش�ت��اي��ن وال�سفرية
الأمريكية يف لبنان دوروثي �شيا
وال��وف��د امل��راف��ق �إىل ق�صر بعبدا
وبدء اجتماع مو�سع �ضمهما.

لويجي دي مايو �سيواجه �صندوق االقرتاع لأول مرة

م�شهد �سيا�سي جمز�أ:

�سقوط احلكومة وانتخابات مبكرة� :إيطاليا �إىل �أين؟

•• الفجر -فابيان جيبولت -ترجمة خرية ال�شيباين

�ضد كل التوقعات ،ا�ستقال ماريو دراجي .ودخلت �إيطاليا يف حملة انتخابية
قبل ثمانية �أ�شهر من موعدها املحدد ،لت�صوّت يف �سبتمرب :الأوىل يف تاريخ
اجلمهورية الإيطالية .نحن اذن امام حملة انتخابية �صيفية غري عادية
ميكن �أن تغيرّ بلدًا مير بتحوّل �سيا�سي( .التفا�صيل �ص)10
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ال�صحة جتري  162,695فح�صا ك�شفت عن � 1,088إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,004حاالت �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  162,695فح�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  1,088حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  992,652حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,335حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال � ��وزارة ع��ن ��ش�ف��اء  1,004ح ��االت ج��دي��دة 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  971,757حالة.

�آراء اجلمهور معيار جودة اخلدمات يف الإمارات ..ا�ستطالعات الر�أي و املت�سوق ال�سري منوذجا
•• �أبوظبي-وام:

تتخذ دول��ة الإم��ارات من �آراء جمهور املتعاملني يف امليدان معيارا لقيا�س
مدى جودة خدماتها يف املجاالت كافة ويف �سبيل ذلك عملت خالل ال�سنوات
املا�ضية على ت�أ�سي�س منظومة متكاملة من قنوات التوا�صل معه ال�ست�شراف
ر�ؤيته يف عملية تطوير وتعزيز خدماتها �ضمن بيئة تفاعلية تف�ضي �إىل
تعزيز �سعادة املجتمع.
وتعد ا�ستطالعات الر�أي وم�شروع املت�سوق ال�سري �أحد �أبرز الو�سائل التي
تعتمدها الدولة لتكري�س مفهوم "احلكومة الذكية" التي ت�ستمع �إىل �آراء
املتعاملني واجلمهور يف �أي وقت و�أي مكان وتفتح �أمامهم الباب للإ�سهام يف
�صياغة املبادرات يف جميع مفا�صل العمل احلكومي.
�شارك – �إمارات ..واحدة من النماذج امل�ضيئة يف تعزيز التوا�صل مع اجلمهور
التي تتيحها البوابة الر�سمية حلكومة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
والتي ت�سمح للجمهور بالت�صويت على جمموعة وا�سعة من ا�ستطالعات
الر�أي والتقييمات حول موا�ضيع متنوعة تتعلق بجميع الوزارات واجلهات
االحتادية يف الدولة.
وتتميز ا�ستطالعات الر�أي التي جتريها البوابة مبالم�ستها ملختلف جوانب
احلياة اليومية لأفراد املجتمع بدءا من موا�ضيع الإ�سكان والتوظيف و�أنظمة
العمل وو�سائل النقل والبيئة والطاقة ،م��رورا بالبنية التحتية وال�سفر
واجلوازات وكيفية االنتقال �إىل دولة الإمارات ،و�صوال �إىل االقت�صاد واملال
وال�ش�ؤون االجتماعية والعدل وال�سالمة والقانون ،وال�سياحة والأعمال
اخلريية والإن�سانية.
و من �أبرز ا�ستطالعات الر�أي التي طرحتها البوابة ،م�ؤخرا ،ا�ستطالع حول
الو�سيلة التي يف�ضلها اجلمهور للتوا�صل مع اجلهات احلكومية ،وا�ستطالع
حول جدية تعامل اجلهات احلكومية مع �شكاوى املتعاملني ،و�أخ��ر حول
املظهر العام للبوابة الر�سمية حلكومة الإم ��ارات ،وا�ستطالع ح��ول مدى
الثقة بالدفع الإلكرتوين لر�سوم اخلدمات احلكومية يف الإمارات.

وان �ط�لاق �اً م��ن �سيا�ستها ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال���ش�ف��اف�ي��ة ت�ت�ي��ح ال �ب��واب��ة نتائج
اال�ستطالعات للجمهور لالطالع عليها ،وعلى �سبيل املثال �أظهرت نتائج
اال�ستطالعات الأخ�يرة للبوابة �أن  62،28باملائة من اجلمهور يف�ضلون
الربيد الإلكرتوين و�سيلة للتوا�صل مع اجلهات احلكومية ،فيما عرب نحو
 67باملائة من اجلمهور عن ثقتهم مب�ستوى جدية اجلهات احلكومية
بالتعامل مع �شكوى املتعاملني ،فيما جت��اوزت ن�سبة الذين يثقون بالدفع
الإلكرتوين للخدمات احلكومية  93باملئة.
وب��دوره لعب م�شروع "املت�سوق ال�سري" منذ �إطالقه دوراً �أ�سا�سياً يف دفع
عجلة حت�سني خ��دم��ة ال�ع�م�لاء ،م��ن خ�لال قيا�س ج��ودة خدمتهم داخل
امل�ؤ�س�سات من وجهة نظر وجتربة العمالء �أنف�سهم و ي�ضم امل�شروع ع�شرات
الآالف من الأ�شخا�ص الذين يتبعون رئا�سة جمل�س ال ��وزراء ،وع��دد من
الأجهزة االحتادية الأخرى.
وت�ستثمر نتائج املت�سوق ال�سري يف حت�سني �أداء اجلهات احلكومية ،وتر�سيخ
وبناء ثقافة تتمحور حول خدمة املتعاملني باعتبارها �أولوية لدى احلكومة،
ويتمثل عمل املت�سوق ال�سري مبراقبة ومتابعة واالطالع على كيفية تعامل
املوظفني مع املتعاملني ،ومدى معرفتهم ب�إجراءات ومتطلبات اخلدمات
املقدمة من جهة عملهم ،والتعرف �إىل م��دى و�ضوح وب�ساطة املتطلبات
والإج��راءات للح�صول على اخلدمة ،ويتم الرتكيز على املوظفني لكونهم
نقطة الو�صل بني اجلهة واملتعامل.
جدير بالذكر �أن حكومة دول��ة الإم ��ارات �أطلقت عرب "برنامج الإمارات
للخدمة احلكومية املتميزة" العديد من املبادرات التي كان لها بالغ الأثر يف
حت�سني جودة اخلدمات احلكومية املقدمة جلمهور املتعاملني ويف طليعتها
"النظام العاملي لت�صنيف النجوم" و"م�ؤ�شر ال�سعادة" وم�شروع م�صنع
اخل��دم��ات ال��ذي يركز على ت��دري��ب اجل�ه��ات احلكومية على �آل�ي��ة ت�صميم
اخلدمات والأخ��ذ بعني االعتبار رحلة املتعامل وجتربته ،و"جائزة �أف�ضل
خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول" ،و برنامج "درا�سات �سعادة املتعاملني"
الذي ي�ساعد يف التعرف على دوافع ال�سعادة لدى املتعاملني.

م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي تعتمد زيا موحدا جديدا للعام الدرا�سي املقبل
•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي عن اعتمادها زياً مدر�سياً موحداً
جديداً لطلبة املدار�س احلكومية ،وذلك بدءا من الرو�ضة الأوىل ولغاية
ال�صف الثاين ع�شر ،على �أن يبد�أ توزيعه على الطلبة و�أولياء الأم��ور من
� 15أغ�سط�س اجلاري ،وذلك �ضمن ا�ستعدادات امل�ؤ�س�سة للعام الدرا�سي
املقبل .2023-2022
ي�أتي ذل��ك �ضمن حر�ص امل�ؤ�س�سة على توفري زي مدر�سي ينا�سب طبيعة
الفئات العمرية لكافة الطلبة على اخ�ت�لاف مراحلهم ال��درا��س�ي��ة ،ومبا
ي�ضمن توفري مزيد م��ن ��ش��روط ال��راح��ة للطلبة مب��ا يتوافق م��ع طبيعة
�سري ال�ي��وم ال��درا��س��ي ،ومي��ده��م كذلك باملتطلبات العملية ال�لازم��ة التي
حتتمها عليهم طبيعة الن�شاطات ال�صفية وغري ال�صفية التي ميار�سونها يف
مدار�سهم ،عالوة على متا�شيه التام مع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة التي
يجب توافرها لدى الطلبة عند ا�ستخدامهم للمختربات العلمية املتاحة
لهم يف املدار�س .وحدد دليل الزي املدر�سي املوحد اجلديد موا�صفات الزي
لكافة الطلبة ،كل ح�سب مرحلته الدرا�سية� ،إذ �أتاح خيارات متنوعة للطلبة
تنا�سب فئاتهم العمرية ،مبا ينعك�س على بيئتهم التعليمية ب�شكل �إيجابي
عرب تكري�سه لقيم �سامية ،والتي تعترب �أ�سا�سا لتوفري بيئات تعلم قوامها

امل�شاركة والتناف�سية وامل�ساواة ،كما حر�صت امل�ؤ�س�سة على توفري زي مدر�سي
ذي جودة وذلك عرب و�ضعها ملجموعة من املوا�صفات واملعايري التي يجب
توافرها بالزي عند ت�صميمه من قبل ال�شركة املوردة.
وروع ��ي يف الت�صاميم اجل��دي��دة �أن ت�ك��ون الأل� ��وان منح�صرة يف اللونني
الأبي�ض والكحلي ،بحيث تكون مريحة وم��وح��دة وج��اذب��ة ومنا�سبة لكال
اجلن�سني وملختلف الأع �م��ار .و�سيتم بيع ال��زي امل��در��س��ي للطلبة و�أولياء
الأم��ور من خ�لال  38منفذا للبيع موزعة على خمتلف مناطق الدولة
وتابعة ملجموعة اللولوهايربماركت املورد املعتمد من قبل م�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم املدر�سي .ويحاكي الزي املدر�سي املوحد اجلديد قيما تربوية مهمة
منها تقوية الروابط والعالقات الإيجابية بني الطلبة و�شعورهم باالنتماء
ملجتمع املدر�سة �إىل جانب تعزيزه لقيم الف�ضيلة وال�سلوكيات الإيجابية
لديهم ملا ميتاز به الزي من ح�شمة ،ف�ضال عن ح�صر تكاليفه باحلد الأدنى
مبا ي�سهم يف عدم زيادة العبء على �أولياء الأمور يف هذا املجال ،كما يوفر
الزي �أريحية للطلبة ،عرب مراعاته ملتطلبات العملية التعليمية و�ساعات
الدرا�سة وبيئتها ومتطلبات اليوم الدرا�سي املختلفة بن�شاطاته املتنوعة،
�سواء ال�صفية �أو غري ال�صفية .وتتيح امل�ؤ�س�سة عرب موقعها الإلكرتوين
 www.ese.gov.aeالدليل الكامل للزي املدر�سي املوحد اجلديد
للتعرف على �أ�سعاره و�أماكن تواجد منافذ بيعه.

النيابة العامة للدولة تو�ضح مفهوم جرمية غ�سل الأموال
•• �أبوظبي-وام:

او�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل مادة فلمية ن�شرتها �أم�س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي مفهوم جرمية غ�سل الأموال.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه يق�صد بجرمية غ�سل االموال طبقا للمادة
 2من املر�سوم بقانون احتادي رقم  20ل�سنة  2018ب�ش�أن مواجهة جرائم
غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�شروعة
وتعديالته والتي ن�صت على انه -:
 .1يعد مرتكبا جرمية غ�سل الأم ��وال ك��ل م��ن ك��ان ع��امل�اً ب ��أن الأموال
متح�صلة من جرمية �أ�صلية ،وارتكب عمداً �أحد الأفعال الآتية:
�أ .حول املتح�صالت �أو نقلها �أو �أجرى �أي عملية بها بق�صد �إخفاء �أو متويه
م�صدرها غري امل�شروع.

ب� .أخفى �أو مـوه حقيقة املتح�صالت� ،أو م�صدرها� ،أو مكانها �أو طريقة
الت�صرف فيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أواحلقوق املتعلقة بها.
ج .اكت�سب �أو حاز �أو ا�ستخدم املتح�صالت عند ت�سلمها.
د .م�ساعدة مرتكب اجلرمية الأ�صلية على الإفالت من العقوبة.
 .2تعترب جرمية غ�سل الأم ��وال جرميـة م�ستقلة ،وال حتـول معاقبة
مرتكب اجلرمية الأ�صلية دون معاقبته على جرمية غ�سل الأموال.
 .3ال ي�شرتط ح�صول الإدانة بارتكاب اجلرمية الأ�صلية لإثبات امل�صدر
غري امل�شروع للمتح�صالت.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إط��ار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة
لتعزيز 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 ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد يعتمد �إن�شاء اللجنة العليا للتحول الرقمي احلكومي برئا�سة عهود الرومي

�أهم �أهداف واخت�صا�صات اللجنة :تن�سيق اجلهود وتعزيز التكامل بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية لت�سريع وتعظيم �أثر التحول الرقمي ال�شامل حلكومة دولة الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س ال ��وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رعاه
اهلل ،ت�شكيل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ت�ح��ول الرقمي
احل �ك��وم��ي ،ب��رئ��ا��س��ة م �ع��ايل ع �ه��ود ب�ن��ت خلفان
ال� ��روم� ��ي ،وزي� � ��رة دول � ��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر احلكومي
وامل���س�ت�ق�ب��ل وم �ع��ايل ع�م��ر ب��ن ��س�ل�ط��ان العلماء
 وزي��ر دول��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي واالقت�صادالرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئي�س
اللجنة.
ي���س�ت�ه��دف ال �ق��رار ا� �س �ت �ح��داث جل�ن��ة توجيهية
�إ�شرافية تتبع جمل�س الوزراء حلوكمة وتطوير
املنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات
احل�ك��وم�ي��ة يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة حت��ت ا�سم
"اللجنة العليا للتحول الرقمي احلكومي".
تهدف اللجنة �ضمن اخت�صا�صاتها �إىل الإ�شراف
وال �ت��وج �ي��ه ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ط��وي��ر املنظومة
الرقمية للحكومة االحتادية ،وتعزيز اجلاهزية
والتناف�سية وامل��رون��ة وامل ��واءم ��ة ال��رق�م�ي��ة بني
امل�شاريع والأنظمة الرقمية يف اجلهات االحتادية
احل �ك��وم �ي��ة ورف� ��ع ك �ف��اءة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا للبنية
التحتية والأ�صول الرقمية ،بالإ�ضافة �إىل تن�سيق
اجلهود وتعزيز التكامل بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية لت�سريع وتعظيم �أثر التحول الرقمي
ال�شامل .و�ستعمل اللجنة �ضمن مهامها على
اعتماد الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات
لتطوير املنظومة الرقمية وال�ت�ح��ول الرقمي
للخدمات والعمليات والأع �م��ال احلكومية يف
حكومة دولة الإمارات� ،إىل جانب �إعداد �سيا�سات
وم�ع��اي�ير ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ال���ش��ام��ل للحكومة
االحتادية ،ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم
من ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وبرامج ومبادرات
ال �ت �ح ��ول ال ��رق �م ��ي ذات الأول � ��وي � ��ة ،و�إ� � �ص� ��دار
�ضوابط �إر�شادية بامل�شاريع اال�سرتاتيجية ذات
ال�صلة برقمنة اخل��دم��ات والأع�م��ال والعمليات
احلكومية ،وحوكمة �أوج��ه ال�صرف واال�ستثمار
يف امل�شاريع الرقمية يف احلكومة االحتادية مبا
ي�سهم يف تعزيز الكفاءة احلكومية.
ت�ضم اللجنة �ضمن ع�ضويتها ك� ً
لا م��ن :مدير
ع��ام الهيئة ال�ع��ام��ة لتنظيم ق�ط��اع االت�صاالت
واحل� �ك ��وم ��ة ال ��رق� �م� �ي ��ة ،وم ��دي ��ر ع � ��ام الهيئة
االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ،ورئي�س
الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين حل �ك��وم��ة دول� ��ة الإم� � ��ارات،
ورئ �ي ����س اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة حل �ك��وم��ة دولة واحل �ك��وم��ة ال��رق�م�ي��ة بالهيئة ال�ع��ام��ة لتنظيم ممثل عن وزارة املالية بدرجة ال تقل عن وكيل
الإم ��ارات ،ونائب املدير العام لقطاع املعلومات قطاع االت�صاالت واحلكومة الرقمية� ،إىل جانب وزارة م�ساعد.

�شرطة �أبوظبي تنظم دورة مهارات
الفرو�سية لقيادة الوحدات امل�ساندة

•• �أبوظبي-وام:

�شهد املقدم ركن طيار ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان �آل نهيان مدير �إدارة
الدوريات اخلا�صة بقطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة �أبوظبي  ،حفل تخريج
�أول دورة ت�أ�سي�سية للتدريب والت�أهيل على الفرو�سية للعاملني يف قيادة
الوحدات امل�ساندة ب�أبوظبي من فئة �صف ال�ضباط والأفراد .
رك��زت ال��دورة التي ا�ستمرت � 3أ�شهر على ت��دري��ب الفر�سان على كيفية
التعامل مع اخليول من خالل رعايتها ومتابعتها  ،وحت�سني م�ستوى �أداء
الفر�سان وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التدريبية ورفع كفاءتهم التخ�ص�صية
يف �أعمال الفرو�سية والإملام باالجراءات املطلوبة يف التعامل مع اخليول .
ح�ضر احلفل املقدم خالد علي اجلنيبي رئي�س ق�سم الفرو�سية بالوكالة يف
قيادة الوحدات امل�ساندة ب�أبوظبي وعدد من ر�ؤ�ساء �أق�سام �إدارة الدوريات
اخلا�صة وال�ضباط و�ضباط ال�صف ب�شرطة �أبوظبي .

الداخلية تطلق حملة التوعية املرورية املوحدة الثالثة لعام �« 2022صيف بال حوادث»
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت وزارة الداخلية ،ممثلة يف جمل�س املرور االحتادي �أم�س وحتى الأول
من �سبتمرب املقبل حملة التوعية امل��روري��ة امل��وح��دة الثالثة لعام 2022
"�صيف بال حوادث" ،وذلك �ضمن مبادرات قطاع املرور لتح�سني ال�سالمة
على الطرق وحتقيق �أعلى م�ستويات الأمن وال�سالمة املرورية ،و�صو ًال �إىل
 3وفيات لكل � 100ألف من ال�سكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف املجتمعي،
والعمل معاً للحد من احلوادث املرورية.
ت��أت��ي احلملة �ضمن �إ�سرتاتيجية وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ضبط �أم��ن الطرق،
وبتوجيهات من القيادة ال�شرطية بهدف توعية اجلمهور وخا�صة قائدي
املركبات ب�أهمية ال�صيانة الدورية للمركبة واحلر�ص على �سالمة الإطارات،
وع ��دم زي ��ادة احل�م��ول��ة ع�ل��ى امل��رك�ب��ات ال�سيما يف ف�ت�رة ال���ص�ي��ف ،والتقيد
بالن�صائح والإر��ش��ادات حفاظاً على �سالمتهم و�سالمة جميع م�ستخدمي
الطريق ،وبلوغ �أعلى م�ستويات ال�سالمة املرورية ،وتوعية �شرائح املجتمع
ب��الأ� �ض��رار ال�ن��اجت��ة ع��ن احل� ��وادث امل ��روري ��ة ،وم��ا ينجم عنها م��ن وفيات

و�إ�صابات و�أ�ضرار مادية ومعنوية .وينفذ احلملة جمل�س امل��رور االحتادي
بالتعاون والتن�سيق مع الإدارة العامة للتن�سيق امل��روري ب��ال��وزارة ،و�إدارات
املرور والدوريات بالدولة ،والعديد من اجلهات املعنية بال�سالمة املرورية
يف القطاعني العام واخلا�ص ،وجميع اجلهات التخاذ االحتياطات املتعلقة
ب�سالمة املركبة و�إج��راء ال�صيانة ال��دوري��ة والت�أكد من �سالمة الإطارات
حفاظاً على �سالمتهم .وقال اللواء املهند�س امل�ست�شار حممد �سيف الزفني،
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون العمليات ،رئي�س جمل�س املرور االحتادي � ،إن
احلوادث املرورية ال تزال ت�شكل هاج�ساً مقلقاً للأجهزة الأمنية يف الدولة؛
وللجهود املبذولة للحد منها على حد �سواء ب�سبب ما تخلفه من �آثار �ضارة
تتمثل يف �أعداد الوفيات والإ�صابات ،والآثار االجتماعية الأخرى� ،إ�ضافة �إىل
اخل�سائر املادية يف املمتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
ً
و�أ�ضاف� :إن اختيار �شعار حملة "�صيف بال حوادث" ي�أتي تزامنا مع بدء
الإج ��ازة ال�صيفية ،ومو�سم ال�سفر وال�ت��ي ت�شهد كثافة يف رح�لات ال�سفر
الربية مما يتطلب اتخاذ العديد من االحتياطات املتعلقة ب�سالمة املركبة
منها �سالمة الإط��ارات و�إج��راء ال�صيانة الدورية ،و�ضرورة التقيد بحدود

احلمولة امل�سموح بها على �سطح املركبة ،والتي ال يتجاوز ارتفاعها /60/
�سنتيمرتاً ،حيث �إن احلمولة ال��زائ��دة ت ��ؤدي �إىل الإخ�ل�ال ب�ت��وازن املركبة
و�صعوبة ال�سيطرة عليها ،ومن هنا كان ال بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز
الثقافة املرورية لدى �سائقي وم�ستخدمي الطريق كافة ب�أهمية الت�أكد من
�سالمة و�صالحية املركبة �ضماناً وحفاظاً على �سالمتهم و�سالمة الآخرين.
وذكر �أن الإح�صائية ال�صادرة عن الإدارة العامة للتن�سيق املروري ،تو�ضح �أن
عدد احلوادث املرورية التي وقعت خالل الربع الثالث من عام  2021بلغ
 785حادثاً� ،أ�سفرت عن وفاة � 81شخ�ص ،و�إ�صابة � 943شخ�صاً ب�إ�صابات
خمتلفة ،يف ف�صل ال�صيف من العام املا�ضي.
و�أو�ضح �أن احلملة تهدف �إىل الو�صول �إىل �أكرب �شريحة من املجتمع عرب
خمتلف و�سائل الإعالم املختلفة ،منها املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،وكذلك
عرب الإنرتنت واللوحات الإعالنية ،ف�ض ً
ال عن تنظيم حلقات نقا�شية عرب
الإذاع��ة يتم من خاللها ا�ست�ضافة ع��دد من امل�س�ؤولني من عنا�صر املرور
املتخ�ص�صني ،للرد على ا�ستف�سارات اجلمهور ب�ش�أن احلملة ،وما تت�ضمنها
من قيم وثقافة مرورية.
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�أخبـار الإمـارات
بالتن�سيق مع الهالل  ..حمد �سهيل اخلييلي يخ�ص�ص
 206غرف فندقية للأ�سر املت�ضررة من الأمطار يف الفجرية
•• �أبوظبي-وام:

خ�ص�ص ��س�ع��ادة ح�م��د �سهيل عوي�ضة اخلييلي " م��ال��ك ف�ن��دق كونكورد
الفجرية"  206غ��رف و �أج�ن�ح��ة بالفندق لإي ��واء الأ� �س��ر امل�ت���ض��ررة من
الأمطار و ال�سيول يف املناطق ال�شرقية من الدولة �إىل جانب توفري ثالث
وجبات يوميا للمت�أثرين �إىل �أن تنجلي ظروفهم الراهنة و ي�ع��ودوا �إىل
م�ساكنهم وذل��ك بالتن�سيق مع هيئة الهالل الأح�م��ر الإم��ارات��ي واجلهات
املخت�صة يف الفجرية.
وبلغت ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية للفندق � 2013شخ�صا م��ن امل�ت��أث��ري��ن مت
ت�سكينهم يف �أعقاب الأمطار وال�سيول مبا�شرة  ..وجاءت مبادرة �سعادة حمد

�سهيل اخلييلي تعزيزا جلهود الهالل الأحمر و خمتلف اجلهات على جميع
امل�ستويات يف �إيواء املت�ضررين .
وعملت �إدارة الفندق وف��ق مبادرته على تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات للأ�سر
وتوفري رعاية خا�صة لأ�صحاب الهمم و كبار املواطنني و�أ�صحاب الأمرا�ض
املزمنة والأطفال منهم.
و�أعربت هيئة الهالل الأحمر عن �شكرها وتقديرها ل�سعادة حمد �سهيل
اخلييلي على م�ب��ادرت��ه دع��م اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة يف ال��دول��ة على امل�ستويات
كافة لتعزيز ق��درة املت�أثرين من الأمطار و ال�سيول على جت��اوز ظروفهم
الراهنة ..م�شرية �إىل �أن �سعادته م�ساند وداعم دائم لربامج الهيئة الإن�سانية
والتنموية حمليا وخارجيا.
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بيت اخلري تنفق  7.3ماليني درهم لإنقاذ  186مري�ض ًا
•• دبي –الفجر:

�أعلنت جمعية بيت اخل�ير �أن�ه��ا بثت حتى الن�صف الأول م��ن عام
 2022م  98حلقة م��ن برناجمها اخل�ي�ري الإن���س��اين "زايد
اخلري" الذي دخل عامه الثالث� ،ساعدت من خاللها ما يزيد عن
 186مري�ضاً بقيمة �إجمالية بلغت  7,3مليون درهم.
وبرنامج "زايد اخلري" ال��ذي يبث ر�سائله عرب �أث�ير �إذاع��ة الأوىل
من�صة �إع�لام �ي��ة و�إن���س��ان�ي��ة مهمة ت�ه��دف ل�ن�ج��دة امل��ر��ض��ى الذين
يعي�شون ظروفاً ومعاناة �صحية حرجة ،ت�ضطرهم لإجراء عمليات
جراحية عاجلة �أو القيام ب��إج��راءات طبية وت�شخي�صية مكلفة� ،أو
�شراء وتركيب �أجهزة �سمعية وحركية تعوي�ضية� ،أو توفري �أدوية
عالجية باهظة الثمن .ويبث الربنامج �أ�سبوعياً م�ساء كل خمي�س

م��ن ال�ساعة ال��راب�ع��ة وح�ت��ى ال�ساد�سة م���س��اء ،م��ع �ساعة يومية يف
�شهر رم�ضان ،وتتناوب "بيت اخلري" يف تقدميه م��ع جمعية دبي
اخلريية ،التي اتفقت مع "بيت اخلري" على رعاية برنامج �إذاعي
�أ��س�ب��وع��ي م�شرتك با�سم "زايد اخلري" ك�برن��ام��ج �إن���س��اين هادف،
جل�م��ع ال �ت�برع��ات ب�ه��دف دع��م امل���ش��اري��ع اخل�يري��ة وجن ��دة املر�ضى
املع�سرين ،ال��ذي��ن تفوق كلفة عالجهم ع�شرون �أل��ف دره��م ،ووقع
اختيار اجلمعيتني على �إذاعة الأوىل التي تبث على الرتدد ،107.4
كونها حتظى مبتابعة امل�ستمعني يف �إمارة دبي بن�سبة عالية ،وتتابعها
النخبة من امل�ستمعني و�أعيان املجتمع .وت�شري بيانات ق�سم الإعالم
يف "بيت اخلري" �أن ع��دد حلقات "زايد اخلري" التي قدمت خالل
الن�صف الأول من عام  2022بلغت  26حلقة ،جنحت يف تقدمي
 2,100,548درهم ،لنجدة  56مري�ضاً ا�ستحقوا امل�ساعدة.

�صحة تطلق الن�سخة املحدثة من تطبيق الفح�ص الطبي للإقامة
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" الن�سخة املحدثة
م ��ن ت �ط �ب �ي��ق "�صحة للفح�ص
الطبي للإقامة بباقة جديدة من
امليزات وذل��ك بعد �إط�لاق ن�سخته
الأوىل يف يناير من هذا العام.
وت �ت �� �ض �م��ن ال �ن �� �س �خ��ة اجل ��دي ��دة
ال�ت��ي تعمل على �أج �ه��زة �أندرويد
و"� "iOSإمكانية حجز املواعيد
لل�شركات وامل�ج�م��وع��ات بخطوات
معدودة كما توفر �إمكانية الدفع
ل �ل �ف �ح ����ص م �� �س �ب �ق �اً م � ��ن خ�ل�ال
ال �ت �ط �ب �ي��ق ب��ا� �س �ت �خ��دام �آب � ��ل باي
و��س��ام���س��وجن ب ��اي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ت �� �س �ه �ي��ل ع �م �ل �ي��ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل من
خالل �إتاحة الت�سجيل يف التطبيق
با�ستخدام الهوية الرقمية والربط
م ��ع ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة لتحميل
البيانات تلقائياً.
وقال الدكتور عمر الها�شمي املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون الإكلينيكية يف
اخل��دم��ات العالجية اخلارجية "
الق��ى التطبيق �إق �ب��الأً ك�ب�يراً من

اجل�م�ه��ور م�ن��ذ �إط�ل�اق��ه ح�ي��ث مت
حت�م�ي��ل التطبيق ع�ل��ى �أك�ث�ر من
� 60ألف هاتف ذكي وحجز �أكرث
م��ن � 73أل ��ف م��وع��د ع��ن طريقه
ونتطلع من خالل امليزات اجلديدة

�إىل ت�سهيل الإج ��راءات لل�شركات
من خ�لال احلجز والدفع امل�سبق
الذي ي�ضمن لهم ال�سرعة والأمان
حيث يغنيهم عن التعامل باملبالغ
ال �ن �ق��دي��ة وي � ��أت� ��ي ذل� ��ك يف �إط� ��ار

�سعينا امل�ستمر لتمكني ال�شركات
من الو�صول �إىل خدماتنا ب�شكل
�سهل ومي�سر م��ن خ�ل�ال تطوير
التطبيق ب�شكل م�ستمر ملواكبة
ال�ت�ط��ورات التكنولوجية وتوفري
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املراكز يف �أنحاء الإمارة �إ�ضافة �إىل
توفري العيادة املتنقلة املخ�ص�صة
ل �ل �� �ش��رك��ات وال � �ت� ��ي �أع� �ل� �ن ��ا عنها
م�ؤخراً ".عند �إ��ص��دار الإق��ام��ة �أو
جت��دي��ده��اُ ،ي�ط�ل��ب م��ن املقيمني

يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي زي� ��ارة مراكز
ال �ف �ح ����ص وال �� �ص �ح ��ة الوقائية
لإجراء الفح�ص الطبي الالزم يف
ال�سابق كان العمالء ي��زورون تلك
امل��راك��ز دون حجز م�سبق لكن مع
التطبيق اجل��دي��د �أ��ص�ب��ح ب�إمكان
املقيمني الآن حتديد الوقت الذي
ينا�سبهم مما ي�ضمن عملية �سهلة
و�سريعة و�سل�سة للغاية.
وت��وف��ر م��راك��ز "�صحة" للفح�ص
وال�صحة الوقائية واملعتمدة من
ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة امل���ش�ترك��ة الدولية
جمموعة متكاملة من اخلدمات
ال �ط �ب �ي��ة اخل ��ا�� �ص ��ة ب � � ��إج� � ��راءات
الإق��ام��ة مبا يف ذل��ك خدمة امل�سار
ال�سريع وخيارات اخلدمة املتميزة
يف م��واق��ع معينة ك�م��ا تعمل هذه
املراكز كوحدات متخ�ص�صة توفر
خدمات فح�ص الأم��را���ض املعدية
واخل� ��دم� ��ات ال��وق��ائ �ي��ة يف جميع
�أنحاء �أبوظبي.
وت��دي��ر ��ش��رك��ة ��ص�ح��ة ح��ال �ي �اً 12
مركزاً للفح�ص وال�صحة الوقائية
يف م ��دي� �ن ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي وم�صفح
وال �� �ش �ه��ام��ة وب �ن��ي ي��ا���س ومركز

االحت��اد للفح�ص الطبي اخلا�ص
ب� ��الإق� ��ام� ��ة وال � �ع�ي��ن و�سويحان
ومدينة زايد ودملا وال�سلع وغياثي
وامل ��رف� ��أ ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل العيادة
املتنقلة التي مت �إطالقها م�ؤخراً
لل�شركات.
وملزيد من املعلومات حول �إجراءات
الفح�ص الطبي اخلا�ص بالإقامة
ومتطلباته يرجى زي��ارة dpsc.
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 seha.aeمع الإ��ش��ارة �إىل �أنه
ي �ت��وج��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع املراجعني
املطعمني �إب��راز امل��رور الأخ�ضر يف
تطبيق احل�صن �أو نتيجة �سلبية
الختبار م�سحة الأنف مت �إجرا�ؤها
ق�ب��ل �� 96س��اع��ة ل�غ�ير املطعمني
ل�ل��دخ��ول �إىل م��راك��ز الفح�ص �أو
�إظ� �ه ��ار احل ��ال ��ة اخل� ��� �ض ��راء على
تطبيق احل�صن.

�أبوظبي للتوعية القانونية بدائرة الق�ضاء يوا�صل حملة مكافحة املخدرات بتو�سيع نطاقها
•• �أبوظبي -وام:

ت ��و�� �س� �ع ��ت احل� �م� �ل ��ة ال� �ت ��وع ��وي ��ة
ملكافحة امل�خ��درات ،التي �أطلقها
مركز �أبوظبي للتوعية القانونية
واملجتمعية "م�س�ؤولية" بدائرة
ال �ق �� �ض��اء ،لت�شمل ع��ر���ض امل ��واد
التثقيفـــــية والأف�ل�ام التوعوية
يف امل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��راك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ز ال �ت �ج ��اري ��ة يف
�أب��وظ �ب��ي ،ب �ه��دف ال��و� �ص��ول �إىل
��ش��ري�ح��ة وا��س�ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ة م��ن خمتلف
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ،ل�ت�ع��زي��ز املعرفة

�إزاء ت�ل��ك امل�خ��اط��ر ،مب��ا ي�ضمن
حتقيق ال��دور الوقائي للحماية
م��ن ال��وق��وع يف ب��راث��ن التعاطي
والإدمان.
وت� � ��أت � ��ي ه � ��ذه اخل � �ط� ��وة �ضمن
اجلهود املتوا�صلة لتحقيق �أهداف
احلملة املو�سعة التي انطلقت يف
�شهر مايو املا�ضي وت�ستمر ملدة
�ستة �أ��ش�ه��ر ،ت�ن�ف�ي��ذاً لتوجيهات
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال � ��وزراء ،وزي ��ر دي ��وان الرئا�سة،

رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي،
برت�سيخ الثقافة القانونية ون�شر
ال ��وع ��ي امل �ج �ت �م �ع��ي ،مب ��ا يدعم
احلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار
وحماية �أفراد املجتمع.
وت ��رك ��ز احل �م �ل��ة ع �ل��ى تو�ضيح
الأ�� �س� �ب ��اب امل � ��ؤدي� ��ة �إىل تعاطي
امل � � ��واد امل � �خ� ��درة� �� ،س ��واء تعلقت
ب ��الأ�� �س� �ب ��اب ال� �ف ��ردي ��ة اخلا�صة
ب�شخ�ص امل�ت�ع��اط��ي� ،أو الأ�سباب
الأ��س��ري��ة كالتفكك الأ� �س��ري� ،أو
الأ�سباب املجتمعية كعدم الوعي

بالت�شريعات والقوانني املعاقبة
على ه��ذا الفعل ،مع بيان الآثار
امل�ت�رت �ب��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اط��ي �سواء
كانت متعلقة بال�صحة النف�سية
كا�ضطراب النوم ،الأوهام ،القلق،
االكتئاب ،التوتر ،واالنطوائية� ،أو
�آثــــــار �صحية ج�سدية ،كا�ضطراب
الـــــقلب والإجــــــهاد العام وال�صداع
وااللتهابات الرئوية.
ك �م��ا ت ��رك ��ز احل �م �ل��ة التوعوية
على �سبل ال��وق��اي��ة وال�ت�ع��ايف من
�آف��ة تعاطي امل�خ��درات وامل�ؤثرات

العقلية ،وبيان امل�ؤ�شرات الدالة
والآثار الناجمة عن ذلك� ،إ�ضافة
�إىل التعريف باجلانب القانوين
وال�ت���ش��ري�ع��ي ،وك�ي�ف�ي��ة م�ساعدة
امل �ت �ع ��اط ��ي ع �ل ��ى ت �ل �ق��ي ال �ع�ل�اج
م ��ن دون ت �ق��دمي��ه للمحاكمة،
م ��ع ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى دور
الوالدين وكيفية الت�صرف عند
اك�ت���ش��اف ت�ع��اط��ي �أح� ��د الأب �ن ��اء،
من خ�لال العمل على م�ساندته
واملتابعة امل�ستمرة لدعم برامج
�إعادة الت�أهيل.

بلدية مدينة �أبوظبي تن�شئ «حديقة املعر�ض النباتي» لتعريف املجتمع بالأ�شجار
والنباتات امل�ستخدمة يف التجميل الطبيعي
•• �أبوظبي –الفجر:

افتتح �سعادة �سيف ب��در القبي�سي
املدير العام لبلدية مدينة �أبوظبي
"حديقة املعر�ض النباتي" بالقرب
م ��ن امل� �ب� �ن ��ى ال��رئ �ي �� �س��ي لبلدية
مدينة �أب��وظ�ب��ي ،كمعر�ض نباتي
يحتوي على معظم �أنواع النباتات،
والأ� � �ش � �ج ��ار ،و� �ش �ج�ي�رات الزينة
امل���س�ت�خ��دم��ة يف �أع �م��ال التجميل

الطبيعي يف �أبوظبي .وي��أت��ي هذا
امل �� �ش ��روع � �ض �م��ن �إط� � ��ار م� �ب ��ادرات
ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ممثلة
ببلدية مركز املدينة ،وبالتن�سيق
وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن �إدارة اخلدمات
ال �ف �ن �ي��ة وجم� �م ��وع ��ة امل� �ق ��اول�ي�ن
واال�ست�شاريني العاملني يف ت�شغيل
و�صيانة �أ�صول التجميل الطبيعي.
ت�ه��دف امل �ب��ادرة �إىل تعريف �أفراد
املجتمع ب�أنواع الأ�شجار والنباتات

امل�ستعملة يف التجميل الطبيعي
مم� � ��ا ي� � �ع � ��زز م� ��� �س� �ت ��وى ال� ��وع� ��ي
املجتمعي ب�ضرورة املحافظة عليها
والت�شجيع للم�ساهمة يف الت�شجري،
وا� �س �ت �خ��دام م ��واد م �ع��اد تدويرها
�أو �إع� � ��ادة ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ،ويخدم
املعر�ض معظم �شرائح املجتمع من
القاطنني داخ��ل مدينة �أبوظبي
وخ��ارج �ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل زوار
ال�ع��ا��ص�م��ة .وت�ن�ب��ع �أه�م�ي��ة �إن�شاء

احلديقة النباتية كمبادرة �ضمن
م�ب��ادرات تفعيل املناطق الزراعية
امل �ف �ت��وح��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف
�إ�ضافة مرافق خدمات جمتمعية
ج��دي��دة ت�خ��دم امل�ج�ت�م��ع ،وت�شجع
ع �ل��ى ال �� �س �ي��اح��ة ،وج� ��ذب ال � ��زوار.
وق� ��د ق��ام��ت ف �ك��رة امل � �ب� ��ادرة على
�إع� ��ادة ت��أه�ي��ل احل��دي�ق��ة املفتوحة
ب��ا��س�ت�خ��دام م ��واد م�ع��اد تدويرها،
ح �ي��ث ب �ل �غ��ت م �� �س��اح��ة احلديقة

 2200م�ت�ر م ��رب ��ع ،واح �ت ��وت
على �أغ�ل��ب الأ��ش�ج��ار امل�ستخدمة
يف ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ج�م�ي��ل الطبيعي،
و�شملت الأ�شجار املزهرة ،واملثمرة،
والنخيل ،وغريها من النباتات.
ك� �م ��ا ت �� �ض �م��ن امل � �� � �ش� ��روع ت ��زوي ��د
احل ��دي � �ق ��ة مب � ��واق � ��ف � � �س � �ي ��ارات،
وج �ل �� �س ��ات ال�� �س�ت�راح ��ة ال� � � ��زوار،
وم��راف��ق خ��دم�ي��ة ،و"كيو �أر كود
تعريفي" بالنباتات والأ�شجار.

جملة اجلندي ت�ستعر�ض يف عدد �أغ�سط�س �أخبار الطق�س من اليوم وحتى اخلمي�س غائم جزئيا مع تكون ال�سحب الركامية املمطرة
جديد ال�سالح والتطورات التكنولوجية

�أو�ضح املركز الوطني للأر�صاد �أنه
ونتيجة للحركة التذبذبية خلط
االل� �ت� �ق ��اء امل � � ��داري " "ITCZ
ال� � ��ذي ي �ت �ح ��رك ب� ��اجت� ��اه �شمال
اجلزيرة العربية ثم يرتاجع �إىل
اجلنوب ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل تقدم
املنخف�ضات ال�سطحية والعلوية
م ��ن اجل� �ن ��وب ب ��اجت ��اه ال�شمال،

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستعر�ضت جملة «اجلندي» التي ت�صدرها وزارة الدفاع
فى عددها ل�شهر �أغ�سط�س اجلاري عدداً من الق�ضايا
واملو�ضوعات احليوية و�أهم الفعاليات والأخبار املتعلقة
بوزارة الدفاع والقوات امل�سلحة الإماراتية را�صدة �أبرز
الأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية ،و�أخبار جديد
ال�سالح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي و�صلت
�إليها التقنيات احلديثة والذكاء اال�صطناعي يف املجال
الع�سكري..
وج��اءت «كلمة اجل�ن��دي» حت��ت ع�ن��وان «ج��ائ��زة القوات
امل�سلحة للتميز واالبتكار» فيما خ�ص�صت املجلة ملفها
الرئي�سي لعدد �شهر �أغ�سط�س  2022للحديث عن
«ال�ت��داع�ي��ات اال�سرتاتيجية لتوقيع ات�ف��اق �أم�ن��ي بني
ال�صني وج��زر �سليمان» بينما �أع��دت املجلة درا�ستني
بعنوان�« :أ�سلحة الدقة العالية ق��وه تدمريية كربى
تت�سابق على اقتنائها اجليو�ش» ،و«نزع ال�سالح و�ضبط
الت�سلح».
وتعر�ض جملة «اجلندي» يف عددها اجلديد لقا ًء مع
«�آن��ا كارين روزي��ن» املدير العام ل�شركة �ساب يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ال��ذى حت��دث ع��ن جماالت
ع �م��ل ال �� �ش��رك��ة وم�ن�ت�ج��ات�ه��ا وا� �س �ت �ث �م��ارات �ه��ا و�أح� ��دث
م�شاريعها يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ودول اخلليج
العربي ب�شكل ع��ام ،ودول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
على وجه اخل�صو�ص.
و�أف ��ردت املجلة م�ساحات م��ن �صفحاتها ال�ستعرا�ض
�آراء وحتليالت نخبة من الكتاب الإماراتيني والعرب

•• �أبوظبي -وام:

وت��دف��ق ال�ك�ت��ل ال�ه��وائ�ي��ة الرطبة
م ��ن ب �ح��ر ال� �ع ��رب وب� �ح ��ر عمان
باجتاه املنطقة والدولة.
و�أ�� �ض ��اف ان ��ه م��ع ارت �ف ��اع درج ��ات
احلرارة خالل فرتة النهار تتكون
ال�سحب الركامية املحلية املمطرة
على مناطق خمتلفة من الدولة
خا�صة �شرقاً وجنوباً ومتتد اي�ضاً
ع�ل��ى منطقة ال�ظ�ف��رة ي�صاحبها
الربق والرعد �أحياناً .ثم ترتاجع

امل �ن �خ �ف �� �ض��ات �إىل اجل� �ن ��وب مرة
�أخ � � ��رى مم ��ا ي� � � ��ؤدي �إىل �ضعف
احل ��ال ��ة اجل ��وي ��ة وت��راج �ع �ه��ا عن
املنطقة والدولة .
وب�ي�ن ان ال�ط�ق����س امل �ت��وق��ع اليوم
�إىل اخلمي�س �سيكون على النحو
ال �ت��ايل :غ��ائ�م�اً ج��زئ�ي�اً �إىل غائم
�أحياناً مع تكون ال�سحب الركامية
امل �م �ط��رة ت �ك��ون خم�ت�ل�ف��ة ال�شدة
على مناطق متفرقة من الدولة

خ��ا� �ص��ة ع �ل��ى امل �ن��اط��ق ال�شرقية
واجلنوبية والغربية تبد�أ من بعد
الظهر ومتتد �إىل �أول الليل على
فرتات.
ال� ��ري� ��اح :ج �ن��وب �ي��ة � �ش��رق �ي��ة �إىل
�شمالية �شرقية و�شمالية غربية،
م �ع �ت��دل��ة ال �� �س��رع��ة ون �� �ش �ط��ة �إىل
قوية ال�سرعة �أحياناً مع ال�سحب
ال��رك �م �ي��ة ت� �ك ��ون م� �ث�ي�رة للغبار
والأت��رب��ة ت� ��ؤدي �إىل ت��دين مدى

الر�ؤية الأفقية.
البحر :خفيف �إىل متو�سط املوج
يف اخلليج العربي وبحر عمان قد
ي���ض�ط��رب �أح �ي��ان��ا م��ع ال�سحب..
وقال املركز انه يتابع الو�ضع على
م��دار ال�ساعة وم�ستمر مبوافات
اجل �م �ه��ور ب� ��آخ ��ر امل �� �س �ت �ج��دات و
ينا�شد اجلميع ب���ض��رورة متابعة
الن�شرات والتقارير ال�صادرة من
املركز وعدم تداول الإ�شاعات.

ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س ي�ستقطب نحو  700م�شارك يف الربامج ال�صيفية
•• ال�شارقة-وام:

ل�ل�ح��دي��ث ع��ن خم�ت�ل��ف ال�ق���ض��اي��ا والأم � ��ور ال �ت��ي تهم
القراء.
ولإث� � � ��راء امل �� �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف وال �ع �ل �م��ي ،ت �ن �� �ش��ر جملة
«اجل�ن��دي» عرب �أبوابها املختلفة تقارير ومو�ضوعات
ثقافية واقت�صادية وطبية وريا�ضية ،كما ت�صدر �سنوياً
مالحق متعددة تواكب �أهم الأحداث يف دولة الإمارات
العربية املتحدة فيما حتر�ص املجلة بن�سختها املطبوعة
وموقعها الإلكرتوين  /Aljundi.ae/ومن�صاتها
ال��رق�م�ي��ة  ،/@aljundijournal/ع�ل��ى ر�صد
ومواكبة كل جديد يف عامل الإعالم الع�سكري.

متكن الربنامج ال�صيفي "عطلتنا
غري" الذي ينظمه نادي ال�شارقة
ل��ري��ا� �ض��ات ال ��دف ��اع ع ��ن النف�س
برعاية جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
من حتقيق مكا�سب مهمة �ضمن
ر�ؤي� � ��ة ال � �ن ��ادي ب� � ��أن ي �ك ��ون بيئة
�إي�ج��اب�ي��ة جت�م��ع حم�ب��ي ريا�ضات
ال��دف��اع ع��ن النف�س والريا�ضيني
ال���ص�غ��ار مم��ن ت�ت�راوح �أعمارهم
بني  7و 16عاما لق�ضاء �أوقات
ال���ص�ي��ف والإج � ��ازة ال��درا��س�ي��ة يف
درو���س وور���ش تعليمية وريا�ضية
مفيدة وذل��ك م��ن خ�لال جتاوزه

ل�ل�ع��دد امل���س�ت�ه��دف ا�ست�ضافتهم
�إ� �ض��اف��ة اىل امل �� �ش��ارك��ة ب�ن�ج��اح يف
ب ��رام ��ج �أخ � ��رى �أق �ي �م��ت يف وقت
م�ت��زام��ن و بلغ ع��دد امل�ستفيدين
نحو  615م�شاركا ت��واج��دوا يف
�أوقات خمتلفة ومواقع عديدة.
و مل ت �ق �ت �� �ص��ر ب� ��رام� ��ج " ن� ��ادي
ال���ش��ارق��ة ل��ري��ا��ض��ات ال��دف��اع عن
النف�س " على الربنامج ال�صيفي
"عطلتنا غري" بل �ساهم و ب�شكل
ف ��اع ��ل يف ب ��رن ��ام ��ج " �أ�� �ص ��دق ��اء
ال�شرطة" ال��ذي تنظمه القيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة عرب
امل�شاركة بعدة جوانب من خالل
ري ��ا�� �ض ��ات ال� ��دف� ��اع ع ��ن النف�س

وخمترب االبداع واملر�سم ال�صغري
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال���س�ب��اح��ة و البادل
تن�س.
و ي�شارك يف "عطلتنا غري" نحو
 355م���ش��ارك��ا ت��وزع��وا يف مقر
ال� �ن ��ادي مب�ن�ط�ق��ة ال��رم �ث��ا وف ��رع
ال �ن ��ادي امل �ح ��اذي ل �� �ش��ارع مليحة
ون�ح��و  250م�شاركا يف برنامج
"�أ�صدقاء ال�شرطة" فيما ا�ستفاد
م��ن ف �ق��رات ال�برن��ام��ج ال�صيفي
منت�سبو نادي ال�شطرجن والثقافة
للفتيات بال�شارقة وع��دده��م 60
م���ش��ارك��ا بينما � �ش��ارك ال �ن��ادي يف
ب ��رن ��ام ��ج "�صيف مم �ت��ع وطفل
م�ن�ت��ج بالإبداع" وال� ��ذي تنظمه

بلدية ال�شارقة يف حديقة النوف
و ا�ستفاد نحو  50م�شاركا من
الور�ش والفعاليات الريا�ضية.
وثمن �سعادة �أحمد عبد الرحمن
ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
ن��ادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع
ع��ن النف�س دع��م �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة لأن�شطة النادي
وت ��وج� �ي� �ه ��ات جم �ل ����س ال�شارقة
ال��ري��ا��ض��ي ال�ت��ي ترجمت اخلطة
اال�سرتاتيجية للنادي م��ا �ساهم
بتحقيق نقلة نوعية ف�ضال عن
التعاون املميز مع القيادة العامة

ل�شرطة ال�شارقة ممثلة يف �إدارة
ال�شرطة املجتمعية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال �أح� �م ��د �سعيد
اجل� � ��روان ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
االدارة � �� ":س ��اه� �م ��ت امل� �ك ��ان ��ة
ال�ترب��وي��ة وال�ف�ن�ي��ة واالن�ضباط
العايل للنادي يف �أن يكون وجهة
مهمة للأوالد والبنات يف الأعمار
امل�ح��ددة وبالتايل فاقت امل�شاركة
ال �ع ��دد امل �� �س �ت �ه��دف ه ��و م ��ا قوبل
ب�ترح �ي��ب ع ��ال م��و��ض�ح��ا �أن� ��ه مت
توفري جميع امل�ستلزمات املطلوبة
و�أ� �ض��اف �" :ساهم ت�ع��اون �أولياء
الأمور مع �إدارة التدريب بتطوير
اخلطة املتبعة ومنهاج املع�سكر".
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مركز عجمان للإح�صاء يبد�أ حتديث بيانات الأ�سر والأفراد عرب من�صة العد الذاتي
•• عجمان-وام:

�أعلن مركز عجمان للإح�صاء عن انطالق حتديث بيانات ال�سكان للعام
 2022عرب من�صة العد الذاتي التابعة مل�شروع التعداد ال�سجلي ،وذلك
اب �ت��داًء م��ن ام�س ومل��دة �شهر ،لتوفري ق��اع��دة بيانات ومعلومات مف�صلة
ودقيقة عن �سكان الإم��ارة من �أج��ل م�ساعدة متخذي ال�ق��رار يف حكومة
عجمان م��ن و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات العامة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة واالرتقاء باملجتمع نحو جودة احلياة وتعزيزالرفاهية.

وحثت الدكتورة يا�سمني جودي امل�ست�شار الإح�صائي الفني ،رئي�سة اللجنة
الفنية للتعداد ال�سجلي ،جميع امل��واط�ن�ين واملقيمني يف �إمارةعجمان
لال�ستجابة مل�شروع العد ال��ذات��ي والتعاون وامل�شاركة ،بتقدمي املعلومات
املطلوبة ب�صورة �صحيحة يف اال�ستمارة املعدة لذلك ،بالإجابة على كل
الأ�سئلة الواردة فيها وفقاً للم�ستندات والوثائق الر�سمية.
وق��ال��ت �إ َّن �أه ��م م��امي�ي��ز من�صة ال �ع��د ال��ذات��ي ه��و اال� �س �ت �ف��ادة الق�صوى
م��ن التقنيات ال��رق�م�ي��ة ل�ت��ي �ستم ِّكن الأ� �س��ر م��ن �إج ��راء عملية حتديث
البيانات،ب�أنف�سهم وب�شكل مبا�شر با�ستخدام رابط للدخول للمن�صة �سيتم

�إطالقه من قبل مركز عجمان للإح�صاء عرب تطبيق معني �أو ب�إر�سال
ر�سالة ن�صية ،م�شرية �إىل �أن حتديث بيانات الأ�سر عرب املن�صة االلكرتونية
بدون زيارة الباحث امليداين للأ�سر التي كانت بال�سابق تعتمد على الزيارات
امليدانية واملقابالت ال�شخ�صية ،مما�ساهم يف تقليل الهدر يف الوقت واجلهد
واملال.
و�أو�ضحت الدكتورة جودي ب�أن عملية حتديث البيانات التي انطلقت اليوم
و�ست�ستغرق �شه ًرا �ستكون م�ستمرة ومفتوحة ب�شكل دائم،لر�صد التغيريات
التي حتدث با�ستمرار و�سط �سكان الإمارة من عملية االنتقال والإقامة �أو

�إ�ضافة مواليد جدد داخل الأ�سر.
و�أ�شارت جودي �إىل �إن مركز عجمان للإح�صاء قام ب�إعداد وت�أهيل فريق
م�ساعدة فني مع توفري كافة الإمكانيات الالزمة لتقدمي العونواال�ست�شارات
للأ�سر والإجابة على اال�ستف�سارات والأ�سئلة ،خا�صة ملن يواجهون �صعوبة
يف الدخول للمن�صة.
و �أك��دت الدكتورة "جودي" اجلميع ب��أن البيانات واملعلومات التي �سيتم
احل�صول عليها �ستكون حمفوظة ب�سرية تامة ومبوجب القانون ولن يتم
ا�ستخدامها �إال يف اهداف االح�صاء والتخطيط فقط.

04

عمار النعيمي ي�ستقبل القن�صل العام ال�سعودي
ال�سعودية ال�شقيقة الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام من�صبه
•• عجمان-وام:
لدى الدولة .ورحب �سمو ويل عهد عجمان خالل اللقاء بالقن�صل العام للمملكة
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان احلاكم العربية ال�سعودية ..متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح وال�سداد يف �أداء
�أم����س ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل ب��ن من�صور ع�ب��داهلل امل�ط��وع قن�صل ع��ام اململكة العربية مهام عمله اجلديد مبا ي�سهم يف توطيد العالقات القائمة بني البلدين ال�صديقني

وتعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك يف خمتلف امليادين .وجرى خالل اللقاء تبادل
الأحاديث حول العالقة املتينة التي تربط االمارات واململكة العربية ال�سعودية يف
العديد من املجاالت .من جانبه �أعرب �سعادة القن�صل العام ال�سعودي عن �سعادته
بلقاء �سمو ويل عهد عجمان  ..م�شيدا مبكانة وعمق العالقات الثنائية ومبا

ت�شهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�صة من نه�ضة ح�ضارية يف امليادين كافة.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي  ،و�سعادة حمد را�شد النعيمي مدير
ديوان حاكم عجمان و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات
وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

تقدير ًا لل�شراكة يف �إعداد «دليل ت�صحيح امل�صطلحات وال�صور اخلط�أ حول الأطفال يف و�سائل الإعالم»

«اجلامعة العربية» و «املجل�س العربي للطفولة والتنمية» يك ّرمان «مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل»
•• القاهرة -الفجر:

ك� � ّرم ��ت ج��ام �ع��ة ال� � ��دول العربية
واملجل�س العربي للطفولة والتنمية
"مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل"
ال�ت��اب��ع للمجل�س الأع �ل��ى ل�ش�ؤون
الأ� �س��رة  ،خ�لال احتفالية �إطالق
دل �ي��ل "�إعالم ��ص��دي��ق للطفولة"
حتت عنوان "ت�صحيح امل�صطلحات
وال���ص��ور اخل�ط��أ ح��ول الأط �ف��ال يف
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام العربية" ،والتي
عقدت �أخ�يراً يف العا�صمة امل�صرية
القاهرة.
وي� ��أت ��ي ت �ك��رمي "مكتب ال�شارقة
�صديقة للطفل" تثميناً لل�شراكة
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة ال �ق��ائ �م��ة بني
املكتب واملجل�س العربي للطفولة
والتنمية ،وجهوده يف �إعداد الدليل
ال��ذي يكر�س الوعي العام بق�ضايا
ال �ط �ف��ول��ة ،وي���س�ل��ط ال �� �ض��وء على

البدائل ال�صحيحة للم�صطلحات
وال �� �ص ��ور اخل� �ط� ��أ امل �ت �ب��ادل��ة حول
الأط �ف��ال ع�بر و�سائل الإع�ل�ام ،ما
م ��ن � �ش ��أن��ه ت �ع��زي��ز ح �م��اي��ة حقوق
الطفل يف املجتمعات العربية.
وت�س َّلمت د .ح�صة خلفان الغزال،
امل � ��دي � ��ر ال � � ّت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل"مكتب
ال�شارقة �صديقة للطفل"� ،شهادة
التكرمي من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم� �ي��ر ع �ب��د ال �ع��زي��ز ب ��ن ط�ل�ال،
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ع��رب��ي للطفولة
وال�ت�ن�م�ي��ة ،رئ�ي����س ب��رن��ام��ج اخلليج
العربي للتنمية "�أجفند" ،ومعايل
ال�سفرية هيفاء �أب��وغ��زال��ة ،الأمني
العام امل�ساعد رئي�س قطاع ال�ش�ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال� � ��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،ب�ح���ض��ور رئ�ي����س ال ��دورة
احلالية للجنة الطفولة العربية،
وع � ��دد م ��ن ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات العامة يف ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،واملنظمات ال �ط �ف ��ول ��ة ،وج� �م ��ع م ��ن اخل �ب��راء وي� ��أت ��ي ت �ك��رمي "مكتب ال�شارقة
�صديقة للطفل" ،امتداداً جلهوده
وممثلي اجلهات املعنية بالطفولة الإقليمية والدولية املعنية بق�ضايا والإعالميني.

ال � �� � �ص ��ادرة ع ��ن امل �ج �ل ����س العربي
للطفولة والتنمية ،والتي تت�ضمن
معاجلة الإع�ل�ام ال�ع��رب��ي لق�ضايا
ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ،حيث و ّق�ع�ه��ا �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي،
نائب حاكم ال�شارقة ،رئي�س جمل�س
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ل ��إع �ل��ام؛ يف �سبيل
تكري�س مبادئ مهنية لتكون �أ�سا�ساً
موجهاً ل�ل�إع�لام العربي ،وتزويد
الإع�ل�ام� �ي�ي�ن ب ��امل� �ع ��ارف املتعلقة
ب�ح�ق��وق الأط� �ف ��ال ،و�إر�� �س ��اء القيم
املهنية يف الأداء الإعالمي مبا يعزز
من تطبيق ثقافة حقوق الأطفال
وح�م��اي�ت�ه��م .ويف ع��ام  2018مت
ن�شر وتعميم دل�ي��ل امل�ب��ادئ املهنية
مل�ع��اجل��ة الإع �ل�ام ال�ع��رب��ي لق�ضايا
حقوق الطفل للمهنيني يف جمال
الإع � �ل ��ام ب��ال �ت �ع��اون م ��ع املجل�س
ال� �ت ��ي اب � �ت� ��د�أه� ��ا يف ع � ��ام  2017ال�ع��رب��ي للطفولة وال�ت�ن�م�ي��ة على
ب��اع �ت �م��اد وث �ي �ق��ة امل � �ب ��ادئ املهنية ج�م�ي��ع اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة يف جمال

الإع�ل�ام ،وال�ت��ي تعمل يف املجاالت
املرتبطة ب��الأط�ف��ال وال�ي��اف�ع�ين يف
�إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة ب�ع��د اع �ت �م��اده من
جمل�س ال�شارقة للإعالم واملجل�س
التنفيذي حلكومة ال�شارقة.
وت ��وىل "مكتب ال���ش��ارق��ة �صديقة
للطفل" ت��دري��ب �أك�ث�ر م��ن 200
م �� �ش��ارك يف ج �ل �� �س��ات��ه التدريبية
ال�ت��ي ع�ق��ده��ا للمهنيني واخل�ب�راء
والأطفال يف قطاع الإعالم ال�صديق
للطفل ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع خ�ب�راء من
املجل�س العربي للطفولة والتنمية،
وال� �ت ��ي �� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ال �ع��دي��د من
اجل�ه��ات املعنية ب��الإع�لام يف دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،حيث
ي�سعى املكتب من خالل تلك اجلهود
�إىل �إب � ��راز امل �م��ار� �س��ات الإعالمية
ال ��رائ ��دة ب��و��ص�ف�ه��ا من� ��اذج ت�ساعد
على تكري�س الإعالم ك�أداة ت�سهم يف
تطوير الطفولة ورعايتها.

برامج ريا�ضية و�أن�شطة ترفيهية يف الأ�سبوع الأخري لـ «ال�سمالية ال�صيفي»
•• �أبوظبي -الفجر:

انطلقت ال�ي��وم فعاليات الأ�سبوع
الأخ �ي��ر ل�ل�ن���س�خ��ة ال �ث�ل�اث�ي�ن من
ملتقى ال�سمالية ال�صيفي الذي
ي �ن �ظ �م��ه ن� � ��ادي ت� � ��راث الإم � � � ��ارات
وي �خ �ت �ت��م � 4أغ �� �س �ط ����س اجل � ��اري
مب� ��� �ش ��ارك ��ة امل � ��راك � ��ز ال�شبابية
والن�سائية التابعة له.
وي�شهد الأ�سبوع عدداً من الزيارات
�إىل م�ع��امل تاريخية و�سياحية يف
�إم��ارة �أبوظبي ،بجانب الفعاليات
التي تقام يف مقار املراكز ال�شبابية
ح� �ي ��ث ت �ن �ظ ��م م � ��راك � ��ز �أب ��وظ� �ب ��ي
وال�سمحة والوثبة ،برامج ريا�ضية
بح�صن ال�شباب يف �أبوظبي وم�سبح
ال � �ن� ��ادي ،وزي � � � ��ارات �إىل املناطق
الرتفيهية ومعر�ض ال�شيخ زايد،
ب �ج��ان��ب ور�� � ��ش ال �� �س �ن��ع والر�سم

والتلوين ،فيما ينظم مركز العني
خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع رح �ل�ات �إىل كل
م��ن واح ��ة ال �ع�ي�ن ،وق���ص��ر ال�شيخ
زاي� ��د يف ال� �ع�ي�ن ،وزي� � ��ارة معر�ض
تدوير ن��واجت النخيل� ،إ�ضافة �إىل
الأل�ع��اب ال�شعبية ،فيما تنتظم يف
مركز �سويحان ور�ش تراثية مبقر
املركز.
ف�ي�م��ا ت�ت�ن��وع ال��ور���ش ال�تراث �ي��ة يف
املراكز الن�سائية يف �أبوظبي والعني
وال���س�م�ح��ة ،خ�ل�ال �أي� ��ام الأ�سبوع
ب�ي�ن ال �ت �ل��ي ،وال �� �س��دو ،واخلو�ص،
والأل� � �ع � ��اب ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ،وال�سنع،
و�أن�شطة القراءة ،بجانب الرحالت
الرتفيهية والتعليمية �إىل عدد من
امل�ع��امل الرتاثية والفنية ومراكز
الت�سوق.
وكان الأ�سبوع املا�ضي �شهد عدداً من
الفعاليات يف �إطار امللتقى مب�شاركة

 1324ط��ال �ب �اً وط ��ال �ب � ًة ،حيث
نظمت املراكز الن�سائية العديد من
الأن�شطة الرتاثية املتنوعة منها
ور���ش الأك�لات ال�شعبية ،والألعاب
ال�شعبية ،وور�ش التلوين والر�سم،
وقر�ض الرباقع ،و�صبغ الأقم�شة،
وت�ع�ل�ي��م غ ��رز اخل �ي��اط��ة ،وكيفية
تلبي�س الو�سادة.
كما نظم النادي حما�ضرة تثقيفية
��ص�ب��اح اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي يف مقر
م ��رك ��ز ال� �ع�ي�ن ال �ن �� �س��ائ��ي بعنوان
«ال �ت �غ��ذي��ة وال� ��� �ص� �ح ��ة» ،قدمتها
ال � ��دك � �ت � ��ورة ل �ط �ي �ف��ة ال� �ظ ��اه ��ري
اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��ة ت �غ ��ذي ��ة يف ع �ي ��ادة
الطوية.
وحت��دث��ت ال �ظ��اه��ري ع��ن ال�سمنة
ومن � � ��ط احل� � �ي � ��اة ال� ��� �ص� �ح ��ي عند
الأط� � �ف � ��ال ،م��و� �ض �ح��ة �أن �سمنة
الأط �ف��ال متثل واح��دة م��ن �أخطر

العالج.
وق ��ال ��ت ال� �ظ ��اه ��ري �إن ال ��وراث ��ة
واجل�ي�ن��ات ت�ع��د م��ن �أه ��م العوامل
امل��ؤث��رة يف زي��ادة ال��وزن ،بالإ�ضافة
�إىل الإف��راط يف تناول الطعام ذي
ال�سعرات احلرارية العالية ،وزيادة
كمية وح�ج��م ال��وج�ب��ات بالأخ�ص
الوجبات ال�سريعة ،بالإ�ضافة لقلة
ال�ن���ش��اط ال �ب��دين وع ��دم ممار�سة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ،وال � ��زي � ��ادة يف تناول
امل �� �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة واحللويات
والأط � �ع � �م� ��ة ال� �ت ��ي حت� �ت ��وي على
ال��ده��ون وال�سكريات ،وقلة تناول
اخل�ضار والفاكهة والألبان.
وب� �ي� �ن ��ت ال � �ظ � ��اه � ��ري �أن ه �ن ��اك
م���ض��اع�ف��ات �صحية م�ترت�ب��ة على
ال�سمنة �أخطرها �أم��را���ض القلب،
امل �� �ش �ك�ل�ات ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال �ق��رن �أن الوقاية تعد �أهم خطوة ملكافحة املمار�سات العالجية الراهنة �إىل والأورام ال �� �س��رط��ان �ي��ة ،وارت� �ف ��اع
احل ��ادي والع�شرين ،و�أ� �ش��ارت �إىل وباء ال�سمنة لدى الأطفال ،وترمي ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل�شكلة ب ��د ًال من ال�ك��ول�ي���س�ترول يف ال� ��دم ،وارتفاع

ال���س�ك��ري و��ض�غ��ط ال ��دم ،وال�سكتة
ال� ��دم� ��اغ � �ي� ��ة ،و�أم � � ��را� � � ��ض الكبد
والبنكريا�س ،وخ�شونة املفا�صل،
وم�شاكل اجلهاز التنف�سي.
ون �ظ �م��ت �إدارة خ ��دم ��ات و�إ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع  -ب �ل��دي��ة م��رك��ز املدينة
بالتعاون مع نادي تراث الإمارات،
ي ��وم اخل �م �ي ����س ،م� �ب ��ادرة «املفت�ش
ال���ص�غ�ير» ،ب �ه��دف ت��ر��س�ي��خ ثقافة
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى امل� �ظ� �ه ��ر ال� �ع ��ام
للمدينة ،وتعزيز القيم ومكافحة
ال�سلوكيات ال�سلبية لدى الطالب،
و�أقيمت املبادرة يف القرية الرتاثية
التابعة للنادي بح�ضور �أك�ثر من
 50ط��ال�ب�اً م��ن املنت�سبني مللتقى
ال �� �س �م��ال �ي��ة ال �� �ص �ي �ف��ي ،ح �ي��ث قام
املدربون ب�شرح �أهداف املبادرة ،ومت
عر�ض فيديو خا�ص ع��ن التوعية
وكيفية املحافظة على املدينة.
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قدمتها مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام

تقدمي � 50ألف طرد غذائي و� 10آالف بطاقة متوينية للمت�ضررين من الأمطار يف املنطقة ال�شرقية
•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت م �ب��ادرات حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية ع��ن تقدميها
دع�م�اً غ��ذائ�ي�اً للمت�أثرين ب�ت��داع�ي��ات احل��ال��ة املناخية اال�ستثنائية
التي �سيطرت على املناطق ال�شرقية للدولة خالل الأ�سبوع املا�ضي،
يتمثل بتقدميها � 50أل��ف طرد غذائي و� 10آالف بطاقة متوينية
للمت�ضررين وخا�صة من فئة الع ّمال.
وتقدم مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية وبالتن�سيق مع بنك

الإم��ارات للطعام وجمعية الفجرية اخلريية ،الدعم املبا�شر للأ�سر
والأف ��راد املت�ضررين من تداعيات الت�ساقط اال�ستثنائي للأمطار
الغزيرة يف املنطقة ال�شرقية خا�صة يف الفجرية التي �سجلت �أعلى
كمية �أمطار هطلت على الدولة خالل �شهر يوليو منذ  27عاماً.
وتوفر املبادرة الدعم الإغاثي ب�صيغتني؛ حيث توفر  10,000بطاقة
متوينية متكّن حامليها من ت�سوق املواد الأ�سا�سية التي يحتاجونها يف
متاجر حمددة ،فيما توفر ال�صيغة الثانية الدعم للأفراد والعاملني
املت�ضررين على �شكل �سالل غذائية بواقع � 50ألف �سلة غذائية.

وتتكامل مبادرة الدعم العاجل مع م�ب��ادرات التطوع وامل�ساهمة يف ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،وه��ي ت�ضم
الأعمال اخلريية والإن�سانية وري��ادة العمل املجتمعي لدى الأفراد اليوم ع�شرات املبادرات وامل�ؤ�س�سات التي تنفذ برامج العمل اخلريي
وامل�ؤ�س�سات يف دول��ة الإم��ارات الذين حر�صوا خالل الفرتة املا�ضية والإن�ساين �ضمن خم�سة حم��اور رئي�سية هي امل�ساعدات الإن�سانية
على �سرعة الو�صول بكافة �أ�شكال الدعم وامل�ساندة �إىل املت�أثرين والإغ��اث �ي��ة ،وال��رع��اي��ة ال�صحية ومكافحة امل��ر���ض ،ون�شر التعليم
بالأمطار القيا�سية التي �شهدتها مناطق الدولة.
واملعرفة ،وابتكار امل�ستقبل والريادة ،ومتكني املجتمعات ،مبا يدعم
ومتثل "مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية" التي ت�أ�س�ست العمل الإن�ساين امل�ؤ�س�سي ،ويحقق ا�ستدامته ويو�سع �أثره الإيجابي،
ع��ام  2015مظلة داعمة ملجموعة من امل �ب��ادرات وامل�ؤ�س�سات التي ويك ّر�س ثقافة الأم��ل يف املنطقة والعامل وي�سهم يف حتقيق التنمية
�أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س املن�شودة مل�ستقبل �أف�ضل.
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حممد ال�شرقي يلتقي املتطوعني وامل�شاركني
بيد»ويثمن جهودهم
يف مبادرة«معكم يد ًا ٍ

•• الفجرية -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية الدور
املحوري الذي ي�ؤديه العمل التطوعي يف رفع الوعي الإن�ساين لأفراد املجتمع
يف الأوق ��ات ال�ط��ارئ��ة ،و�إ��س�ه��ام��ه يف تعزيز الن�سيج الوطني وحتقيق التنمية
االجتماعية امل�ستدامة .ونوه �سموه بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم الفجرية بتقدمي �أ�شكال الدعم
اللوج�ستي وامل�ي��داين كافة و متابعة الفرق التطوعية يف الفجرية والوقوف
على احتياجاتها مبا ي�سهم يف ت�سهيل تواجدها ميدان ًيا ب�شكل فاعل .جاء ذلك
خالل لقاء �سموه ،يف مقر مركز الفجرية للمعار�ض ،باملتطوعني من خمتلف
اجلن�سيات والأعمار من جميع �أنحاء الدولة و املن�ضمني �إىل املبادرة الوطنية

املجتمعية ال�شاملة التي �أطلقها مكتب �سمو ويل عهد الفجرية "معكم يدًا
بيد" للتعامل مع نتائج الأحوال اجلوية التي تعر�ضت لها الإمارة خالل الأيام
املا�ضية ،بح�ضور معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزي��رة تنمية املجتمع .و
�أ�شاد �سموه باجلهود الكبرية التي بذلتها الفرق التطوعية بقادتها و�أفرادها يف
جميع املهام املوكلة �إليهم ،وعملها املتوا�صل يف عمليات التنظيف و�إزالة الأ�ضرار
ومتابعة الأ�سر املت�أثرة ما ي�ؤكد تالحم �أفراد املجتمع من املواطنني واملقيمني
وتكاتفهم يف خمتلف الظروف .و توجه �سموه �إىل املتطوعني بكلمة �شكر وتقدير
جلهودهم املتوا�صلة ،م�ؤكدًا �أن تواجدهم يف �أر�ض امليدان يف هذا الظرف دليل
وا�ضح على �أهمية ثقافة التطوع كقيمة �أ�سا�سية من قيم امل�س�ؤولية املجتمعية
الواعية ،ومفاهيم التالحم الوطني التي يت�شاركها �أبناء الوطن .ح�ضر اللقاء
�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

م�ؤ�س�سة اجلليلة حتتفل بتخريج متدربني جدد �ضمن الدفعة الثامنة من برنامج «ت�آلف»
•• دبي -وام:

احتفلت م�ؤ�س�سة اجلليلة وهي ع�ضو
��ض�م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ن��درج��ة حتت
مظلة م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،بتخريج  70متدرباً
ج��دي��داً �ضمن ال��دف�ع��ة الثامنة من
برنامج "ت�آلف" لتدريب املعلمني،
وال � � ��ذي ي� �ه ��دف ل �ت ��زوي ��د املعلمني
يف امل ��دار� ��س احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
باملهارات الالزمة لتمكني الأطفال
من �أ�صحاب الهمم.
�� �س ��اه ��م ال �ب�رن ��ام ��ج ح� �ت ��ى الآن يف
�إح ��داث ف��ارق يف ح�ي��اة  231طالباً
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ب�شكل مبا�شر
و�إث ��راء جت��ارب  11700ط��ال��ب يف
الإم ��ارات ب�شكل غري مبا�شر ،وذلك

� �ض �م��ن ج �ه ��ود م ��ؤ� �س �� �س��ة اجلليلة،
ل�لارت�ق��اء بحياة الأف ��راد م��ن خالل
االبتكار يف امل�ج��االت الطبية .جرى
�إط �ل��اق ب��رن��ام��ج ت ��دري ��ب املعلمني
بال�شراكة م��ع جامعة زاي��د وبدعم
من وزارة الرتبية و التعليم وهيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية ..و�شارك
يف ال�برن��ام��ج ال ��ذي ُق ��دم باللغتني
الإجن�ل�ي��زي��ة والعربية معلمون من
ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء الإم � � ��ارات م��ن �أكرث
من  12جن�سية 70% ،منهم من
مواطني الدولة.
وق��ال الدكتور عبد الكرمي �سلطان
العلماء ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
اجل �ل �ي �ل��ة" :ي�شكل �إمت� � ��ام الدفعة
ال�ث��ام�ن��ة م��ن ب��رن��اجم�ن��ا التدريبي
عالمة �أخرى من العالمات الفارقة

يف م�سرية التزامنا بتحقيق االندماج
االجتماعي حيث يعمل �أولياء الأمور
واملعلمون وال�شركاء اال�سرتاتيجيون
وامل �ج �ت �م��ع ك �ك��ل ل�ت�م�ك�ين الأط� �ف ��ال
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ..ل�ق��د و�ضعنا
االندماج االجتماعي يف �صلب �أهداف
ب��رن��ام��ج "ت�آلف" و�سنوا�صل �إجناز
هذا الربنامج يف ف�صولنا الدرا�سية
ويف ��س��اح��ات اللعب ويف جمتمعاتنا
ليحظى ك��ل طفل بفر�صة لتحقيق
ذات��ه بغ�ض النظر عن احتياجاته..
�أ�شعر ب�سعادة غ��ام��رة عندما نتلقى
�أ��ص��داء �إيجابية من جانب املعلمني
ع��ن ال�ن�ق�ل��ة ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي �أحدثها
الربنامج يف حياتهم وم��دى الدعم
ال ��ذي ح���ص�ل��وا ع�ل�ي��ه ليتمكنوا من
م�ساعدة تالمذتهم و�إط�لاق �أف�ضل

م��ا ل��دي�ه��م م��ن �إمكانات" .و�أ�ضاف
 " :م�ل�ت��زم��ون يف م�ؤ�س�سة اجلليلة
بتقدمي الربنامج التعليمي الأكرث
فعالية لتح�سني حياة الأط�ف��ال من
�أ�صحاب الهمم ..و�إذ نحتفي اليوم
بهذه الدفعة اجلديدة ،ن�شعر بفخر
وام �ت �ن��ان ك �ب�يري��ن ل �ه��ذه الفر�صة
التي �ساهمت يف متكني املعلمني على
م�ستوى الدولة وتزويدهم مبهارات
متميزة ل�ضمان ا��س�ت�م��رار الرعاية
بني منزل الطفل ومدر�سته" .و �أ�شاد
عبد الكرمي ب�شراكة م�ؤ�س�سة اجلليلة
م��ع جامعة زاي��د وق��ال " :نعمل مع
جامعة زاي��د على تقدمي م�ساهمات
دائمة وكبرية يف جميع املجاالت التي
تخدم جتارب التعلم الفردي وترثي
امل �م��ار� �س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي تلبي

احتياجات الطالب اخلا�صة".
يت�ضمن الربنامج التدريبي ال�شامل
جل�سات تدريبية �شهرية ،بالإ�ضافة
�إىل امل �� �ش��ارك��ة يف جم �م��وع��ات تعلم
مهنية وجل�سات �إر��ش��اد ف��ردي��ة ،كما
يُطلب من امل�شاركني عر�ض حمفظة
�أعمالهم قبل ال�ت�خ��رج ..ومت تنفيذ
ما جمموعه  32مبادرة يف املدار�س
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء الإم� � ��ارات لتعزيز
مبد�أ ال�شمول يف املجتمع املدر�سي..
كما �شملت امل�ب��ادرات جل�سات توعية
للطالب والآباء واملعلمني ،بالإ�ضافة
�إىل ب��رام��ج الأ�� �ص ��دق ��اء وع� ��دد من
امل �ب��ادرات الأخ ��رى ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
حت�سني جتربة التعلم لدى الأطفال
من �أ�صحاب الهمم.
و م �ن��ذ �إط �ل ��اق ال�ب�رن ��ام ��ج يف عام

 ،2014وب ��دع ��م م ��ن ال�شركاء
واجلهات املانحة ،ا�ستثمرت م�ؤ�س�سة
اجل�ل�ي�ل��ة  3م�لاي�ين دره ��م لتزويد
املعلمني باملعرفة ال�لازم��ة لتمكني
الأط � � �ف� � ��ال م� ��ن �أ� � �ص � �ح� ��اب الهمم
وم�ساعدتهم على حتقيق طموحاتهم
وتعزيز �إمكاناتهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ال��دك �ت��ور كاليتون
ماكنزي ،نائب مدير جامعة زايد:
" يُج�سد احتفالنا ال�ي��وم بالدفعة
الثامنة من برنامج "ت�آلف" لتدريب
املعلمني �إجن��ازاً كبرياً على م�ستوى
�شراكتنا مع م�ؤ�س�سة اجلليلة ..لطاملا
دعمت جامعة زاي��د برامج التدريب
والتطوير املتميزة املن�سقة وامل�صممة
ب �ع �ن��اي��ة م ��ن ق �ب��ل م �ع �ه��د امل�شاركة
املجتمعية  /ICE/والتي تهدف �إىل

الإقليمي والدويل.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ك���ش��ف � �س �ع��ادة حممد
جالل الري�سي مدير عام وكالة �أنباء
الإم��ارات (وام) يف كلمة �ألقاها نيابة
عنه على يو�سف ال�سعد نائب مدير
ع��ام (وام) ب��الإن��اب��ة �أن الكونغر�س
ال �ع ��امل ��ي ل �ل��إع �ل�ام � �س �ي �ج �م��ع نخبة
عاملية من �صناع الإعالم يف املجاالت
ال�صحفية و الإذاعية و التلفزيونية
و ال��و� �س��ائ��ط امل �ت �ع��ددة و الت�سويق
ال��رق �م��ي و ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي و
االبتكار يف حمتوى مواقع التوا�صل
االجتماعي.
و �أك � ��د �أن ال �ك��ون �غ��ر���س �سي�ساعد
ع�بر جل�ساته احل��واري��ة و نقا�شاته
التفاعلية يف حتديد فر�ص و حتديات
امل��ؤ��س���س��ات وال �� �ش��رك��ات الإعالمية،
و�إيجاد احللول واالبتكارات الفاعلة،
ور�سم املالمح امل�ستقبلية التي تخدم
اجل��وان��ب الإع�لام�ي��ة امل�ت�ع��ددة الفتاً
�إىل �أن ��ه ��س�ي�ك��ون للكونغر�س �أي�ضاً
دور حم� � ��وري يف مت �ك�ي�ن الأع� �م ��ال
امل �ب �ت �ك ��رة و�إع� � � � ��ادة ت �� �ص ��ور مفهوم
ال�شركات على �صعيد ت�سخري تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي واخلوارزميات

ال �� �ص �ح �ف �ي��ة يف �إن � �ت � ��اج املحتويات
الإعالمية املتنوعة.
و�أو�ضح �سعادته �أ َّن مزايا امل�شاركة يف
الكونغر�س ال�ع��امل��ي ل�ل�إع�لام ت�شمل
� �ش��رك��ات الإع �ل��ام الإق�ل�ي�م�ي��ة والتي
�سيكون ب��إم�ك��ان�ه��ا ب�ن��اء من ��وذج عمل
رقمي وتطويره با�ستخدام التقنيات
و التطبيقات مع ال�شركات الكربى
يف املنطقة ..منوها �إىل �أن��ه �سيكون
ب��إم�ك��ان م�ؤ�س�سات الإع�ل�ام متعددة
اجلن�سيات �أي�ضا �إب��رام االتفاقيات و
ال�شراكات اال�سرتاتيجية النوعية مع
هذه امل�ؤ�س�سات ذات االنت�شار العاملي
الوا�سع.
ك��ان��ت ال��ور� �ش��ة ق��د �أ��س�ت�ه�ل��ت بكلمة
افتتاحية �أل�ق��اه��ا ��س�ع��ادة حممد بن
عبدربه اليامي امل��دي��ر ال�ع��ام املك َّلف
الحت ��اد وك� ��االت �أن �ب��اء دول منظمة
ال �ت �ع��اون الإٍ�� �س�ل�ام ��ي �أك� ��د ف�ي�ه��ا �أن
ال�ك��ون�غ��ر���س ال �ع��امل��ي لل��إع�ل�ام ي�أتي
يف ظ ��ل ال � �ت � �ط ��ورات امل �ت �� �س��ارع��ة يف
امل �� �ش �ه��د الإع �ل�ام ��ي ال �ع��امل��ي� ،سوا ًء
على �صعيد تقنيات الإن �ت��اج �أو على
�صعيد ا�ستهالك املحتوى الإعالمي
واملعلوماتي م�شددا على �أ َّن وكاالت

الأن� �ب ��اء م�ط��ال�ب��ة �أك �ث�ر م��ن غريها
مب��واك�ب��ة ه ��ذه ال �ت �ط��ورات للحفاظ
على دوره��ا م�صدرا �إخباريا موثوقا
وتعزيز ح�صتها يف امل�شهد الإخباري
الدويل.
واعترب اليامي ..الكونغر�س فر�صة
غ �ي�ر م �� �س �ب��وق��ة ل� ��وك� ��االت الأن � �ب ��اء
الأع�ضاء للتعرف على �أف�ضل التجارب
العاملية يف جمال الإع�لام واالت�صال
وا�ستك�شاف �أح��دث االبتكارات �سواء
على �صعيد املحتوى� ،أو على �صعيد
بناء املن�صات الإعالمية.
وع�َّب�رَّ ال�ي��ام��ي ع��ن �أم�ل��ه يف �أن متثل
ال ��ور� � �ش ��ة ف ��ر� �ص ��ة � �س��ان �ح��ة لربط
وكاالت الأنباء الأع�ضاء بالكونغر�س ع��ر� �ض �اً ت �ع��ري �ف �ي �اً ع ��ن الكونغر�س
ال�ع��امل��ي ل�ل�إع�لام وت��وث�ي��ق عالقاتها العاملي للإعالم وما يتيحه للجهات
بالقائمني على تنظيمه لال�ستفادة امل���ش��ارك��ة م��ن ال��و� �ص��ول �إىل �أ�سواق
منه و الإ�سهام يف �أعماله وامل�شاركة اخل�ل�ي��ج وم�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
بفعالية فيما يتيحه من ور���ش عمل وعقد اجتماعات خا�صة مع كربيات
وم �ع ��ار� ��ض مب ��ا ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع على ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة و�أب � ��رز اخل�ب�راء
ال ��وك ��االت الأع �� �ض��اء وي �ع��زز وعيها ال��دول �ي�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع�م��ل على
ب ��أح ��دث امل �م��ار� �س��ات والأ� �س��ال �ي��ب يف ن �ق��ل امل� �ع ��رف ��ة يف جم � ��ال الإع� �ل ��ام،
جمل العمل الإعالمي.
وبحث الفر�ص اال�ستثمارية و بناء
من جانبه قدم ناتان واوغ مدير �إدارة ال�شراكات.
الفعاليات يف (كابيتال للفعاليات) و ا�ستعر�ض حماور امل�ؤمتر امل�صاحب

للكونغر�س ال��ذي يعقد حت��ت �شعار
"�صياغة م�ستقبل ق�ط��اع الإعالم"
وال��ذي يركز على ثالثة مو�ضوعات
رئ�ي���س�ي��ة ه��ي اال��س�ت�ث�م��ار و الفر�ص
يف قطاع الإع�ل�ام ،واالبتكار و�أحدث
ال �ت �ق �ن �ي��ات يف الإع � �ل� ��ام ،وال�شباب
وم�ستقبل الإعالم.
وتوقع �أن ي�شهد امل�ؤمتر نقا�شات حول
االب�ت�ك��ار ،و�إط�ل�اق منتجات حديثة،
وع �ق��د ور�� ��ش ع �م��ل وح �ل �ق��ات نقا�ش
مب�شاركة متحدثني دوليني بارزين،

مب�شاركة �أكرث من  40وكالة �أنباء( ..وام) و(يونا) ينظمان
ور�شة عمل افرتا�ضية للتعريف بالكونغر�س العاملي للإعالم

•• جدة-وام:

نظم احتاد وكاالت �أنباء دول منظمة
ال �ت �ع��اون الإ� �س�ل�ام��ي "يونا" ام�س
ور�� �ش ��ة ع �م��ل اف�ت�را� �ض �ي��ة ل ��وك ��االت
الأنباء الأع�ضاء يف االحتاد للتعريف
بـ"الكونغر�س العاملي للإعالم" وذلك
بالتعاون م��ع وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم ��ارات
"وام" و� �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي الوطنية
للمعار�ض "�أدنيك".
�شهدت الور�شة م�شاركة ممثلي �أكرث
من  40وكالة �أنباء ر�سمية يف الدول
الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي
�إ�ضافة �إىل وك��االت الأنباء يف الدول
التي تتمتع ب�صفة مراقب يف املنظمة
و بانت�شار جغرايف يغطي �أربع قارات.
ت �ن ��اول ��ت ال ��ور�� �ش ��ة  ..االنعكا�سات
الإي � �ج � ��اب � �ي � ��ة امل � �ن � �ت � �ظ ��رة للحدث
الإع�لام��ي ال�ع��امل��ي ال��ذي ت�ست�ضيفه
�أبوظبي يف الفرتة من � 15إىل 17
ن��وف �م�بر امل �ق �ب��ل حت ��ت رع ��اي ��ة �سمو
ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء وزير
ديوان الرئا�سة و مب�شاركة نخبة من
رواد �صناعة الإع�لام على امل�ستويني

تلبية االحتياجات امل�ح��ددة ملختلف
اجل � �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واجل ��ام� �ع ��ات
و��ش��رائ��ح املجتمع الإم��ارات��ي ككل..
ونحن نعمل جاهدين لدعم التنمية
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
والتعليمية يف دول ��ة الإم � ��ارات من
خ �ل��ال ت ��وف �ي�ر ب� ��رام� ��ج و�أن �� �ش �ط��ة
متنوعة للتدريب امل�شرتك والتطوير
مب ��ا ي �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات املجموعات

�إ�ضافة �إىل جل�سات خا�صة عن الذكاء
اال�صطناعي.
و�أ��ض��اف واوغ �أن الكونغر�س العاملي
ل�ل�إع�لام �سيوفر حا�ضنة لالبتكار
وال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة وم�ن��ح الأف ��راد
وامل�ؤ�س�سات الفر�صة لإظهار قدراتهم
ومتكني ال�شركات النا�شئة من تقدمي
�أف� �ك ��اره ��ا ال �ت �ج��اري��ة للم�ساهمني،
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ،و� �ش��رك��ات ر�أ� ��س املال
املخاطر.
و �أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ك��ون�غ��ر���س �سينظم

امل�ج�ت�م�ع�ي��ة املختلفة" .و ب�ل��غ عدد
تخرجت من م�ؤ�س�سة
الدفعات التي
ّ
اجلليلة بال�شراكة م��ع جامعة زايد
 8دف �ع��ات ح�ت��ى الآن ب�ل��غ جمموع
خريجيها  548معل ًما م��ن 163
مدر�سة حكومية وخا�صة يف جميع
�أن �ح��اء الإم � ��ارات ،مب��ا ي��ؤك��د جمددا
ال�ت��زام امل�ؤ�س�سة جت��اه الأط �ف��ال من
�أ�صحاب الهمم و�سعادتهم ورفاههم.

ب��رن��اجم �اً خ��ا� �ص �اً ل�ت�ع��زي��ز الفر�ص
التجارية بني العار�ضني ،وامل�شرتين
ال ��دول � �ي �ي�ن والإق� �ل� �ي� �م� �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن
�سي�ست�ضيفهم الكونغر�س من الر�ؤ�ساء
التنفيذيني ومالك ال�شركات وممن
يتمتعون بقوة �شرائية كبرية.
ودارت خ�ل�ال ال��ور��ش��ة ن�ق��ا��ش��ات بني
ممثلي وك ��االت الأن �ب��اء الأع���ض��اء يف
االحتاد و اجلهات املنظمة للكونغر�س
العاملي للإعالم حول �أف�ضل ال�سبل
لال�ستفادة من احلدث العاملي.

من الفئة العمرية  13وحتى  17عام ًا

�إطالق برنامج «مبادرون  »5لغر�س ثقافة التطوع لدى ال�شباب والفتيات
تعلن دائرة اخلدمات االجتماعية انطالق الربنامج
ال�شبابي التطوعي امليداين "مبادرون  "5والذي
ي�ستهدف امل�ت�ط��وع�ين م��ن ف�ئ��ة ال�ف�ت�ي��ات وال�شباب
الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 17-13سنة ،ويهدف
املع�سكر ال��ذي تنظمه ال��دائ��رة ب�شكل ��س�ن��وي �إىل
غر�س ثقافة العمل التطوعي بني فئة ال�شباب من
خالل تنفيذ برامج تطوعية متنوعة.
وتنطلق فعاليات الربنامج املخ�ص�ص للفتيات يف
الفرتة من تاريخ  1وحتى  4من �شهر �أغ�سط�س
احلايل ،بينما تنطلق فعاليات الربنامج املخ�ص�ص
لل�شباب من  11-8من ال�شهر نف�سه.
وي�ت���ض�م��ن امل�ع���س�ك��ر تنفيذ  4م �ب ��ادرات تتمثل يف
"قيمة العمل التطوعي والتوا�صل الفعال العمل
اجلماعي" و "حب اخلري" و املبادرات املعنية بـ"قيمة

الإح�سان" بالإ�ضافة �إىل "قيمة املبادرة" ،مت�ضمنا
قيم �أخ�لاق�ي��ة ت�صقل م�ه��ارات و�سلوكيات ال�شباب
مبفاهيم العمل التطوعي ،و�سيتم تنفيذ االعمال
التطوعية على م�ستوى مدن �إمارة ال�شارقة.
كما يتخلله �سل�سلة من الور�ش والتي جاءت بعنوان
متعددة؛ وهي ور�شة "طريقي �إىل التطوع" وفقرة
املتطوع املتميز وفقرة جائزة ال�شيخ �سلطان لطاقات
ال�شباب ،وكذلك ور�شة "روح العمل االن�ساين" روح
العمل االن�ساين من خالل ترتيب وتوزيع الهدايا
على فئة العمال ،كما ت�ضمنت ور�شة "االح�سان �إىل
الوالدين " من خالل جتهيز الهدايا عرب زخرفة
الأكواب ب�أ�سماء كبار ال�سن.
و�أك� � ��دت ح���ص��ة احل� �م ��ادي م��دي��ر �إدارة التالحم
املجتمعي؛ حر�ص الدائرة على اغتنام فرتة االجازة

ال�صيفية لتعزيز مهارات ال�شباب والفتيات ب�سل�سلة
من الربامج والور�ش التي يتم تنفيذها بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي واملتمثلة يف (جائزة
ال�شيخ �سلطان لطاقات ال�شباب) و(دائ��رة ال�ش�ؤون
وال�ضواحي والقرى) و(دار رعاية امل�سنني) و(بلدية
مدينة ال�شارقة).
وثمنت ح�صة احلمادي؛ جهود امل�ؤ�س�سات ال�شريكة
ودوره��ا وتكاملها م��ع ال��دائ��رة يف تنفيذ الربنامج
ال ��ذي �سينمي يف داخ �ل �ه��م ح��ب ت �ق��دمي امل�ساعدة
والعمل اخلريي من دون مردود مادي و�إمنا معنوي،
ومينحهم الثقة بالنف�س ،وقوة ال�شخ�صية والتحلي
بالروح الإيجابية وكيفية التعامل مع النا�س و�أخذ
املبادرة والقيادة وغريه الكثري.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
البناء للمقاوالت العامة  -فرع
رخ�صة رقم CN 1108079: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 :خمبز بي�ست بوينت
رخ�صة رقم  CN 2248498:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف قبا�ص احمد عبيد القبا�ص املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مونة
بالدي لبيع املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 3717955: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 :خمبز املائدة الف�ضية
رخ�صة رقم  CN 1183093:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف قبا�ص احمد عبيد القبا�ص املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
�شيلدرون هريو لتجارة لوازم االطفال
رخ�صة رقم CN 3744328: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/طاولة
رقم  7لتجارة اخل�ضار والفواكه
رخ�صة رقم CN 1103318: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/قهوة
الغزالن
رخ�صة رقم CN 1090793: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/كافرتيا
�ستيكي فنجر
رخ�صة رقم CN 4143604:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيتك�سا
لال�ست�شارات العقارية
رخ�صة رقم CN 4288567: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/
دايرك�شن لتجارة االعالف
رخ�صة رقم CN 2868365: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/
ت�سجيالت العيناوي
رخ�صة رقم CN 1102281: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/
دايرك�شن فولت للأدوات الكهربائية وال�صحية
رخ�صة رقم CN 2679060:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايليجنت
روز خلياطة املالب�س
رخ�صة رقم CN 3774841: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/ا�سوار
املنار العمال اجلب�س والديكور
رخ�صة رقم CN 1012655: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/الربق
خلدمات التو�صيل
رخ�صة رقم CN 3759642:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ات�ش تو او للريا�ضيات البحريه وت�أجري القوارب � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شارع الكورني�ش ق  - 18غ  - 5ط  - 4مكتب  - 73وحدة املالك/
ال�شيخ حممد بن زايد بن �سلطان ال نهيان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2231557 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة الراية العمال االملنيوم ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر

رخ�صة رقم  CN 1156522:قد تقدموا �إلينا بطلب:

رخ�صة رقم  CN 2037675:قد تقدموا �إلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /م�صطفى ح�سني عبدالرحمن باعثمان من �شريك �إىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�شوين ريدى غايام �سوداكار ريدى غيام %100

تعديل ن�سب ال�شركاء  /م�صطفى ح�سني عبدالرحمن باعثمان من � % 50إىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبداهلل على على العيد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ح�سن �صالح عبداهلل الربيكى

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة الراية العمال االملنيوم ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر

AL RAYA ALUMINIUM WORKS COMPANY L L C

LOCUS ELITE COMPUTER SOFTWARE

�إىل� /شركة الراية العمال االملنيوم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL RAYA ALUMINIUM WORKS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

LOCUS ELITE COMPUTER SOFTWARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو

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

دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االيد للمحا�سبة والتدقيق حما�سبون قانونيون  -فرع �أبوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205028142:
 تاريخ التعديل2022/8/1:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل مدة
 30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الين فيجن للو�ساطة التجارية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1259843:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سيف �سعيد �ضاعن مبارك املن�صورى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سيف �سعيد �ضاعن مبارك املن�صورى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمال اليا�س عبا�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كرتينا درويتنياك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نتاليا ريابنا
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الين فيجن للو�ساطة التجارية ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز النهال للريا�ضة  -ذ م م
رخ�صة رقم  CN 1059458:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد اجمل حمى الدين كوتى كونام بادات
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد �سفيان كونام باداث
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مويدين كوتى كونام باداث %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فهد احمد عبداهلل هادى ال�سعدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مويدين كوتى كونام باداث
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز النهال للريا�ضة  -ذ م م
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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.
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«�أوقاف دبي» توزع  22مليون درهم �أرباح
ا�ستثمارات ال ُق َّ�صر امل�شمولني برعايتها
•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الأوق��اف و��ش��ؤون الق�صر يف دب��ي توزيع �أرب��اح ا�ستثمارات
الق�صر امل�شمولني برعايتها وقدرها  22مليون درهم للعام  2021وذلك
يف �إطار �أدوار امل�ؤ�س�سة للعناية ب�أموال الق�صر وا�ستثمارها .جاء ذلك خالل
اجتماع جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ال��دوري الثاين لهذا العام برئا�سة �سعادة
عي�سى الغرير رئي�س املجل�س و�سعادة علي املطوع الأم�ين العام وح�ضور
�أع�ضاء املجل�س وجرى فيه اعتماد توزيع �أرباح ا�ستثمارات الق�صر امل�شمولني

برعاية امل�ؤ�س�سة و عددهم  .2459و اطلع �أع�ضاء املجل�س على م�شروعات
امل�ؤ�س�سة احلالية فيما مت طرح عدد من امل�شروعات اال�ستثمارية اجلديدة.
و �أكد عي�سى الغرير حر�ص امل�ؤ�س�سة على االلتزام بدورها الأ�سا�سي برعاية
وا�ستثمار �أموال الق�صر وفق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" باحت�ضان
الق�صر والعناية ب�أموالهم وا�ستثمارها .من جانبه قال �سعادة علي املطوع �إن
امل�ؤ�س�سة حققت زيادة �سنوية يف عوائد ا�ستثمارات الق�صر مقارنة بالأعوام
ال�سابقة والتي تت�ضمن ا�ستثمارات عقارية وجتارية و�أ�سهما.

نهيان بن مبارك يعتمد م�شروع كنز احلياة 2032
•• �أبوظبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزي� ��ر الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش ،ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى ملركز
ال���ش�ي��خ زاي� ��د لل��أب �ح��اث اجلينية،
الفريق التنفيذي للم�شروع الوطني
ال �ت �ط��وع��ي ك �ن��ز احل �ي��اة - 2018
.2032
واط �ل��ع م�ع��ال�ي��ه خ�ل�ال ال �ل �ق��اء من
ال ��دك� �ت ��ورة م� ��رمي م �ط��ر م�ؤ�س�سة
ورئي�سة جمعية االمارات للأمرا�ض
اجلينية على النتائج الباهرة بتنفيذ
ك ��ل الأه � � ��داف اخل �م �� �س��ة للمرحلة

الت�أ�سي�سية للم�شروع وت�شكيل فريق
مهني متطوع متكن من التخطيط
وو� � �ض ��ع ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة تطبيقية
م�ت�ك��ام�ل��ة ،وت�ب�ن��ي م� �ب ��ادرات دولية
مب ��راج ��ع ع �ل �م �ي��ة م �ع �ت �م��دة ،يعنى
ب�شكل مبا�شر برفع الوعي ،وتثقيف
امل�ج�ت�م��ع ب ��أه �م �ي��ة ح �ف��ظ وتخزين
اخل�ل�اي ��ا اجل ��ذع� �ي ��ة ،وم�شتقاتها
لال�ستخدامات العالجية والوقائية
يف �إط � � � � ��ار احل� ��وك � �م� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
املعتمدة،والفر�ص الذهبية لتعزيز
ج��اه��زي��ة ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة لتلك
اخل ��دم ��ات ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة مبا

ي �خ��دم الأه� � ��داف ال��وط �ن �ي��ة لدولة
الإم��ارات وبالأخ�ص ت�أهيل الكوادر
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ة وتفعيل
االبتكار يف قطاع الأبحاث واخلدمات
يف ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ال���ص�ح��ي وخلق
نظام بيئي فعال وحتفيز ال�سياحة
العالجية.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان � :إن امل �ب��ادرات التطوعية
يف دول �ت �ن ��ا احل �ب �ي �ب��ة خ �ل �ق��ت بيئة
م��ن ال�شراكة الفعلية ل��دى الفئات
املهنية يف املجتمع املدين واحلكومي،
و�أوجدت �شبكة ر�سمية للتبادل املعريف
واملهني التطوعي ال��ذي رف��ع مكانة

املجتمع الإماراتي يف م�صاف الدول
امل�ت�ق��دم��ة يف ال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش،
والتمكني ال�سل�س يف جميع املدار�س
الطبية والبحثية العاملية بت�صور
ج��دي��د وه ��وي ��ة �إم ��ارات� �ي ��ة يف �إط ��ار
املراجع واالعتمادات الدولية.
و�أ��ض��اف معاليه  :قيادتنا الر�شيدة
ت��راه��ن ع�ل��ى ث��روت�ن��ا احل�ق�ي�ق��ة من
ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة امل�ت�م�ي��زة دوليا
وحمليا و�أخ�ص الدور املهني الرفيع
والعطاء التطوعي على م��دى 18
��س�ن��ة م�ت��وال�ي��ة م��ن ق�ب��ل الدكتورة
م � ��رمي م �ط��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة اجلمعية
وم ��رك ��ز ال �� �ش �ي��خ زاي� � ��د للأبحاث
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اجلينية ،و�أب ��ارك لأب�ن��ائ��ي يف فريق
كنز احلياة بقيادة الدكتورة فاطمة
ال�ه��ا��ش�م��ي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
الأبحاث والدكتورة �شيخة املزروعي
رئ�ي���س��ة ��ش�ع�ب��ة الإم � � ��ارات للخاليا
اجل��ذع �ي��ة وال ��دك �ت ��ور عبدال�سالم
البلو�شي ج��راح الأع���ص��اب والعمود
ال�ف�ق��ري وم�ي�ث��اء ال�ف�لا��س��ي املن�سق
للم�شروع.
وث� �م ��ن م �ع��ال �ي��ه ال � � ��دور ال� ��ري� ��ادي
وامل � �� � �س � �ت� ��دام جل �م �ع �ي��ة الإم � � � � ��ارات
ل�ل�أم��را���ض اجلينية وم��رك��ز ال�شيخ الوطنية التطوعية امل�ستدامة التي ال��وق��ائ �ي��ة واخل� ��دم� ��ات العالجية والوراثية والطب التجديدي بدعم
زاي � � ��د ل�ل ��أب � �ح� ��اث اجل �ي �ن �ي ��ة منذ ل�ع�ب��ت دورا حم��وري��ا يف خ�ل��ق بيئة وال�ب�رام ��ج التثقيفية والأول ��وي ��ات و�شراكة القطاعات املعنية يف دولتنا
ال �ت ��أ� �س �ي ����س  2004يف امل � �ب� ��ادرات متكاملة بكل ما يعنى بالفحو�صات البحثية عن اال�ضطرابات اجلينية احلبيبة.

�ضمن م�شاركته يف م�ؤمتر «معاداة ال�سامية العاملية� :إعادة النظر يف �أزمة احلداثة» يف كامربيدج

«تريندز» ي�ستعر�ض «دور مراكز البحث يف مكافحة خطاب الكراهية ون�شر قيم الت�سامح وال�سالم واالعتدال»
• د .حممد العلي:

•• �أبوظبي-الفجر:

ي �� �ش��ارك م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات يف م ��ؤمت��ر "معاداة
ال�سامية العاملية � ..إع��ادة النظر يف
�أزمة احلداثة" ،الذي ينظمه معهد
درا��س��ة م�ع��اداة ال�سامية وال�سيا�سة
العاملية بالتعاون مع معهد وولف،
خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن  31ي��ول�ي��و �إىل
� 2أغ�سط�س يف جامعة كامربيدج
– اململكة املتحدة� ،إذ ت�أتي امل�شاركة
الفاعلة واملميزة للمركز يف امل�ؤمتر
��ض�م��ن ج �ه��ود "تريندز" العلمية
وا�سرتاتيجيته العاملية الهادفة �إىل
ال�ت�ف��اع��ل واحل � ��وار وت �ب��ادل ال ��ر�ؤى
والأف � �ك� ��ار م ��ع ك�ب�ري ��ات امل�ؤ�س�سات
ال�ب�ح�ث�ي��ة وم��راك��ز ال�ف�ك��ر العاملية ،وو�� �س ��ائ ��ل ال �ت ��وا� �ص ��ل االجتماعي
ب�غ�ي��ة دع ��م جم ��ال ال �ب �ح��ث العلمي وب�ع����ض ال���س�ي��ا��س��ات ال��وط�ن�ي��ة ،مما
ب ��أط��روح��ات ون�ت��ائ��ج وح�ل��ول ناجعة ج�ع��ل املجتمعات وال ��دول الوطنية
ت�سهم يف معاجلة الق�ضايا العاملية املعا�صرة ت��واج��ه م�ستويات معقدة
من التع�صب والكراهية ،مبا يف ذلك
الراهنة وامل�ستقبلية.
ت�صاعد كراهية الإ� �س�لام ،ومعاداة
ال�سامية؛ ما يربز �أهمية الدور الذي
ن�شر قيم الت�سامح
و�أكد الدكتور حممد عبداهلل العلي من املمكن �أن تلعبه مراكز البحث يف
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز تريندز مكافحة خطاب الكراهية ون�شر قيم
ل �ل �ب �ح��وث واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات ،خالل الت�سامح وال�سالم واالعتدال.
اجلل�سة الرئي�سية ل�ل�م��ؤمت��ر التي
حملت عنوان" :فهم معاداة ال�سامية تفكيك خطاب الكراهية
والتغلب عليها" �أن خطاب الكراهية وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور حممد العلي
�أ� �ص �ب��ح ي �ج �ت��اح �أن� �ح ��اء ك �ث�ي�رة من يف ح��دي�ث��ة "دور م��راك��ز ال�ب�ح��ث يف
ال�ع��امل ،كما ت�سللت لغة اال�ستبعاد م�ك��اف�ح��ة خ �ط��اب ال �ك��راه �ي��ة ون�شر
وال�ت�ه�م�ي����ش �إىل ك�ث�ير م��ن و�سائل قيم الت�سامح وال�سالم واالعتدال"،
الإع �ل ��ام وامل �ن �� �ص��ات الإلكرتونية ق��ائ� ً
لا �إن م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث

• «تريندز» يويل اهتمام ًا �أ�سا�سي ًا لدرا�سات الت�سامح والتعاي�ش ،ويواجه خطاب الكراهية باملعرفة
• خطاب الكراهية لي�س �إنكار ًا للقيم الإن�سانية فح�سب ،بل يقو�ض مبادئ جوهرية للعي�ش امل�شرتك
• على مراكز البحث امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي من خالل نتاج توعوي مبخاطر التمييز والتع�صب
• تفكيك ونقد خطابات الكراهية مهمة �أ�سا�سية ملراكز الفكر والأبحاث
• �إيجاد �صيغ للتعاون بني مراكز البحث لعمل منظومة تر�صد خطابات الكراهية
• حتتاج مراكز الفكر �إىل ت�صميم برامج خم�ص�صة لل�شباب لتعزيز القيم امل�شرتكة
واال��س�ت���ش��ارات ،وم�ن��ذ ن�ش�أته ،يويل
اهتماماً �أ�سا�سياً لدرا�سات الت�سامح
والتعاي�ش ،كما �أنه يبذل كل اجلهد
لإن�ت��اج حمتوى معريف ميكن له �أن
ي��واج��ه بالتفكيك والنقد خطابات
ال �ك��راه �ي��ة ب���ش�ك��ل � �ش��ام��ل ،ويف ظل
االح �ت ��رام ال �ك��ام��ل حل��ري��ة ال � ��ر�أي
والتعبري ،كما �أنه يعمل على حتقيق
هذه الأه��داف النبيلة بالتعاون مع
�أ��ص�ح��اب امل�صلحة املعنيني ،مب��ا يف
ذلك منظمات املجتمع املدين املحلية
والدولية وو�سائل الإعالم ومن�صات
التوا�صل االجتماعي.

�أن ��ه ي�ج��ب ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن خطاب
الكراهية لي�س فقط �إن �ك��اراً للقيم
الأ�سا�سية للإن�سانية ،ولكنه يقو�ض
�أي� ��� �ض� �اً م� �ب ��ادئ ج��وه��ري��ة للعي�ش
امل� ��� �ش�ت�رك؛ م �ث��ل اح� �ت ��رام كرامة
الإن���س��ان ،وامل���س��اواة ،وال�سالم ،ومن
�أجل ذلك ف�إن تعزيز حقوق الإن�سان
ومكافحة الكراهية هما يف �صميم
مهمة مراكز البحث ،وم��ن واجبها
م��واج�ه��ة ق�ضية خ �ط��اب الكراهية
عند كل منعطف ،وذل��ك من خالل
ا�سرتاتيجية وخ�ط��ة عمل وا�ضحة
وفعالة.

قيم العي�ش امل�شرتك
تعزيز حقوق الإن�سان
وذك � ��ر ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملركز و�شدد الدكتور العلي على حمورية
ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات دور م ��راك ��ز ال �ب �ح��ث يف مكافحة

خطاب الكراهية ،عرب امل�ساهمة يف التمييزية.
رفع م�ستوى الوعي من خالل �إنتاج
درا�� �س ��ات وت�ن�ظ�ي��م دورات تدريبية دعم احلوار البنَّاء
ب���ش��أن خم��اط��ر التمييز والتع�صب و�أ�شار �إىل �أن مراكز الفكر مطالبة
وخ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة ،وتفكيك ونقد �أي���ض�اً ب��إي�ج��اد �صيغ ل�ت�ع��اون بحثي
خ �ط��اب��ات ال �ك��راه �ي��ة واخلطابات بني مراكز البحوث لعمل منظومة
املتعاطفة م�ع�ه��ا ،وت�سليط ال�ضوء ل�ل ��إن� ��ذار واال� �س �ت �ج��اب��ة املبكرين
على النماذج الإيجابية الداعية �إىل لر�صد خطابات الكراهية و�أ�شكال
ال�سالم والت�سامح ،وال�ترك�ي��ز على ال�ت�ح��ري����ض الأخ� � ��رى ع �ل��ى العنف
�أهمية تلك القيم يف تر�سيخ العي�ش وكيفية معاجلتها ،ف�ض ً
ال عن تدريب
امل���ش�ترك ومن��اء وت�ط��ور املجتمعات القيادات الدينية وو�سائل الإعالم
والدول الوطنية� ،إىل جانب تف�صيل ع�ل��ى كيفية امل���س��اه�م��ة يف مكافحة
�آليات ميكن من خاللها دعم الأفراد خ �ط��اب ال �ك��راه �ي��ة ،و�إي� �ج ��اد �آليات
�أو اجل� �م ��اع ��ات ال� �ت ��ي ي�ستهدفها لتبادل �أف�ضل املمار�سات واملبادرات
خطاب الكراهية وت�شجيع �صانعي العاملية يف جمابهة وتوثيق خطاب
ال �� �س �ي��ا� �س��ات ع �ل��ى ات �خ��اذ �إج� � ��راءات ال �ك ��راه �ي ��ة ،م ��ع � � �ض ��رورة ت�صميم
قانونية �ضد اخلطابات �أو ال�سيا�سات ب��رام��ج خم�ص�صة لل�شباب لتعزيز

القيم امل�شرتكة ودعم احلوار الب ّناء
بني �أتباع الأديان و�أتباع ر�ؤى العامل،
م ��ؤك ��داً ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت��وا��ص��ل مع
�صانعي القرار وال�سيا�سات وتقدمي
حم� �ت ��وى م� �ع ��ريف ل �ه��م ي�ساعدهم
ع�ل��ى امل���س��اه�م��ة يف جم��اب�ه��ة خطاب
ال� �ك ��راه� �ي ��ة ،م ��ع � �ض �م��ان ال � �ت ��وازن
ال�صحيح بني حرية التعبري وخطاب
الكراهية.
حتقيق ال�سالم والأمن
وبني الدكتور العلي �أن مركز تريندز
للبحوث واال��س�ت���ش��ارات ي�سعى من
ج��ان �ب��ه �إىل امل �� �س��اه �م��ة ال �ف �ع��ال��ة يف
حتقيق ك��ل ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ال�سابق
ذكرها ،وح�ضوره هذا امل�ؤمتر العاملي
امل�ه��م خ�ط��وة فعالة ومهمة يف ذلك

الطريق ،خمتتماً حديثة بالإ�شارة
�إىل ق ��ول � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل�" :إن املجتمعات
ال �ت��ي ت ��ؤ�� َّ�س ����س ع �ل��ى ق �ي��م ومبادئ
الت�سامح واملحبة والتعاي�ش هي التي
ت�ستطيع حت�ق�ي��ق ال �� �س�لام والأم ��ن
واال� �س �ت �ق ��رار وال �ت �ن �م �ي��ة ،وترتقي
ب�ط�م��وح��ات �أوط��ان �ه��ا يف م�سريتها
نحو امل�ستقبل".
معاداة الإن�سانية
�إىل ذل� ��ك ،ي��وا� �ص��ل م��رك��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات م�شاركته يف
جل�سات م ��ؤمت��ر "معاداة ال�سامية
ال �ع��امل �ي��ة � ..إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف �أزم ��ة
احلداثة" ،ال � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه معهد
درا��س��ة م�ع��اداة ال�سامية وال�سيا�سة
العاملية بالتعاون مع معهد وولف ،يف
جامعة كامربيدج – اململكة املتحدة
حتى الثاين من �أغ�سط�س اجلاري،
ح�ي��ث �سيطرح يف جل�سة" :معاداة
ال�سامية يف ال�شرق الأو�سط" ورقة
ب�ع�ن��وان "معاداة الإن���س��ان�ي��ة  ..دور
الإخ� � ��وان امل���س�ل�م�ين يف التحري�ض
ع �ل��ى الكراهية" ،ي���س�ل��ط خاللها
ال���ض��وء ع�ل��ى ال ��دور اخل�ط�ير الذي
تقوم به جماعات الإخ��وان امل�سلمني
يف ن���ش��ر ال �ك��راه �ي��ة ،ل�ي����س ف�ق��ط يف
ال�شرق الأو�سط و�إمنا يف العامل كله،
فهذه اجلماع ُة لي�ست فقط معادية
ل�ل���س��ام�ي��ة ،ب��ل م �ع��ادي��ة للإن�سانية
جمعاء.

دورة �أ�صدقاء ال�شرطة  2022ال�شارقة ت�شهد �إقباال كبريا
•• ال�شارقة -وام:

�شهد الربنامج ال�صيفي "�أ�صدقاء ال�شرطة" يف ن�سخته الـ  35التي تنظمها
�إدارة الإع�لام والعالقات العامة يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة بالتعاون
مع �أكادميية العلوم ال�شرطية ون��ادي ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع عن النف�س
�إقباال الفتا من جانب الطلبة يف الفئة العمرية من � 10سنوات اىل � 16سنة
حيث �سجلت هذه الن�سخة �أك�ثر من  400طالب وطالبة يف مدينة ال�شارقة
واملنطقتني الو�سطى وال�شرقية .
ويهدف الربنامج ال�صيفي ال��ذى ب��د�أ من  4من يوليو املا�ضي وحتى  3من
�أغ�سط�س اجل��اري �إىل رعاية الن�شء و ا�ستثمار �أوق��ات فراغهم خالل الإجازة
ال�صيفية مبا يعود عليهم بالنفع وغر�س القيم الإيجابية وروح االن�ضباط يف
نفو�سهم حيث حتر�ص �شرطة ال�شارقة على عقد برناجمها ال�صيفي �سنويا
تعزيزاً للدور الهام للجهات الأمنية وال�شرطية يف بناء القيمالثقافية والأمنية

لدى الأطفال والنا�شئني و من �أجل ت�أ�سي�س جيل وا ٍع يتحمل تبعات امل�ستقبل
من خالل اكت�ساب اخلربات التي تبني قدراتهم وت�شد من �سواعدهم وتعزز قيم
الوالء للوطن لديهم والدفاع عنه،وحماية �أمنه وا�ستقراره .ويف جولة لوكالة
�أنباء الإمارات " وام " من مقر �أكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة قال املالزم
�أول جا�سم حممد مدير فرع التدريب الريا�ضي يف الأكادميية ان الدورة احلالية
�أ�ستقطب �أع��دادا كبرية من الطلبة على م�ستوى الإم��ارة حيث بلغ عددهم يف
مدينة ال�شارقة  250طالبا و 50طالبة مت تق�سيمهم اىل  4جمموعات للطلبة
وجمموعة واحدة للطالبات مت �إخ�ضاعهم لتدريبات يف الرماية و امل�شاة و الدفاع
عن النف�س و تن�س البادل ا�ضافة اىل املحا�ضرات التثقيفية والتوعوية من على
م�سرح الأكادميية و من ثم يتم توزيعهم على الوحدات التدريبية .من جانبهم
�أبدى عدد من املنت�سبني لدورة �أ�صدقاء ال�شرطة عن �إعجابهم الكبري بربنامج
الدورة و التي �سبق �أن التحقوا بها يف �سنوات �سابقة خا�صة برنامج الرماية و
الرحالت اخلارجية و املحا�ضرات التثقيفية.
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فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /غ �ل�ام حمي
الدين علي احمد  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()AG0192162
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0562015186

فقد امل��دع��و  /اح�م��د حممد
ع �ب��داجل��واد ��ش��ري��ف  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()27099661A
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507020613

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ماري�سل
ق ��ومي ��اى ب��اب��اي��ا  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()B6527267p
من يجده عليه ت�سليمه اىل
�سفارة الفلبني او �أقرب مركز
�شرطة.

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د فريد
وىل اح � �م ��د  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EE0910842
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0562574159

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و  /ب ��ان� ��� �ش ��و
م �ي��ان ح�ل�ي��م م �ي��ان  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � � ��م ()P8563595
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0508834602

ف �ق��د امل ��دع ��و  /عبدالباقي
احمد الطاهر احمد  ،ال�سودان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P06117425
من يجده عليه ت�سليمه اىل
� �س �ف��ارة ال� ��� �س ��ودان او �أق ��رب
مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ح� ��� �س ��ام
ع � �ب� ��درب� ��ه ع� �ل� �ي ��ان �سالمه
اب ��ون ��ام ��و� ��س  ،فل�سطيني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P00227912
من يجده عليه ت�سليمه اىل
� �س �ف��ارة ف�ل���س�ط�ين او �أق ��رب
مركز �شرطة.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /خ��ال��د �سعد
�� �س� �ع� �ي ��د اح� � �م � ��د  ،ال� �ي� �م ��ن
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � � ��م ()08448702
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0508190555

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم االنذار 150035/2022
املنذر�/سمري حممد عبداخلالق قرقا�ش
�ضد املنذر اليهما -1/فور�سا للكمبيوتر �ش.ذ.م.م  -رقم الرخ�صة 703284
امل�ست�أجرة � -2 -سليم عمر دين  -حمرر ال�شيكات
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )71.800درهم التي متثل قيمة بدل االيجار
وقيمة ال�ضريبة امل�ضافة من تاريخ  2021/11/3وحتى نهاية عقد االيجار يف
تاريخ 2023/3/3:واال االخالء وت�سليم العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل
وال�شاغلني وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا االخطار مع حفظ
حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.
70021

الكاتب العدل

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

ت�صريح للإعالن بالن�شر

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:او�شن �سبا للعناية بالرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ميزانني  -مكتب  - 2مبنى املالك  -من�صور �سامل النهيه العامري -
 C64- 65جزيرة ابوظبي �شارع الدفاع � -ش 19/2
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2153336 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
كرييل كوتن لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 3719726: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

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االدارية
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2224001677:
 تاريخ التعديل2022/8/1:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل مدة
 30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

ا�سم املطور TIGER PROPERTIES :

حيث ان املطور امل��ذك��ور اف��اد ب�أنكم قد تخلفتم عن �سداد ق�سط /اق�ساط م�ستحقة من ثمن
الوحدة العقارية رقم ( )The Square/ 2503م�شروع ( )THE SQUAREدبي.
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم  13/2008وتعديالته والئحته التنفيذية  ،نخطركم ب�سداد
املبلغ امل�ستحق عليكم خالل  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االخطار .ويف حالة عدم الإلتزام مبا
ذكر اعاله خالل املدة امل�شار اليها  ،ف�سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف
املادة  11من القانون املذكور

NOTICE
Developer's name: TIGER PROPERTIES
Purchaser's name: SAMIR SERHAN AHMED NEMER
The above mentioned developer claims that you have defaulted in the
payment of installment/installments of the price for unit No (The Square /
2503) project (THE SQUARE) Dubai.
In accordance with law no (13) of 2008 as amended, and its Executive
Regulations, Dubai Land Department DLD, hereby notify you to rectify
the default within (30) days as of the date of publication of this notice.
If you fail to pay the amount due within the specified period, DLD shall
take the necessary legal proceeding pursuant to clause No (11) of the
aforesaid.

�إعــــــــــالن

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رمي البوادي للحدادة واعمال تركيب
احلجر رخ�صة رقم  CN 2172203:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ا�سلم ب�شري احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جويراهلل على مانع مفرح االحبابى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /رمي البوادي للحدادة واعمال تركيب احلجر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املذاق
الهني
رخ�صة رقم CN 2961225: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

�إعــــــــــالن

REEM AL BWADI STEEL AND STONE FIXING WORKS

�إىل /رمي البوادي لل�صيانة العامة واعمال تركيب احلجر � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
REEM AL BWADI GENERAL MAINTENANCE AND STONE FIXING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال حديد الت�سليح 4390005
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سافيتى باوار للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 3804382:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من� /سافيتى باوار للمقاوالت العامة
SAFETY POWER GENERAL CONTRACTING

�إىل /م�ؤ�س�سة �سيفتي باور للتجارة العامة
SAFETY POWER GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ازهار املا
رخ�صة رقم  CN 1480473:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود ح�سني ابو هالل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممود ح�سني ابو هالل
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد عبداهلل ها�شم احلب�شى الها�شمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ازهار املا
ALMA FLOWERS

�إىل /ازهار املا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALMA FLOWERS - 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)

فقدان �شهادات �أ�سهم

فقدت �شهادات ا�سهم �صادرة عن (م�صرف ابوظبي اال�سالمي)
باال�سماء التالية:
 - 1ح�صه بطي را�شد قبي�سي
رقم ال�شهادة  - ADIB1099485بعدد � 3440سهما
 - 2حمد بخيت غيث بخيت الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101473بعدد � 3440سهما
 - 3حممد بخيت غيث بخيت الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101474بعدد � 3714سهما
 - 4فاخرة بخيت غيث الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101446بعدد � 3440سهما
� - 5سالمة بخيت غيث بخيت الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101447بعدد � 3440سهما
 - 6هدى بخيت غيث بخيت الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101443بعدد � 3440سهما
 - 7مبارك بخيت غيث بخيت الفالحي
رقم ال�شهادة  - ADIB10101475بعدد � 3714سهما
ال��رج��اء مم��ن يجدهم ت�سليمهم لأق���رب ف��رع م��ن ف��روع م�صرف ابوظبي
الإ�سالمي .او االت�صال على تلفون رقم  0509517000م�شكورا.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نوفا
بل�س ال�صالح كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2943492: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  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة
:ثري دي كريب�ستون
رخ�صة رقم  IN 2004860:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد حممد حماد حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد حماد حممد ال�شام�سى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة 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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :لكزارى تاون للمقاوالت العامه ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة
لوليتا
رخ�صة رقم CN 2749430: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  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة
:ثري دي بلوك
رخ�صة رقم  IN 2004862:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد م حماد حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد حماد حممد ال�شام�سى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة 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

ا�سم امل�شرتي SAMIR SERHAN AHMED NEMER :

رخ�صة رقم  CN 3695465:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ار�شاد مياه حممد �صواب على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هزاع على عو�ض ح�سني املنهاىل
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /لكزارى تاون للمقاوالت العامه ذ.م.م
LUXURY TOWN GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /لكزارى تاون للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
LUXURY TOWN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  462/2018/211تنفيذ عقاري

08

70533

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/416عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 3939394.72درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:مهر علي م�سيب خريي
عنوانه :خارج الدولة  -ايران ويعلن على موطنه املختار/مكتب الأ�ستاذ ح�سن الريامي للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية  -امارة دبي  -مدينة دبي لالنرتنت  -تيكوم بناية ال�شعفار  - 1مكتب رقم 2408
وميثله :ح�سن علي مطر الريامي
املطلوب �إعالنه  :تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
عنوانه :ام��ارة ال�شارقة � -شارع الريموك  -خلف �شارع اال�ستقالل  -بناية جميلة احمد  -مكتب رق��م - 102
h.hassaan@tanmiyat.ae - 042833297 - 05625587698
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني
اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات
املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص
غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  -1:وحدة عقارية (حتت االن�شاء)  -املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2120رقم املبنى  - 1ا�سم
املبنى  - ALLADINرقم العقار  - 1102امل�ساحة  168.61مرت مربع  -املقدرة بـــ1.116.212/12:
درهم  -2 -وحدة عقارية (حتت االن�شاء)  -املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2005رقم املبنى  - 1ا�سم
املبنى  - ALI BABAرقم العقار  - 712امل�ساحة  145.09مرت مربع  -املقدرة بـــ 829.579/01:درهم -
 -3وحدة عقارية (حتت االن�شاء)  -املنطقة وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2005رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى ALI
 - BABAرقم العقار  - 608امل�ساحة  172.20مرت مربع  -املقدرة 886.886/66:درهم  -مالحظات
 -1:يدفع املبلغ فورا ،
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�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة �أ�سيتكو بيه ال �سي
(اجلن�سية:اململكه املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع
ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب� - 519:شارع زايد
الثاين  -بناية ورثة حممد النوي�س � -أبوظبي � -ص.ب)519:
واملقيدة حتت رقم ( )3053يف �سجل ال�شركات االجنبية يف
الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2015
يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم
( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص
لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان
يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة
الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيلو
بايت لال�ست�شارات اال�ستثمارية
رخ�صة رقم CN 4091735: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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1116569:باال�سم التجاري�:شركة الدلتا
لتجارة وا�سترياد املطابخ ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الثالثاء  2أغسطس  2022م  -العـدد 13609

عربي ودويل
النم�سا تلغي احلجر ال�صحي على م�صابي كورونا
املجل�س الع�سكري يف بورما ميدد حالة الطوارئ
2022 - Issue No 13609

•• رانغون�-أ ف ب

م��دد رئ�ي����س امل�ج�م��وع��ة الع�سكرية احل��اك�م��ة يف بورما
ح��ال��ة ال �ط��وارئ يف ال�ب�لاد ل�ستة �أ�شهر �أخ��رى ح�سبما
�أف� ��ادت و��س��ائ��ل �إع �ل�ام ر��س�م�ي��ة �أم ����س االثنني.وطلب
اجل�ن�رال م�ين �أون ��غ هلينغ ال ��ذي ق��اد االن �ق�لاب العام
املا�ضي ،من احلكومة الع�سكرية “ال�سماح له باخلدمة
ملدة � 6أ�شهر �إ�ضافية” ،وفقا لتقرير ن�شرته �صحيفة
“غلوبال نيو اليت �أوف ميامنار».وذكرت ال�صحيفة �أن
�أع�ضاء جمل�س الدفاع والأم��ن الوطني الـ�“ 11أيدوا
االق�تراح بالإجماع».حقق حزب الرابطة الوطنية من
�أج��ل الدميوقراطية بزعامة �أون��غ �سان �سو ت�شي فوزا

�ساحقا يف انتخابات ت�شرين الثاين-نوفمرب ،2020
لكن اجلي�ش زع��م وج��ود تزوير ون ّفذ انقالبا.و�أعلنت
امل�ج�م��وع��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ح��ال��ة ال �ط��وارئ �إث ��ر االنقالب
الذي �أدخل البالد يف و�ضع م�ضطرب.ويُوا�صل اجلي�ش
احلاكم القمع الدموي خل�صومه� ،إذ ُقتل �أكرث من �ألفي
مدين و�أوقف �أكرث من � 15أل ًفا �آخرين منذ االنقالب،
وف ًقا ّ
ملنظمة غري حكوم ّية حم ّلية.
كان اجلي�ش �أكد �أنه �سيتم رفع حالة الطوارئ قبل �آب-
�أغ�سط�س  .2023لكن يف خطاب �ألقاه �صباح االثنني،
مل يذكر مني �أون��غ هالينغ �أي موعد ،قائال �إن بورما
حتتاج �أو ًال �إىل �أن تكون “ب�سالم وا�ستقرار” لإجراء
انتخابات ،ومتحدثا عن “�إ�صالح” للنظام االنتخابي.

و�أ�� �ض ��اف �أن ن �ف��وذ “�أحزاب قوية” خ�ن��ق يف ال�سابق
اال�صوات ال�سيا�سية الأخ��رى يف البالد.ودعا ق��ادة عدد
م��ن املجموعات االتنية امل�ت�م��ردة �إىل جولة ثانية من
املحادثات املبا�شرة.
ويف بورما ح��وايل  20من املجموعات االتنية املتمردة
امل�سلحة ،العديد منها ت�سيطر على م�ساحات من مناطق
ح��دودي��ة ن��ائ �ي��ة ،وح��ارب��ت بع�ضها ال�ب�ع����ض واجلي�ش
لعقود.
ودان بع�ض م��ن ه��ذه اجل�م��اع��ات االن �ق�لاب الع�سكري
وقدمت مالذا وتدريبات على ال�سالح ل”قوات الدفاع
ال�شعبي” ال �ت��ي ظ �ه��رت يف �أع �ق��اب االن �ق�ل�اب ويقول
املحللون �إنها فاج�أت اجلي�ش بفاعليتها.

•• فيينا-وام:

�أل �غ��ت النم�سا ف��ر���ض احل�ج��ر ال�صحي
الإل ��زام ��ي ع�ل��ى الأ� �ش �خ��ا���ص امل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،اع �ت �ب��اراً م��ن �أم�س،
ودخلت قواعد جديدة �إىل حيز التنفيذ
ت �� �س �م��ح ب� �خ ��روج �أ�� �ص� �ح ��اب اخ �ت �ب ��ارات
فريو�س كورونا الإيجابية ،الذين لي�س
لديهم �أع��را���ض مر�ضية ،وت�سمح لهم
مبزاولة �أعمالهم و�أن�شطتهم احلياتية
ب�شكل طبيعي ب�شرط ارت��داء الكمامة

يف جميع الأم��اك��ن املغلقة ،واملفتوحة
التي ال ميكن احلفاظ فيها على م�سافة
ال ت �ق��ل ع ��ن م�ت�ري��ن م ��ن الأ�شخا�ص
الآخرين.
القانون اجلديد ا�ستبدل قيود احلجر
ال �� �ص �ح��ي الإل � ��زام � ��ي امل� �ف ��رو� ��ض منذ
ن �ح��و ع��ام�ين ون �� �ص��ف ،ع �ل��ى امل�صابني
ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا ب� ��إج ��راءات خمففة
ال تقيد احل��رك��ة وت���س�م��ح للم�صابني،
الذين ال يعانون من �أعرا�ض مر�ضية،
مب� ��زاول� ��ة ال �ع �م��ل وال �ت �� �س��وق ودخ� ��ول

جاءت �أوىل عائالت امل�ستوطنني مبحاذاة �أر�ضها العام 1978

عائلة فل�سطينية باتت حما�صرة داخل م�ستوطنة
يوما واحدا هنا ،ولكان ب�إمكانهم �أن ي�أخذوا
�أر�ضنا يف يوم واحد».

•• ال�ضفة الغربية�-أ ف ب

ال يخفي �سعدات غريب خوفه على �أوالده
م��ن اخل�ط��ف �أو ال�ق�ت��ل ب ��أي��دي م�ستوطنني
�إ�سرائيليني لأن بيته �صار مثل �سجن داخل
م�ستوطنة يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،لكنه ال
يلبث �أن يقول “الأمل الوحيد الذي يراودين
�أن هذا االحتالل �سيزول يوما».
ك��ان��ت عائلة ��س�ع��دات غ��ري��ب متلك يف قرية
ب�ي��ت �إج ��زا ال���ص�غ�يرة ��ش�م��ال غ��رب��ي القد�س
ال�شرقية 101 ،دو ً
من��ا عندما ج��اءت �أوىل
عائالت امل�ستوطنني اليهود يف بيوت متنقلة
�أق��ام �ت �ه��ا مب �ح��اذاة �أر� �ض �ه��ا ال �ع��ام .1978
اق�ترح��ت ع��ائ�لات امل�ستوطنني ��ش��راء دومن
واحد ،لكن عائلة غريب رف�ضت.
ي �ق��ول � �س �ع��دات “عندها مت ت�ه��دي��دن��ا ب�أنه
لن يبقى لنا �أر���ض .وب�ين العامني 1979
و� 1994صادرت �إ�سرائيل �أربعني دومنا من
�أر�ضنا ل�صالح م�ستوطنة غيفعون هحدا�شا
بعد �صراع مرير يف املحاكم الإ�سرائيلية».
يعي�ش �سعدات غريب البالغ  40عاما مع
وال��دت��ه وزوج �ت��ه و�أط �ف��ال��ه الأرب �ع��ة يف بيت
�أح��اط��ه اجلي�ش الإ�سرائيلي ب�سياج فوالذي
ب��ارت �ف��اع ث�م��ان�ي��ة �أم �ت ��ار وجم �ه��ز مبج�سات
ح�سا�سة .وق��د ��ص��ار بيته حما�صرا مبنازل
امل�ستوطنة.
ع �ن��د م ��دخ ��ل ب �ي �ت��ه �أق� ��ام� ��ت ق� � ��وات الأم � ��ن
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ع��ام  2008ب��واب��ة حديد
� �ص �ف��راء م �ث��ل ب ��واب ��ات امل �ع �� �س �ك��رات م� ��زودة
بثماين كامريات تتحكم بها عن بعد .وحتت
البوابة نفق ل�ل��دوري��ات الع�سكرية ،وفوقها
ج�سر �ضيق �أرادت ق��وات الأم��ن الإ�سرائيلية
التمركز عليه.
ي��روي �سعدات غريب لوكالة فران�س بر�س
“حدد لنا اجلي�ش �ساعات للدخول واخلروج
من البيت مع �إظهار هوياتنا �أمام الكامريات.
وطلب منا ا�ستخراج ت�صاريح زيارة لالقارب.
بقينا ثالثة �أ�شهر ال ن�ستطيع ال��دخ��ول �أو
اخل ��روج م��ن ال�ب�ي��ت� ،إىل �أن ق��ررت املحكمة
�إبقاء البوابة مفتوحة طوال الوقت».
�أقيمت م�ستوطنة غيفعون هحدا�شا العام

 1981على قطعة �أر���ض م�ساحتها 184
دو ً
منا من �أرا�ضي قرية بدو وجزء من �أرا�ضي
عائلة غريب.
وت�ضم امل�ستوطنة فيالت جميلة ذات قرميد
�أحمر و�شوارعها �أنيقة مع حدائق خ�ضراء
و�أم ��ام بع�ض ال�ب�ي��وت ب��رك �سباحة و�ألعاب
�أطفال .وهي م�ستوطنة غري قانونية مبوجب
ال�ق��ان��ون ال ��دويل مثل ك��ل تلك امل��وج��ودة يف
ال�ضفة الغربية التي حتتلها �إ�سرائيل منذ
عام .1967
حياة مرهقة
ع��ن حياتهم م��ع امل�ستوطنني ي�ق��ول غريب
“خالل ه��ذه ال���س�ن��وات ع�شنا ح�ي��اة �صعبة
وم ��ره� �ق ��ة .ن �� �ش �ب��ت خ �ل�اف ��ات ب �ي �ن �ن��ا وبني
امل�ستوطنني واعتقل اجلي�ش والدي ووالدتي
و�أنا و�أخوتي ،ونفذ عمليات مداهمة عديدة
وتفتي�ش للبيت وتك�سريه با�ستمرار».
مت �ث��ل ج �ن �ي��ف ال ��دول� �ي ��ة ب�ل�ا ري� ��ب مركزا
دبلوما�سيا مهما ملا يُعرف بتعددية الأطراف
ل �ك �ن �ه��ا ُت ��واج ��ه ال� �ي ��وم ع� ��دة حت ��دي ��ات غري

م�سبوقة.
وي�ؤكد “كلما حدث ت�صعيد بال�ضفة الغربية
�أو يف حي ال�شيخ جراح (يف القد�س ال�شرقية
املحتلة) يبد�أ امل�ستوطنون بال�صراخ علينا �أن
نرحل .و�إذا ج��رت مواجهات بالقرية ،يقوم
اجل�ي����ش بالتمركز ع�ن��د ب��اب بيتي ومينعنا
من ال��دخ��ول �أو اخل��روج ويلقي قنابل الغاز
(امل�سيل ل�ل��دم��وع) والقنابل ال�صوتية �أمام
مدخل الدار».
وي �ت��اب��ع ق��ائ�لا “طلب اجل �ي ����ش م �ن��ا م ��رارا
وتكرارا منع ال�شبان من القاء احلجارة على
امل�ستوطنني .ي��ري��دون منا �أن نكون حرا�سا
للم�ستوطنني وبالطبع رف�ضنا».
يف ج��ول��ة ح��ول بيته ال ��ذي حت�ي��ط ب��ه �أر�ض
م�ساحتها �أقل من ن�صف دومن ،ي�شري �سعدات
بح�سرة �إىل بيوت امل�ستوطنني التي حتيط
بهم من كل �صوب.
ثم ي�شري �إىل �شادر �أزرق اللون غطى اجلزء
ال�سفلي لل�سياج الفوالذي ويو�ضح �أنه و�ضعه
“تفاديا للم�شاكل ،ح�ت��ى ي�ستطيع االوالد
�أن يلعبوا من ب��دون �إزع��اج امل�ستوطنني لهم

وتخويفهم».
وي�ت�ح��دث ع��ن م�ستوطن ي�سكن ق��رب بيته
“كان يزعجنا با�ستمرار ويكيل �أ�سو�أ ال�شتائم
لنا ولن�سائنا ،وكلما �سمع �صوت االذان يبد�أ
ب�شتم النبي حممد».
وي�ضيف �سعدات غريب “قلت له مثلما قال
�أب��ي؛ ه��ذه �أر��ض�ن��ا ورث�ن��اه��ا �أ ًب��ا ع��ن ج��د ولن
نفرط بها لأحد مقابل مال الدنيا».
م��ن جهته ي�ق��ول امل���س�ت��وط��ن �آيف ت�سيبوري
وهو واحد من  33عائلة �أ�س�ست م�ستوطنة
غيفعون هحدا�شا “نحن ال نرغب يف هدم
م�ن��زل��ه وه��و غ�ير م�ستعد ل�ق�ب��ول �أي خطة
بديلة مثل القبول ب�أر�ض �أخ��رى �أو بالكثري
من املال لرتك البيت .لهذا ال�سبب كان علينا
�إقامة هذا ال�سياج الفا�صل».
وي�ضيف �آيف “هذا ال�سياج مزعج لنا � ً
أي�ضا
ون �ح��ن ن ��راه �أم� ��ام �أع�ي�ن�ن��ا�� .س�ن�ك��ون �سعداء
للغاية لو مل يكن موجودًا».
ويرى امل�ستوطن �أن منزل عائلة غريب مقام
ع�ل��ى �أر� ��ض ي�ه��ودي��ة ،وه ��ذا م��ا ن�ف��اه �سعدات
قائال “لو كان هذا الكالم �صحيحا ملا �أبقونا

مكب للم�ستوطنني
�أم��ا ع��ن ب��اق��ي �أر��ض�ه��م ال�ت��ي تبلغ م�ساحتها
ح ��وايل  60دو ً
من� ��ا ،ف�ي�ق��ول “�صارت خلف
اجل� � ��دار ال �ف��ا� �ص��ل حت ��ت امل �� �س �ت��وط �ن��ة وهي
م��زروع��ة بالزيتون .يُ�سمح لنا م��رة بال�سنة
بالتن�سيق م��ع االرت �ب��اط ب��ال��ذه��اب اليها يف
طريق طويلة ندخل �إليها عرب بوابة �أمنية
من قرية بيت دق��و امل�ج��اورة� .أحيا ًنا ننتظر
�ساعة و�ساعتني لفتحها رغم �أن الأر�ض تبعد
�أ�صلاً ع��دة �أمتار عن البيت”.هذا املحتوى
مت ن�شره يوم  29يونيو  2022يوليو29,
يونيو  2022و�سط تعثرّ املفاو�ضات العاملية
ب�ش�أن حماية التنوع البيولوجي ،يل َم ُح باحث
انكب على درا�سة ت�أثري الن�شاط الب�شري على
الطبيعة بارقة �أمل يف املبادرات املحلية.
ثم ي�شري �إىل جزء �آخ��ر من الأر���ض املتبقية
ال �ت��ي � �ص��ارت “مكبا ل�ن�ف��اي��ات امل�ستوطنني
وخملفات البناء وهناك ق�ضية رفعناها �أمام
املحكمة ب�ش�أنها».
مب�ساعدة منظمة “ي�ش دين” (يوجد قانون)
الإ�سرائيلية غري احلكومية ا�ستطاعت عائلة
غ��ري��ب يف ال �ع��ام  2012ا� �س�ترج��اع �أر� ��ض
م���س��اح�ت�ه��ا ث�لاث��ة دومن� ��ات ا� �س �ت��وىل عليها
امل�ستوطنون ب�ق��رار منهم وجعلوها موقفا
لل�سيارات ومتنزهًا .وي�ق��ول �سعدات غريب
“ما زلنا ننتظر �أن ينفذ اجلي�ش �أمر �إخالء
الأر�ض و�إعادتها لنا».
وي�ضيف “لو كانت الأر�ض تخ�ص يهوديًا لتم
االخالء منذ اللحظة الأوىل».
يتنهد غريب ويقول “ال اعرف متى ينتهي
هذا .ال �أحد يعرف معنى الأمل الذي يعانيه
�أطفايل جراء هذا الو�ضع .ابنتي مل ت�ستطع
النوم من خوفها من اجلي�ش يف املرة الأخرية
التي �أطلقوا فيها قنابل ال�صوت والغاز امل�سيل
للدموع».
وي�ؤكد “�أخاف على �أوالدي �أن يخطفوا مثل
حممد �أبو خ�ضري �أو �أن يحرقهم امل�ستوطنون
مثلما حدث مع عائلة دواب�شة».

الت�صويت الختيار خلف جون�سون الأ�سبوع اجلاري
•• لندن�-أ ف ب

ي�ب��ا��ش��ر �أع �� �ض��اء يف ح��زب املحافظني
ال�بري�ط��اين ه��ذا الأ��س�ب��وع الت�صويت
الخ �ت �ي��ار زع �ي �م �ه��م اجل ��دي ��د ،ال ��ذي
�سيخلف بوري�س جون�سون يف داونينغ
�سرتيت بعد خم�سة �أ�سابيع ،يف حني
ت�ت�ق�دّم وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة ل�ي��ز ترا�س
على وزير املال ال�سابق ري�شي �سوناك.
ويبقى عدد املنت�سبني املحدد للحزب
� �س��راً ،ول�ك� ّن��ه ي�ق�دّر بنحو � 200ألف
(�أق � � ��ل م ��ن  0,3يف امل �ئ ��ة م ��ن عدد
ال�سكان الإجمايل) .ولدى ه�ؤالء حتى
ال�ث��اين م��ن �أيلول�-سبتمرب للتعبري
عن خيارهم يف ت�صويت عرب الربيد.
و�ست�صل ب�ط��اق��ات االق�ت��راع بحلول
نهاية الأ��س�ب��وع �إىل الأع���ض��اء الذين
ي�شكل كبار ال�سن الذكور والبي�ض فئة
كبرية منهم .ويتوقع �صدور النتيجة

يف اخلام�س من �أيلول�-سبتمرب.
بعد ب��داي��ة �شهدت مناف�سة مفتوحة
خم�ص�صة
وخ�م����س ج ��والت ت�صويت ّ
ل �ن ��واب احل� ��زب الخ �ت �ي��ار املر�شحَ ني
ال �ن �ه��ائ � َي�ين ،ي �ب��دو �أن ال�ت���ش��وي��ق قد
تال�شى يف هذه احلملة.
ف��امل��ر� �ش��ح امل �ف �� �ض��ل ل �ن ��واب الغالبية
ري���ش��ي � �س��ون��اك ،ال ي�ح�ظ��ى ب�شعبية
ك�ب�يرة ل��دى ال�ق��اع��دة احل��زب�ي��ة .وقد
ح� ّل يف املرتبة الأوىل خ�لال املرحلة
الأوىل م��ن االق�ت��راع ال��داخ �ل��ي ،مع
الإ�� � �ش � ��ادة ب �ت �ح��رك��ه خ �ل��ال جائحة
كوفيد.19-من جهتها ،ت�شهد ليز
ترا�س ( 47عاماً) دعماً متزايداً ،يف
ظ � ّل ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي الإيجابية
ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت امل �ن��اظ��رة التلفزيونية
الأوىل ،وو�سط الوعود التي �أطلقتها
بخف�ض كبري لل�ضرائب.و�أعلن وزير
امل��ال احل��ايل ناظم ال��زه��اوي االثنني

دعمه ل��وزي��رة اخل��ارج�ي��ة ،معترباً يف
م�ق��ال يف �صحيفة “ديلي تلغراف”،
�أ ّنها “�س ُت�سقط العقيدة االقت�صادية
املبتذلة وت��وجّ ��ه اقت�صادنا بطريقة
حم��اف�ظ��ة».وب��ذل��ك ،ين�ضم الزهاوي
�إىل �صفوف امل��ؤ ّي��دي��ن الكرث لوزيرة
اخل ��ارج� �ي ��ة ،ب�ي�ن�ه��م وزي � ��ر ال�ش�ؤون
االي��رل�ن��دي��ة ال���س��اب��ق ب��ران��دن لوي�س
ّ
واملر�شح ال�سابق لرئا�سة احل��زب توم
توغنهات� ،إ�ضافة �إىل وزير الدفاع بن
واال� ��س ال��ذي يحظى ب��اح�ترام كبري
داخل احلزب والذي اكت�سب “خربة”
يف زمن احلرب على �أوكرانيا.
بالرغم من ذلك� ،أكدت ليز ترا�س �أ ّن
“ال�سباق حم�ت��دم للغاية” م�ضيفة
“�أقاتل من �أجل ك ّل �صوت».
ويف حني كانت جامدة وغري مرتاحة
خ�لال مناظرات امل��راح��ل الأوىل من
املناف�سة ،بدت �أكرث ا�سرتخا ًء وثق ًة يف

الأيام الأخرية ،يف الوقت الذي اعتمد
فيه ري�شي ��س��ون��اك على م�ه��ارات��ه يف
ال�ت�ح�دّث لتعوي�ض ت�أخره.وخرجت
ترا�س �أق��وى م�ساء اخلمي�س من �أول
لقاء يف �إطار �سل�سلة من  12لقاء مع
ن�شطاء حمافظني .ومن املق ّرر �إجراء
ل �ق��اء ث ��ان م���س��اء االث �ن�ي�ن يف مدينة
�إك���س�تر يف ج�ن��وب غ��رب �إنكلرتا.من
جهته ،يُتهم ري�شي �سوناك املكروه من
قبل مع�سكر جون�سون ،ب�أنه “طعن يف
الظهر” رئي�س احلكومة ال�سابق .فقد
�ساهمت ا�ستقالته يف انطالق �سل�سلة
من اال�ستقاالت من احلكومة الأمر
ال��ذي مل يرتك خياراً �أم��ام جون�سون
� �س��وى �إع �ل��ان م �غ��ادرت��ه ب �ع��د �أ�شهر
م��ن ال�ف���ض��ائ��ح.وم�ن��ذ ب��داي��ة احلملة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ت �ع��ار� �ض��ت وج �ه ��ات نظر
املر�شحَ ني النهائيَني ب�شكل �أ�سا�سي
حول ال�ضرائب.فقد وعدت ليز ترا�س

بتخفي�ضات �ضريبية من دون ت�أخري
معلنة �أن�ه��ا �ستلغي زي��ادة �أق��رت على
م���س��اه�م��ات ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي يف
الربيع من �أجل متويل نظام ال�صحة
العامة ،الذي ت�ضرر بفعل الوباء.
�أم� ��ا ري �� �ش��ي � �س��ون��اك ،ف �ق��د ح ��ذر من
“احلكايات اخلرافية” معترباً �أن من
ّ
الت�ضخم
ال���ض��روري انتظار تال�شي
الذي و�صل �إىل �أعلى م�ستوياته منذ
 40ع��ام �اً ،ق�ب��ل ال�ت�ف�ك�ير يف خف�ض
العبء ال�ضريبي .غري �أ ّن هذا امل�صريف
ال�سابق الرثي عاد �أبدا بع�ض الليونة
�أخ �ي�راً ع�بر ال��وع��د بخف�ص �ضريبة
القيمة امل�ضافة على الطاقة ،كما وعد
بخف�ض �ضريبة ال��دخ��ل بن�سبة 20
يف املئة يف غ�ضون �سبع �سنوات ،الأمر
ال��ذي ر ّد عليه مع�سكر ترا�س م�ؤكداً
�أنها �ستخ ّف�ض ال�ضرائب يف غ�ضون
�سبعة �أ�سابيع.ومن �أجل جذب القاعدة

املحافظة ،وعد �سوناك �أي�ضاً بت�شديد
�أنظمة الهجرة كما ان�ضم خالل نهاية
الأ�سبوع �إىل احلروب الثقافية املحبّبة
�إىل اجلناح اليميني يف احلزب .ووعد
مبنع “املح ّر�ضني الي�ساريني” من
“جرف ت��اري�خ�ن��ا وت�ق��ال�ي��دن��ا وقيَمنا
الأ�سا�سية».

مناورات م�شرتكة بني الواليات املتحدة و�إندوني�سيا
•• جاكرتا�-أ ف ب

ب��د�أ �آالف اجل�ن��ود الإندوني�سيني والأم��ري�ك�ي�ين مناورات
ع�سكرية م�شرتكة ت�ستمر �أ�سبوعني ،و�صفتها وا�شنطن
ب�أنها تهدف �إىل تعزيز “التعاون الإقليمي” ،و�سط تو ّترات
مت�صاعدة مع ال�صني.
وجت��ري امل �ن��اورات يف ج��زي��رة �سومطرة الإندوني�سية ويف
جزر رياو ،وهي مقاطعة �إندون�سية مكوّنة من جزر �صغرية
متناثرة بالقرب من �سنغافورة وماليزيا.
ويتواجد حالياً �أرب�ع��ة �آالف جندي �أمريكي و�إندوني�سي
على الأق��ل يف املوقع ،كما �ستن�ضم �إليهم ق��وات �أ�سرتالية
و�سنغافورية ويابانية .وت�شارك اليابان للمرة الأوىل يف
ه��ذه امل �ن��اورات ال�سنوية التي حتمل ا�سم “�سوبر غارودا
�شيلد».
وي�أتي ذلك يف الوقت الذي تبد�أ فيه رئي�سة جمل�س النواب
الأم��ري�ك��ي نان�سي بيلو�سي جولة �آ�سيوية م��ن املمكن �أن
تت�ض ّمن تايوان ،الأمر الذي من املتوقع �أن يُ�سهم يف ت�صعيد

التو ّترات التي ت�شهدها العالقات بني بكني ووا�شنطن.
وت �ب��دي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وح �ل �ف��ا�ؤه��ا الآ� �س �ي��وي��ون قلقاً
متزايداً ب�ش�أن الوجود ال�صيني املتنامي يف املحيط الهادئ.
ّ
لكن وا�شنطن �أك��دت �أ ّن امل �ن��اورات ال ت�ستهدف �أيّ دولة،
حتى لو كانت هذا العام تكت�سب �أهمية �أك�بر من الأعوام
ال�سابقة.
وق��ال �ستيفن �سميث ق��ائ��د ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة امل�شاركة
لل�صحافة يف جاكرتا “يتعلق الأم��ر بتمرين لبناء الثقة
والتما�سك والتفاهم املتبادل وتنمية القدرات والق�ضايا
الأخرى ذات ال�صلة” .و�أ�ضاف “�إنه تدريب ع�سكري ولي�س
تهديدا لأي جهة كانت».وت�ستمر املناورات حتى � 14آب-
اغ�سط�س و�ستت�ض ّمن تدريبات للم�شاة والبحرية والقوات
اجلوية.و�أعلن م�س�ؤول �إندوني�سي �أنه �سيجري افتتاحها
باحتفال حت�ضره ك ّل الدول امل�شاركة الأربعاء.
و�ست�شارك كندا وفرن�سا والهند وماليزيا وكوريا اجلنوبية
وبابوا غينيا اجلديدة وتيمور ال�شرقية وبريطانيا ب�صفة
مراقب.
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امل�ح�لات التجارية وح�ضور املنا�سبات
املختلفة وا�ستخدام املوا�صالت العامة
مع االلتزام بارتداء الكمامة يف جميع
الأماكن املغلقة.
ويحظر القانون اجلديد دخول �أ�صحاب
اخ �ت �ب��ارات ف�يرو���س ك��ورون��ا الإيجابية
�إىل الأم��اك��ن امل�ع��ر��ض��ة ل�ل�خ�ط��ر ،التي
ت�شمل امل�ست�شفيات ودور رعاية امل�سنني
وامل �� �ص �ح��ات وم ��راف ��ق رع ��اي ��ة املعاقني
وامل���س�ن�ين وري��ا���ض الأط �ف��ال واملدار�س
االبتدائية.
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عوا�صم
وا�شنطن
قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن قبل مناق�شات يف الأمم املتحدة
ح��ول م�ن��ع االن�ت���ش��ار ال �ن��ووي ام����س االث �ن�ين �إن ال��والي��ات املتحدة
م�ستعدة لو�ضع اخلطوط العري�ضة التفاق جديد للأ�سلحة النووية
مع رو�سيا ،ودع��ا مو�سكو �إىل �إظهار قدرتها على التفاو�ض بح�سن
نية.
كما دع��ا بايدن ال�صني �إىل ال��دخ��ول يف حم��ادث��ات خلف�ض خماطر
خط�أ احل�سابات والت�صدي لآليات حترك القوى الع�سكرية ب�صورة
مزعزعة لال�ستقرار.
ويجتمع م�س�ؤولون من جميع �أنحاء العامل يف نيويورك حل�ضور
م�ؤمتر املراجعة العا�شر ملعاهدة منع انت�شار الأ�سلحة النووية ،بعد
ت�أجيله عامني ب�سبب جائحة كوفيد.19-
وك��ان احلد من الت�سلح �أح��د املجاالت التي كان �إح��راز التقدم فيها
ممكنا على الرغم من وجود خالفات على نطاق �أو�سع.
بري�شتينا
قررت حكومة كو�سوفو ت�أجيل تطبيق القواعد اجلديدة عند احلدود
مع �صربيا ملدة �شهر ،والتي ت�سببت يف توتر يف �شمال البالد �أم�س
الأول الأحد حيث ن�صبت حواجز وتعر�ضت ال�شرطة لإطالق نار.
�أت��ى الإع�ل�ان ع��ن ه��ذا الت�أجيل يف بيان حكومي عقب اجتماع مع
ال�سفري الأمريكي يف كو�سوفو جيفري هونفيه.
تن�ص القواعد اجلديدة التي كان من املقرر �أن تدخل حيز التنفيذ
االثنني ،على لزوم ح�صول �أي �شخ�ص يدخل كو�سوفو ببطاقة هوية
�صربية على وثيقة موقتة �أث�ن��اء وج��وده يف ال�ب�لاد .كذلك �أمهلت
بري�شتينا ��ص��رب ك��و��س��وف��و �شهرين ال��س�ت�ب��دال ل��وح��ات الت�سجيل
ال�صربية ملركباتهم بلوحات جمهورية كو�سوفو.
�أو�ضح رئي�س ال��وزراء �ألبني كورتي الأح��د �أن هذا التدبري ي�أتي ردا
على مم��ار��س��ة مماثلة اتبعتها �صربيا ال�ت��ي ال ت�ع�ترف با�ستقالل
اقليمها ال�سابق ذي الغالبية الألبانية املعلن يف عام  ،2008يف حق
�سكان كو�سوفو الوافدين �إىل �أرا�ضيها.
�أثارت هذه الإجراءات توترات �شديدة الأحد يف �شمال كو�سوفو حيث
تعي�ش �أقلية �صربية�.أعلنت �شرطة كو�سوفو �أنها تعر�ضت لإطالق
نار مندون وق��وع �إ�صابات و�أقيمت حواجز على الطرق امل�ؤدية �إىل
�صربيا .و�أغلق املعربان �أمام حركة املرور.طالبت حكومة كو�سوفو
يف بيانها “ب�إزالة جميع احلواجز واعادة حرية احلركة ب�شكل كامل”
�أم�س االثنني.رحب وزير خارجية االحتاد االوروب��ي جوزيب بوريل
بقرار بري�شتينا يف تغريدة م�ساء الأح��د ،داعيا �إىل “�إزالة جميع
احلواجز عن الطرقات فوراً».
مو�سكو
ذك��رت و�سائل �إع�لام ر�سمية رو�سية مل�س االثنني �أن ف��ادمي باكاتني
ال�سيا�سي ال�ل�ي�برايل ،ال��ذي ت��ر�أ���س لفرتة وج�ي��زة جهاز املخابرات
ال�سوفيتي (ك�ي��ه.ج��ي.ب��ي) يف الأ��ش�ه��ر التي �سبقت انهيار االحتاد
ال�سوفيتي ،تويف عن  84عاما.
وك��ان الزعيم ال�سوفيتي ميخائيل جوربات�شوف عني باكاتني على
ر�أ�س اجلهاز بعد �أن لعب رئي�سه ال�سابق فالدميري كريوت�شكوف دورا
كبريا يف حماولة انقالب فا�شلة �ضد جوربات�شوف يف �أغ�سط�س �آب
.1991
ويف لقاء �صوره التلفزيون مع معار�ض �سابق ومت بثه بعد عدة �أ�سابيع،
قال باكاتني �إنه عرث بالفعل على ملف �أمني حول جده الذي �أُعدم يف
عهد جوزيف �ستالني عام  1937بعد �أن و�شى به �أحد املخربين.
وق ��ال �أي���ض��ا �إن ��ه يقبل م��ن ح�ي��ث امل �ب��د�أ ف�ك��رة ف�ت��ح ��س�ج�لات جهاز
املخابرات ال�سوفيتي لت�سليط ال�ضوء على �ألغاز مل يتم حلها مثل
اغتيال الرئي�س الأمريكي ال�سابق جون كنيدي عام .1963
و�أو�ضح باكاتني للمعار�ض ال�سابق فالدميري بوكوف�سكي “�أنت على
حق يف �شيء واحد ..يجب فتح ال�سجالت املتعلقة ب�ألغاز يكون لك�شف
احلقيقة فيها �أهمية كبرية للب�شرية”.
ل�ك��ن مل ُي�ت��ح ل�ب��اك��ات�ين ،وه��و �أي���ض��ا وزي ��ر داخ�ل�ي��ة ��س��اب��ق لالحتاد
ال�سوفيتي ،الوقت الكايف للوفاء بهذا التعهد ،حيث انهار االحتاد
ال�سوفيتي يف غ�ضون �أ�شهر.

ال�صني ت�سجل � 393إ�صابة
جديدة بكوفيد19 -

•• بكني-رويرتز

قالت جلنة ال�صحة الوطنية �أم�س االثنني� ،إن بر ال�صني الرئي�سي �سجل
� 393إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا يف  31يوليو مت��وز ،منها 84
م�صحوبة ب�أعرا�ض و 309بدون �أعرا�ض.
وكان بر ال�صني الرئي�سي قد �سجل � 541إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
يف اليوم ال�سابق منها  116م�صحوبة ب�أعرا�ض و 425بال �أعرا�ض.
ومل يتم ت�سجيل �أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو .5226
و�سجل بر ال�صني الرئي�سي حتى ي��وم الأح��د � 229594إ�صابة م�ؤكدة
م�صحوبة ب�أعرا�ض.
وق��ال��ت احلكومة املحلية يف بكني �إن العا�صمة ال�صينية �سجلت �إ�صابة
حملية جديدة خارج مناطق احلجر ال�صحي ،بعد�أن ظلت على مدى �ستة
�أيام متوا�صلة دون ت�سجيل حاالت جديدة.
و�أظ�ه��رت بيانات احلكومة املحلية يف �شنغهاي ع��دم ت�سجيل املركز املايل
لل�صني �أي حاالت حملية مقابل �ست حاالت يف اليوم ال�سابق ،وهو �أول يوم
لها بدون حاالت جديدة منذ الأول من يوليو متوز.
و�أعلنت مدينة �شنجن مركز التكنولوجيا يف جنوب ال�صني عن ت�سجيل
�إ�صابة حملية جديدة مقابل ثالثة يف اليوم ال�سابق .ومت ر�صد احلالة
اجلديدة يف مناطق احلجر ال�صحي.
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م�شهد �سيا�سي جمز�أ:

�سقوط احلكومة وانتخابات مبكرة� :إيطاليا �إىل �أين...؟
يف حملة انتخابية قبل ثمانية �أ�شهر من موعدها املحدد،
�أزمة افتتحتها حركة  5جنوم واختتمها اليمني
•• الفجر -فابيان جيبولت
لت�ص ّوت يف �سبتمرب:
قال ماريو دراجي مبجرد تن�صيبه� :إنه �سيعمل ل�صالح
ترجمة خرية ال�شيباينالأوىل يف تاريخ اجلمهورية الإيطالية .نحن اذن امام �إيطاليا طاملا �أنه يحظى بدعم جميع الأحزاب ال�سيا�سية
حملة انتخابية �صيفية غري عادية ميكن �أن تغيرّ بلدً ا الرئي�سية .و�إذا قرر �أحدهم �أن يترب�أ منه ،ف�سيغادر.
�ضد كل التوقعات ،ا�ستقال ماريو دراجي .ودخلت �إيطاليا مير بتح ّول �سيا�سي.
تبلور ه��ذا ال�سيناريو يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،عندما

تدهورت العالقات بني الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي
الأوروبي وحركة  5جنوم .مت�سك ماريو دراجي مبوقفه،
واقرتح خطة جديدة لإ�صالحات اقت�صادية منها بناء
حمرقة نفايات يف الت�سيو :ن��وع من اال�ستفزاز جتاه
حركة  5جنوم التي رف�ضت دائ ًما هذا امل�شروع متا ًما.

10

احلزب الدميقراطي �سيقود الي�سار
هذا التحدي الذي �أطلقه ماريو
دراج� � � ��ي خل �� �ص��وم��ه ك � ��ان ُينظر
�إل�ي��ه �أي��ً��ض��ا م��ن قبل البع�ض على
�أن ��ه ط�ل��ب غ�ير مبا�شر للح�صول
على �صالحيات ك��ام�ل��ة ،حيث لن
ي�ت��م ق �ب��ول اي ح��ل و� �س��ط .نعرف
جميعا خامتة هذا املوقف :رف�ضت
ح ��رك ��ة  5جن� ��وم االن �� �ض �م��ام �إىل
امل�شروع ،اعرتا�ض تبنّته الرابطة،
وف ��ورزا �إي�ط��ال�ي��ا ب��زع��ام��ة �سيلفيو
ب��رل���س�ك��وين .مل ي�ك��ن �أم ��ام رئي�س
اجلمهورية �سريجيو ماتاريال �أي
خيار �سوى قبول ا�ستقالة ماريو
دراج��ي الذي احرتم القاعدة التي
و�ضعها بنف�سه .وواحدة من النقاط
احلا�سمة التي يجب مالحظتها يف
هذه الأزمة :التناق�ض بني امل�صالح
ال�سيا�سية ملحرتيف ال�سيا�سة وماريو
دراج ��ي ،رج��ل ال��دول��ة ال��ذي �أ�صر
دائ ًما على حقيقة �أن��ه يريد فقط
خدمة بالده.
جت��زئ��ة الأح������زاب و�إع�����ادة
ت�شكيل البانوراما ال�سيا�سية
بالكامل
ت �� �س �ب��ب � �س �ق��وط احل� �ك ��وم ��ة يف
�إث��ارة بلبلة داخ��ل جميع الأحزاب،
وخا�صة من �شارك يف نهايتها .من
امل�ؤكد �أن حركة  5جنوم �ستخ�سر
ب �ع ����ض ع �ن��ا� �ص��ره��ا يف الأ�سابيع
املقبلة ،وه��ذا ه��و ح��ال وم��ا ح�صل
بالن�سبة لـ ف��ورزا �إيطاليا :اختيار
�سيلفيو برل�سكوين ات�ب��اع �أحزاب
اليمني املتطرف (الرابطة وحزب
فراتلي ديتاليا ،ال��ذي ك��ان حقا يف
امل�ع��ار��ض��ة) مل يفهمه العديد من
قادة احلزب.
وه �ك��ذا ،غ� ��ادرت ال���س�ف�ي�ن��ة مارا
ك� ��ارف� ��اغ � �ن� ��ا وري � �ن� ��ات� ��و ب ��رون �ي �ت ��ا
(ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وايل وزي � � ��را اجلنوب
والإدارة العامة) .اختيار �سيلفيو
ب��رل �� �س �ك��وين ا� �س�ترات �ي �ج��ي ،يريد
ال�ك��اف��ال�يري��ه ال �ع��ودة �إىل مقدمة
امل�سرح ،على الرغم من عمره 85

برل�سكوين يريد العودة ملقدمة امل�سرح

 �سيقود احلزب الدميقراطي ،القوييف ا�ستطالعات الر�أي ،حتال ًفا ي�سار ًيا
ع��ا ًم��ا .وق��د مت التو�صل �إىل اتفاق
ب�ين الأح� ��زاب اليمينية :يف حالة
الفوز يف االنتخابات� ،سيعني ال�سيد
رئي�سا ملجل�س ال�شيوخ.
برل�سكوين ً
دور ق � �ي� ��ادي ل �ل��رئ �ي ����س ال�سابق
للحكومة ال ��ذي �أق�ن�ع��ه بالت�أكيد
باتباع حركة االن�شقاق.
رهان يبقى حمفو ًفا باملخاطر ،لأن
ثقل فورزا �إيطاليا ال يتجاوز 7-5
ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�� �ص ��وات ،ورمب ��ا �أقل
منذ رح�ي��ل ممثليها الرئي�سيني.
وال ي�ستبعد احتمال اختفاء احلزب
يف ح ��ال ه��زمي �ت��ه يف االنتخابات
املقبلة.
ك�م��ا �سيتعني ع�ل��ى ال��راب �ط��ة �أن
ت��واج��ه ف�ت�رة ا� �ض �ط��راب ��س�ب��ق ان
ب � ��د�أت م �ن��ذ ع ��دة �أ� �ش �ه��ر .للحزب
ت �ي��اران يتباعدان ب�شكل متزايد:
التيار ال�سيادي وال�شعبوي ملاتيو
�سالفيني ،وال �ث��اين �إقليم ًيا �أكرث
وم� ��ع اق �ت �� �ص��اد ال �� �س ��وق ،يتزعمه
جيانكارلو جيورجيتي.
وي�ن�ت�ظ��ر اخل �ب�راء ال�سيا�سيون
ت �� �ص ��ري �ح ��ات � �ش �خ �� �ص �ي��ات قوية
اخ ��رى يف ال��راب �ط��ة مل�ع��رف��ة م��ا �إذا
كانت �ستندلع �أزم��ة داخلية �أو ان
اجل �م �ي��ع ��س�ي���ص�ط��فّ وراء ماتيو
�سالفيني يف النهاية .ل��ذل��ك ،لكل
م ��ن ل��وك��ا زاي� ��ا (رئ �ي ����س فينيتو)
وما�سيميليانو فيدريجا (رئي�س
ف��ري��ويل فينيت�سيا ج��ول �ي��ا) دو ًرا
يلعبه ،لكن من املحتمل �أال يتخذ
زعيما الرابطة �أي موقف ،حيث ال
يرغب الرجالن يف خو�ض م�سرية
�سيا�سية وطنية.

 يف الو�سط ،يبدو احل�صول على توافق اجلميعداخل ال�شبكة ال�سيا�سية للأحزاب ال�صغرية مع ّقدا

 -ت�سبب �سقوط احلكومة يف �إثارة بلبلة داخل جميع الأحزاب

جيورجيا ميلوين االوفر حظا ميينا
ل �ق��د ب� ��د�أ مت � �زّق الأح � � ��زاب خالل
هذه ال��دورة الت�شريعية ،مع تكاثر
الأح� ��زاب .م�شهد �سيا�سي جمز�أ،
لكنه �سيحتاج �إىل االن��دم��اج حول
�أقطاب قوية �إذا �أرادت جمموعة ما
�أن ت�أمل يف احل�صول على �أغلبية
(حتى ن�سبية).
ثالث قوى كربى قادمة؟
يف ه��ذا ال�سياق ،ميكننا �أن نرى
ث�ل�اث جم �م��وع��ات حم�ت�م�ل��ة على
�أ�� �س ��ا� ��س “ترا�ص” �أح � � ��زاب كما

حددتها ال�صحفية �سيمون �سبيتيا
(رادي � � � ��و � � � 24س� ��اع� ��ة) .يفر�ض
ال�سياق االنتخابي هذه التحالفات
الأو��س��ع :بعد الإ��ص�لاح االنتخابي
الأخ�ي�ر�� ،س�ي��زداد ع��دد الربملانيني
م��ن � 945إىل  ،600وبالتايل
�سيتم تو�سيع ال��دوائ��ر االنتخابية
�إقليمياً ،و�سيكون م��ن ال�ضروري
م ��راع ��اة ب�ع����ض ال� �ف ��وارق و�إيجاد
احللفاء املنا�سبني للفوز يف مناطق
غري متجان�سة ،يف بع�ض الأحيان،
�أكرث من ذي قبل.

��س�ي�ق��ود احل ��زب الدميقراطي،
ال� �ق ��وي يف ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال � ��ر�أي،
حتالفًا ي�سار ًيا .ويبحث �سكرتري
احلزب الدميقراطي� ،إنريكو ليتا،
ع��ن ��ش��رك��اء لتحالف �أو� �س��ع .ومن
ال�صعب العثور عليهم ،لأن��ه حتى
االت �ف��اق م��ع ح��رك��ة  5جن��وم يبدو
م �ع��ر� �ض��ا ل �ل �خ �ط��ر ،ب �ع��د �سقوط
احلكومة .اتفاق �صعب ولكنه لي�س
م���س�ت�ح�ي� ً
لا�� ،س�ت�ك��ون االنتخابات
التمهيدية لالنتخابات الإقليمية
يف �صقلية (امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا هذا

ال � �ع ��ام) م �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن الكيانني
ال�سيا�سيني .من��وذج �إقليمي ميكن
�أن ي�صبح وطنياً.
يف ال� ��و� � �س� ��ط ،ب �ل �غ��ت ال�شبكة
ال�سيا�سية للأحزاب ال�صغرية حدا
يجعل احل�صول على توافق اجلميع
معقدا .يوجد ما ال يقل عن �ستة
�أح � ��زاب يف ه ��ذه ال�ط�ب�ق��ة امل�سماة
ب��ال �ط �ب �ق��ة امل �ع �ت��دل��ة .وق� ��د �أعلن
البع�ض عدم رغبته يف التعاون مع
�آخرين ،مثل كارلو كاليندا وحزبه
�أزيوين .و�سط ذو �إمكانات حقيقية،

لكن االحتاد يبدو طوباو ًيا بالن�سبة
ل ��ه .ي�ب�ق��ى �أي �� ً��ض��ا امل �ج �ه��ول (م ًعا
م��ن �أج��ل امل�ستقبل) ،وه��و احلزب
املنف�صل لـ لويجي دي مايو (وزير
ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة) ال ��ذي ترك
حركة  5جنوم مع حوايل خم�سني
برملان ًيا .و�سيتعني على ال�سيد دي
م��اي��و م��واج�ه��ة ��ص�ن��دوق االق�ت�راع
لأول م ��رة ،وال �ت��اري��خ ال ي�سري يف
اجت ��اه ��ه :يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة،
مت� �ك ��ن ع� � ��دد ق �ل �ي��ل م� ��ن ال� �ق ��وى
ال�سيا�سية اجل��دي��دة ال �ت��ي تركت
حزبها االم من العثور على مكان
حتت قبة الربملان.
ريا ،يبدو اليمني �-أو بالأحرى
�أخ ً
ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف -م�ت�ق��د ًم��ا على
مناف�سيه فيما يتعلق بالتما�سك،
ل �ك��ن مل ي �ت � ّم اخ �ت �ي��ار زع �ي��م هذه
املجموعة بعد .يبدو �أن جيورجيا
م �ي �ل��وين (ف��رات �ل��ي دي �ت��ال �ي��ا) هي
ال���ش�خ���ص�ي��ة الأك �ث��ر ��ش��رع�ي��ة لأن
حزبها هو الأول يف اال�ستطالعات،
غ�ير ان خطاباتها ،التي يعتربها
العديد من املراقبني فا�شية ،ميكن
�أن تخيف ناخبي اليمني املعتدل.
و�أظ �ه��ر �أن�ط��ون�ي��و ت��اج��اين (فورزا
�إيطاليا) ت��ردده يف تعيني ال�سيدة
ميلوين من االن ،خو ًفا من خ�سارة
مي�ين ال��و��س��ط ب�شكل دائ��م والذي
ي�ن�ظ��ر ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د اىل ماتيو
رينزي وحزبه فيفا ايطاليا.
انت�صار ال�سياديني يف �سبتمرب؟
ت�شري ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أن
ال�سيدة ميلوين يف املقدمة .ومع

 -ال خمرج من هذا الو�ضع ،وميكن �أن يعلن عن خم�س �سنوات جديدة من عدم اال�ستقرار يف �إيطاليا

�سالفيني وم�أزق داخل الرابطة

لويجي دي مايو �سيواجه �صندوق االقرتاع لأول مرة

الرابطة وفورزا �إيطاليا ،ميكن �أن
ي�صل التحالف اليميني �إىل 45
باملائة من الأ�صوات ،وهو ما يكفي
ل��و� �ض��ع ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف يف املركز
الأول ،دون احل�صول على الأغلبية
امل �ط �ل �ق��ة .وب ��ال� �ت ��ايل ف� � ��إن تعيني
ج��ورج�ي��ا ميلوين يف ق�صر �شيغي
�سيكون منطق ًيا ،على ال��رغ��م من
�صعوبة ت�خ� ّي��ل ت�صويت الأح ��زاب
الأخ� ��رى ل�صالح ق��ان��ون تقرتحه
فراتلي ديتاليا.
� �س �ي �ك��ون ال� �ب ��دي ��ل ه ��و العثور
ع� �ل ��ى � �ش �خ �� �ص �ي��ة �أك� �ث ��ر حيادية
ميكنها �إر��ض��اء غالبية املجموعات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ل �ك��ن جت� ��ارب ماريو
م��ون�ت��ي وج��وزب��ي ك��ون�ت��ي وماريو
دراج��ي ال تدعم هذا اخليار .وجع
ر�أ�س جديد للرئي�س ماتاريال الذي
�سيتعني عليه �إي �ج��اد ح��ل ير�ضي
اليمني املتطرف القوي ،ويف نف�س
الوقت يقبله اجلناح املعتدل.
و�ضع ال يبدو �أن له خمرج ،وقد
يعلن عن خم�س �سنوات جديدة من
عدم اال�ستقرار يف �إيطاليا .ميكن
تو ّقع اللجوء اىل �إ�صالح انتخابي
يف ال � � ��دورة ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة املقبلة،
بحيث ال ترتك البالد يف م�أزق ،ما
مل يولد حتالف غري متوقع (وال
ي�صدق) من االنتخابات القادمة.
يف كل االحوال ،يبدو �أن الأهداف
احل��زب �ي��ة (وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة) تغلب
ع �ل��ى م �� �ص��ال��ح ال � �ب �ل�اد ،ح �ت��ى لو
ك��ان ذل��ك يعني �إب �ق��اءه��ا يف �أزمة
� �س �ي��ا� �س �ي��ة م �� �س �ت �م��رة ،مم ��ا يرتك
�شعو ًرا بالتعاطي مع هواة بالن�سبة
للإيطاليني ولل�شركاء ال�سيا�سيني
والتجاريني .من ال�صعب التنب�ؤ
بامل�ستقبل ال���س�ي��ا��س��ي الإيطايل.
وكما ق��ال ال�صحفي ب��اول��و ميلي:
“ ”...عندما تكون �ش�ؤون الدولة
يف �أي � � ��دي امل �ت �ع�ث�ري ��ن ،ك ��ل �شيء
ممكن».
------------------------ا�ستاذ بجامعة بولونيا (�إيطاليا)
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ماذا �سيحقق زيلين�سكي من خطة �إخالء دونبا�س؟
•• عوا�صم-وكاالت

طالب الرئي�س الأوك ��راين فولودميري زيلين�سكي،
حكومته ب��ال�ب��دء ال �ف��وري يف تنفيذ عملية �إجالء
�إلزامي لل�سكان من منطقة دونيت�سك �شرقي البالد
التي ت�شهد قتاال �ضاريا مع رو�سيا.
وق ��ال زيلين�سكي ،يف خ�ط��اب ت�ل�ف��زي��وين� ،إن مئات
الآالف م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن م��ا زال��وا يف مناطق
ال �ق �ت��ال ب ��إق �ل �ي��م دون �ب��ا���س الأك �ب ��ر ،وال � ��ذي ي�ضم
دونيت�سك بالإ�ضافة �إىل منطقة لوغان�سك املجاورة،
بحاجة �إىل املغادرة.

و�أ�� �ض ��اف“ :كلما غ ��ادر امل��زي��د م��ن ال�ن��ا���س منطقة
دونيت�سك الآن ،ق ّل عدد الأ�شخا�ص الذين �سيكون
ل��دى اجلي�ش ال��رو��س��ي وق��ت لقتلهم” م�ضيفا �أنه
“�سيتم منح ال�سكان تعوي�ضات».
وع��ن �أه� ��داف دع ��وة زيلين�سكي �إىل تنفيذ عملية
الإج � �ل ��اء ق �ب��ل ال �� �ش �ت��اء ،ق� ��ال امل �ح �ل��ل ال�سيا�سي
والأك��ادمي��ي يف العالقات الدولية ،م�صطفى خالد
املحمد� ،إن دعوة الرئي�س الأوكراين ل�سكان دونبا�س
امل��وال�ين لرو�سيا مل�غ��ادرة املنطقة “ال ت ��ؤدي �إال �إىل
ت�ف��اق��م اخل�ل�اف ب�ي�ن ك�ي�ي��ف وج �ن��وب � �ش��رق البالد
فالدعوة التي وجهها لي�ست طوعية بل �إجبارية� ،أي

�أنه ي�ستقطب ال�سكان لغايتني ،الأوىل ك�سب العديد
من ال�شبان الذين �سيجندهم للقتال بعد فقدانه
العديد من اجلنود يف احلرب».
و�أو� �ض��ح امل�ح�م��د �أن ال�غ��اي��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن وراء دعوة
زيلين�سكي ه��ي “منع �أو تعطيل رو�سيا م��ن تنفيذ
مرحلة الدمج ب�إعطاء اجلن�سية الرو�سية لل�سكان
ال��ذي��ن يعي�شون يف ال��دون�ب��ا���س وذل ��ك اع�ت�ق��ادا من
زيلين�سكي �أن رو�سيا �ست�ستغل ال�سكان املجن�سني يف
ك�سب ان�ضمام فعلي وم�ع�ترف ب��ه عامليا للمنطقة
من خالل ا�ستفتاء �شعبي �إذا ما طلبت الأمم املتحدة
ذل��ك».و�أك��د املحمد� ،أن عملية التجني�س الرو�سية

ما زال يتمتّع بقاعدة �شعبية وا�سعة

ال�صدر ..الكفة الراجحة يف امل�شهد ال�سيا�سي العراقي
•• بغداد�-أ ف ب

حينما يرفع �سبابته ويعقد حاجباه،
ي�ح�ب����س ال� �ع ��راق �أن �ف��ا� �س��ه :م��ا زال
ال��زع �ي��م ال���ش�ي�ع��ي م�ق�ت��دى ال�صدر
املتهم ب�أنه �سريع الغ�ضب ،يحتفظ
ب�ه��ال��ة رج��ل ال��دي��ن ،وب ��دور ي�شكل
الكفة الراجحة يف التوازن ال�سيا�سي
يف البالد.
و�أظهر ال�صدر رجل الدين املع ّمم،
من جديد خل�صومه ال�سيا�سيني �أنه
ما زال يتم ّتع بقاعدة �شعبية وا�سعة،
و�أن � ��ه ق� ��ادر ع �ل��ى ح���ش��د منا�صريه
من �أجل الدفع ب�أجندته يف امل�شهد
ال�سيا�سي.
م �ن��ذ ال �� �س �ب��ت ،ي �ق �ي��م منا�صروه
اع�ت���ص��ام�اً م�ف�ت��وح�اً داخ ��ل جمل�س
ال �ن��واب .وي��ؤك��د ه ��ؤالء �أن�ه��م هناك
“طاعة” ل��زع �ي �م �ه��م ،و�أن� �ه ��م لن
يغادروا �إال �إذا طلب منهم ذلك.
وي��رف����ض ال���ص��در مر�شح خ�صومه
ال�سيا�سيني يف الإط ��ار التن�سيقي،
لرئا�سة ال� ��وزراء ،بعدما ت��رك لهم
مهمة ت�شكيل احلكومة� ،إثر ا�ستقالة
ن��واب ت�ي��اره الـ 73م��ن ال�برمل��ان ،يف
واح��دة من خطواته املفاجئة التي
اعتاد القيام لها.
ع�ب��ر م �ن �� �ص��ة “تويرت” ،يطلق
م�ق�ت��دى ال �� �ص��در ر� �س��ائ��ل �سيا�سية
ك� �ث�ي�رة .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن له
��ص�لات وع�لاق��ات يف �إي� ��ران ،غالبا
م��ا ت�ث�ير ت�ع�ل�ي�ق��ات��ه غ���ض��ب �أولئك
املقربني من طهران.
وه ��و ال ي �ت��ردد يف امل �ط��ال �ب��ة مثال
ب �ح ��ل “امليلي�شيات” ،وب ��دع ��وة
�أن���ص��ار احل�شد ال�شعبي ،الف�صائل
املوالية لإي��ران التي رف�ضت نتائج

االن�ت�خ��اب��ات ب�ع��دم��ا �سجلت الكتلة
املمثلة لها“ ،الفتح” ،تراجعا ،اىل
وقف ال�ضغط.
ويعتمد ال�صدر على دعم جمهور ال
ي�ستهان به من الطائفة ال�شيعية،
�أكرب املكونات يف العراق.
وي�شرح الباحث يف مركز “وا�شنطن
�إن�ستيتوت” حمدي مالك �أن ال�صدر
“قادر على احتالل ال�شارع ،ولي�س
لأحد القدرة على مناف�سته يف هذا
امليدان».
وي�ضيف �أن ال�صدر “هو ال�شخ�صية
امل�ح��وري��ة يف ت�ي��اره ،وه��ذا �أم��ر مهم
يف العراق” ،ح�ت��ى ل��و �أن ��ه �أحياناً
يناق�ض نف�سه وي�ب�دّل مواقفه بني
يوم و�آخر.
و�أر�سل ال�صدر الآالف من منا�صريه
�إىل ال �� �ش��ارع خ�ل�ال االحتجاجات
ال�شعبية يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2019ل � ��دع � ��م امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن
املطالبني بتغيري الطبقة ال�سيا�سية

ال �ف��ا� �س��دة .ل �ك �ن��ه � �س��رع��ان م ��ا دعا
منا�صريه ملغادرة ال�شارع ...ليدعو
ب �ع��د ذل� ��ك �إىل “جتديد ال� �ث ��ورة
الإ�صالحية ال�سلمية».
وي�شري اخلبري يف التيارات ال�شيعية
يف جامعة “�أرهو�س” يف الدمنارك
ب��ن روب� ��ن دك � ��روز �إىل �أن ال�صدر
“يحاول مو�ضعة نف�سه يف مركز
النظام ال�سيا�سي ،مع �أخ��ذ م�سافة
منه يف الوقت نف�سه .موقعه كرجل
دين يتيح له �أن يوهم ب�أنه �أكرب من
ال�سيا�سة».
و��ش� ّك�ل��ت م�ل�ف��ات م�ك��اف�ح��ة الف�ساد
و�إع� �م ��ار ال �ع ��راق م��وا��ض�ي��ع حملته
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة املبكرة،
فيما لعب �أي�ضاً على الوتر الوطني.
وي� �ق� �دّم ن�ف���س��ه ع �ل��ى �أن� ��ه معار�ض
للنظام وم�ك��اف��ح للف�ساد ،علماً �أن
الكثري من املنتمني لتياره يتولون
منا�صب مهمة يف الوزارات.
ول ��د ال �� �ص��در يف ال �ع��ام  1974يف

الكوفة ق��رب مدينة النجف جنوب
ب� �غ ��داد .وج �ه��ه م���س�ت��دي��ر وحليته
غزاها ال�شيب.
ي�ن�ح��در ال���ص��در م��ن ��س�لال��ة رجال
دين �شيعة�“ ،أ�سياد (من ن�سل النبي
حممد)” ،كما ي�شرح حمدي مالك،
ل�ك�ن��ه ي ��ردف �أن “ذلك ،وح� ��ده ،ال
يكفي لتف�سري م�سريته».
فهو ورث �شعبيته الكبرية من والده
حممد ��ص��ادق ال���ص��در� ،أب ��رز رجال
الدين ال�شيعة املعار�ضني للرئي�س
الأ�سبق �صدام ح�سني الذي قتله مع
اثنني من �أبنائه يف العام .1999
وم �ن��ح ه ��ذا ال�ن���س��ب امل ��رم ��وق دفعا
�شعبيا ملقتدى ال���ص��در ،ف�ك��ان �أحد
�أب � � ��رز ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال� �ت ��ي لعبت
دوراً �أ�سا�سياً يف �إع ��ادة بناء النظام
ال�سيا�سي بعد �سقوط �صدام ح�سني
يف ال �ع��ام  ،2003وق ��اد �إح ��د �أكرث
احل��رك��ات ال�شيعية ن �ف��وذاً و�شعبية
يف البالد.

ب��د�أت م�سريته مبعارك �ضارية مع
ال �ق��وات الأم�يرك �ي��ة ال�ت��ي اجتاحت
العراق يف  ،2003و�صوال اىل نزاع
حاد مع رئي�س الوزراء نوري املالكي
ال� ��ذي ح �ك��م ال� �ب�ل�اد ب�ي�ن العامني
 2006و.2014
ح � � ّل ب �ع��د ذل� ��ك م�ي�ل���ش�ي��ا “جي�ش
املهدي” امل�ؤلفة من � 60ألف مقاتل،
لكنه �أعاد تفعيلها بعد اغتيال قائد
فيلق القد�س قا�سم �سليماين مطلع
ال �ع��ام  2020يف ��ض��رب��ة ع�سكرية
�أمريكية يف بغداد.
تبقى عالقته مع �إيران �إحدى �أكرث
امل�سائل �إثارة للجدل.
ويف حني تبنى يف �أعقاب احتجاجات
ال� �ع ��ام  2019خ �ط �اً ق��ري �ب �اً من
احل �� �ش��د ال���ش�ع�ب��ي امل � ��وايل لإي � ��ران،
ب� ��ات الآن ي ��داف ��ع ع ��ن خ ��ط �أك�ث�ر
“وطنية».
ويرى دكروز �أن ال�صدر “ي�سعى �إىل
ت�سوية مع �إيران ت�سمح له مبناف�سة
حلفائها على ال�ساحة ال�سيا�سية مع
اخل��روج يف الوقت نف�سه عن نطاق
�سطوتهم” ،ل�ك��ن �إي ��ران “ال ترى
يف ال�صدر �شخ�صاً ميكن االعتماد
عليه».
ورغ� � � � ��م �أن � �ش �خ �� �ص �ي �ت ��ه حتفل
ب��ال �ت �ن��اق �� �ض��ات وال �ت �ق �ل �ب ��ات ،لكن
اجل�م�ي��ع ،ح�ت��ى م�ع��ار��ض�ي��ه ،يقرون
ب�أنه ال يزال يحتفظ بقاعدة �شعبية
ق��وي��ة ت���س�ت�ج�ي��ب ل ��ه .وال يتوانى
ه ��ؤالء ع��ن مالحقة منتقديه على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويقول مالك “مل ي�سمح لأح��د �أن
ي�ط�غ��ى ع�ل�ي��ه ع �ل��ى ر�أ� � ��س احلركة،
ول��ذل��ك غ��ادره��ا ك�ث�ر ُ
وط� ��رد منها
كرث».

يهدد باحلرب ّ
�صحف عربية :حزب اهلل ّ
ويذكر اللبنانيني بـ «فائ�ض القوة»

•• عوا�صم-وكاالت

كييف على �إقليم دونبا�س ب�أنها ت�ستهدف املدنيني،
ل ��ذا ي �ق��وم زي�ل�ن���س�ك��ي ب ��الإج�ل�اء ل�ي�ع�ل�ن�ه��ا منطقة
ع�سكرية رو�سية يُ�سمح له با�ستهدافها بكافة �أنواع
اال�سلحة الثقيلة واملتطورة».
تعطيل الزحف الرو�سي
وخ �ل�ال الأي � ��ام امل��ا��ض�ي��ة جن�ح��ت ك�ي�ي��ف يف حتقيق
اخ�تراق��ات داخ��ل اجل�ن��وب وب��الأخ����ص خ�ير��س��ون يف
حماولة لتعطيل الزحف الرو�سي الذي بد�أ يو�صف
م��ن ج��ان��ب اخل�ب�راء بالتوتر وف �ق��دان ال��زخ��م �أمام
الأ�سلحة الغربية التي تتالقها كييف.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

اعرتافات بولتون املزعجة!...
•• ماتيو بوك كوتيه*

يلعب جون بولتون دو ًرا مركز ًيا يف دوائر ال�سيا�سة
اخلارجية للم�ؤ�س�سة الأمريكية املحافظة.
ع�ل��ى م��ر ال���س�ن�ين�� ،ش�غ��ل ال �ع��دي��د م��ن املنا�صب
احلكومية .كان �سفرياً لدى الأمم املتحدة ،يف عهد
جورج دبليو بو�ش ،وم�ست�شاراً خا�صاً للأمن القومي،
يف عهد دونالد ترامب .وهو � ً
أي�ضا مفكر ملتزم.
�إن��ه مرتبط ب�صقور احل��زب اجلمهوري ،م�ستعد
دائ ًما ال�ستخدام الو�سائل الع�سكرية ل�ضمان هيمنة
الإمرباطورية الأمريكية.
�إمرباطورية
قبل �أ�سبوعني� ،أثناء تعليقه على جل�سات اال�ستماع
ب�ش�أن �أحداث  6يناير � ،2021أدىل بت�صريح خا�ص
للغاية.
بالت�أكيد مل مير ت�صريحه مرور الكرام ،لكننا مل
نعره اهتمامًا كاف ًيا� .أو�ضح جون بولتون �أنه “�شارك
يف التخطيط النقالبات” ،م�ضي ًفا �أن الأمر يتطلب
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع�م��ل ،و�أن ��ه لي�س �شي ًئا مي�ك��ن تركه
للهواة.
لقد فهمنا ،فهو ي�ق��ول ه��ذا لي�شرح �أنّ �أحداث
ال�شغب يف  6يناير مل تكن حم��اول��ة ان�ق�لاب ،وان
ال�شيء الرئي�سي كان يف مكان �آخر.
هكذا اعرتف جون بولتون ،بكل ب�ساطة ،وكما لو
كان االم��ر بديه ًيا ،ب��أن الواليات املتحدة ،الأ�ستاذة
ال�ك�ب�يرة يف �إع �ط��اء ال��درو���س الأخ�لاق�ي��ة يف جميع
�أنحاء العامل ،تنظم االنقالبات وفقًا مل�صاحلها.

وجه اخل�صو�ص ،كان �شي ًئا مذه ً
ال.
� �س�نرى يف ذل ��ك ��ش�ك� ً
لا م��ن �أ� �ش �ك��ال ع ��دم احلرج
واال�ستهتار املرتبط ب�شخ�صية ببولتون ،ولكن � ً
أي�ضا
جم ّرد اعرتاف :تعتقد الواليات املتحدة ر�سم ًيا �أن
لها احل��ق يف التدخل يف حياة البلدان الأخ��رى� ،أو
للإطاحة بحكومتها� ،أو على الأقل ،متويل الأحزاب
وحركات املعار�ضة التي تنا�سبها.
�إن�ه��م مينحون �أنف�سهم احل��ق يف �صياغة برامج
لأمركة �شرائح معينة من ال�سكان عقل ًيا ،ويقودونهم
�إىل اخللط بني م�صلحة بالدهم وم�صالح وا�شنطن،
كما نرى يف ال�ضواحي الفرن�سية.
وه��ذا دون احت�ساب ال�ع��دي��د م��ن ال��وك��االت التي
تعمل على الرتويج للأيديولوجية الأمريكية حول
ال �ع��امل .ان ل�ه��ذه الإم�بري��ال�ي��ة اجل ��ر�أة والوقاحة
لتقدمي نف�سها كم�شروع لتعزيز الدميقراطية.

حلفاء...؟
نعلم � ً
أي�ضا �أن��ه بني  2012و ،2014جت�س�ست
�أج�ه��زة املخابرات الأمريكية على �أجنيال مريكل،
التي كانت حينها م�س�ؤولة عن �أملانيا ...ما �أجمل �أن
تكون حليفاً للأمريكيني!
لنقلها م��رة �أخ ��رى :الأم��ري�ك�ي��ون ،حتى عندما
ي��زع�م��ون �أن �ه��م ي�ق��ات�ل��ون م��ن �أج ��ل الدميقراطية،
ي�ع�م�ل��ون م��ن �أج ��ل م���ص��احل�ه��م اخل��ا� �ص��ة �أو ًال -يف
�أذهانهم ،يتقاطع االثنان ،بل يندجمان.
ولأنها وقفت يف وجه النازيني ثم ال�شيوعيني ،فقد
تولت الواليات املتحدة دور زعيمة العامل احلر يف
القرن الع�شرين ،وا�ستحقت تقديرنا لذلك ،لكنها
مل تعد كذلك اليوم.
كنا نعلم ذلك بالطبع.
وال ينبغي لأحد �أن ي�شعر ب�أنه ملزم بالت�ضامن مع
ل�ك��ن �أن ي�ت��م ال�ت�ع�ب�ير ع��ن ه��ذا ب�ح��ري��ة ،ك�م��ا لو هذه الإمرباطورية املنحلة ،التي جت ّر من يخ�ضع
ان�ه��ا م�س�ألة مبتذلة م��ن ب�ين �أخ ��رى ،وك�م��ا ل��و ان لها يف �سقوطها.
للأمريكيني احلق يف تنظيم تلك االنقالبات ،وعلى
ترجمة خرية ال�شيباين
*عامل اجتماع وحما�ضر يف املدر�سة العليا للدرا�سات التجارية مونرتيال .من م�ؤلفاته “امرباطورية
ال�صوابية ال�سيا�سية “ و”التعددية الثقافية كدين �سيا�سي».

مانيال ال تنوي االن�ضمام
�إىل اجلنائية الدولية

على �أط�ل�ال ال��دول��ة اللبنانية وف��وق �أنقا�ضها
ال �ت ��ي ال ت � ��زال ت�ت�ك���ش��ف م ��ع ان� �ح�ل�ال هياكل
ال��دول��ة املت�آكلة واملت�ساقط ،يقف “حزب اهلل”
يف ال���ص�ف��وف الأم��ام �ي��ة ن��اظ��راً ون��اظ �م �اً حلياة
اللبنانيني ومق ّرراً مل�صريهم يف احلرب وال�سلم
بال �شريك وال ح�سيب.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س االثنني ،ف�إن
ما مت ذكره �أع�لاه ينطبق راهناً على واقع حال
الرت�سيم احل��دودي البحري ،حيث رفع “حزب
اهلل” من�سوب اخل�ط��ر وال�ت�ح��دي ،مد�شناً يوم
�أم�س مرحلة “العد العك�سي” الن��دالع احلرب
مع �إ�سرائيل.
عدم االجنرار
واعتربت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” �أن حزب
اهلل م��ا���ض يف ت�صعيده الع�سكري وال�سيا�سي،
بخا�صة يف م�س�ألة تر�سيم احلدود البحرية بني
لبنان و�إ��س��رائ�ي��ل ،وذل��ك بالتزامن م��ع و�صول
الو�سيط الأم��ري �ك��ي .ول�ك��ن مب ��وازاة الت�صعيد
الذي بدا ر�سالة �أمنية لإ�سرائيل ،ك�شفت م�صادر
�سيا�سية ،وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك��ي� ،أنطوين
بلينكن ،طلب من وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني
غانت�س وم��ن حكومته ال�صرب وع��دم االجنرار
وراء (حزب اهلل) ،بخا�صة �أن �إجناز اتفاق حول
ال�غ��از يف غ�ير م�صلحة ح��زب اهلل ،لكنه مُر َغم
عليها .ول��ذل��ك فهو ي�ح��اول ج��ر �إ��س��رائ�ي��ل �إىل
معركة للتخريب عليها .وح�سب بلينكن ،ف�إن
على “�إ�سرائيل �أال حتقق له مراده ،بل بالعك�س
�أن تعمل كل ما يف و�سعها لإجناح املفاو�ضات».
وكانت م�صادر �أخرى ذكرت �أن “�إ�سرائيل قدمت
اق�ت�راح �اً ج��دي��داً ت�ت�ق��ا��س��م مب��وج�ب��ه �إ�سرائيل
ول�ب�ن��ان احل �ق��وق امل��ال�ي��ة ،ح�سب ن�سبة خمزون
الغاز يف باطن الأر���ض؛ ففي حال وج��ود حقوق
للبنان يف منتوج الغاز الذي ت�ستخرجه �إ�سرائيل،
يقب�ض لبنان ما ًال مقابل هذه احلقوق ،والأمر
ن�ف���س��ه ي�ح���ص��ل م��ع احل �ق��وق الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف
لبنان ،وهذه اخلطوة تعني فتح نافذة �سيا�سية.
ف�ف��ي ح ��ال االت �ف��اق ع�ل��ى الأم � ��ر�� ،س�ي�ك��ون على
احلكومتني عقد جل�سات ح�ساب والإب�ق��اء على
قناة ات�صال ،وهذا بحد ذاته يتالءم مع الأهداف
الإ�سرائيلية ،ويحقق للبنان مك�سباً �أي�ضاً على

ل�شعوب ال��دون�ب��ا���س ه��ي و�سيلة لي�ست ج��دي��دة من
و�سائل ال�ضغط ،مو�ضحا �أن “مو�سكو فعلت ذات
ال�شيء يف �أو�سيتيا اجلنوبية ،وهو نوع من ال�ضغط
ال�سيا�سي ومقدمة لأي تدخل رو�سي حمتمل لتلك
املناطق حتى �إذا ح�صلت على اال�ستقالل ،ولتربير
�أي تدخل رو�سي حال �إخالل �أوكرانيا ب�أي اتفاق قد
يتم التو�صل �إليه يف امل�ستقبل».
وتابع“ :بر�أيي ي�ؤكد ت�صريح زيلين�سكي متاما ب�أنه
ي�سعى لتدمري منطقة الدونبا�س ككل م��ن خالل
هجمات ع�سكرية �ضخمة ،وحت�سبا لعدم ا�ستغالل
رو�سيا �أمام املجتمع الدويل ال�ضربات التي �ست�شنها
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•• مانيال�-أ ف ب

ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،ولكنه يتناق�ض م��ع رغبات
و�سيا�سة (حزب اهلل) وبع�ض حلفائه».
�شروط لإبعاد العقوبات
�أما �صحيفة “اجلمهورية” فقد نقلت نفي وزير
الطاقة وليد فيا�ض �أي �شائعات ع��ن التنقيب
امل�شرتك ب�ين لبنان و�إ��س��رائ�ي��ل ،ولكن نقل عن
ه��وك���ش�ت��اي��ن ق��ول��ه �إ ّن� ��ه ��س�ي�ت�ف��او���ض م��ع البنك
ال��دويل يف �ش�أن �شروط ال�سري بخطة الكهرباء
التي ن ّفذها لبنان .و�أ�ضاف�“ :شرطان ي�ضعهما
البنك ال ��دويل على لبنان هما زي ��ادة التعرفة
وب��داي��ة الإج� ��راءات لتعيني الهيئة الناظمة”،
الف �ت �اً �إىل �أن “الإدارة الأم��ري �ك �ي��ة ا�شرتطت
ح�صول لبنان على متويل البنك الدويل لإعطائه
�ضمانات بعدم تع ّر�ضه لعقوبات “قانون قي�صر”
�إذا ما ا�س ُتج ّر الغاز من م�صر».
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى م��وق��ف ه��وك���ش�ت��اي��ن م��ن ر�سائل
“احلزب” ،عُلم �أ ّن وزير الطاقة وليد فيا�ض لفت
انتباهه �إىل �أ ّن هناك ر�أيني حيال هذه امل�س�ألة يف
البلد“ ،والر�أي الآخ��ر لديه مقاربة خمتلفة”،
وهذه النقطة �أعاد الت�أكيد عليها وزير اخلارجية
عبداهلل بوحبيب معرتاً �أن “فيديو امل�سيرّ ات ..
ال ميثل موقف الدولة اللبنانية” ،م��ؤك��داً �أنه
“ال توجد م�شكلة مع املقاومة الاّ ا ّن القرار حول
الرت�سيم هو قرار احلكومة اللبنانية».

ت�صعيد لال�ستهالك الداخلي
ويف الإطار عينه ،قالت م�صادر �سيا�سية لبنانية
ل�صحيفة “العرب” اللندنية،
�إن ت�صعيد حزب اهلل موجه لال�ستهالك الداخلي
والإي �ه��ام ب ��أن للحزب الف�ضل يف التو�صل �إىل
الت�سوية التي باتت و�شيكة ،خ�صو�صاً �أن حزب
اهلل ي��ري��د ال�تروي��ج �إىل �أن ال�ت���س��وي��ة املرتقبة
وال��و��ش�ي�ك��ة مل�ل��ف تر�سيم احل ��دود ال�ب�ح��ري��ة مع
�إ�سرائيل مل تكن لتحدث ل��وال تهديداته وقوة
��س�لاح��ه ،يف وق��ت ي �ب��دو ق ��ادة ل�ب�ن��ان مب��ا فيهم
ق �ي��ادات احل ��زب �أك�ث�ر ا��س�ت�ع�ج��ا ًال للت�سوية من
�إ��س��رائ�ي��ل نف�سها .وت �ق��ول امل �� �ص��ادر �إن ال �أحد
ي�ستعد للحرب وه��و يخو�ض م�ف��او��ض��ات ،لكن
احلزب يريد من خالل ت�صعيده ن�سب �أي منجز
حمتمل له.
وي���ش�ير حم�ل�ل��ون لل�صحيفة �إىل �أن �إ�سرائيل
ول �ب �ن��ان م �ن��دف �ع �ت��ان لإب� � ��رام ت �� �س��وي��ة �سريعة،
نظراً �إىل �أن التطورات العلمية والتوجه نحو
االعتماد على الطاقات البديلة ،قد ي�ؤديان �إىل
�أن تكون ،بعد �سنوات ،من دون �أيّ قيمة فعل ّية �أو
جدوى اقت�صادية باملقارنة مع كلفة اال�ستخراج،
وبخا�صة �أن لبنان يف �أم�س احلاجة �إىل ا�ستغالل
ث ��روات ��ه ال �ن �ف �ط �ي��ة ال �ب �ح��ري��ة ل �ت �ج��اوز �أزمته
االقت�صادية امل�ستفحلة ،والتي و�ضعت البالد يف
طريق االنهيار ال�شامل.

الت�صدي لـجمعية حزب اهلل
وعلى �صعيد �آخر� ،أو�ضح طوين كرم يف �صحيفة
“نداء الوطن” �أن ح��زب اهلل ين�شط ح��زب اهلل
ع�ش ّية كل ا�ستحقاق يف تذكري اللبنانيني بفائ�ض
قوته الع�سكرية ووجهة �سالحه املع ّكر لال�ستقرار
يف ال��داخ��ل� ،أك ��ان ع�بر هيمنته امل�ت�م��ادي��ة على
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وقراراتها� ،أو عرب افتعال
الأحداث الأمنية يف القرى واملدن ولي�س �آخرها
ما ح�صل قبل �أيام يف بلدة رمي�ش اجلنوبية،
مع االخ�لاف ال��ذي وق��ع بني �أح��د �أبناء البلدة
وعنا�صر ح��زب اهلل املتواجدين يف املنطقة من
خ�ل�ال جمعية “�أخ�ضر ب�لا حدود” البيئية،
وال ��ذي ��س��رع��ان م��ا ت �ط �وّر �إىل ت�ه��دي��د “بحرق
البلدة وهجري �أهلها».
قرار الأمم املتحدة  1701الذي جعل منطقة
ج �ن��وب ال �ل �ي �ط��اين م �ن��زوع��ة ال �� �س�ل�اح وبعهدة
اجلي�ش اللبناين و”اليونيفيل”،
خرقه “حزب اهلل” عرب حتويل مراكز جمعية
“�أخ�ضر بال حدود” البيئية �إىل مراكز �أمنية
مدجّ جة بال�سالح الذي ظهر بكرثة عقب حادثة
رمي�ش،
وذل��ك على ال��رغ��م م��ن �أن رئي�س البلدية �أكد
�أن تواجد “اجلمعية” يف البلدة ال يلقى قبول
الأه � ��ايل خ���ص��و��ص�اً �أن م��راك��زه��ا امل�ستحدثة
متواجدة ب�شكل غري �شرعي.

�أكد الرئي�س الفلبيني فرديناند ماركو�س جونيور �أم�س
االث �ن�ين ب� ��أن ب�ل�اده ال ت �ن��وي االن�ضمام
جمددا �إىل املحكمة اجلنائية الدولية،
يف وقت ي�سعى املدعي العام للمحكمة
ال�ستئناف التحقيق يف حرب الرئي�س
ال�سابق رودري �غ��و دوت�يرت��ي الدامية
على املخدرات.
وان�سحبت الفلبني يف عهد دوتريتي
(الذي غادر ال�سلطة يف  30حزيران-
يونيو) من املحكمة عام  2019بعدما
�أطلقت حتقيقا �أوليا يف حملة الرئي�س
ال���س��اب��ق الأم �ن �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة املخدرات
والتي قتل فيها الآالف.و�أعطى ق�ضاة
امل�ح�ك�م��ة ال �� �ض��وء الأخ �� �ض��ر لإج� ��راء
حت �ق �ي��ق ك ��ام ��ل يف ح �م �ل��ة مكافحة
املخدرات يف �أيلول�-سبتمرب املا�ضي ،م�شريين �إىل �أنها
كانت �أ�شبه بهجوم غري �شرعي وممنهج على املدنيني.
وع ّلقت املحكمة التحقيق بعد �شهرين بعدما �أفادت مانيال
ب�أنها تتوىل بنف�سها التحقيق يف اجلرائم املحتملة.
لكن املدعي العام للجنائية الدولية ك��رمي خ��ان ق��ال يف
حزيران-يونيو �إن طلب مانيال تعليق التحقيق مل يكن
مربرا ودعا �إىل �إعادة �إطالقه “يف �أ�سرع وقت ممكن».
و�أكد ماركو�س الذي �أيّد حرب دوتريتي على املخدرات يف
وقت �سابق ب�أنه لن يتعاون مع اجلنائية الدولية.
وذهب �أبعد من ذلك االثنني قائال لل�صحفيني “ال نية
لدى الفلبني لالن�ضمام جم��ددا �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية».
ان ُتخب ماركو�س جونيور ،جن��ل دكتاتور �سابق ،رئي�سا
بعدما حقق فوزا انتخابيا �ساحقا يف �أيار-مايو مب�ساعدة
حتالف قادته �سارة ،ابنة دوتريتي ،التي ف��ازت مبن�صب
نائبة الرئي�س.
ورف�ض دوتريتي عندما كان رئي�سا التعاون مع املحكمة
معتربا �أنها ال متلك االخت�صا�ص الق�ضائي للنظر يف
الق�ضية ،وهو �أمر رف�ضته املحكمة الفيليبينية العليا.

وحت ��ت ��ض�غ��ط جم�ل����س ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال �ت��اب��ع للأمم
املتحدة واملحكمة اجلنائية الدولية ،نظرت احلكومة يف
مئات الق�ضايا املرتبطة بعمليات مكافحة املخدرات التي
�أدت �إىل �سقوط قتلى.
ومت ت��وج�ي��ه ات �ه��ام��ات يف ح�ف�ن��ة من
الق�ضايا .و�أدين ثالثة عنا�صر �شرطة
بتهمة قتل م�شتبه بتجارة املخدرات.
ودع ��ت امل�ح�ك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة الدولية
ال�ف�ل�ب�ين �إىل “تقدمي مالحظات”
على طلب خ��ان ا�ستئناف التحقيق،
وف � ��ق م ��ا �أف � � ��اد م �ك �ت��ب االت� ��� �ص ��االت
الرئا�سي.
وما زال �أمام مانيال حتى الثامن من
�أيلول�-سبتمرب للرد.
وقال ماركو�س جونيور �أم�س االثنني
�إن اجتماعا عقد م��ؤخ��را مع فريقه
ال�ق��ان��وين ال ��ذي ي�ضم ه ��اري روكي،
الناطق ال�سابق با�سم دوتريتي ،ناق�ش م�س�ألة �إن كانت
احل�ك��وم��ة � �س�ترد.و�أف��اد م��ارك��و���س ج��ون�ي��ور على هام�ش
منا�سبة ل�ل�تروي��ج جل��رع��ات م �ع��ززة م��ن ال�ل�ق��اح امل�ضاد
لكوفيد “ما نقوله هو �أن حتقيقنا هنا ما زال جاريا،
ف�ل�م��اذا ي�ت�ع�ين �أن ي �ك��ون ه �ن��اك حتقيق” م��ن املحكمة
اجلنائية الدولية؟.
وتابع “هناك احتمال ب�أن ال نرد �إطالقا �إذ �أننا ال نخ�ضع
ل�سلطتهم».وذكرت جمموعة “�آي ديفيند» iDefend
احلقوقية �إن ق��رار ماركو�س لن يثنيها عن “موا�صلة
الكفاح من �أجل العدالة واملحا�سبة».
حتى و�إن جمعت اجلنائية ال��دول�ي��ة �أدل ��ة كافية لرفع
ق�ضية �ضد دوتريتي ،ف�إن قواعدها متنعه من اخل�ضوع
�إىل املحاكمة غيابيا.
وما زال الرئي�س ال�سابق البالغ  77عاما يحظي ب�شعبية
وا��س�ع��ة يف �أو� �س��اط ك�ث�يري��ن يف ال�ف�ل�ب�ين �أ ّي � ��دوا حلوله
ال���س��ري�ع��ة ل�ل�ج��رمي��ة وم��ا زال مي�ل��ك ن �ف��وذا �سيا�سيا ال
ي�ستهان به.
و�أم��ر دوتريتي عنا�صر الأم��ن يف عهده بقتل م�شتبهني
بتجارة املخدرات �إذا كانت حياة القوات يف خطر.

الثالثاء  2أغسطس  2022م  -العـدد 13609
2022 - Issue No 13609

August

2

عربي ودويل

Tuesday

مايل تطالب ماكرون بالتخلي عن «موقفه اال�ستعماري»
•• باماكو�-أ ف ب

طالب املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل الرئي�س
الفرن�سي بالتخ ّلي ع��ن “موقفه اال�ستعماري
اجلديد” ووقف انتقاداته للجي�ش املايل ،متّه ًما
�إميانويل ماكرون ب�إثارة الكراهية العرق ّية.
وق��ال املتحدّث با�سم احلكومة الكولونيل عبد
العامة “ ُتطالب احلكومة
اهلل مايغا عرب القناة ّ
االنتقال ّية الرئي�س ماكرون ب�أن يتخ ّلى نهائ ًيا”
عن “موقفه اال�ستعماري اجلديد” و”املتعايل”
حب مايل
حتّى يفهم �أ ّن��ه “ال ميكن لأح��د �أن ُي ّ

12

�أكرث من املال ّيني».
كان مايغا ير ّد على ت�صريحات �أدىل بها ماكرون
اخلمي�س يف بي�ساو.
وم�ت�ح� ّد ًث��ا ع��ن م��ايل ال�ت��ي ُت��واج��ه �أزم ��ة �أمن ّية
خ�ط��رة و��ش�ه��دت ان�ق�لا َب�ين ع�سكر َيني يف عامي
 2020و ،2021قال ماكرون اخلمي�س �إنّ دول
غرب �إفريقيا تتح ّمل م�س�ؤول ّية العمل ل�ضمان
�أن يتم ّكن ال�شعب املايل من “التعبري عن �سيادة
ال�شعب” و”بناء �إط��ار من اال�ستقرار” لل�سماح
بـ”القتال الف ّعال �ض ّد اجلماعات الإرهاب ّية».
ك�م��ا حت� �دّث م��اك��رون ع��ن اال ّت �ف ��اق ب�ين النظام

املايل وق ّوات جمموعة فاغنز والذي �ش ّكل عامال
ح��ا��س�م��ا يف دف��ع ب��اري����س ل�سحب ق��وات�ه��ا البالغ
عددها  2400جندي من البالد.
وق� ��ال ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي “من ال��وا� �ض��ح �أن
اخليارات التي اتخذها املجل�س الع�سكري املايل
اليوم” وعمله مع جمموعة فاغر “غري فعالة
يف مكافحة الإرهاب».
تدهورت العالقات بني املجل�س الع�سكري احلاكم
يف باماكو وباري�س ،قوة اال�ستعمار ال�سابقة ،ب�شكل
كبري يف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة ال �سيما منذ و�صول
ال �ق��وات ��ش�ب��ه ال�ع���س�ك��ري��ة م��ن جم�م��وع��ة فاغرن

الرو�سية �إىل مايل ،ما دفع بالبلدين اىل قطيعة ج��رى وفقا ملنظمة هيومن رايت�س ووت����ش غري
بعد ت�سع �سنوات من الوجود الفرن�سي املتوا�صل احلكومية �إعدام نحو  300مدين يف نهاية �آذار-
مار�س.
ملحاربة الإرهابيني.
ك �م��ا دان � ��ت ب��ام��اك��و “بكثري م ��ن ال�صرامة” واعتربت باماكو �أن هذه “االتهامات اخلطرة”
الت�صريحات “الت�شهريية وامل�ث�يرة للكراهية” التي �أطلقها م��اك��رون م��ن �ش�أنها �أن ت ��ؤدي �إىل
م��ن ج��ان��ب م ��اك ��رون ال� ��ذي ن � ّب��ه �إىل انتهاكات “�إثارة الكراهية العرقية” يف مايل حيث “تدهور
من�سوبة �إىل اجلي�ش املايل بحق �أفراد من قبيلة الن�سيج االجتماعي يف ال�سنوات الأخ�يرة ب�سبب
النزاعات” على م�ستوى اجلماعات املحلية.
الفوالين خالل عمل ّيات ع�سكر ّية جرت �أخريا.
ا ُت �ه��م اجل�ي����ش امل ��ايل وال �ق��وات ��ش�ب��ه الع�سكرية وقال مايغا “من املهم �أن يتذكر الرئي�س ماكرون
الرو�سية على وجه اخل�صو�ص بارتكاب مذبحة با�ستمرار ال��دور ال�سلبي وم�س�ؤولية فرن�سا يف
��ض��د م��دن�ي�ين يف م�ن�ط�ق��ة م ��ورا (و� �س��ط) حيث الإبادة اجلماعية للتوت�سي يف رواندا».

اللبنانيون يحيون الذكرى ال�سنوية الثانية النفجار مرف�أ بريوت

حمنة لبنان ..من ال�صراع الأهلي �إىل االنهيار االقت�صادي
•• بريوت-رويرتز

يحيي لبنان ي��وم اخلمي�س الذكرى
ال �� �س �ن��وي��ة ال �ث��ان �ي��ة الن �ف �ج��ار مرف�أ
ب�ي��روت ال� ��ذي �أودى ب �ح �ي��اة 215
�شخ�صا ويُنظر �إليه على نطاق وا�سع
على �أن��ه رم��ز للف�ساد و��س��وء احلكم
من قبل النخبة الطائفية احلاكمة.
وفيما يلي بع�ض الأزم��ات الرئي�سية
ال� �ت ��ي � �ش �ه��ده��ا ل �ب �ن��ان ع �ل��ى مدى
العقدين املا�ضيني خا�صة و�أن البالد
مل ت�شهد ا�ستقرارا يُذكر منذ نهاية
احلرب الأهلية التي دارت رحاها بني
 1975و :1990
* 2005
ُق �ت ��ل امل �ل �ي ��اردي ��ر ورئ �ي ����س ال� � ��وزراء
اللبناين ال�سابق رفيق احلريري يف
 14فرباير �شباط عندما انفجرت
قنبلة �ضخمة يف �أثناء م��رور موكبه
يف بريوت ،مما �أ�سفر �أي�ضا عن مقتل
� 21شخ�صا.
وان��دل�ع��ت م�ظ��اه��رات ح��ا��ش��دة �ألقت
مب���س��ؤول�ي��ة االغ �ت �ي��ال ع�ل��ى �سوريا،
ال �ت��ي ن �� �ش��رت ق� ��وات خ �ل�ال احل ��رب
الأهلية اللبنانية التي ا�ستمرت 15
عاما و�أبقتها هناك بعد نهايتها يف
ع��ام  .1990وتنفي �سوريا �أي دور
لها يف العملية.
ونظم ال�شيعة م��ن حلفاء دم�شق يف
لبنان ،مبن فيهم جماعة ح��زب اهلل
املدعومة من �إيران ،م�سريات كبرية
لدعم �سوريا لكن ال�ضغط الدويل

�أجرب القوات على االن�سحاب.
واغتيل ثالثة معار�ضني ل�سوريا هم
�سمري ق�صري وجربان تويني وجورج
حاوي.
* 2006
يف ي��ول�ي��و مت ��وز ع�ب�رت ق ��وات حزب
اهلل احلدود �إىل �إ�سرائيل ،واختطفت
جنديني �إ�سرائيليني وقتلت �آخرين
مم ��ا �أ� �ش �ع��ل ف �ت �ي��ل ح� ��رب ا�ستمرت
خم�سة �أ�سابيع .و ُقتل ما ال يقل عن
�� 1200ش�خ����ص يف ل�ب�ن��ان و158
�إ�سرائيليا.
وبعد احلرب ،ا�شتعل التوتر يف لبنان
ب�ش�أن تر�سانة �أ�سلحة حزب اهلل .ويف
ن��وف�م�بر ت���ش��ري��ن ال �ث ��اين ،ان�سحب
ح ��زب اهلل وح �ل �ف��ا�ؤه م��ن احلكومة
التي يقودها رئي�س ال��وزراء املدعوم
م��ن ال�غ��رب ف ��ؤاد ال�سنيورة ونظموا
احتجاجات يف ال�شوارع �ضدها.
واغتيل ال�سيا�سي املناه�ض ل�سوريا
ب �ي�ير اجل �م �ي��ل يف ن��وف �م�بر ت�شرين
الثاين.
* 2007
نظم حزب اهلل وحلفا�ؤه اعت�صاما يف
و�سط بريوت لالحتجاج على حكومة
ال�سنيورة طيلة العام .وكان مطلبهم
املعلن احل�صول على حق النق�ض يف
احلكومة.
و ُق� � �ت � ��ل ع� ��� �ض ��وا جم� �ل� �� ��س ال � �ن� ��واب
امل �ن��اه �� �ض��ان ل �� �س��وري��ا ،ول �ي��د عيدو
و�أنطوان غامن.
* 2008

ُقتل �ضابط املخابرات يف قوى الأمن
الداخلي و�سام عيد الذي كان يحقق
يف اغتيال احلريري يف انفجار �سيارة
مفخخة يف يناير كانون الثاين.
ويف م��اي��و �أي� � ��ار ،ح �ظ��رت احلكومة
�شبكة ات���ص��االت ح��زب اهلل .وو�صف
ح� ��زب اهلل حت� ��رك احل �ك��وم��ة ب�أنه
�إع �ل��ان ح� ��رب و� �س �ي �ط��ر ع �ل��ى غرب
بريوت الذي تقطنه �أغلبية م�سلمة
يف حترك انتقامي.
وب � �ع� ��د و� � �س� ��اط� ��ة ،وق � � ��ع ال ��زع� �م ��اء
املتناحرون اتفاقا يف قطر لإنهاء 18
�شهرا من ال�صراع ال�سيا�سي.
* 2011
ان� � �ه � ��ارت احل� �ك ��وم ��ة ب� �ق� �ي ��ادة جنل
احل��ري��ري ووري �ث��ه ال���س�ي��ا��س��ي �سعد
عندما ا�ستقال ح��زب اهلل وحلفا�ؤه
ب�سبب ال�ت��وت��ر ب���ش��أن املحكمة التي
ت��دع�م�ه��ا الأمم امل �ت �ح��دة وت�ن�ظ��ر يف
اغتيال رفيق احلريري.
* 2012
ان�ت���ش��ر م�ق��ات�ل��ون م��ن ح ��زب اهلل يف
�سوريا مل�ساعدة ق��وات الرئي�س ب�شار
الأ�سد يف مواجهة مترد ُ�سني.
ويف �أكتوبر ت�شرين الأول� ،أدى انفجار
�سيارة مفخخة �إىل مقتل امل�س�ؤول
الأمني الكبري و�سام احل�سن ،الذي
اعتقل جهازه الأمني مي�شال �سماحة،
وهو وزير �سابق متحالف مع �سوريا
ومتهم بنقل قنابل مت جتميعها يف
�سوريا ل�شن هجمات يف لبنان.
* 2013

ُق�ت��ل حممد �شطح ،ال��وزي��ر ال�سابق
وم �� �س �ت �� �ش��ار احل ��ري ��ري ،يف انفجار
قنبلة.
* 2018
فاز حزب اهلل وحلفا�ؤه بالأغلبية يف
�أول انتخابات برملانية بلبنان منذ
عام .2009
* 2019
على الرغم من الركود االقت�صادي
وت�ب��اط��ؤ تدفقات ر�أ���س امل��ال ،ف�شلت
احل�ك��وم��ة يف تطبيق �إ��ص�لاح��ات قد
تفتح الباب �أمام الدعم الأجنبي.
ويف �أك �ت��وب��ر ت���ش��ري��ن الأول� ،أ�شعل
حترك حكومي لفر�ض �ضرائب على
امل�ك��امل��ات ع�بر الإن�ترن��ت احتجاجات
ح��ا� �ش��دة � �ض �م��ت ط ��وائ ��ف خمتلفة
ات�ه�م��ت ال�ن�خ�ب��ة احل��اك �م��ة بالف�ساد
و�سوء الإدارة.
وا��س�ت�ق��ال احل��ري��ري يف � 29أكتوبر
ت�شرين الأول ،بينما ت�سارعت وترية
الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة .ومت جتميد �أم ��وال
املودعني و�سط �أزمة �سيولة يف العملة
ال�صعبة وانهيار العملة املحلية.
* 2020
�أ�صبح ح�سان دي��اب الأك��ادمي��ي غري
امل �ع ��روف رئ�ي���س��ا ل� �ل ��وزراء يف يناير
ك��ان��ون ال �ث��اين ب��دع��م م��ن ح��زب اهلل
وحلفائه.
وت �خ �ل��ف ل �ب �ن��ان ع ��ن �� �س ��داد ديونه
ال�سيادية يف مار�س �آذار.
وتعرثت املحادثات مع �صندوق النقد
ال� ��دويل ب���س�ب��ب م �ق��اوم��ة الأط� ��راف

الرئي�سية وال�ب�ن��وك امل ��ؤث��رة خلطة
التعايف املايل.
ويف الرابع من �أغ�سط�س �آب ،انفجرت
كمية ك�ب�يرة م��ن ن�ت�رات الأمونيوم
يف م ��رف� ��أ ب� �ي��روت ،مم ��ا �أ� �س �ف��ر عن
مقتل � 215شخ�صا و�إ��ص��اب��ة �ستة
�آالف وتدمري م�ساحات �شا�سعة من
بريوت.
وا�ستقالت حكومة دي��اب ومت تكليف
احل��ري��ري بت�شكيل حكومة جديدة
لكن اخلالف ا�ستمر حول احلقائب
الوزارية.
و�أدان � � � ��ت حم �ك �م��ة ت��دع �م �ه��ا الأمم
املتحدة ع�ضوا يف حزب اهلل بالت�آمر
لقتل رفيق احلريري بعد  15عاما
من اغتياله .وينفي حزب اهلل �أي دور
له يف اجلرمية.
* 2021
ال�ف�ق��ر ي�ت�ف��اق��م .وت�خ�ل��ى احلريري
عن جهوده لت�شكيل حكومة وتبادل
مع الرئي�س مي�شال عون االتهامات
بامل�س�ؤولية عن الف�شل.
ويف �أغ �� �س �ط ����س �آب� ،أع� �ل ��ن البنك
املركزي �أن��ه مل يعد ب�إمكانه متويل
دع��م واردات ال��وق��ود ،مم��ا �أدى �إىل
ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ون�ق����ص الوقود
وت�سبب يف �أع�م��ال عنف متفرقة يف
حمطات الوقود.
ويف �سبتمرب �أي �ل��ول ،ب�ع��د �أك�ث�ر من
ع��ام م��ن اخل�لاف��ات ح��ول احلقائب
ال ��وزاري ��ة ،مت االت �ف ��اق �أخ�ي��را على
ح� �ك ��وم ��ة ج� ��دي� ��دة ب� �ق� �ي ��ادة جنيب

ميقاتي.
و� �س��رع��ان م��ا ح� ��ادت احل �ك��وم��ة عن
م�سارها ب�سبب التوتر ب�ش�أن التحقيق
يف ان �ف �ج��ار م��رف ��أ ب �ي��روت .وطالب
حزب اهلل وحليفته حركة �أمل ب�إقالة
قا�ضي التحقيق طارق بيطار بعد �أن
وجه اتهامات �إىل بع�ض حلفائهما.
ودع � � ��ت الأح � � � � ��زاب ال �� �ش �ي �ع �ي��ة �إىل
االحتجاج على القا�ضي .وقتل �ستة
م��ن م��ؤي��دي�ه��م ب��ال��ر��ص��ا���ص عندما
ان��دل�ع��ت �أع �م��ال ع�ن��ف ،و�أل �ق��ى حزب
اهلل ب��امل���س��ؤول�ي��ة ع�ل��ى ح��زب القوات
اللبنانية امل�سيحي الذي نفى بدوره
التهمة.
وت��وق��ف التحقيق يف ان�ف�ج��ار مرف�أ
ب �ي ��روت ب �� �س �ب��ب ت ��دف ��ق ال�شكاوى

ال�ق��ان��ون�ي��ة ��ض��د ال�ق��ا��ض��ي م��ن قبل
م �� �س ��ؤول�ي�ن ات �ه �م �ه��م ب��ال �� �ض �ل��وع يف
الكارثة.
* 2022
يف ي�ن��اي��ر ك��ان��ون ال �ث��اين ،انخف�ضت
اللرية اللبنانية �إىل � 34ألفا مقابل
ال��دوالر لتفقد �أك�ثر من  90باملئة
من قيمتها منذ عام .2019
وج��ه البنك ال��دويل ان�ت�ق��ادات حادة
للنخبة احلاكمة ل��دوره��ا يف واحدة
من �أ�سو�أ االنكما�شات يف االقت�صادات
الوطنية يف العامل ب�سبب �سيطرتها
على املوارد.
و�أع �ل��ن احل��ري��ري �أن ��ه ل��ن يخو�ض
االنتخابات الربملانية.
ويف �أبريل ني�سان ،تو�صل لبنان �إىل

م �� �س��ودة ات �ف��اق م��ع � �ص �ن��دوق النقد
الدويل من �أجل دعم حمتمل بقيمة
ثالثة مليارات دوالر ،معتمدا على
قيام بريوت بتنفيذ �إ�صالحات طال
انتظارها.
يف مايو �أيار خ�سر حزب اهلل وحلفا�ؤه
�أغلبيتهم الربملانية يف االنتخابات.
ل�ك��ن الأح � ��زاب امل�ه�ي�م�ن��ة م�ن��ذ فرتة
طويلة م��ا زال��ت حتتفظ بقب�ضتها،
حيث �أع ��ادت تعيني ال�سيا�سي نبيه
ب��ري رئي�سا ملجل�س ال �ن��واب وعينت
ميقاتي لت�شكيل حكومة جديدة.
احل�ك��وم��ة املنتهية والي�ت�ه��ا ت�صدق
ع �ل��ى خ �ط��ة ل �ل �ت �ع��ايف امل � � ��ايل .لكن
البنوك ترف�ضها ويقول حزب اهلل �إن
هناك حاجة خلطة جديدة.

«ال�شجعان» وفاغرن� ..سر �سيطرة رو�سيا على دونبا�س االئتالف الرئا�سي يعلن فوزه باالنتخابات الت�شريعية بال�سنغال
•• دكار�-أ ف ب

•• عوا�صم-وكاالت

لعبت املجموعة القتالية الرو�سية
«� »Oأو م� ��ا ت �ل �ق��ب بـ”كتائب
ال�شجعان” ح� ��� �س ��ب ال ��و�� �ص ��ف
ال ��رو� �س ��ي ،ف �� �ض�ًلااً ع ��ن جمموعة
اخلا�صة ،دو ًرا
“فاغرن” الع�سكرية
ّ
مه ًّما يف �شرق �أوكرانيا ،حيث كانتا
�أح ��د �أ� �س��رار ت�ف��وق رو��س�ي��ا يف تلك
املعارك.
ووفق تقارير رو�سية ،منح الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتن ،م�ؤخ ًرا،
اال��س��م الفخري “غفاردي�سكايا”
التي تعني “احلر�س” للواءين يف
املجموعة الع�سكرية الرو�سية ذات
العالمة التكتيكية « »Oوهما :لواء
ال �ط�يران ال�ت��اب��ع للجي�ش ال�سابع
ع�شر ،وال�ل��واء الثاين امل�ستقل من
ال �ق��وات اخل��ا� �ص��ة ،ال �ل��ذان �أ�سهما
ريا يف حترير منطقة دونبا�س،
كث ً
و�أظهرا ّ
ال�شجاعة والبطولة.
كما ح�صل مقاتلو « »Oالتابعون
للمنطقة الع�سكرية املركزية على
ج ��وائ ��ز ح �ك��وم �ي��ة رو� �س �ي��ة عالية
مل �� �س��اه �م �ت �ه��م يف م� �ع ��ارك مدينة
لي�سيت�شان�سك� ،أق��دم م��دن �إقليم
دونبا�س.
كتائب ال�شجعان
ت�شارك جمموعة “ال�شجعان” يف
احل��رب منذ البداية ،لكنها بقيت
يف الظل حتى اللحظة ،وفقًا لوكالة
“تا�س” الرو�سية ،كما �أنها توجد
على اجلبهة الرو�سية يف منطقة
خ��ارك �ي��ف ،وه ��و م��ا مي�ن��ع اجلي�ش
الأوك ��راين من نقل االحتياطيات
مل �� �س��اع��دة جم�م��وع��ات�ه��م يف �إقليم
دونبا�س.
و ُتبقي رو�سيا عدد �أف��راد و�أ�سلحة
وم �ع��دات ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ات ب�شكل
�س ّري وال تتم تغطية �أن�شطتها �إال
ع�بر “تليغرام” ،كما �أن امل�صادر
ال��ر��س�م�ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ال ت �ق��دم �أي
م�ع�ل��وم��ات م�ف���ص�ل��ة ،ف�ق��ط تعطي
معلومات عن قائدها ،وهو الفريق
�أول �ألك�سندر البني.
ويف  3يوليو اجل ��اري� ،أب�ل��غ وزير
الدفاع الرو�سي� ،سريغي �شويغو،

ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� ��رو� � �س� ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر باجلر�أة و�سحقوا العدو».
ب ��وت ��ن ،ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى �أرا�� �ض ��ي
ل��وغ��ان���س��ك ب��أك�م�ل�ه��ا ،م� ��ؤك� �دًا �أنه مقاتلو “فاغرن»
“خالل تلك املعارك جنح مقاتلو ثاين املجموعات اخلا�صة الرو�سية
جمموعة “ال�شجعان” يف حترير ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ل� �ه ��ا دور ك� �ب�ي�ر يف
بيلوغوروفكا” ،وف� � ًق ��ا لوكالة �شرق �أوك��ران�ي��ا ،مقاتلو جمموعة
“فاغرن” الرو�سية.
“�سبوتنيك” الرو�سية.
ويف  4ي��ول �ي��و اجل� � ��اري ،مبوجب ق� ��ال� ��ت امل� � �خ � ��اب � ��رات الع�سكرية
مر�سوم �صادر عن الرئي�س الرو�سي ،الربيطانية يوم اجلمعة املا�ضي �إن
مت منح البني اللقب ال�شريف “بطل رو�سيا ا�ستعانت ب�شركة املتعاقدين
رو�سيا االحتادية” ،لدور قواته يف ال�ع���س�ك��ري�ين اخل��ا� �ص��ة “فاغرن”
ل �ت �ع��زي��ز ق��وات �ه��ا ع �ل��ى اخلطوط
معارك �شرق �أوكرانيا.
ي�ق��ول املحلل الع�سكري الرو�سي الأمامية يف ال�صراع الأوكراين.
�إي�غ��ور كوروت�شينكو� ،إن��ه “بف�ضل و�أ�ضافت �أنّ جمموعة من “فاغرن”
تلك املجموعة �سيطر الرو�س على ينت�شرون يف �شرق �أوكرانيا ،م�شرية
م��دي �ن��ة ل��وزوف��وي��ه� ،أول منطقة �إىل �أ ّن��ه وف� ًق��ا لتقديراتها ف ��إنّ ما
��س�ك�ن�ي��ة يف ج �م �ه��وري��ة دونيت�سك ي��زي��د ع�ل��ى �أل ��ف م�ق��ات��لٍ م��ن هذه
املجموعة ي�شاركون يف القتال �ض ّد
ال�شعبية».
وي �� �ض �ي��ف مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز القوات الأوكرانية.
عربية”� ،أنه “خالل حرب �أوكرانيا وتابعت �أن “رو�سيا ا�ضطرت لإعادة
ظ �ه��رت رم ��وز تكتيكية م�ث��ل « »Zتنظيم جمموعة “فاغرن” ونقلهم
و»� ،»Vأم��ا « »Oبقيت يف الظل� ،إىل �أوكرانيا على ح�ساب عملياتها
وه � ��ؤالء ال��رج��ال ي�ق��ات�ل��ون جيدًا ،يف �إفريقيا و�سوريا».
والآن يقاتلون يف حم��اور مدينتي
�سالفيان�سك وكراماتور�سك ب�شرق ماهي “فاغرن”؟
ت�أ�س�ست “فاغرن” يف عام 2014
�أوكرانيا».
وت� ��اب� ��ع“ :يطلق ج �ن ��ود اجلي�ش على يد دمي�تري �أوت�ك�ين ،العميد
ال� ��رو� � �س� ��ي ع� �ل ��ى �أن �ف �� �س �ه ��م ا�سم ال�سابق يف اال�ستخبارات الع�سكرية
“ال�شجعان” ،وه��ذا الرمز يطلق الرو�سية ،وظهرت لأول مرة �شرقي
ع �ل��ى َم ��ن ن� �ف ��ذوا ع �م �ل �ي��ات تت�سم �أوك��ران�ي��ا ،عل ًما ب��أن مو�سكو �أكدت

عدم ارتباطها بها ر�سم ًّيا.
وت�ق��در حتقيقات �صحفية رو�سية
عدد املن�ضمني �إىل “فاغرن” بني
 3500و� 5آالف مقاتل ،بع�ضهم
م ��ن دول االحت � � ��اد ال�سوفييتي
ال�سابق.
وال ي���س�م��ح ال��د� �س �ت��ور الرو�سي
ب��وج��ود ��ش��رك��ات ع�سكرية خا�صة،
كما تعترب املرتزقة جرمية جنائية
يف البالد ،ورغم ذلك يقول خرباء
ع�سكريون �إن ف��اغ�نر تعمل حتت
��س�ي�ط��رة �أج �ه��زة الأم� ��ن واجلي�ش
الرو�سي.
ي�ق��ول امل�ح�ل��ل الع�سكري الرو�سي
ب��اف �ي��ل ف �ي �ل �ج �ن �ه��اور� ،إن� ��ه “بدون
�أوام��ر الكرملني لن تذهب فاغرن
�إىل احلرب ،حتى لو �أنكر الكرملني
ذلك».
وي�ضيف �أن “املجندين يف جمموعة
ف��اغ�نر يتلقون روات ��ب منخف�ضة
مقارنة باملعايري الدولية املماثلة
ل �ت �ج �ن �ي��د الأف� � � � ��راد الع�سكريني
ال �� �س ��اب �ق�ي�ن يف �� �ش ��رك ��ات الأم� � ��ن
اخلا�صة ،وتتلقى العائالت �أقل من
� 50ألف يورو بعد الوفاة».
وف ��ر� �ض ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا ودول من
االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ع �ق��وب��ات على
�شخ�صيات جم�م��وع��ة “فاغرن”،
ب �� �س �ب��ب ال �ع �م �ل �ي ��ات الع�سكرية
الرو�سية يف �أوكرانيا.

�أع �ل��ن االئ �ت�ل�اف ال��رئ��ا� �س��ي فوزه
يف االن �ت �خ��اب��ات الت�شريعية التي
�أج ��ري ��ت �أم ����س الأول الأح � ��د يف
ال�سنغال ،وهو ما رف�ضته املعار�ضة
م �ت �ح��دث��ة ع ��ن “�أغلبية �صنِعت
ب�شكل م�سبق».
وق��ال��ت �أم�ي�ن��ات��ا ت��وري م��ن الئحة
االئ�ت�لاف الرئا�سي الأح��د “فزنا
بـ  30دائرة” من �أ�صل  46دائرة
انتخابية ،م�ضيفة “هذا مينحنا
ب �ل�ا � �ش��ك �أغ �ل �ب �ي��ة يف اجلمعية
الوطنية».
وت��اب �ع��ت “لقد م�ن�ح�ن��ا الأغلبية
يف اجل �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة لرئي�س
ائتالفنا” م��اك��ي � �س��ال ،دون �أن
ت��ذك��ر ع ��دد ال �ن��واب ال ��ذي ف ��از به
مع�سكرها �أو �أن حتدد ما �إذا كانت
�أغلبية ن�سبية �أم مطلقة .واعرتفت
بهزمية حتالفها يف دكار.
ومل ي �ت ��أخ ��ر رد امل �ع��ار� �ض��ة على
ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات ت � � � � ��وري .وحت � ��دث
ب��ارت �ي �ل �ي �م��ي دي ��ا� ��س امل� ��� �س� ��ؤول يف
ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ي �ق��وده املعار�ض
عثمان �سونكو ،عن “كذبة مبتذلة”
و”�أغلبية م �� �س �ب �ق��ة ال�صنع”،
م �ت��وج �ه��ا �إىل اخل �� �ص��وم بالقول
“لقد خ���س��رمت ه ��ذه االنتخابات
على امل�ستوى الوطني” ،دون �أن
يعطي �أرقاما.

وت�شكل هذه االنتخابات الت�شريعية
اخ�ت�ب��ارا ب�ع��د االن�ت�خ��اب��ات املحلية
التي ج��رت يف �آذار-م��ار���س وفازت
املعار�ضة فيها يف املدن الكربى مبا
فيها العا�صمة دكار وزيغينكور يف
اجل�ن��وب وتي�س يف ال�غ��رب ،يف هذا
البلد املعروف با�ستقراره يف غرب
�إفريقيا.
وانتخب ال�سنغاليون الأحد �أع�ضاء
الربملان امل�ؤلف من جمل�س واحد
وال��ذي ي�ضم  165نائبا ويهيمن
عليه حاليا م�ؤيدو الرئي�س �سال،
لوالية مدتها خم�س �سنوات.
ووع ��د م��اك��ي ��س��ال بتعيني رئي�س
ل �ل��وزراء ،املن�صب ال��ذي �أل �غ��اه ثم
�أع� ��اده يف ك��ان��ون الأول-دي�سمرب
 ،2021ينتمي �إىل الت�شكيل الذي
يفوز يف االقرتاع.
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Dubai Courts of First Instance
Payment Order Notification by Publication
Execution No.1820/2022/207-Commercial Execution
Heard at :Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution: To execute the judgment issued in the Case No. 7305/2021
Payment Order, to pay the adjudged amount of AED (255192.26) including the
fees and expenses.
Claimant:Danube Building Materials Trading Co. LLC
Address:Emirate of Dubai, Jebel Ali, Logistic Center, between Roundabout 5 and
Roundabout 6 from GSC Logistic
Notified Party:1. Atelier Innovation Interior Decoration LLC,
Capacity: Execution Debtor
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you
requesting to order you to pay the adjudged amount of (AED 255192.26) to the
claimant or the court treasury. Therefore, the court will initiate the execution
procedures against you in the event of not complying with the said decision within
15 days as from the publication date of this notification.

ودع � ��ي � �س �ب �ع��ة م�ل�اي�ي�ن �سنغايل
ل ل��إدالء ب�أ�صواتهم يف اق�ت�راع مل
ت�سجل فيه ح��وادث تذكر .وقالت
وزارة الداخلية �إن ن�سبة امل�شاركة
بلغت  22يف امل�ئ��ة ع�ل��ى امل�ستوى
الوطني يف ال�ساعة .13,00
وكان عثمان �سونكو حل يف املرتبة
الثالثة يف االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
التي ج��رت يف  .2019لكنه منع
م��ع �أع �� �ض��اء �آخ ��ري ��ن م��ن خو�ض
انتخابات الأحد لأ�سباب تقنية.
ج��رت االن�ت�خ��اب��ات يف ظ��ل ارتفاع
الأ�سعار ال �سيما ب�سبب تداعيات

احل ��رب يف �أوك��ران �ي��ا ،وه��ي حجج
ت�ستخدمها املعار�ضة �ضد ال�سلطة
ال�ت��ي ت��رك��ز م��ن جهتها ع�ل��ى دعم
املنتجات النفطية واملواد الغذائية
وك ��ذل ��ك ب��رن��اجم �ه��ا ل �ب �ن��اء بنى
حتتية.
ومُنعت �شخ�صيات عدة يف املعار�ضة
م��ن ال�تر��ش��ح الن�ت�خ��اب��ات الأح ��د.
ل �ك �ن �ه��ا مل ت� �ف ��وت ف��ر� �ص��ة دع ��وة
م��ؤي��دي�ه��ا �إىل االح�ت�ج��اج ع�ل��ى ما
اعتربته حيلة للرئي�س ماكي �سال
م��ن �أج��ل ا�ستبعاد خ�صومه حتت
غطاء و�سائل قانونية.
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Service by Publication of a Sale of Property
Execution No. 462/2018/211 Real Estate Execution
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)Tried in: Fourth Execution Circuit No. (186
Execution Subject: The Execution of the judgment rendered on Case No. Subject 416/2017, Real Estate
Full Jurisdiction, ordering the payment of the executed amount of AED (3,939,394.72) Inclusive of the
expenses and fees.
Judgment Creditor:Mehr Ali Musayyib Khairy
Address :Out of the state Iran, to be serviced on his chosen address: Hassan Al Riyami Advocates and Legal
Consultants ,Emirate of Dubai, Dubai Internet City - Tecom - Al Shafar Building 1 - Office No. 2408
Represented by:Hassan Ali Matar Al Riyami
Judgment Debrtor: Tanmiyat Investment and Real Estate Development L.L.C
Address:Emirate of Sharjah - Al Yarmouk Street behind Istiklal Street, Jamila Ahmed Building O,ffice
No. 102 - 05625587698-042833297-h.hassaan@tanmiyat.ae
Service: It is on the day of Wednesday, 10/08/2022 at 05:00:00 pm, and in the following three days, as
applicable, the property described herein below will be sold by the bodies assigned to conduct the sale
(i.e. Emirates Auctions at the website:http:/www.emiratesauction.ae). The purchasers having desire are
to make a deposit of not less than %20 of the basic price prior to entering into the bid. Whoever having
an objection to the sale shall make his objection supported by the documents to be produced prior to
the session set for sale and within the same deadlines set out in Article No. 301 of the Civil Procedures
Law. The successful bidder shall deposit the price in full and the expenses within ten days following the
sale session. Any person not being forbidden from bidding may bid in excess of the price within the ten
days following the awarding of the auction provided that such increased bid shall not be less than the
tenth of the price. The offered price and the expense shall be paid in full to the Court Treasury. Below
are the descriptions of the property:
1- Real Estate Unit (under construction) - District: Wadi Al Safa 3-plot No. 2120 - Building No. 1
- Building Name: ALLADIN Property No: 1102 - Area: 168.61 square meters - estimated: (AED
1,116,112.12).
2- Real Estate Unit (under construction) District: Wadi Al Safa 3 - plot No. 2005- Building No. 1,Building
)Name: ALI BABA Property No: 712 -Area: 145.09 square meters estimated: (AED 829,579.01
3- Real Estate Unit (under construction) - District: Wadi Al Safa 3 plot No. 2005- Building No. 1 - Building
)Name: ALI BABA ,Property No: 608 - Area: 172.20 square meters estimated: (AED 886,886.66
Notes: 1. The amount to be paid immediately.
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رو�سيا ت�ضع خطة لإعادة �إعمار ماريوبول الأوكرانية
•• مو�سكو � -أ ف ب

ح��دد م�س�ؤول رو��س��ي رفيع امل�ستوى �أم����س االثنني،
مالمح خطة لإع�م��ار مدينة م��اري��وب��ول ال�ساحلية
التي تع ّر�ضت حل�صار مدمّ ر وق�صف عنيف قبل �أن
ت�سيطر عليها القوات الرو�سية.
وت�أتي اخلطوة يف �إطار جهود �أو�سع تقوم بها مو�سكو
لك�سب ال�ت��أي�ي��د يف امل�ن��اط��ق الأوك��ران �ي��ة اخلا�ضعة
ل�سيطرة رو��س�ي��ا منذ ب ��د�أت احلملة الع�سكرية يف
�شباط-فرباير.وقال نائب رئي�س ال��وزراء الرو�سي
م��ارات خو�سنولني يف مقابلة مع قناة «�آر بي �سي»

الرو�سية �إن �أوىل املباين التي يجري بنا�ؤها حالياً ال �ف��رار م��ن العنف.ولفت خو�سنولني �إىل �أن��ه من
املتوقع ب��أن يرتفع عدد �سكان ماريوبول �إىل 350
�ستجهز بحلول اخلريف.
و�أفاد�« :ستكون �أوىل املباين ال�سكنية جاهزة بحلول �ألف ن�سمة بحلول عام  ،2025من دون �أن يو�ضح
�أيلول�-سبتمرب� .سيكون لدينا بحلول ذل��ك الوقت كيف ميكن حتقيق ذلك.
�أما بالن�سبة ملن�ش�أة �آزوف�ستال ل�صناعة ال�صلب ،وهو
�أول امل�ست�شفيات� ،سن�ش ّيد مركزاً لوزارة الطوارئ».
و�أ�شار خو�سنولني �إىل �أن مو�سكو تخطط لإعادة بناء معمل من احلقبة ال�سوفييتية كان يوظف �أكرث من
و�سط ماريوبول التاريخي وترميم كل املباين التي � 12أل��ف �شخ�ص ،فلن يعاد بنا�ؤه ب�شكل يعيد �إليه
�إمكاناته ال�سابقة ،بح�سب خو�سنولني.
مل تد ّمر بالكامل بفعل الق�صف الرو�سي.
وكانت املدينة املطلة على بحر �آزوف تعد نحو  400وق ��ال« :ل�ك�ن�ن��ا ب��ال�ت��أك�ي��د �سن�ستحدث ف��ر���ص عمل
�ألف ن�سمة قبل �أن تر�سل رو�سيا قوات �إىل �أوكرانيا هناك تغذي املدينة� .سي�صبح على الأرج��ح جممعاً
املوالية للغرب ،ما ا�ضطر الكثري من ال�سكان �إىل للتكنولوجيا».

حريق يف كاليفورنيا يجتاح م�ساحات جافة مدمرا منازل

تكثيف العمليات لإنقاذ �ضحايا في�ضانات كنتاكي
•• يريكا�-أ ف ب

�أج�بر �أك�بر حريق ت�شهده كاليفورنيا هذا العام
�آالف الأهايل على الفرار هربا من النريان التي
دمرت منازل واتت على م�ساحات جافة يف الوالية
بعدما �أججتها رياح قوية وعوا�صف رعدية.
وقالت �أجهزة االطفاء يف كاليفورنيا (كالفاير)
�إن احل��ري��ق ال��ذي �أط�ل��ق عليه ا��س��م “ماكنيي”
ي���س�ت�ع��ر يف غ��اب��ة ك�ل�ام��اث ال��وط �ن �ي��ة يف جنوب
كاليفورنيا ،واملمتدة على م�سافة �أكرث من 51
�ألف فدان قرب مدينة يريكا.
وه ��ذا �أك�ب�ر ح��ري��ق غ��اب��ات م�ن��ذ مطلع ال �ع��ام يف
كاليفورنيا التي �سبق �أن اجتاحتها الكثري من
احلرائق هذا ال�صيف.
و�أع�ل��ن حاكم كاليفورنيا غافني نيو�سوم حالة
ط��وارئ ال�سبت وق��ال �إن احلريق “دمر منازل”
و”يهدد بنى حتتية حيوية” يف �أعقاب اندالعه
اجلمعة.
وقال نيو�سوم يف بيان �إن احلريق “ا�شتد وانت�شر
ب�ف�ع��ل امل �� �س��اح��ات اجل��اف��ة ال���س��ري�ع��ة اال�شتعال
واجل �ف��اف ال���ش��دي��د ودرج� ��ات احل� ��رارة املرتفعة
والرياح والعوا�صف الرعدية».
و�� �ص ��درت �أوام� � ��ر لأك�ث��ر م��ن  2000مواطن
ب�إخالء منازلهم ،فيما تلقى نحو � 200آخرين
حتذيرات بهذا ال�صدد ،وفق �أجهزة الطوارئ يف
كاليفورنيا ،غالبيتهم يف مقاطعة �سي�سيكيو.
وغ ��رد م �� �س ��ؤول الأج �ه ��زة الأم �ن �ي��ة يف مقاطعة
�سي�سيكيو �إن “على �سكان املناطق املحيطة �أن
يكونوا على على �أهبة اال�ستعداد للمغادرة �إن لزم
الأمر .رجاء ال ترتددوا يف �إخالء منازلكم».
و�أغ �ل��ق ال�ط��ري��ق ال�سريع  96وط��ري��ق ماكيني
كريد جنوب �شرق نهر كالماث� ،أمام حركة املرور

ملحوظة ملو�سم احل��رائ��ق ،وه��ي ظاهرة ين�سبها
بح�سب كالفاير.
وق� ��ال �أح� ��د �أه � ��ايل ي��رك��ا وي��دع��ى الري كا�سل العلماء �إىل احرتار املناخ
ل�صحيفة “�ساكرامنتو بي” �إنه و�ضب مع زوجته ه��ذا و ُي�ك� ّث��ف عنا�صر الإن �ق��اذ يف والي ��ة كنتاكي
بع�ض املقتنيات وكالبهما الثالثة ملغادرة املنطقة الأم�ي��رك � � ّي� ��ة ع �م �ل � ّي ��ات ال �ب �ح ��ث ع� ��ن �ضحايا
ومت�ضية الليل خارجها ،لإن ح��رائ��ق �أخ��رى يف الفي�ضانات ال�ت��ي د ّم ��رت ��ش��رق ال��والي��ة و�أودت
ال�سنوات الأخرية علمتهما �أن الو�ضع قد ي�صبح بحياة � 28شخ�صً ا على الأق ّل يف ظ ّل �سوء �أحوال
الطق�س ،ح�سب ما �أفاد حاكم الوالية الأحد.
“خطرا جدا».
واندلع احلريق غري امل�سبوق بعد �أيام على حريق وك��ان��ت ح�صيلة �سابقة �أ� �ش��ارت �إىل وج ��ود 26
ق�ت�ي�ًل�اً  .و�أع �ل��ن احل��اك��م يف وق ��تٍ ��س��اب��ق �أ ّن عدد
هو الأكرب يف و�سط كاليفورنيا.
وك � � ��ان ح ��ري ��ق “�أوك فاير” ق � ��رب حديقة ال�ضحايا ّ
مر�شح لالرتفاع.
يو�سيميتي الوطنية قد اندلع يف منت�صف �أيلول /وال ي��زال ال��و��ص��ول �إىل بع�ض املناطق اجلبل ّية
يوليو وانت�شر ب�سرعة مدمرا  41منزال وجمربا متع ّذرًا يف �أعقاب الفي�ضانات التي حوّلت عددًا
م��ن ال� ُ�ط��رق �أن �ه��ارًا وح� ّ�ط�م��ت ج���س��ورًا وجرفت
ال�سلطات على �إجالء �آالف الأ�شخا�ص.
وال ت��زال كاليفورنيا التي ت�شهد جفافا قا�سيا م �ن��ازل .كما تتع ّقد ج�ه��ود الإن �ق��اذ ج� � ّراء رداءة
خدمة اال ّت�صال عرب الهواتف املحمولة.
معر�ضة خلطر احلرائق ملدة �أ�شهر.
��ش�ه��د ال �غ��رب الأم�ي�رك ��ي يف ال���س�ن��وات ا ألخ�ي�رة وقال حاكم الوالية �آندي بي�شري ل�شبكة “�إن بي
حرائق غابات بحجم و�شدة ا�ستثنائيني مع �إطالة �سي”� ،إ ّن “هذه الفي�ضانات هي من بني الأكرث

زيارة قد ت�سمم العالقات املتوترة �أ�صال بني بكني ووا�شنطن

بيلو�سي يف �آ�سيا مع حمطة ح�سا�سة حمتملة يف تايوان
•• �سنغافورة�-أ ف ب

تزور رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي
�سنغافورة املحطة الأوىل يف ج��ول��ة �آ�سيوية لها قد
ت�شمل تايوان ما قد ي�سمم العالقات املتوترة �أ�صال
بني بكني ووا�شنطن .وبعدما �أبقت الغمو�ض لفرتة
طويلة على برناجمها يف �آ�سيا� ،أعلنت بيلو�سي الأحد
�أنها تقود “وفدا من الكونغر�س يف منطقة املحيطني
ال�ه�ن��دي وال �ه��ادي ل�ت��أك�ي��د ال �ت��زام ال��والي��ات املتحدة
الرا�سخ يف املنطقة».
و�أ�ضافت “يف �سنغافورة وماليزيا وك��وري��ا اجلنوبية
وال�ي��اب��ان �سنعقد اجتماعات عالية امل�ستوى ملناق�شة
الطريقة التي ميكن فيها �أن نعزز قيمنا وم�صاحلنا
امل�شرتكة وال�سيما الأمن وال�سالم والنمو االقت�صادي
والتجارة وجائحة كوفيد 19-و�أزم��ة املناخ وف�ضال
عن حقوق الإن�سان واحلوكمة الدميوقراطية” من
دون �أن ت�أتي على ذكر تايوان.
و� �ش��اه��د ��ص�ح��اف�ي��و وك��ال��ة فران�س
موكبا ترافقه دراج��ات نارية ينقل
على الأرج ��ح امل���س��ؤول��ة الأمريكية
الكبرية يف �سنغافورة حيث �ستلتقي
رئي�س البالد ورئي�س الوزراء.
منذ �أ�سابيع ،ارتفع من�سوب التوتر
بني ال��والي��ات املتحدة وال�صني �إثر
م�ع�ل��وم��ات م�ف��اده��ا �أن بيلو�سي قد
ت�ت�ج��ه �إىل ت ��اي ��وان ال �ت��ي تعتربها
ال�صني جزءا من �أرا�ضيها.
وتعترب بكني �أي زي��ارة ولو ق�صرية
لرئي�سة جمل�س ال�ن��واب الأمريكي
ا�� �س� �ت� �ف ��زازاً .وي �ت��وج��ه م�س�ؤولون
�أمريكيون بانتظام �إىل تايوان تعبريا عن دعمهم لها
�إال �أن زيارة بيلو�سي وهي من �أعلى امل�س�ؤولني يف الدولة
الأمريكية ولها وزن يف احلياة ال�سيا�سية� ،ستكون غري
م�سبوقة منذ زي��ارة �سلفها ن�ي��وت غينغريت�ش العام
.1997
تنتهج الواليات املتحدة حيال تايوان �سيا�سة خارجية
تعرف با�سم “الغمو�ض اال�سرتاتيجي” تقوم على
االعرتاف بحكومة �صينية واحدة وهي �سلطات بكني
واال�ستمرار بتقدمي دعم حا�سم لتايبيه مع االمتناع
عن تو�ضيح ما �أذا كانت �ستدافع عنها ع�سكريا يف حال
ح�صول غزو من ال�صني لإعادتها �إىل �سيادتها.
و�سمح هذا املفهوم حتى الآن باملحافظة على ا�ستقرار
ن�سبي يف املنطقة.
�إال �أن زي ��ارة بيلو�سي املحتملة ح���س��ا��س��ة .فرئي�سة
جمل�س النواب الأمريكي �شخ�صية حمورية يف املع�سكر
الدميوقراطي ومق ّربة من الرئي�س جو بايدن لكن
من �ش�أن توقفها يف ت��اي��وان ،تعقيد مهمة اخلارجية

الأمريكية التي جتهد لعدم ح�صول ت�صعيد �إ�ضايف يف
العالقات مع ال�صني.
وخالل ات�صال هاتفي مبا�شر مع نظريه ال�صيني �شي
جينبينغ �أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أن موقف
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ح �ي��ال ت��اي��وان “مل يتغري” و�أن
ب�لاده “تعار�ض بقوة اجلهود احادية اجلانب لتغري
الو�ضع القائم �أو تهديد ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق
تايوان».
من جانبه قال الرئي�س ال�صيني �إنه دعا بايدن “�إىل
عدم اللعب يف النار” فيما اعترب ناطق با�سم اخلارجية
ال�صينية �أن زيارة بيلو�سي املحتملة �إىل اجلزيرة ت�شكل
“خط�أ �أحمر».
واالث �ن�ي�ن ،ب��ا��ش��ر ن�ح��و �أرب �ع��ة �آالف ج �ن��دي �أمريكي
و�إن��دون�ي���س��ي م �ن��اورة ع�سكرية م�شرتكة ك�ب�يرة لكن
وا�شنطن �أكدت �أن هذه التمارين ال ت�ستهدف �أي بلد.
وي��أت��ي احتمال زي��ارة بيلو�سي ل�ت��اي��وان فيما التوتر
الع�سكري يت�صاعد يف املنطقة.
فقد �أج��رى اجلي�ش التايواين �أهم
مناورات ع�سكرية له خالل الأ�سبوع
احلايل �شملت حماكاة �صد هجمات
�صينية من البحر.
يف ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه غ� � ��ادرت حاملة
ال� �ط ��ائ ��رات الأم�ي�رك� �ي ��ة “رونالد
ريغن” واال�� �س� �ط ��ول امل ��راف ��ق لها
� �س �ن �غ��اف��ورة ب��اجت��اه ب �ح��ر ال�صيني
اجلنوبي يف �إط��ار عملية مربجمة
ع� �ل ��ى م � ��ا ق� � ��ال � � �س �ل�اح البحرية
الأمريكية.
ردا على ذلك ،اجرت ال�صني ال�سبت
مناورة ع�سكرية “بذخائر حية” يف
م�ضيق تايوان.
و��س�ع��ت وا��ش�ن�ط��ن �إىل ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن �أه �م �ي��ة زي ��ارة
حم�ت�م�ل��ة ل�ب�ي�ل��و��س��ي �إىل ت ��اي ��وان ودع� ��ت امل�س�ؤولني
ال�صينيني �إىل الهدوء.
وق� ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي �أن �ت ��وين بلينكن
“لدينا اخ�ت�لاف��ات ك�ث�يرة ب���ش��أن ت��اي��وان لكن خالل
ال���س�ن��وات الأرب �ع�ي�ن الأخ�ي��رة مت�ك�ن��ا م��ن �إدارة هذه
االخ �ت�ل�اف��ات وق�م�ن��ا ب��ذل��ك ب�ط��ري�ق��ة ح��اف�ظ��ت على
ال�سالم واال�ستقرار».
يف تايوان تنق�سم الآراء حول زيارة بيلو�سي املحتملة
�إال �أن �شخ�صيات من احلزب احلاكم واملعار�ضة �أعلنت
�أن اجلزيرة يجب �أال تذعن لل�ضغوط ال�صينية.
وقال هونغ �شني-فو من جامعة �شينغ كونغ يف تايوان
لوكالة فران�س بر�س “يف حال �ألغت بيلو�سي �أو �أرج�أت
هذه الرحلة �سي�شكل ذلك انت�صارا للحكومة ال�صينية
ول�شي لأن ذلك يظهر �أن ال�ضغط ال��ذي مار�سه �أتى
النتيجة املرجوة».

ت�س ّببًا للدمار والقتلى التي ن�شهدها يف تاريخنا..
والأمطار تهطل يف وقتٍ نحاول موا�صلة عمل ّيات
البحث».
و�أ�ضاف “�سنعمل على التوجّ ه من منزل �إىل �آخر
للبحث عن �أكرب عدد من الأ�شخا�ص .و�سنعمل
ح ّتى حتت املطرّ .
لكن الطق�س يع ّقد الو�ضع».
وق ��ال “�سنعرث ع�ل��ى ج�ث��ث ع�ل��ى م��دى �أ�سابيع،
جُ رف كثري منها مل�سافة �أمتار ،رمبا على م�سافة
�أك�ث�ر م��ن رب��ع م�ي��ل م��ن امل �ك��ان ال ��ذي ُف � ِق��د فيه
�أ�صحابها».
و�ضربت الفي�ضانات منطقة يف الوالية كانت يف
الأ�سا�س ُتعاين الفقر ج ّراء تراجع قطاع الفحم
الذي �ش ّكل ع�صب اقت�صادها.
وقال بي�شري �إ ّن الفي�ضانات “جرفت مناطق مل
يكن �س ّكانها يف الأ�سا�س ميلكون الكثري».
و�سجّ ل بع�ض مناطق �شرق كنتاكي هطول �أكرث
من � 20سنتيمرتا من الأمطار يف � 24ساعة.
وارتفع من�سوب املياه يف الفرع ال�شمايل من نهر
كنتاكي يف وايت�سربغ �إىل  20قدما يف غ�ضون
�ساعات ،وهو �أعلى بكثري من امل�ستوى القيا�سي
ال�سابق البالغ  14,7قدما.
وح � � ّذر م��رك��ز ال�ت�ن�ب��ؤ ب��ال�ط�ق����س ال �ت��اب��ع لهيئة
الأر� �ص ��اد اجل��وي��ة الأح ��د م��ن اح�ت�م��ال ح�صول
في�ضانات يف ج��زء م��ن ال��والي��ات املتحدة ي�شمل
و�سط كنتاكي و�شرقها.
وقال على تويرت �إ ّن “خطر الفي�ضانات املفاجئة
�سيزداد خالل اليوم مع تطوّر الأمطار الغزيرة
والعوا�صف الرعديّة وا ّت�ساع رقعتها».
و�أع� �ل ��ن ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك ��ي ج ��و ب ��اي ��دن حال
الطوارئ يف كنتاكي ج ّراء الفي�ضانات ،ما ي�سمح
بتخ�صي�ص م���س��اع��دات ف��درال � ّي��ة ُت�ك� ّم��ل جهود
الإنقاذ املح ّلية التي تبذلها الوالية.

وحت � ّول �آزوف���س�ت��ال �إىل رم��ز للمقاومة الأوكرانية
عندما �صمد املدافعون عن ماريوبول حتى اللحظة
الأخ�ي�رة �ضد ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة داخ��ل �أن �ف��اق حتت
الأر�ض يف امل�صنع قبل �أن ي�ست�سلموا يف �أيار-مايو.
و�أم �� �ض��ى م �ئ��ات الأوك��ران �ي�ي�ن م��ن ج �ن��ود ومدنيني
�أ�سابيع حتت الأر�ض يف �آزوف�ستال بينما ك ّثف الرو�س
حملتهم الع�سكرية على �أوكرانيا التي بد�أت يف 24
�شباط-فرباير.
�أم ��ا ف ��وق الأر� � ��ض ،ف�ع��ا���ش ��س�ك��ان م��اري��وب��ول حتت
احل�صار على مدى �أ�سابيع من دون كهرباء �أو طعام
�أو مياه يف ظل �شتاء قا�س.

13
الربتغال تكافح حرائق جديدة
ي�ؤججها ارتفاع احلرارة

•• ل�شبونة�-أ ف ب

ان��دل��ع ح��ري��ق غ��اب��ات ك�ب�ير يف حم�ي��ط منطقة مافرا
�شمايل ل�شبونة ،ح�سب الدفاع املدين ،بعد ارتفاع حاد يف
درجات احلرارة خالل نهاية الأ�سبوع خ�صو�صا يف و�سط
البالد و�شمالها.
وعمل م�سا ًء نحو  400عن�صر ،بدعم ج ّوي ،على �إخماد
احلريق ال��ذي اندلع على بُعد نحو �أرب�ع�ين كيلوم ً
رتا
�شمايل ل�شبونة.
وحاول �س ّكان �إبطاء تقدّم النريان ،يف وقتٍ كان احلريق
مي �ت � ّد يف غ��اب��ات جم� ��اورة ،وف � ًق��ا ل���ص��ور ب� ّث�ت�ه��ا قنوات
حم ّلية.
�شخ�صا ،يف �إجراء
وجرى �إخالء دار للم�س ّنني ت�ض ّم 30
ً
اح�ترازي ،على ما قال باولو �سانتو امل�س�ؤول يف الدفاع
املدين.
وانت�شرت � ً
أي�ضا حرائق كبرية �أخرى يف و�سط الربتغال

و�شمالها ،ما ا�ستدعى ح�شد �أكرث من �ألف رجل �إطفاء.
يف �أورمي (و� �س��ط) ،ج��رى �إخ�ل�اء �شاطئ نهر يف �شكل
وقائي ،وفق ما نقلت وكالة “لو�سا” عن م�س�ؤول عن
عمليات الإغاثة.
وك��ان ج��زء من و�سط الربتغال و�شمالها يف حالة من
اليقظة خ�لال نهاية الأ��س�ب��وع يف مواجهة “االرتفاع
احلاد يف درجات احلرارة” التي و�صلت �إىل �أكرث من 40
درجة مئوية ،وفقًا ملعهد الأر�صاد اجلوية الربتغايل.
و�أ� �ش��ار وزي��ر الداخلية خو�سيه لوي�س ك��ارن�يرو م�ساء
الأحد �إىل �أنّ من املق ّرر “�إ�صدار �إنذار �أحمر الثالثاء”
ب�سبب ارت�ف��اع خم��اط��ر احل��رائ��ق “يف حمافظات فيال
ريال وبراغان�سا وغواردا وفي�سيو (�شمال)».
وما زالت الربتغال حتت وط�أة �صدمة حرائق 2017
التي �أودت بحياة �أك�ثر م��ن مئة �شخ�ص .وق��د �شهدت
البالد منذ �أوائ��ل متوز/يوليو �سل�سلة حرائق � ّأججها
ارتفاع درجات احلرارة.

من � 2015إىل  ..2022ماذا تغيرّ يف العقيدة البحرية الرو�سية؟
•• عوا�صم-وكاالت

خالل احتفال مو�سكو بعيد القوات
ال�ب�ح��ري��ة� ،أق � � ّر ال��رئ�ي����س الرو�سي
فالدميري بوتن ال�صيغة اجلديدة
للعقيدة البحرية الرو�سية لتتما�شى
م��ع التحديات اجل��دي��دة والأو�ضاع
اجليو�سيا�سية ال��راه�ن��ة يف العامل،
بعد � 7سنوات من �آخر تعديل.
وك� � ��ان �آخ� � ��ر ت �ع ��دي ��ل يف العقيدة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف يوليو
 ،2015وح �ي �ن �ه��ا ق��ال��ت مو�سكو
�إن��ه مت تغيريها لتواكب التطورات
امل�ستجدة على ال�ساحتني الرو�سية
وال��دول �ي��ة ،ح�ي��ث مل ت�ع��د الوثيقة
ال�سابقة ،والتي مت �إق��راره��ا يف 27
يونيو  2001باعتبارها �أول عقيدة
ب�ح��ري��ة يف ت��اري��خ رو��س�ي��ا احلديث،
ك��اف �ي��ة �أو م�ل�ائ �م��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل مع
املتغريات واملعطيات اجلديدة التي
حتيط برو�سيا يف الوقت الراهن.
وحت��دد العقيدة البحرية الرو�سية
اجل��دي��دة امل�ؤلفة م��ن � 55صفحة،
الأه ��داف اال�سرتاتيجية الوا�سعة
ل�ل�ب�ح��ري��ة ال��رو� �س �ي��ة ،مب��ا يف ذلك
طموحاتها “كقوة بحرية عظيمة”
متتد �إىل العامل ب�أ�سره.
ويف ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي �أل �ق��اه��ا يف �سان
بطر�سربغ ،عا�صمة الإمرباطورية
ال��رو��س�ي��ة ال���س��اب�ق��ة ،مبنا�سبة يوم
الأ��س�ط��ول احل��رب��ي ال��رو��س��ي� ،أ�شاد
ب��وت��ن ب��ال�ق�ي���ص��ر ب �ط��ر���س الأك �ب�ر،
جلعله رو�سيا “قوة بحرية عظمى».
وح� � ��ول ال � �ف� ��رق ب �ي�ن التعديلني،
ق��ال املحلل املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
الع�سكرية واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ليون
راد��س�ي��و��س�ي�ن��ي� ،إن ع�ق�ي��دة 2015
ح � � ��ددت �أرب� � �ع � ��ة �أب� � �ع � ��اد وظيفية

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ري�سماواتى بت
او�سب هام�سور  ،اندوني�سيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()C7870628
من يجده عليه ت�سليمه اىل
��س�ف��ارة اندوني�سيا او �أقرب
مركز �شرطة.

ال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة رو� �س �ي��ا البحرية،
وهي تعزيز ن�شاط النقل البحري،
وال�ك���ش��ف ع��ن امل� ��وارد الطبيعية يف
ال�ب�ح��ر امل �ف �ت��وح ،وت�ك�ث�ي��ف البحوث
ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ،وااله� �ت� �م ��ام
بالن�شاط الع�سكري البحري».
و�أ�ضاف راد�سيو�سيني ،يف ت�صريحات
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن
“البعد ال�ع���س�ك��ري واحل��دي��ث عن
اخل���ص��وم مل يحتل امل��رت�ب��ة الأوىل
بينما كانت حترك رو�سيا اجلوانب
االقت�صادية ب��الأ��س��ا���س ،م��ن خالل
ت �ط �ل �ع �ه��ا ل �ت �ح �� �س�ين ن� �ظ ��ام النقـل
ال� �ب� �ح ��ري اخل ��ا� ��ص ب �ه �ـ��ا ،وزي� � ��ادة
وجودهـا يف املياه املفتوحة ،وتطلعها
ك��ذل��ك ل�ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ملوانئها ،واكت�شاف املوارد الطبيعية
اجل��دي��دة ،وال ينفي ه��ذا االهتمام
ب��اجل��ان��ب الع�سكري ول�ك��ن خلدمة
االعتبارات االقت�صادية».
و�أو� �ض��ح �أن “اجلوانب الإقليمية

ل �ل �ع �ق �ي��دة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة
يف  2015ح � � ��ددت الأول� � ��وي� � ��ات
اجل �غ��راف �ي��ة ال �ت��ي ت��ول�ي�ه��ا مو�سكو
م ��زي ��دا م ��ن االه� �ت� �م ��ام ب� �ن ��اء على
ت �ق��دي��رات �ه��ا ل �ل �ت �ه��دي��دات الأمنية
يف ��س��ت م�ن��اط��ق �إق�ل�ي�م�ي��ة رئي�سية
ه��ي امل�ح�ي��ط الأط �ل �� �س��ي ،والقطب
ال�شمايل ،واملحيط ال�ه��ادي ،وبحر
قزوين ،واملحيط الهندي ،والقطب
اجلنوبي ،و�إن كانت تعطي �أولوية
وا� � �ض � �ح� ��ة ل �ل �م �ح �ي��ط الأط� �ل� ��� �س ��ي
والقطب ال�شمايل ،نظرا لأهميتهما
وموقعهما اجليو�سرتاتيجي ،وكم
ال �ت �ه��دي��دات وال �ف ��ر� ��ص املحتملة
بهما».
�أم� ��ا ع��ن ال �ت �ع��دي�لات اجل ��دي ��دة يف
 ،2022فذكر املحلل �أن “التغريات
التي �شهدها العامل خالل ال�سنوات
ال���س�ب��ع امل��ا� �ض �ي��ة ف��ر� �ض��ت حتديات
وت �ه��دي��دات ج��دي��دة زادت حدتها
بعد العملية الع�سكرية الرو�سية يف

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /زم� � � ��زم
ج �ي �ن��ا ع � �ب� ��داهلل  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EP4365516
من يجده عليه ت�سليمه اىل
�سفارة اثيوبيا او �أقرب مركز
�شرطة.

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حممد
�صديق لكنوال  ،افغان�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()O0277158
من يجده عليه ت�سليمه اىل
��س�ف��ارة افغان�ستان او �أقرب
مركز �شرطة.
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فردية)
املنذر اليه:الركن اجليد للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املو�ضوع:ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد قيمة املبلغ يف ذمته عن الفرتة االيجارية من
 2021/8/1اىل  2022/2/22والبالغ قيمتها ( )17500درهم وهي قيمة االجرة املت�أخرة
يف ذمه و�سداد مبلغ وقدره ( )5000درهم قيمة غرامة عدم جتديد عقد االيجار مبوجب �شرط
عقد االيجار وذلك خالل مدة  30يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا االخطار واال �سي�ضطر املنذر القامة
الدعوى الق�ضائية للمطالبة باخالء العني امل�ؤجرة للت�أجري يف �سداد القيمة االيجارية وت�سليمها
خالية من الأ�شياء واال�شخا�ص وباحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع الزامه ب�سداد املبالغ
املت�أخرة يف ذمته وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء التام وكذلك التعوي�ض اجلابر
للعطل وال�ضرر مع الزام املنذر اليه بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة .

الكاتب العدل

�أوكرانيا ،ويف ظل االنتقال التدريجي
م �ـ��ن ن �ظ��ام �أح� � ��ادي ال�ق�ط�ب�ي��ة �إىل
النظام متعدد الأقطـاب ،واالنتقال
التدريجي للقوة العاملية من الغرب
�إىل ال�شرق».
و�أ� � � �ض� � ��اف“ :لذلك ف� � � ��إن البعد
ال�ع���س�ك��ري اح �ت��ل امل��رت �ب��ة الأوىل،
وع�ل��ى ع�ك����س وث�ي�ق��ة  2015التي
مل ت �� �ش��ر لأي �أع � � ��داء �أو خ�صوم،
ن�صت ال�سيا�سة اجلديدة للبحرية
الرو�سية على �أن التهديد الرئي�سي
ملو�سكو هو ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ل�ل�ه�ي�م�ن��ة على
حم �ي �ط��ات ال� �ع ��امل ،وحت� � � ّرك حلف
�شمال الأطل�سي الع�سكري بالقرب
م��ن ح ��دود رو� �س �ي��ا وك��ذل��ك تعزيز

�شامل ملوقع رو�سيا اجليو�سيا�سي يف
البحر الأ�سود وبحر �آزوف ،وتو�سيع
البنية التحتية الع�سكرية يف �شبه
ج ��زي ��رة ال � �ق� ��رم ،وب � �ن ��اء حامالت
طائرات حديثة».
و�أ�شار �إىل �إعالن بوتن �أن ال�صاروخ
ت�سريكون ،وهو �صاروخ كروز فرط
��ص��وت��ي ج��دي��د�� ،س�ي��دخ��ل اخلدمة
قريبا على منت فرقاطة الأدمريال
جور�شكوف ،مما يعزز �إح��دى بنود
الوثيقة التي تتحدث عن �أن “رو�سيا
رمب ��ا ت���س�ت�خ��دم ق��وت�ه��ا الع�سكرية
ب�شكل منا�سب للو�ضع يف حميطات
ال� �ع ��امل يف ح� ��ال ا� �س �ت �ن �ف��اد القوى
ال �ن��اع �م��ة الأخ � � ��رى ،م �ث��ل الأدوات
الدبلوما�سية واالقت�صادية».

حماكم دبي
وحماكم مركز دبي املايل العاملي
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
حماكم مركز دبي املايل العاملي ()DIFC

الطابق الأر�ضي ،املبنى الرابع  - 4منطقة البوابة  -دبي انرتنا�شونال  -املركز املايل � -ص.ب رقم211724 :
 دبي -الإمارات العربية املتحدة  -الهاتف - 0097144273333 :الفاك�س0097144273330: www.difccourts.aeطلب �إخطار
رقم الطلب SCT-114-2022/1 :تاريخ الإ�صدار2022/7/18 :
معلومات عن الدعوى (كما هو ظاهر يف ا�ستمارة املطالبة)
رقم الدعوىSCT-114-2022 :
ا�سم الدعوى� :شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م � -ضد �شركة خدمات التنظيف ذ.م.م
الطرف املتقدم بالطلب (كما هو ظاهر يف ا�ستمارة املطالبة)
نوع الطرف :مدعي/ا�سم املدعي� :شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م
التفا�صيل :نوع الطلب :طلب احل�صول على �أمر من املحكمة
كيف ترغب يف التعامل مع طلبك؟ :يف جل�سة ا�ستماع
الوقت املقدر جلل�سة اال�ستماع ال�ساعات - 10 :الدقائق11 :
هل هذا متفق عليه من قبل جميع الأطراف؟ :ال
الأطراف املطلوب �إخطارهم :جميع الأطراف الأخرى
ملحوظة :يجب عليك �إكمال اجلز�أين (�أ) و (ب) واجلزء (ج) �إن �أمكن .و�إرفاق م�سودة الطلب (الأمر) �أو �إفادة �شاهد �أو �أي دليل �آخر
لدعم هذا الطلب .اجلزء �أ:يعتزم مقدم الطلب التقدم بطلب للح�صول على الأمر من �أجل� :إخطار املدعى عليه عن طريق �صحيفة
ب�سبب ف�شل �شركة �أرامك�س ال�سبب :ال ميكن للمدعي �أن يخطر بطرق �أخرى
اجلزء ب :امل�ستندات الداعمة �إنني �أرفق م�سودة الطلب (الأمر) و�أي �إفادات من ال�شهود �أو �إقرارات �أو بيانات الدعوى التي تتعلق
بطلبي .ملف م�ستندات ب�صيغة حممولة  )1.pdf( .1ملف م�ستندات ب�صيغة حممولة� ..أرامك�س  aramex. ....pdfملف
م�ستندات ب�صيغة حممولة ،تاكمي )tacme 2022.pdf( 2022
بيان احلقيقة يعتقد مقدم الطلب �أن احلقائق الواردة يف هذه اال�ستمارة �صحيحة.
اال�سم الكامل� :شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م التوقيع :يوجد توقيع �شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م //
من يقوم بتقدمي هذا امل�ستند :ا�سم ال�شركة� :شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م
العنوان :الإمارات العربية املتحدة – واحة ال�سيليكون  -بلي�س تاور  - 102الربيد الإلكرتوينarafaat@tacme.com :
رقم الهاتف� .0527325994 :سوف تتلقى ر�سالة ت�أكيد مبجرد تقدمي اال�ستمارة واملرفق بنجاح ،و�سوف تتلقى ر�سالة ت�شرح
اخلط�أ وكيفية ت�صحيحه� ،إن مل تقم بتقدمي هذه الأ�شياء يرجى االت�صال بنا على رقم� +97144273333 :أو عن طريق الربيد
الإلكرتوين� ،sct@difccourts.ae :إن كان لديك �أي م�شاكل يف ملء اال�ستمارة �أو كنت بحاجة �إىل مزيد من امل�ساعدة.
تفتح حماكم مركز دبي املايل العاملي (� )DIFCأبوابها من ال�ساعة � 8:00صباحا حتى  4:00م�ساء ،من يوم االثنني حتى يوم
اجلمعة .ويرجى توجيه جميع املرا�سالت مع املحكمة �إىل �سجل املحكمة ( )sct@difccourts.aeوذكر رقم الدعوى.
حماكم مركز دبي املايل العاملي ( ORDR - 6224640722-0 )DIFCرقم املطالبةSCT-114-2022 :
حماكم مركز دبي املايل العاملي
يف حمكمة املطالبات ال�صغرية بني كل من �شركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م /املدعي �شركة خدمات التنظيف ذ.م.م /املدعى عليه
�أمر قا�ضي حمكمة املطالبات ال�صغرية وم�س�ؤول ال�سجل عائ�شة بن كلبان
مبوجب تنقيح ومراجعة طلب املدعي املعدل رقم SCT-114-2022/1 :بتاريخ  18يوليو  2022من �أجل احل�صول على
�أمر ي�سمح بتبليغ و�إخطار املدعى عليه بطريقة بديلة ووفقا للقواعد رقم  9.31و  9.32و  9.33و  9.36من قواعد حماكم
مركز دبي املايل العاملي
�أمرت مبوجب ذلك مبا يلي .1 :ي�سمح للمدعي تقدمي ا�ستمارة املطالبة عن طريق الن�شر ،ملرة واحدة يف �صحيفة باللغة الإجنليزية ومرة
واحدة يف �صحيفة باللغة العربية .2 .يتعني على املدعي تقدمي �شهادة اخلدمة مع ن�سخ من ال�صحف باللغة الإجنليزية واللغة العربية
عن طريق ال�سجل .3 .يجب �أن يتم تقدمي الإخطار يف موعد �أق�صاه ال�ساعة الرابعة  4م�ساء ،يوم اجلمعة املوافق � 5أغ�سط�س 2022
يوجد توقيع بخط اليد//
عائ�شة بن كلبانظقا�ضي حمكمة املطالبات ال�صغرية وم�س�ؤول ال�سجل
م�ساء
تاريخ الإ�صدار  21 :يوليو -2022يف متام ال�ساعة :الواحدة 1
ً
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� 20.5ألف ح�ساب جديد للم�ستثمرين يف �سوق دبي املايل خالل � 7أ�شهر وزارة املالية :املزاد الثالث ل�سندات اخلزينة يوا�صل حتقيق نتائج ا�ستثنائية
•• �أبوظبي-وام:

14

�أ��ض��اف��ت ��ش��رك��ات ال��و��س��اط��ة يف ��س��وق دب��ي امل��ايل � 20أل�ف��ا و  552ح�ساب جديد
للم�ستثمرين خالل ال�سبعة �أ�شهر الأويل من العام اجلاري و�سط زخم كبري ي�شهده
ال�سوق منذ الإعالن عن �إدراج � 10شركات حكومية و�شبه حكومية �شملت “ديوا”
و”تيكوم” و”تعاونية االحتاد” وه��و ما �أ�سهم يف تعزيز جاذبية ال�سوق وجذب
�شرائح جديدة من امل�ستثمرين.
و�سجل ع��دد احل�سابات اجل��دي��دة يف �سوق دب��ي امل��ايل من��واً ك�ب�يراً بن�سبة جتاوزت
 287%خالل ال�سبعة �أ�شهر الأويل من العام اجل��اري مقارنة بـ  5306ح�سابا
جديدا يف ال�سبعة �أ�شهر الأويل من العام املا�ضي .2021
وا�ستناداً �إىل بيانات �سوق دبي امل��ايل ،ا�ضافت ال�شركات  2349ح�ساباً جديداً يف

يوليو املا�ضي  2850ح�سابا يف يونيو ،و 2468ح�سابا يف مايو ،و 4258ح�سابا
يف �أبريل ،و 4401ح�ساب يف مار�س و 3231ح�سابا يف فرباير ،و 995ح�سابا يف
يناير.
وا�ستحوذ “بي ات�ش ام كابيتال للخدمات املالية” على الن�صيب الأكرب من ح�سابات
امل�ستثمرين اجلديدة بواقع  3471خالل � 7أ�شهر ،ثم �أبوظبي الإ�سالمي للأوراق
املالية بواقع  2855ح�ساباً ،ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق املالية  2731ح�ساباً
و�أبوظبي التجاري للأوراق املالية  1369ح�ساباً ،يليه “الدولية للأوراق املالية”
 1192ح�ساباً ،و”املجموعة املالية هريمي�س -الإمارات”  1081ح�ساباً.
ونفذت �شركات الو�ساطة يف �سوق دبي املايل ،وعددها � 27شركة� ،أكرث من 1.41
مليون �صفقة خالل ال�سبعة �أ�شهر الأويل من العام اجلاري ،بعد التداول على 40
مليار �سهم ،بقيمة  98.25مليار درهم.

بقيمة  7.6م�ل�ي��ار دره ��م �إم ��ارات ��ي و جت ��اوز ح�ج��م االكتتاب
•• �أبوظبي -وام:
بواقع  5.1م��رة ..وك��ان الطلب قوياً على ال�شريحتني وجاء
�أعلنت دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة ممثلة ب ��وزارة املالية التخ�صي�ص النهائي على ال�سندات لأجل عامني بـ  750مليون
ب�صفتها اجل�ه��ة امل���ص��درة و ب��ال�ت�ع��اون م��ع م���ص��رف الإم� ��ارات درهم ،و�سندات لأجل � 3أعوام بـ  750مليون درهم ،وب�إجمايل
العربية املتحدة املركزي ب�صفته وكيل الإ�صدار والدفع نتائج  1.5مليار درهم للإ�صدار يف املزاد الثالث .وينعك�س النجاح يف
امل ��زاد ال�ث��ال��ث لإ� �ص��دار ��س�ن��دات اخل��زي�ن��ة  /»T-Bonds»/الأ�سعار املميزة املدفوعة بال�سوق والتي مت حتقيقها بفارق 16
املقوّمة بالدرهم الإماراتي ،وذلك �ضمن برنامج �إ�صدار �سندات نقطة �أ�سا�س على �سندات اخلزانة الأمريكية ملدة عامني ،وفارق
اخلزينة بقيمة  9مليارات درهم لعام  2022كما مت ن�شره يف  15نقطة �أ�سا�س على �سندات اخلزانة الأمريكية ملدة � 3أعوام.
تقومي �سندات اخلزينة يف وقت �سابق من هذا العام.
و متت ممار�سة عملية �إع��ادة الإ�صدار /»re-opening»/
ً
و �شهد املزاد الثالث لربنامج �سندات اخلزينة طلباً قويا من قبل يف ه��ذا امل��زاد لبناء حجم �إ� �ص��دارات ال�سندات الفردية بهدف
البنوك ال�ستة /املوزعني الأ�سا�سيني /حيث مت ت�ستلم عطاءات حت�سني ال�سيولة يف ال�سوق الثانوية.

متا�شي ًا مع توجيهات القيادة الر�شيدة بتمكني القطاع ال�صناعي

وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يزور جممع «توازن ال�صناعي» و«ايدج» وي�شيد بالقدرات املتطورة لل�صناعات الوطنية
•• �أبوظبي -وام:

زار معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر،
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،ك ً
ال
م ��ن جم �م��ع “توازن ال�صناعي” التابع
ملجل�س التوازن االقت�صادي “توازن” وهو
املركز الوطني املتكامل لل�صناعات الدفاعية
والأمنية والتكنولوجيا املتقدمة و�صناعات
ال � �ط �ي�ران يف دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ،و�شركات
جم �م��وع��ة “ايدج”� ،إح� � ��دى جمموعات
التكنولوجيا املتقدمة ال��رائ��دة يف العامل
والأكرب يف املنطقة.
ً
ج ��اءت ال��زي��ارة ان���س�ج��ام�ا م��ع م�ستهدفات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة لل�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة وبالتعاون مع وزارة
الدفاع الداعمة لتمكني وحتفيز ال�صناعات
الوطنية وتو�سيع �آف ��اق من��وه��ا وتطورها،
وت�ع��زي��ز تناف�سيتها ال�ع��امل�ي��ة ،ويف �إط ��ار ما
ي�شكله قطاع ال�صناعات الدفاعية من �أهمية
ق�صوى على اعتبارها �أح��د �أه��م القطاعات
ذات الأولوية لوزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة.
وت ��أت��ي ال��زي��ارة� ،ضمن اجل ��والت امليدانية
امل �� �س �ت �م��رة مل �ت��اب �ع��ة �أداء امل �ن �� �ش ��آت وامل� ��دن
واملجمعات ال�صناعية يف الدولة ،وبحث �سبل
حتفيز امل�ستثمرين لال�ستفادة م��ن املزايا
ال�ك�ب�يرة امل�ت��اح��ة ،م��ن خ�لال بيئة الأعمال
اجل ��اذب ��ة ،ووج� ��ود م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل حمفزة
ل�ت��أ��س�ي����س وت �ط��وي��ر امل �� �ش��اري��ع ال�صناعية،
وتوثيق التعاون وتبادل التجارب واخلربات
واحل� � ��وار م ��ع خم�ت�ل��ف اجل� �ه ��ات ،لتطوير
الإج � � � ��راءات واحل ��واف ��ز امل��رت �ب �ط��ة بقطاع
ال�صناعة يف الإمارات.
راف� � ��ق م �ع��ال �ي��ه خ �ل��ال ال � ��زي � ��ارة� ،سعادة
ع �م��ر ال �� �س��وي��دي ،وك �ي��ل وزارة ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ،و� �س �ع��ادة اللواء
الركن الدكتور مبارك بن غافان اجلابري،
ال��وك �ي��ل امل �� �س��اع��د لل��إ� �س �ن��اد وال�صناعات
الدفاعية يف وزارة ال��دف��اع ،و�سعادة �أ�سامة
�أم�ير ف�ضل ،وكيل ال ��وزارة امل�ساعد لقطاع
امل�سرعات ال�صناعية ،وحممد القا�سم ،مدير
�إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا يف الوزارة،
وعلي الها�شمي ،مدير �إدارة �سيا�سات وبرامج
العلوم والتكنولوجيا.
وكان يف ا�ستقبالهم �سعادة طارق عبد الرحيم
احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن
االقت�صادي ،و�سعادة في�صل البناي ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة “ايدج” ،ومن�صور
املال ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة “ايدج”،
وم�ط��ر علي الرميثي ،الرئي�س التنفيذي
لوحدة التطوير االقت�صادي يف “توازن”،
وامل�ه�ن��د���س ف��اي��ز ��ص��ال��ح ال�ن�ه��دي ،الرئي�س
التنفيذي ملجمع ت��وازن ال�صناعي� ،إ�ضافة
�إىل ع��دد من م�س�ؤويل ال�شركات وامل�صانع
العاملة يف جممع توازن ال�صناعي.
وت �ع��رف ال � ��زوار ع �ل��ى خ �ط��ط ت �ط��ور ومنو
امل���ش��اري��ع ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة يف جممع
“توازن” ،وفر�ص النمو والتو�سع يف ظل ما
توفره دولة الإم��ارات من منظومة مواتية
لتعزيز عمل املن�ش�آت ال�صناعية واالرتقاء
بكفاءة الإنتاج ال�صناعي الإماراتي.
واطلع ال��زوار على جهود �شركة “هالكن”،
الرائدة �إقليمياً يف ت�صنيع الذخائر املوجهة

د� .سلطان اجلابر:
 منهجية عمل الوزارة تركز على تنفيذ ر�ؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز دور القطاعال�صناعي يف النمو االقت�صادي امل�ستدام
 بف�ضل دعم القيادة ،ال�صناعة الوطنية ت�شهد تطورات نوعية تعزز م�سرية النمو االقت�صاديامل�ستدام يف الدولة ،وما ر�أيناه اليوم يف «�إيدج» و«جممع توازن ال�صناعي» يدعو للفخر
واالعتزاز بالتقدم التكنولوجي ل�صناعاتنا الوطنية
ب��دق��ة� ،إىل ج��ان��ب خ�ط��ط وع�م�ل�ي��ات �شركة
“�إي ب��ي �آي” ،ال �ت��اب �ع��ة ل �ق �ط��اع املن�صات
والأنظمة يف املجموعة ،وعلى جهود ت�صنيع
وجتميع �أجزاء هياكل الطائرات التي تت�سم
ب�أهمية كبرية ل��رواد �صناعة الطائرات يف
ال �ع��امل ،ك�م��ا اط�ل�ع��وا ع�ل��ى م �ع��دات و�أج ��زاء
ع��ال�ي��ة الأداء م���ص�ن�ع��ة يف ال ��دول ��ة لقطاع
النفط والغاز ،حيث تعترب مرافق الت�صنيع
اخلا�صة بال�شركتني من بني الأكرث تقدماً
يف الدولة.
كما مت خ�لال اجلولة ت�سليط ال�ضوء على
جمموعة “ايدج” الرائدة عاملياً يف جمال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ،ودوره� ��ا ك�إحدى
امل�ؤ�س�سات الوطنية ال �ب��ارزة يف �شبكة رواد
ال�صناعة  4.0مب��ا ي�سهم يف رف��ع قدرات
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة الإم��ارات �ي��ة وتعزيز
ق�ي�م��ة الإن �ت��اج امل�ح�ل��ي يف ال��دول��ة وتطوير
الإم � �ك ��ان ��ات ال �� �س �ي��ادي��ة وت��ر� �س �ي��خ مكانة
الإمارات بو�صفها طرفاً عاملياً هاماً يف قطاع
التكنولوجيا املتقدمة ،ع�بر تبني تقنيات
وحلول ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة  4.0يف
عملياتها ،وتطبيق عمليات ت�صنيع فعالة يف
جماالت ومراحل تطوير منتجاتها و�أي�ضا
متكني م �ب��ادرة “ا�صنع يف الإمارات” من
خالل دعم ومتكني م�صنعي �سال�سل القيمة
يف هذا القطاع احليوي.
الإم�����ارات حققت ت��ق��دم�� ًا ن��وع��ي�� ًا يف
ال�صناعات الدفاعية.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل الدكتور �سلطان

ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر“ :بف�ضل ر�ؤي ��ة القيادة
ومت��ا��ش�ي�اً م��ع توجيهاتها ب��زي��ادة م�ساهمة
ق� �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ة يف ت �ن��وي��ع وا�ستدامة
االقت�صاد ال��وط�ن��ي ،تعمل وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة على تعزيز اال�ستفادة
من املزايا التناف�سية التي توفرها الدولة
ل��دع��م من��و الأع �م��ال يف جميع القطاعات،
خا�ص ًة القطاعات ال�صناعية ،على اعتبارها
�أح��د �أه��م القطاعات ذات الأول��وي��ة ،ولديها
فر�صة كبرية لتحقيق قفزة تنموية كبرية
خ�ل�ال الأع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة ،مب��ا ي��ر��س��خ مكانة
دولة الإمارات وجه ًة عاملية لريادة �صناعات
امل�ستقبل».
و�أ�ضاف“ :دولة الإمارات لديها الكثري من
امل��زاي��ا التناف�سية لتعزيز �سهولة ممار�سة
الأعمال وخف�ض تكلفتها مبا يعود بالنفع
ع �ل��ى اجل �م �ي��ع ،وم ��ن خ�ل�ال دوره � ��ا كجهة
تنظيمية للقطاع ،ت�ه��دف وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة �إىل تطوير منظومة
ال�صناعة الوطنية مبا ي�سهل ويعزز ممار�سة
الأعمال يف القطاع ،وي�سهم يف خلق فر�ص
ذات جدوى اقت�صادية لدعم املُن َتج املحلي.
ويتما�شى ه��ذا النمو م��ع حملة “ا�صنع يف
الإمارات” التي �أطلقتها الوزارة لتعزيز دور
القطاع اخلا�ص يف منو ال�صناعات الوطنية
من خالل املمكنات الت�شريعية والتنظيمية
واللوج�ستية وحلول التمويل الذكي ،ودعم
القدرات الت�صديرية لدخول �أ�سواق جديدة،
كما يوفر برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة
مم� ّك�ن�اً وح��اف��زاً �إ� �ض��اف �ي �اً ل�ل�ق�ط��اع اخلا�ص

لال�ستفادة من هذه الفر�ص».
وقال معاليه“ :متكنت ال�صناعات الدفاعية
يف دول ��ة الإم � ��ارات م��ن خ�ل��ق ف��ر���ص مهمة
ذات ج� ��دوى اق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق النمو،
مب��ا ي �ع��زز امل �� �س �ت �ه��دف��ات ال��وط �ن �ي��ة لزيادة
القيمة الوطنية امل�ضافة للقطاع ال�صناعي
وي��دع��م التقدم يف �أه ��داف وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة �ضمن “م�شاريع
اخلم�سني” وميثل رك�ي��زة �أ�سا�سية يف بناء
ركائز �صلبة للنمو امل�ستقبلي” ،الفتاً �إىل
�أن جميع اجل�ه��ات احلكومية ذات ال�صلة،
وال�شركات الوطنية الكبرية ،وامل�ستثمرين،
واملُ�ص ّنعني مبا فيها وزارة الدفاع وجمل�س
التوزان االقت�صادي وايدج ،ت�ساهم يف تعزيز
اخل�ط��ط اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل �ل��وزارة الرامية
ل �ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة ال �� �ص �ن��اع��ة الوطنية
امل���س�ت��دام��ة وت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دول ��ة الإم� ��ارات
كوجهة عاملية لريادة االبتكار وال�صناعات
املتقدمة».
و�أ�شاد معايل وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة بالدور احليوي لكل من “توازن”
و”ايدج” ،وم ��ا ت �ق��دم��ان��ه م ��ن �صناعات
مبتكرة تدعم تناف�سية ال��دول��ة ،والقدرات
التكنولوجية واللوج�ستية الداعمة جلذب
اال�ستثمارات ،قائ ً
ال“ :ما ر�أيناه اليوم من
ت �ط��ور ،وك �ف ��اءات وق � ��درات ب���ش��ري��ة وطنية
ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى ،ي��دع��و للفخر واالعتزاز
ب���ص�ن��اع��ات�ن��ا ال��دف��اع �ي��ة والتكنولوجية،
واملنتجات والأن�ظ�م��ة املتقدمة التي ت�شكل
عالمة فارقة �إقليمياً وعاملياً».

التكامل واالن�سجام ب�ين امل�ؤ�س�سات
الوطنية �سر النجاح.
ب��دوره �ص ّرح �سعادة ال�ل��واء الركن الدكتور
م � �ب� ��ارك ب� ��ن غ� ��اف� ��ان اجل � ��اب � ��ري الوكيل
امل�ساعد ل�ل�إ��س�ن��اد وال�صناعات الدفاعية:
“تويل وزارة الدفاع اهتماماً كبريا لقطاع
ال�صناعات الدفاعية الوطنية ،حيث و�ضعت
اال�سرتاتيجيات الالزمة و�س ّنت ال�سيا�سات
الداعمة لهذا القطاع احليوي ،وتعمل ب�شكل
مبا�شر وفعّال مع �شركائها اال�سرتاتيجيني
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي وال �ق �ط��اع اخلا�ص
ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل� � �ب � ��ادرات و اخل �ط ��ط ال �ت ��ي من
�ش�أنها حتقيق هذا الأه��داف اال�سرتاتيجية
امل �ك �م �ل��ة مل �ن �ظ��وم��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ستوى تعزيز عمليات الت�صنيع املتقدمة.
حكومة االم��ارات� .إن دعم قطاع ال�صناعات ب ��دوره ق��ال ��س�ع��ادة في�صل ال�ب�ن��اي ،رئي�س
الدفاعية يقع على ر�أ�س اولويات واهتمامات جمل�س �إدارة جمموعة “ايدج”“ :ي�سعدنا
وزارة الدفاع مما �سي�ساهم يف تعزيز و دعم �أن نرحب مبعايل الدكتور �سلطان اجلابر
وال��وف��د امل��راف��ق يف م�ن���ش��آت�ن��ا الت�صنيعية
االقت�صاد الوطني لدولة االمارات.».
ورحب �سعادة طارق عبد الرحيم احلو�سني ،امل�ت�ط��ورة هنا يف جممع ت ��وازن ال�صناعي،
ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �ل ����س ال � �ت� ��وازن حيث ت�أتي هذه الزيارة يف �إطار ا�سرتاتيجية
االقت�صادي /ت��وازن /بزيارة معايل �سلطان �شاملة مت و�ضعها م�ؤخراً بني وزارة ال�صناعة
اجل��اب��ر ،م ��ؤك��داً �أن ال��زي��ارة مت�ث��ل فر�صة والتكنولوجيا املتقدمة وايدج بهدف ت�سريع
للتعريف مبجمع ت��وازن ال�صناعي والدور تبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف
ال �ه ��ام ال� ��ذي ي�ل�ع�ب��ه يف ت �ع��زي��ز من ��و قطاع جميع جماالت تطوير منتجاتنا �سعياً �إىل
ال�صناعات الدفاعية والأمنية بالدولة من تعزيز عمليات الت�صنيع املتقدمة يف قطاع
خ�ل�ال ال��دع��م ال ��ذي ي��وف��ره للم�ستثمرين الدفاع بدولة الإم��ارات مبا يجعلها م�ؤهلة
وامل��وردي��ن ورواد الأع �م��ال ويف ت�ع��زي��ز منو لت�صديرها عاملياً .وت�ؤكد زي��ارة اليوم على
ال ��دور امل�ه��م ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه اي ��دج ك�إحدى
القطاع.
وذكر �أن جمل�س التوازن االقت�صادي وجممع ال�ك�ي��ان��ات ال��وط�ن�ي��ة ال��رائ��دة يف ال�صناعة
توازن ال�صناعي ي�سعيان للإ�سهام يف تعزيز  ،4.0وال�ت��ي ت��زاول ن�شاطها مب��ا يتما�شى
موقع دولة الإمارات العربية املتحدة كوجهة
جاذبة لال�ستثمارات ولرت�سيخ الدور الذي
تلعبه ال�شراكات يف القطاع ال�صناعي.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة ط��ارق احلو�سني �أن زيارة
معاليه �أكدت �أي�ضاً مدى الرتحيب والدعم
الذي تبديه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف
املجمع حلملة “ا�صنع يف الإمارات” والتي
�أط�ل�ق�ت�ه��ا وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ،م�ضيفاً �أن احلملة ت�شكل دفعة
قوية خلطط حتفيز ودعم قطاعات الأعمال
ال�صغرية واملتو�سطة وال�ن�م��و االقت�صادي
بالدولة.

مع ا�سرتاتيجية و�أهداف م�شروع الـ 300
مليار الذي �أطلقته الوزارة».
م ��ن اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن “ايدج” وهي
جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات،
ت���ص�ن��ف ب�ي�ن �أك �ب��ر � � 25ش��رك��ة ع��امل �ي �اً يف
ال�صناعات الدفاعية ،وتعمل على تزويد
ال�سوق بتقنيات مبتكرة ،وخدمات متطورة
ب���س��رع��ة وك �ف��اءة �أك �ب�ر ،ك�م��ا ت �ق��وم بابتكار
م �ن �ت �ج��ات م �ت �ق��دم��ة ت���س�ت�ب��ق م ��ن خاللها
��س�ي�ن��اري��وه��ات خم��اط��ر ال �غ��د وت��ر ّك��ز على
اجل �م��ع م��ا ب�ي�ن االب �ت �ك��ار ال �ت �ج��اري ود ّق ��ة
احل �ل��ول ال��دف��اع �ي��ة ،ك�م��ا ُت�ع�ت�بر “ايدج”
واح��دة بني �أب��رز اجلهات الرائدة يف جمال
ت� �ق ��دمي وت �ط �ب �ي �ق��ات وم� � �ب � ��ادرات ال� �ث ��ورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى دولة
الإمارات.
ي �� �ش��ار �إىل �أن جم �م��ع ت� � ��وازن ال�صناعي
التابع ملجل�س التوازن االقت�صادي ،والذي
يهدف لتمكني قطاع ال�صناعات الدفاعية
والأمنية و�صناعات الطريان بالدولة ،ولأن
يكون مرك ًزا عامل ًيا لل�صناعات ،يقدم حزمة
ام �ت �ي��ازات متكاملة ل�ل�ع�ق��ارات ال�صناعية،
ت���ش�م��ل امل ��راف ��ق ال �� �ص �ن��اع �ي��ة املتخ�ص�صة
مل �خ �ت �ل��ف �أن � � � ��واع ال �� �ص �ن ��اع ��ات الدفاعية
و�صناعات ال�ط�يران� ،إ�ضافة �إىل الأرا�ضي
ال�صناعية وال��ور���ش وامل�ستودعات و�صاالت
العر�ض ومكاتب جمهزة بالكامل وخمتلف
�أن��واع امل�ساكن للموظفني ،وذل��ك يف �أجواء
اجتماعية ت�ساهم يف تعزيز النمو والتو�سع
للم�ستثمرين �سواء يف منطقة العجبان او
يف جممع نربا�س العني يف مدينة العني.
وين�ضوي حت��ت مظلته ع�شرات ال�شركات
وامل�صانع املعنية بالتكنولوجيا واالبتكار
والبحث والتطوير يف القطاعات الدفاعية
والأم�ن�ي��ة ،ولديها جم��االت تركيز حمددة
يف ق�ط��اع ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة والأمنية،
و�صناعات ال�ط�يران وملحقاتها ،واملرافق
ال�صناعية ،و�أن�ظ�م��ة االت���ص��ال والتعليم.
كما يقدم امتيازات متكاملة لال�ستثمارات
ال�صناعيةوحلول�صناعيةتطويريةتناف�سية
مبتكرة لتمكني رواد االعمال وامل�ستثمرين
يف انتاج �أحدث املوا�صفات الفنية والتقنية
ح�سب امل��وا��ص�ف��ات واال� �ش�تراط��ات العاملية
ل�صناعات ا�سرتاتيجية وحيوية ،تعزز النمو
االقت�صادي يف الدولة يف �صناعة التطبيقات
ال�صناعية والتكنولوجيا ،ومب��ا ي�سهم يف
تعزيز النمو والتو�سع للم�ستثمرين �سواء
يف منطقة العجبان �أو يف جممع نربا�س
العني يف مدينة العني.
ي��ذك��ر �أن وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ت �ع �م��ل يف �إط � ��ار م�ستهدفاتها
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لتمكني وحت�ف�ي��ز القطاع
ال�صناعي يف ال��دول��ة ،وتعزيز مكانة دولة
الإم� ��ارات كوجهة عاملية ل��ري��ادة �صناعات
امل�ستقبل ،وتتعاون م��ن ال�شركات الكربى
يف ذل � ��ك ،وق � ��د ان �� �ض��م جم �ل ����س ال� �ت ��وازن
االق�ت���ص��ادي م ��ؤخ��راً �إىل ب��رن��ام��ج القيمة
الوطنية امل�ضافة الذي ت�شرف الوزارة على
تنفيذه ،مع نخبة من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات الوطنية ،وال��ذي جنح يف �إعادة
ت��وج �ي��ه م��ا ي �ق��ارب  41م �ل �ي��ار دره� ��م �إىل
االقت�صاد الوطني خالل .2021

«�سوق �أبوظبي للأوراق املالية» يرحب ب�إدراج �شركة �شيمريا كابيتال �صندوق م�ؤ�شرات متداول جديدا
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �أم�س �شركة �شيمريا كابيتال املتخ�ص�صة يف ت�أ�سي�س
و�إدارة ��ص�ن��ادي��ق اال��س�ت�ث�م��ار وم�ق��ره��ا �أب��وظ�ب��ي والتابعة
ل�شركة �شيمريا لال�ستثمار �إط�ل�اق “ �صندوق �شيمريا
�ستاندرد �آند بورز تركيا �شريعة املتداول” وهو �صندوق
ا�ستثمار متداول �شفاف ووحداته قابلة لال�ستبدال ب�شكل
ك��ام��ل ،و�سيتتبع ح��رك��ة الأ��س�ه��م امل�ت��واف�ق��ة م��ع ال�شريعة
الإ�سالمية املدرجة ببور�صة �إ�سطنبول.
و�سيتم �إدراج �صندوق �شيمريا �ستاندرد �آن��د ب��ورز تركيا
�شريعة املتداول ب�سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،فئة /ب/
ذات العائد املوزع ،و�سيقوم ال�صندوق بتوزيع الأرباح التي
يتلقاها كلما توفرت.
وميثل �صندوق �شيمريا �ستاندرد �آند بورز تركيا �شريعة
املتداول �ساد�س �صندوق فرعي يتم �إطالقه ملحاكاة �أحد
امل�ؤ�شرات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك حتت
مظلة ��ص�ن��دوق ��ش�ي�م�يرا الأ��س��ا��س��ي امل���س�ج��ل ل��دى هيئة

الأوراق املالية وال�سلع.
ومت �إن �� �ش��اء ال �� �ص �ن��دوق مل �ح��اك��اة امل ��ؤ� �ش��ر اال�سرت�شادي
«20/S&P Turkey Shariah Liquid 35
 ،»Capped Indexوه��و م�ؤ�شر مت ا�ستحداثه من
قبل م�ؤ�س�سة  S&P Dow Jones Indicesلقيا�س
�أداء �أكرب ال�شركات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية من
حيث ال�سيولة واملدرجة يف بور�صة �إ�سطنبول.
و �أو� �ض��ح �سيد ب�صر �شعيب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
��ش�ي�م�يرا ك��اب�ي�ت��ال� ،أن �إط �ل�اق ��ش��رك��ة ��ش�ي�م�يرا كابيتال
ل�صندوقها التا�سع من نوعه �سيعزز من النطاق والتنوع
ال ��ذي تتمتع ب��ه ��ص�ن��ادي��ق امل ��ؤ� �ش��رات امل �ت��داول��ة التابعة
ريا �إىل �أن ال�صناديق التابعة لل�شركة تزود
لل�شركة ،م�ش ً
امل�ستثمرين ب�آلية مبا�شرة لال�ستثمار يف �أك�بر و�أن�شط
�أ��س��واق امل��ال يف ال�ع��امل ،وت�سهم يف تعزيز وتعميق �أ�سواق
ر�أ�س املال الإماراتية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال �سعيد ح�م��د ال�ظ��اه��ري الع�ضو املنتدب
وال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���س��وق �أب��وظ �ب��ي ل�ل ��أوراق املالية:

“نرحب ب�إدراج �شركة �شيمريا كابيتال ل�صندوق م�ؤ�شرات
م �ت��داول ج��دي��د يف ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال�ي��ة ،وهي
خطوة تدعم جهودنا امل�ستمرة لتح�سني م�ستويات �سيولة
ال�سوق وتعزيز مكانته وجهة �إقليمية ملختلف فئات �صناديق
امل�ؤ�شرات املتداولة املتخ�ص�صة قطاعياً وجغرافياً.
و �أ�ضاف �أن �سوق �أبوظبي للأوراق املالية مي�ضي قدماً يف
تنفيذ ا�سرتاتيجيته الرامية �إىل طرح جمموعة وا�سعة
من املنتجات واخلدمات املبتكرة التي تتيح للم�ستثمرين
م ��رون ��ة وف ��ر� �ص �اً �أك �ث��ر ل �ل �ت �ح��وط وت �ن��وي��ع حمافظهم
اال�ستثمارية.ي�أتي �إطالق ال�صندوق اجلديد بعد النجاح
الذي �شهده �إطالق �صندوقي م�ؤ�شرات متداولة متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية يتبعان حركة م�ؤ�شري �إ���س �آند
بي الواليات املتحدة يف يوليو املا�ضي� ،إىل جانب �إطالق
�صندوقني �آخرين مدرجني ب�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
يف وق��ت �سابق من العام اجل��اري ،وهما �صندوق �شيمريا
�ستاندرد �آن��د ب��ورز ال�سعودية �شريعة امل�ت��داول و�صندوق
�شيمريا �ستاندرد �آند بورز الكويت �شريعة املتداول.
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 3.44تريليون درهم �أ�صول القطاع امل�صريف الإماراتي بنهاية مايو املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن م�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي عن ارت�ف��اع �إج�م��ايل الأ��ص��ول امل�صرفية
�شام ً
ال �إىل  3.442تريليون دره��م يف نهاية مايو املا�ضي ،بزيادة على
�أ�سا�س �شهري بن�سبة � 2.9%أو ما يعادل  97.9مليار درهم مقارنة بنحو
 3.344تريليون درهم يف ابريل .2022
و�أو�ضح امل�صرف املركزي يف تقرير التطورات النقدية وامل�صرفية ل�شهر
مايو � ،2022أن الأ��ص��ول امل�صرفية ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
� 8.2%أو ما يعادل  260.7مليار درهم مقارنة بنحو  3.182تريليون
درهم يف مايو .2021
وارتفع �إجمايل االئتمان امل�صريف �إيل  1.865تريليون دره��م يف نهاية

مايو املا�ضي ب��زي��ادة على �أ��س��ا���س �شهري بن�سبة � 2.65%أو م��ا يعادل
 48.1مليار درهم مقارنة بنحو  1.817تريليون درهم يف ابريل ال�سابق
عليه ،وذلك نتيجة زيادة بن�سبة  3%يف االئتمان املحلي مقابل انخفا�ض
بن�سبة  0.1%يف االئتمان الأجنبي.
وعزا امل�صرف املركزي الزيادة يف االئتمان املحلي �إىل ارتفاع بن�سبة 1.4%
يف االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي وبن�سبة  1.3%يف االئتمان املمنوح
للقطاع ال �ع��ام “اجلهات ذات ال�صلة باحلكومة” وبن�سبة  3.5%يف
االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص وبن�سبة  16.9%يف االئتمان املمنوح
للم�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية.
وارتفع �إجمايل الودائع امل�صرفية على �أ�سا�س �شهري بن�سبة  1.6%من
 2.008تريليون دره��م يف نهاية ابريل املا�ضي �إىل  2.040تريليون

دره��م يف نهاية مايو  ،2022وذل��ك نتيجة ارتفاع بن�سبة  2%يف ودائع
املقيمني مقابل انخفا�ض بن�سبة  1.2%يف ودائع غري املقيمني.
و�أرج ��ع امل��رك��زي ارت �ف��اع ودائ ��ع املقيمني نتيجة زي ��ادة بن�سبة 10.6%
و 6.1%و 0.02%يف ودائع القطاع احلكومي وودائع القطاع العام ،ويف
ودائع القطاع اخلا�ص على التوايل ،فيما انخف�ضت ودائع امل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفية بن�سبة .18%ووفق تقرير امل�صرف امل��رك��زي ،انخف�ض
عر�ض النقد “ن ”1ي�شمل النقد املتداول خارج البنوك  +الودائع النقدية
“احل�سابات اجل��اري��ة واحل���س��اب��ات حت��ت الطلب ل��دى البنوك” بن�سبة
 2.8%من  730.4مليار درهم يف نهاية ابريل �إىل  710.1مليار درهم
يف نهاية مايو  ،2022وذلك نتيجة تراجع مبقدار  4.6مليارات درهم
يف النقد املتداول خارج البنوك وانخفا�ض مبقدار  15.7مليار درهم يف

الودائع النقدية.وارتفع عر�ض النقد “ن ”2ي�شمل “ن + ”1الودائع
�شبه النقدية “الودائع لأج��ل وال��ودائ��ع االدخ��اري��ة للمقيمني بالدرهم
وودائ ��ع املقيمني بالعمالت الأج�ن�ب�ي��ة “ بن�سبة  0.1%م��ن 1.567
تريليون دره��م يف نهاية ابريل � 2022إىل  1.568تريليون دره��م يف
نهاية مايو املا�ضي ،وذل��ك نتيجة زي��ادة مب�ق��دار  21.1مليار دره��م يف
الودائع �شبه النقدية على الرغم من انخفا�ض “ن.»1
وزاد عر�ض النقد “ن ”3ي�شمل “ن  + ”2ودائع احلكومة لدي البنوك
العاملة يف الدولة وكذلك ل��دى امل�صرف املركزي” بن�سبة  1.7%من
 1.858تريليون درهم يف نهاية ابريل املا�ضي �إىل  1.89تريليون درهم
يف نهاية مايو  ،2022وذلك نتيجة ارتفاع عر�ض النقد “ن ،”2وزيادة
الودائع احلكومية مبقدار  30.8مليار درهم.

بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك وا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية
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غرفة عجمان تنظم ملتقى الأعمال «عجمان ـ �إندوني�سيا»
•• عجمان ـ الفجر

ن�ظ�م��ت غ��رف��ة جت� ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ع �ج �م��ان ملتقى
الأع �م��ال “عجمان ـ �إندوني�سيا” ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة الإندوني�سية،
حيث يهدف امللتقى �إىل تعزيز التعاون امل�شرتك
وا��س�ت�ع��را���ض ال�ف��ر���ص والإم �ك��ان �ي��ات امل�ت��اح��ة لدى
البلدين يف ال�ع��دي��د م��ن القطاعات وع�ل��ى ر�أ�سها
ق �ط��اع امل�ن���س��وج��ات وامل�لاب ����س ،ك�م��ا ي��وف��ر امللتقى
قناة توا�صل مبا�شرة لزيادة التعاون بني �أ�صحاب
الأع�م��ال م��ن البلدين ،وذل��ك �ضمن جهود غرفة
عجمان لتنويع �شراكاتها وتعاونها االقت�صادي مع
كافة الدول.
ح�ضر امللتقى يف فندق فريمونت عجمان� ،سعادة
�سامل ال�سويدي مدير عام غرفة عجمان و�سعادة
ك .ج��ان��درا ن�ي�ج��ارا ـ القن�صل ال�ع��ام للجمهورية
الإندوني�سية بدبي ،وحممد علي اجلناحي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع ت�ن�م�ي��ة ال �ت �ج��ارة والعالقات
الدولية ونا�صر الظفري املدير التنفيذي لقطاع
دعم الأع�ضاء واالبتكار ومروان حارب مدير �إدارة
ال�تروي��ج وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،وخ��ال��د ال�شام�سي
م��دي��ر �إدارة ال ��درا�� �س ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة يف غرفة
عجمان.
كما ح�ضر من جانب دائ��رة التنمية االقت�صادية
ال���ش�ي��خ ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ح �م��دان ال�ن�ع�ي�م��ي ،مدير
ق�سم تنمية ال�صادرات والأعمال ،و�شارك يف �أعمال
امللتقى دائرة البلدية والتخطيط ،ودائرة التنمية
االقت�صادية ،ودائ��رة التنمية ال�سياحية بعجمان،
وم �ن �ط �ق��ة ع �ج �م��ان احل � ��رة ،وع � ��دد م ��ن �أ�صحاب

الأع �م��ال وامل���ص��ان��ع وال���ش��رك��ات العاملة يف جمال
املالب�س والغزل والن�سيج.
ويف ب��داي��ة امللتقى رح��ب ��س�ع��ادة ��س��امل ال�سويدي
ب��احل �� �ض��ور و�أك � ��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة امل�ل�ت�ق��ى ودوره يف
ا��س�ت�ع��را���ض ال �ف��ر���ص واالم �ك��ان �ي��ات امل �ت��اح��ة لدى
البلدين يف قطاع املن�سوجات واملالب�س ،مو�ضحاً �أن
�إم��ارة عجمان تتميز مبجموعة رائدة من م�صانع
املالب�س واملن�سوجات ،ليعد قطاع �صناعة املالب�س
من �أبرز القطاعات التي ت�شهد منواً مطرداً وتوفر
فر�ص ا�ستثمارية واعدة ،االمر الذي يعك�س �أهمية
ملتقى ال�ي��وم ودوره يف فتح �شراكات ج��دي��دة بني
البلدين.
وق ��ال “و�صلت �أع� ��داد م���ص��ان��ع امل�لاب����س والغزل
والن�سيج يف االم��ارة �إىل  47م�صنعاً خ�لال العام
 2021وبن�سبة منو قدرها  13%مقارنة بالعام
 ،2020ك�م��ا ارت �ف��ع ح�ج��م � �ص��ادرات االم ��ارة من

منتجات امل�لاب����س وال �غ��زل والن�سيج خ�لال العام
 2021بن�سبة من��و  43%ع��ن ال �ع��ام ،2020
وتتنوع اال�سواق امل�ستوردة ملنتجات م�صانع املالب�س
بحيث تت�صدر اململكة العربية ال�سعودية قائمة
ال��دول احلالية تليها الواليات املتحدة االمريكية
ثم الكويت وجمهورية الكونغو الدميوقراطية».
و�أك��د مدير ع��ام غرفة عجمان �أن �إم ��ارة عجمان
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان
رئي�س املجل�س التنفيذي ،حتر�ص على توفري بنية
حتتية وخدمية ب�أعلى م�ستويات اجلودة والتناف�سية
ل�ضمان ا�ستدامة و�سهولة ممار�سة االعمال بهدف
تعزيز منو قطاعات “التجارة وال�صناعة وال�سياحة
والتعليم وال�صحة وغريها من القطاعات».
من جانبه� ،أكد �سعادة ك .جاندرا نيجارا ـ القن�صل

م�صرف «�أبوظبي الإ�سالمي» يح�صد لقب
ً
ابتكارا يف العامل»
«امل�صرف الإ�سالمي الأكرث
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل��ن م�صرف �أبوظبي الإ��س�لام��ي ،جمموعة اخلدمات
املالية الإ��س�لام�ي��ة ال��رائ��دة ال�ي��وم ،ح�صوله على جائزة
“امل�صرف الإ�� �س�ل�ام ��ي الأك �ث ��ر ابتكاراً” م ��ن جملة
“�إ�سالميك فاينان�س نيوز” ،مب��ا يعزز مكانة امل�صرف
كرائد يف جمال االبتكار امل�صريف وم�ساهم فاعل يف �صياغة
م�ستقبل اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية .كما ح�صد على
جائزة “�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي خا�ص” و”�صفقة العام
يف م�صر” و”�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي لإدارة اخلزانة».
وتعد جوائز جملة “�إ�سالميك فاينان�س نيوز” من �أعرق
اجلوائز التي تك ّرم امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع ال�صريفة
الإ�سالمية التي برهنت على ريادتها وقدرتها االبتكارية.
وم�ن��ذ �إط�لاق �ه��ا يف ع��ام  ،2006جن�ح��ت ج��وائ��ز جملة
“�إ�سالميك فاينان�س نيوز” يف تر�سيخ مكانتها و�أهميتها
بالن�سبة للم�صارف الإ�سالمية ،وذلك بالتزامن مع تنامي
الطلب على املنتجات واخلدمات امل�صرفية املتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل .ويتم
اختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم ت�ضم يف ع�ضويتها
خ�براء م�ستقلني يقومون بتحكيم امل�شاركات ب�ن��ا ًء على
جمموعة من املعايري املحددة م�سب ًقا .وتك ّرم جوائز جملة
“�إ�سالميك فاينان�س نيوز” امل�صارف الإ�سالمية الأكرث
ابتكا ًرا على م�ستوى العامل وامل�ب��ادرات واال�سرتاتيجيات
ال��رائ��دة التي تعزز ق��درات ال�صريفة الرقمية والتحول
الرقمي.
وي �ع��د م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإٍ� �س�ل�ام��ي م��ن رواد االبتكار
الرقمي ،حيث �أطلق العديد من امل�ب��ادرات ال��رائ��دة التي
ت�ستفيد من التقنيات املالية النا�شئة .وقدم خالل العام
امل��ا��ض��ي ع ��ددًا م��ن امل �ب��ادرات ال��رق�م�ي��ة ،م��ن بينها تعزيز
القدرات الرقمية لعمالئه من خالل �إمكانية فتح و�إدارة
احل�سابات عن بُعد من خالل نظام التعرف على الوجه

املرتبط مبن�صة وزارة الداخلية .و�إط�لاق خدمة درد�شة
م�صرفية خل��دم��ة ال�ع�م�لاء يف دول��ة الإم � ��ارات .ومن�صة
“�أموايل” ،التي تقدم �أول م�صرف رقمي �إ��س�لام��ي يف
العامل ي�ستهدف فئة ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 8و 18عامًا ،بالإ�ضافة �إىل �أجهزة “ال�ص ّراف الذكي”
التي تقدم خدمات رقمية متكاملة يف العديد من �أفرعه
املنت�شرة على م�ستوى الدولة .ف�ض ً
ال عن �إتاحة الفر�صة
�أم��ا مطوري التقنيات املالية ال�ستخدام واجهة برجمة
التطبيقات اخلا�صة بامل�صرف لتطوير تطبيقات خا�صة
بهم.
وقال نا�صر عبداهلل العو�ضي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي“ :نفخر يف م�صرف �أبوظبي
الإ��س�لام��ي باحل�صول على ه��ذه اجل��وائ��ز املرموقة التي
ك ّرمت جهود ف��رق عمل امل�صرف ور�سخت مكانته ك�أحد
�أك �ث�ر م��ؤ��س���س��ات ال���ص�يرف��ة الإ� �س�لام �ي��ة اب �ت �ك��ا ًرا .فقد
متكن امل�صرف من موا�صلة تنفيذ ا�سرتاتيجيته للنمو
واال�ستفادة من قدراته الرقمية املتقدمة ،لتقدمي حلول
مبتكرة ورائ��دة لعمالئنا .ونفخر مبا حققناه من متيز
من خ�لال تزويد عمالئنا ب�أف�ضل اخل��دم��ات واملنتجات
التي توفر لهم فر�صاً جديدة للنمو .وفيما نتطلع نحو
امل�ستقبل ،ف�إننا ن�ؤكد على موا�صلة امل�ضي قدمًا لتنفيذ
بنود �أجندتنا اخلا�صة باالبتكار واال�ستفادة من فر�ص
النمو والتقنيات النا�شئة ،مع الرتكيز يف ذات الوقت على
تبني مبادئ اال�ستدامة واحلوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة ال�شركات».
جدير بالذكر� ،أن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي قد ح�صل
على العديد من اجل��وائ��ز خ�لال الأع��وام املا�ضية لأدائه
املتميز يف قطاع ال�صريفة الإ�سالمية ،كان �آخرها ح�صوله
على ج��ائ��زة “�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي رقمي” وجائزة
“�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي مبتكر” من جملة “جلوبال
فاينان�س».

العام للجمهورية الإندوني�سية بدبي� ،أن امللتقى
ميثل �إم�ت��دادا لتقوية العالقات االقت�صادية بني
�إندوني�سيا وعجمان ال�سيما يف وج��ود م�س�ؤولني
من اجلهات احلكومية املعنية بال�ش�أن االقت�صادي
وجم�م��وع��ة م��ن �أ� �ص �ح��اب الأع �م��ال وال�ع��ام�ل�ين يف
قطاع املن�سوجات واملالب�س.
و�أ��ض��اف “ �أن جمهورية اندوني�سيا متتلك �سوقاً
�ضخماً يف جمال �صناعة وجتارة املالب�س واالزياء
مما �سيعزز التعاون يف هذا املجال احليوي ويفتح
�آفاقا لل�شراكة بني �أ�صحاب االعمال من البلدين».
ه ��ذا و� �ش �ه��دت اع �م��ال امل�ل�ت�ق��ى ع��ر���ض م��ن جانب
منطقة عجمان احل��رة مت خالله ت�سليط ال�ضوء
على الفر�ص واالم�ك��ان�ي��ات التي توفرها منطقة
ع �ج �م��ان احل� ��رة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن و� �ض �م��ان �سهولة
ممار�سة االع�م��ال ،كما �إ�ستعر�ضت دائ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة بعجمان �أب ��رز م�ق��وم��ات اال�ستثمار

يف عجمان وال�ف��ر���ص املتاحة يف الإم ��ارة ،وقدمت
دائرة التنمية ال�سياحية عر�ضا للح�ضور حول ما
تتمتع به الإم��ارة من قطاع �سياحي رائ��د يتتميز
بالتنوع وال�شمولية ،كا ا�ستعر�ضت دائ��رة البلدية
وال�ت�خ�ط�ي��ط ب�ع�ج�م��ان ن �ب��ذة ح��ول م���ش��روع احلي
ال�تراث��ي ودوره يف احلفاظ على املباين الرتاثية
يف املنطقة وزيادة جذب ال�سياح للمناطق الرتاثية
وال�تروي��ج لل�سياحة الرتاثية الثقافية يف املدينة
وخلق فر�ص عمل جديدة.
و�شملت �أعمال امللتقى ا�ستعرا�ض لعدد من ال�شركات
وامل�صانع امل�شاركة ونبذة حول منتجاتها بهدف بحث
فر�ص ال�شراكة والتعاون وعقد ال�صفقات املحتملة
بني �أ�صحاب االعمال ،كما �أكد احل�ضور على اهمية
امللتقى ودوره يف توفري قناة فعالة لزيادة التعاون
االقت�صادي القائم بني البلدين وفر�صة لتكثيف
التعاون وال�شراكة وزي��ادة حجم التجارة البينية

ال�سيما يف قطاع املالب�س واملن�سوجات.
وق ��ام حم�م��د اجل�ن��اح��ي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
تنمية التجارة والعالقات الدولية ،بتكرمي اجلهات
امل �� �ش��ارك��ة يف امل�ل�ت�ق��ى ،و�أك� ��د ع�ل��ى �أه �م �ي��ة تكثيف
اللقاءات امل�ستقبلية وتبادل الزيارات وامل�شاركة يف
الفعاليات واملعار�ض التي ينظمها البلدين.
و�أو�� �ض ��ح �أن غ��رف��ة ع �ج �م��ان ب��ال �ت �ع��اون م��ع كافة
�شركائها من اجلهات املعنية بال�ش�أن االقت�صادي
ت��رح��ب ب �ك��اف��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن و�أ� �ص �ح��اب االعمال
م��ن اجل �م �ه��وري��ة االن��دون�ي���س�ي��ة وت ��ؤك��د حر�صها
على توفري بيئة �أع�م��ال ج��اذب��ة وداع�م��ة ،كما �أكد
على ��ض��رورة �إ�ستمراية التوا�صل املبا�شر وتبادل
الزيارات وعقد امللتقيات النوعية لتعزيز الروابط
االقت�صادية بني البلدين وتوفري من�صات لل�شراكة
والتعاون وتبادل ال�صفقات بني جمتمعي االعمال
يف عجمان واندوني�سيا.

دبي وجهة عاملية لل�سياحة العالجية يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية

•• دبي -وام:

�شهدت ال�سياحة العالجية يف دبي �إقباال كبريا
م��ن امل��ر� �ض��ى ال��داخ �ل �ي�ين وال��دول �ي�ي�ن و�ضمن
خمتلف التخ�ص�صات الطبية خالل العام املا�ضي
 2021وال �ع��ام اجل ��اري  2022م��ا ي ��ؤك��د �أن
الإم��ارة �أ�ضحت وجهة عاملية للمر�ضى وطالبي
الإ�ست�شفاء الآمن واملميز ويعك�س كفاءة القطاع
ال�صحي مبن�ش�آته املتطورة وك��وادره املتخ�ص�صة
وكافة الطواقم الطبية العاملة فيه .
و ا�ستقبلت دبي حوايل � 630ألف �سائح �صحي
دويل خالل عام  ..2021فيما بلغت النفقات
الطبية للمر�ضى الدوليني قرابة  730مليون
دره ��م وه��ي �أرق� ��ام قيا�سية �إذا م��ا مت ح�سابها
وتقديرها وفقا لظروف جائحة “كوفيد19-
“العاملية التي ت�سببت خالل العامني املا�ضيني
يف �إحداث حالة من الركود دوليا لهذا النوع من
ال�سياحة .و�أو�ضحت �إح�صائيات هيئة ال�صحة
ب��دب��ي �أن معظم ال�سائحني ال��ذي��ن وف ��دوا �إىل
�إم� ��ارة دب��ي ب�ه��دف ال �ع�لاج والإ��س�ت���ش�ف��اء كانوا
م��ن ال��دول الآ��س�ي��وي��ة بن�سبة  38باملائة تليها
دول �أوروب��ا ورابطة ال��دول امل�ستقلة بن�سبة 24
باملائة وال ��دول العربية ودول جمل�س التعاون

اخلليجي بن�سبة  22ب��امل��ائ��ة م�ن��وه��ة ب ��أن 55
باملائة من ال�سائحني ال�صحيني الدوليني كانوا
م��ن ال��ذك��ور و 45ب��امل��ائ��ة م��ن الإن ��اث .وج ��اءت
العيادات متعددة التخ�ص�صات يف مقدمة املن�ش�آت
الطبية التي ا�ستقبلت املر�ضى وبن�سبة بلغت 70
باملائة ثم العيادات املتخ�ص�صة بن�سبة 16باملائة
تليها امل�ست�شفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد
بن�سبة  14باملائة .ووف�ق��ا لإح�صائيات الهيئة
متثلت التخ�ص�صات الطبية ال�ث�لاث��ة الأكرث
ج ��ذب ��ا ل �ل �� �س��ائ �ح�ين ال �� �ص �ح �ي�ين يف الأم ��را� ��ض
اجل �ل��دي��ة ب�ن���س�ب��ة  43ب��امل��ائ��ة وط ��ب الأ�سنان
بن�سبة  18باملائة ث��م ط��ب الن�ساء بن�سبة 16
باملائة ..كما �أقبل ال�سائحون الذين قدموا �إىل
دبي من ثالث قارات هي �آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا
وذل��ك على تخ�ص�صات طبية �أخ��رى مبعدالت
م�ت�ف��اوت��ة �شملت ج��راح��ة ال�ع�ظ��ام واجلراحات
التجميلية وط��ب العيون وع�لاج��ات اخل�صوبة
وال�صحة والإ�ست�شفاء .و�شهدت جمموعة من
التخ�ص�صات الطبية زي��ادة ملحوظة يف ن�سبة
الإقبال من ال�سائحني ال�صحيني حيث ا�ستحوذ
“ ط��ب الأ�سنان” ع�ل��ى ن�سبة  45ب��امل��ائ��ة من
املر�ضى من دول جمل�س التعاون اخلليجي ثم
ال��دول الآ�سيوية بن�سبة بلغت  28باملائة تليها

ال��دول الأوربية بن�سبة  15باملائة ..فيما بلغت
ن�سبة الإق�ب��ال على “طب الأم��را���ض اجللدية”
 31باملائة من الدول الآ�سيوية و 27باملائة من
ال��دول الأوروب�ي��ة و  26باملائة من دول جمل�س
التعاون اخلليجي والدول العربية ..بينما بلغت
ن�سبة �إقبال املر�ضى على “طب �أمرا�ض الن�ساء”
 57باملائة من الدول الآ�سيوية و 15باملائة من
ال��دول الأوروب�ي��ة و  13باملائة من دول جمل�س
التعاون وال��دول العربية ..يف حني بلغت ن�سبة
الإقبال على “طب جراحة العظام”  36باملائة
م��ن ال��دول الآ��س�ي��وي��ة و  29باملائة م��ن الدول
الأوروبية و 17باملائة من دول جمل�س التعاون
والدول العربية .
و�إ��س�ت�ق�ط��ب “طب العيون” ن�سبة ب�ل�غ��ت 33
ب��امل��ائ��ة م��ن ال���س��ائ�ح�ين ال���ص�ح�ي�ين م��ن ال ��دول
الآ�سيوية و  23باملائة من دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة و  18ب��امل��ائ��ة من
الدول الأفريقية ..فيما بلغت ن�سبة املر�ضى على
“طب عالج اخل�صوبة “  34باملائة من الدول
الآ�سيوية و  24باملائة من ال��دول الأفريقية و
 19باملائة م��ن ال��دول الأوروب �ي��ة وعلى ط��ب “
اجل��راح��ات التجميلية “  36ب��امل��ائ��ة م��ن دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي وال � ��دول العربية

و 31باملائة من ال��دول الأوروب�ي��ة و  14باملائة
م ��ن ال � ��دول الآ�� �س� �ي ��وي ��ة.ويف جم ��ال “ال�صحة
العامة والإ�ست�شفاء” بلغت ن�سبة املر�ضى من
ال ��دول الأوروب �ي ��ة  45ب��امل��ائ��ة ث��م دول جمل�س
التعاون اخلليجي وال��دول العربية بن�سبة 25
باملائة تلتها الدول الآ�سيوية بن�سبة  12باملائة
.وتعك�س هذه الإح�صائيات �إقبال �أع��داد كبرية
م��ن ال�سائحني ال�صحيني م��ن دول لها تاريخ
طويل يف الطب ماي�ؤكد التطور ال��ذي و�صلت
�إليه املن�ش�آت الطبية يف دبي �سواء احلكومية �أو
اخلا�صة �أو املتعددة اجلن�سيات وامل�ستوى الرفيع
ل�ل�ك�ف��اءات الطبية ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ت�ل��ك املن�ش�آت
وقيمة التنوع يف التخ�ص�صات الدقيقة .
وت��أت��ي ه��ذه الإجن ��ازات �ضمن اجلهود امل�ستمرة
التي تقوم بها هيئة ال�صحة بدبي لرفع م�ستوى
كفاءة وج��ودة اخلدمات ال�صحية التي تقدمها
امل�ن���ش��آت ال���ص�ح�ي��ة يف الإم � ��ارة ل�ت�ك��ون مواكبة
لأف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية التي تركز
ع�ل��ى ��س�لام��ة امل��ر� �ض��ى ومب ��ا ي �ع��زز م��ن القدرة
التناف�سية للمنظومة ال�صحية بدبي كوجهة
مثالية لل�سياحة ال�صحية والعالجية ووجهة
رائدة يف جمال التعليم الطبي والبحث والإبتكار
العلمي.

طريان الإمارات ت�ست�أنف عملياتها �إىل «لندن �ستان�ستد» برحلة يومية
•• دبي -وام:

ا�ست�أنفت ط�يران الإم ��ارات ت�شغيل رح�لات الركاب �إىل مطار
“لندن �ستان�ستد” ثالث حمطاتها يف لندن وعدلت خططها
املعلنة �سابقا بزيادة عدد رحالتها �إىل املطار من خم�س رحالت
�أ�سبوعياً �إىل رحلة يوميا وذلك اعتبارا من ام�س.
وب ��إع��ادة خ��دم��ات�ه��ا �إىل م�ط��ار ل�ن��دن �ستان�ستد ت�ع��زز طريان
الإم ��ارات خدماتها �إىل لندن �إىل ت�سع رح�لات يومياً مب��ا يف
ذلك �ست رحالت �إىل مطار هيرثو ورحلتان �إىل مطار “لندن
غاتويك” وذلك لتلبية الطلب وتوفري مزيد من خيارات ال�سفر
�أمام عمالئها هذا ال�صيف و�ستعمل الرحلة اليومية �إىل مطار

لندن �ستان�ستد بطائرات “البوينج  « 300ER-777املجهزة
مبق�صورة الدرجة الأوىل والتي تر�سخ معايري متفوقة جديدة
يف عامل ال�سفر .وقد مت اختيار مواعيد مثالية لت�شغيل اخلدمة
حيث �ستغادر الرحلة “ئي كيه  ”65مطار دبي الدويل يف متام
ال�ساعة � 8:50صباحا لت�صل �إىل ل�ن��دن �ستان�ستد يف متام
ال�ساعة  1:30ظهرا بينما �ستغادر رحلة العودة “ئي كيه”68
م�ط��ار ل�ن��دن �ستان�ستد يف مت��ام ال�ساعة  9:10م�ساء لت�صل
�إىل م�ط��ار دب��ي يف ال�ساعة � 7:10صباح ال�ي��وم التايل.ويعد
“لندن �ستان�ستد” مركزا رئي�سيا لعمليات ط�يران الإمارات
��س��واء لنقل ال��رك��اب �أو الب�ضائع .و�ستتيح ال��رح�ل��ة اليومية
للم�سافرين يف �شرق وجنوب �شرق اململكة املتحدة مزيدا من

خيارات ال�سفر وقدرا �أكرب من املرونة والراحة عند �سفرهم مع
طريان الإم��ارات �إىل �أكرث من  130وجهة عرب دبي.وتغطي
خدمات “طريان الإمارات” حاليا �سبعة مطارات يف اململكة
املتحدة وبحلول �أكتوبر � 2022سريتفع عدد رحالت الناقلة
�إىل اململكة املتحدة �إىل  110رح�ل�ات �أ�سبوعيا مب��ا يف ذلك
�ست رح�لات يوميا �إىل لندن هيرثو ورحلة يومية �إىل مطار
لندن �ستان�ستد ورحلتان يومياً بطائرات « � « A380إىل مطار
لندن غاتويك ثالث رحالت يوميا �إىل مان�ش�سرت اثنتان منها
بطائرات «  « A380يبد�أ ت�شغيلهما اعتبارا من الأول �أكتوبر
املقبل ورحلتان يوميا �إىل بريمنغهام خم�س رحالت �أ�سبوعيا
�إىل نيوكا�سل ورحلة يومية �إىل غال�سكو.
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امل�صرف املركزي ي�صدر �إر�شادات جديدة للم�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ب�ش�أن خماطر املدفوعات
•• �أبوظبي -وام:

�أ� �ص��در م���ص��رف الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة املركزي
�إر�شادات جديدة ملواجهة غ�سل الأموال و مكافحة متويل
الإره ��اب للم�ؤ�س�سات امل��ال�ي��ة املرخ�صة ب���ش��أن املخاطر
املتعلقة باملدفوعات.
ت�سهم الإر� �ش��ادات اجل��دي��دة ،التي دخلت حيز التنفيذ
اعتبارا من �أم�س ،يف فهم امل�ؤ�س�سات املالية للمخاطر،
والتنفيذ الفعال اللتزاماتها القانونية املتعلقة مبواجهة
غ���س��ل الأم� � ��وال وم �ك��اف �ح��ة مت��وي��ل الإره � � ��اب ،وتعزيز
مراعاتها ملعايري جمموعة العمل املايل /فاتف. /

ويتعني على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة �إظهار االمتثال
للمتطلبات املن�صو�صة يف االر�شادات اجلديدة يف غ�ضون
�شهر واحد.
وتركز الإر�شادات اجلديدة على خماطر غ�سل الأموال
ومت��وي��ل الإره � ��اب امل��رت�ب�ط��ة ب��امل��دف��وع��ات ،والتدابري
الوقائية التي ينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة
تنفيذها للتخفيف م��ن حدتها ،حيث ميكن �أن جتلب
منتجات وخدمات الدفع اجلديدة خماطر �إىل النظام
املايل ب�سبب احلركة ال�سريعة للأموال بني امل�شاركني يف
عملية الدفع وعرب احلدود.
وميكن �أن تتعر�ض هذه امل�ؤ�س�سات ملخاطر االنك�شاف من

اجلهات امل�شاركة املرخ�صة من قبل امل�صرف املركزي �أو
من اجلهات العاملة على م�ستوى العامل ،الأم��ر الذي
ي�ت��وج��ب عليها ت�ب�ن��ي ن�ه��ج ق��ائ��م ع�ل��ى امل�خ��اط��ر لإدارة
خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتخفيف من
حدتها �إ�ضافة �إىل وجوب �إجراء تقييم منتظم للمخاطر
لتغطية جميع منتجات الدفع ،واخلدمات ،والعالقات،
وخماطر االنك�شاف للجهات املحلية واخلارجية امل�شاركة
يف قطاع الدفع.
و تعترب امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة م�س�ؤولة عن اتخاذ
�إج ��راءات العناية الواجبة املنا�سبة للعمالء ،وفح�ص
جميع امل�ع��ام�لات ال�ت��ي ت�ق��وم مبعاجلتها �أو �إجرائها،

واالب�ل�اغ عن املعامالت امل�شبوهة �إىل وح��دة املعلومات
امل��ال�ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات ..كما ينبغي �أن ي�ك��ون لديها
برنامج امتثال للجزاءات ،مع �أنظمة ت�شغيل لفح�ص
املعامالت بدرجة منا�سبة و�إر��س��ال املعلومات املطلوبة
طوال دورة عملية الدفع.
و يف جمال العالقات امل�صرفية مع املرا�سلني ،يتعني على
امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ع��دم معاجلة �أي مدفوعات
للمرا�سل امل�صريف ما مل تكن واثقة متاما من �أن املرا�سل
يقوم بعملية الفح�ص املنا�سب ..كما يتعني عليها دمج
هذه الإج ��راءات الوقائية يف برنامج امتثال امل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�صة ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل

16
وزير االقت�صاد يبحث تعزيز عالقات التعاون االقت�صادي والتجاري مع منغوليا
•• دبي -وام:

ب �ح��ث م �ع��ايل ع �ب��د اهلل ب��ن ط ��وق امل ��ري،
وزير االقت�صاد� ،سبل تعزيز �أطر التعاون
االق� �ت� ��� �ص ��ادي وال� �ت� �ج ��اري امل �� �ش�ت�رك مع
منغوليا وتنميته نحو �آفاق �أكرث ازدهاراً.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه يف مقر
الوزارة بدبي� ،سعادة �أودونباتار �شيجيخو،
ال�سفري فوق العادة ومفو�ض منغوليا لدى
دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أك � ��د م �ع��ايل ع �ب��د اهلل ب��ن ط ��وق امل ��ري،
حر�ص دولة الإمارات على تعزيز �شراكتها
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة م��ع جمهورية
منغوليا ال�صديقة يف ق�ط��اع��ات التعاون
امل �� �ش�ترك مب��ا ي���ض�م��ن حت�ق�ي��ق الأجندة
التنموية لكال البلدين ومنو اقت�صاديهما
ب�شكل م�ستدام.
وقال معاليه“ :تعد منغوليا من الأ�سواق
ال��واع��دة ونحن نتطلع �إىل زي��ادة التبادل
التجاري وتو�سيع ال�شراكات اال�ستثمارية
بني البلدين خا�صة يف قطاعات ال�سياحة
وال�ن�ق��ل اجل ��وي واخل��دم��ات اللوج�ستية
وجتارة املواد الغذائية الزراعية واحليوانية
والأم��ن الغذائي وغريها من القطاعات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك،

بنت �سلطان وكلية لندن لالقت�صاد ي�ستك�شفان �سبال
جديدة لتطوير البحث يف جمال التغري املناخي

•• لندن-وام:

وتعزيز التعاون بني قطاعي الأع�م��ال يف
البلدين وتعريفهما بالفر�ص املتاحة يف
�أ�سواقهما ،وخلق �آل�ي��ات ج��دي��دة للتعاون
وتبادل اخلربات بني اجلانبني».
وا�ستعر�ض معايل بن طوق ،ا�سرتاتيجية
الإم � � � � � ��ارات ال� �ط� �م ��وح ��ة يف ا�ستقطاب
امل��واه��ب وال �ك �ف��اءات يف ك��اف��ة القطاعات
احل�ي��وي��ة ،ك��ذل��ك البنية التحتية فائقة
ال �ت �ط��ور ال �ت��ي مت�ت�ل�ك�ه��ا ،وب�ي�ئ��ة الأعمال
اجلاذبة لال�ستثمار�،إ�ضافة �إىل القوانني

وال �ت �� �ش��ري �ع��ات امل��رن��ة ال �ت��ي ا�ستحدثتها
الدولة م�ؤخراً ،واحلوافز واملزايا املُقدمة
ل�ل���ش��رك��ات م��ن �أج ��ل ا�ستقطابها لل�سوق
الإم� ��ارات� ��ي ال ��واع ��د وال �غ �ن��ي بالفر�ص،
وبرنامج اتفاقيات ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة ،وال��ذي وقعت الدولة يف �ضوئه
ث�لاث اتفاقيات م��ع الهند ،و�إندوني�سيا،
و�إ�سرائيل ،وتهدف من خالله �إىل تو�سيع
ق��اع��دة ��ش��راك��ات�ه��ا م��ع ع��دد م��ن الأ�سواق
اال�سرتاتيجية العاملية ،مب��ا ين�سجم مع

م � �� � �س � �ت � �ه ��دف ��ات
وم � �ب ��ادئ اخل �م �� �س�ين وحم � � ��ددات مئوية
الإم� � � ��ارات  ،2071ال ��رام �ي ��ة �إىل بناء
اقت�صاد وطني قائم على املعرفة واالبتكار،
وتعزيز تناف�سيته عاملياً.
وتعد الإم ��ارات ال�شريك التجاري الأول
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ت �ج��ارة م�ن�غ��ول�ي��ا م ��ع ال� ��دول
العربية ودول جمل�س التعاون اخلليجي
خ�ل�ال ع ��ام  .2021ف�ي�م��ا ��ش�ه��د حجم
التبادل التجاري غري النفطي بني دولة

الإم��ارات العربية املتحدة ودول��ة منغوليا
من��واً بن�سبة  119%خالل الربع الأول
من ع��ام  2022مقارنة بالفرتة نف�سها
من عام  .2021فيما �شهدت ال�صادرات
الإماراتية غري النفطية �إىل منغوليا منواً
بن�سبة  81%يف عام  2021مقارنة بعام
 ،2020بحيث ت��رك��زت ح��ول ال�صناعات
الطبية وال��دوائ�ي��ة ،وم��واد البناء ،واملواد
الغذائية وم��ن �أب��رزه��ا ال���ش��اي ،والزيوت
النفطية واملعدنية.

 6%منوا يف �إيرادات «االحتاد لل�شحن» خالل الن�صف الأول
•• �أبوظبي -وام:

ك���ش�ف��ت /االحت� � ��اد ل�ل���ش�ح��ن /ذراع ع �م �ل �ي��ات ال�شحن
واخل� ��دم� ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة ال �ت��اب��ع مل �ج �م��وع��ة االحت� ��اد
للطريان ع��ن حتقيق نتائج قيا�سية يف الن�صف الأول
من عام  2022بعدما �سجلت من��واً يف الإي��رادات على
�أ�سا�س �سنوي بن�سبة  6%مقارنة بالن�صف الأول من
ع��ام  ،2021و�ساهمت بن�سبة  35%م��ن الإي ��رادات
الت�شغيلية ملجموعة االحتاد للطريان.
و حققت ال�شركة زيادات يف �إجمايل الإيرادات بت�سجيلها
ن�سبة  86%ع�ل��ى م��ؤ��ش��ر االل �ت��زام بالت�سليم ح�سب
الوعد ،بزيادة  2%مقارنة بنتائج عام  2021ب�أكمله،
بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل معدل  83%على م�ؤ�شر الأداء يف
الوقت املحدد ،على الرغم من التحديات التي تفر�ضها
بيئة املناولة على امتداد ال�شبكة.
ً
و ��ش�ه��دت االحت� ��اد ل�ل���ش�ح��ن ك��ذل��ك من� ��وا يف ع ��دد من
منتجاتها املميزة يف الن�صف الأول من العام اجلاري،
م�ث��ل ف��ارم��ا الي ��ف ،احل��ل املتخ�ص�ص ب�خ��دم��ات �شحن
الأدوي��ة واحلائز على جوائز ،والذي �سجل منواً بن�سبة
 46%مقارنة بالن�صف الأول من عام .2021
و�ساهمت التح�سينات اجل��دي��دة التي �أطلقتها االحتاد
لل�شحن لتعزيز قدرات فارما اليف يف حتقيق هذا النمو
و عملت ال�شركة يف ه��ذا ال�ش�أن على حت�سني الأغطية
احل��راري��ة ،مم��ا زاد م��ن حماية منتجات الأدوي ��ة �أثناء
عمليات التحميل والتفريغ .كما �سجلت ال�شركة زيادة
بن�سبة  52%يف �أداء خ��دم��ة منتجها الي��ف �أنيملز و

ح�صلت على �شهادة مركز التم ّيز للمدققني امل�ستقلني
ال�ت��اب��ع ل�لاحت��اد ال ��دويل للنقل اجل��وي يف جم��ال نقل
احليوانات احلية لعام .2022
وق ��ال ب ��در �آل ع�ل��ي م��دي��ر جت ��اري �أول ل �� �ش ��ؤون دولة
الإم��ارات وال�شرق الأو�سط وت�أجري طائرات ال�شحن يف
االحت��اد لل�شحن“ :جنحت االحت��اد لل�شحن يف حتقيق
منتجي فارما اليف واليف �أنيملز بف�ضل
هذا النمو يف َ
العمل اجلاد و االلتزام الذي بذلته الفرق املتخ�ص�صة
يف ال�شركة لتوفري حلول �شحن عاملية امل�ستوى للعمالء،
وظ�ه��ر ال �ت��زام االحت ��اد لل�شحن بتح�سني ق��درات�ه��ا من
خ�لال ا�ستثمارها امل�ستمر يف البنية التحتية واحللول

التي ت�ضمن نقل الب�ضائع ب�أمان ومبا يتوافق مع �أحدث
املعايري الدولية».
و ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة االع �ت �م��اد ع�ل��ى ف��وات�ي�ر ال�ن�ق��ل اجلوي
الإلكرتونية يف ال�شركة  81%ما يدل على ا�ستمرارها
يف رح �ل��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ،ك�م��ا �أ� �ض��اف��ت ال���ش��رك��ة يف
 2021جم�م��وع��ة م��ن امل �ي��زات �إىل ب��واب�ت�ه��ا اجلديدة
للحجز الإل �ك�ت�روين ب�ه��دف حت�سني جت��رب��ة العمالء
ما �أدى �إىل زي��ادة احلجوزات با�ستخدام البوابة بن�سبة
 .57%و�أعلن الناقل الوطني عن �إطالق ن�سخة بلغة
املاندرين ملوقعه الإلكرتوين وبوابة احلجز الإلكرتوين،
يف خطوة تعزز احل�ضور اال�سرتاتيجي لل�شركة يف ال�سوق

ال�صينية ،التي ت�ساهم ب�أكرث من  20%من عمليات
�شركة ال�شحن.
و �شرعت �شركة االحتاد لل�شحن ،يف �إطار ر�ؤية املجموعة
لتحقيق احلياد الكربوين بحلول عام  ،2050يف تنفيذ
العديد م��ن م�شاريع اال�ستدامة .وو ّق�ع��ت اتفاقية مع
�شركة بي ميديكال �سي�ستمز لتطوير و�إط�لاق حاويات
خم�ص�صة لطائرات ال�شركة هي الأوىل من نوعها يف
ال�ق�ط��اع ،وتتميز بت�صميم ع��ازل ون�ظ��ام ل�ضبط درجة
احل� ��رارة لنقل منتجات الأدوي � ��ة .ك�م��ا ق��ام��ت االحتاد
لل�شحن با�ستخدام �أجهزة �صديقة للبيئة وخفيفة الوزن
لتحميل ال��وح��دات ب��د ًال م��ن �أج�ه��زة حتميل الوحدات
امل�صنوعة م��ن الأل��وم�ن�ي��وم ،مم��ا يتيح امل�ج��ال لتوفري
 200ك��غ ،وتقليل ا�ستهالك ال��وق��ود وان�ب�ع��اث��ات ثاين
�أك�سيد الكربون.
وق��ال بدر �آل علي “ :تلتزم �شركة االحت��اد لل�شحن ،يف
ظل النتائج الإيجابية يف منت�صف ال�ع��ام ،بالعمل عن
كثب م��ع ال�شركاء والعمالء ل�ضمان �أن تبقى �شريك
ال���ش�ح��ن اجل ��وي امل�ف���ض��ل ل��دي �ه��م ..و ت��وا��ص��ل االحتاد
لل�شحن تو�سيع عملياتها و�إ��ض��اف��ة م���س��ارات رئي�سية
ملواكبة طلبات العمالء بالكامل».
و ت�صل �شبكة االحت��اد لل�شحن حالياً �إىل  79وجهة يف
�أوروب��ا و�آ�سيا و�أفريقيا و�أ�سرتاليا والأمريكيتني ،من
خ�لال  564رح�ل��ة �أ�سبوعية ،وت�ش ّغل ال�شركة �أي�ضاً
رح�ل�ات �شحن باالعتماد على �شبكة وا��س�ع��ة خلدمات
النقل الربي ،تقدم خدماتها ح�سب الطلب �إىل وجهات
خارج �شبكتها.

الأ�سهم املحلية تعزز مكا�سبها ور�أ�سمالها فالكون الأمريكية للذكاء اال�صطناعي يف ر�أ�س اخليمة

ال�سوقي يتجاوز  2.6تريليون درهم

•• �أبوظبي -وام:

الإرهاب ،ودعمها باحلوكمة والتدريب.
و ق��ال م�ع��ايل خ��ال��د حممد بالعمى حم��اف��ظ م�صرف
الإم ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي يف ه��ذا ال���ص��دد“ :
ملتزمون بتطبيق �ضوابط تنظيمية عالية على امل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�صة وعملياتها اخلا�صة بالدفع ،مبا يف ذلك
املنتجات واخل��دم��ات واالنك�شاف ..وت�ساعد االر�شادات
اجل��دي��دة على �ضمان فهم امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة
يف ال��دول��ة مل�س�ؤولياتها جت��اه م��واج�ه��ة غ�سل الأم ��وال
ومت��وي��ل الإره ��اب �إ�ضافة �إىل امتالكها ب��رام��ج امتثال
فاعلة لتحديد املخاطر املتعلقة بالدفع والتخفيف من
حدتها».

“العاملية القاب�ضة” بنحو � 2.94%إيل 304.5
دره ��م م��ع ت �� �ص��دره ق��ائ�م��ة ال�ن���ش��اط ب���س�ي��ول��ة ج ��اوزت
 318.8مليون درهم.
و �صعدت �أ�سهم �أخ��رى مثل “�أدنوك للحفر” بن�سبة
� 1.96%إىل  3.65دره ��م و” جمموعة الإم ��ارات
لالت�صاالت – �أي �آند” بنحو � 1.79%إىل 28.4
دره ��م و” م��وان��ئ �أبوظبي” � 1.67%إىل 5.49
درهم و”طاقة” � 1.63%إىل  1.25درهم و”بروج”
� 1.36%إىل  2.98دره��م و” ملتيبالي” بن�سبة
� 1.12%إىل  1.8دره� ��م ،و”�ألفا ظبي” بن�سبة
� 0.16%إىل  24.74درهم.

وا�صلت �أ��س��واق الأ�سهم املحلية �أداءه��ا الإيجابي وربح
ر�أ�سمالها ال�سوقي ما يناهز  31.7مليار درهم يف ختام
جل�سة �أم�س.وارتفع ر�أ�س املال ال�سوقي للأ�سهم املدرجة
من  2.575تريليون دره��م يف نهاية جل�سة اجلمعة
امل��ا��ض�ي��ة �إىل  2.606ت��ري�ل�ي��ون دره ��م بنهاية جل�سة
ام�س ،موزعة بواقع  2.042تريليون دره��م للأ�سهم
املدرجة يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية و563.84
مليار درهم للأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي املايل.
وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية �سيولة ب�أكرث من 1.52
مليار درهم موزعة بواقع  1.259مليار درهم يف �سوق
�أبوظبي و 260.7مليون دره��م يف �سوق دب��ي ،وجري �سوق دبي.
التداول على نحو  259.4مليون �سهم عرب تنفيذ ما وارتفع م�ؤ�شر �سوق دبي العام بن�سبة  1.17%او ما
يربو على � 14.6ألف �صفقة.
ي��وازي  39.16نقطة ليغلق عند  3377.12نقطة
م�سجال �أعلى م�ستوياته منذ منت�صف يونيو املا�ضي
�سوق �أبوظبي.
بدعم رئي�سي من مكا�سب قطاعات البنوك واال�ستثمار
و��ص�ع��د م ��ؤ� �ش��ر ف��وت���س��ي � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��ام بن�سبة والعقار والنقل.
 1.29%ليغلق عند  9774.01نقطة بالغا �أعلى و ت �ع��زز �أداء � �س��وق دب ��ي امل� ��ايل ب��ارت �ف��اع �أ� �س �ه��م مثل
م�ستوياته منذ مطلع يونيو املا�ضي �أي يف نحو �شهرين “الإمارات دب��ي الوطني” بن�سبة  2.17%و”دبي
ب��دع��م رئ �ي �� �س��ي م ��ن من ��و م ��ؤ� �ش ��رات ق �ط��اع��ات املالية الإ�سالمي” بن�سبة  0.85%و”العربية للطريان”
واالت�صاالت.
بن�سبة  4.54%و”�سوق دبي املايل”  ،2.33%كما
أبوظبي
�
“
مثل
أ�سهم
�
منو
أبوظبي
�
�سوق
ارتفاع
ودع��م
�صعد “�إعمار العقارية” بن�سبة  0.54%مع ت�صدره
الأول” بن�سبة � 0.41%إىل  19.5دره��م م�ستقطبا قائمة الن�شاط من حيث القيم ب�أكرث من  64.9مليون
�سيولة ب��أك�ثر م��ن  178.4مليون دره ��م ،كما �صعد درهم.

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

م�ن��اط��ق ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة (راك � ��ز) ترحب
ب�شركة “فالكونز �إي��ه �آي” الأمريكية واملخت�صة يف
ت��وف�ير الب��رام��ج وت �ق��دمي اخل��دم��ات اال��س�ت���ش��اري��ة يف
جمال الذكاء اال�صطناعي.
تهدف �شركة “فالكونز �إيه �آي” �إىل ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي لإيجاد حلول للم�شكالت التكنولوجية
ال �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا ال �� �ش��رك��ات وك ��ذل ��ك امل�ستخدمون
النهائيون م��ن خ�لال منتجاتها التي تخدم خمتلف
التعامالت التجارية بني ال�شركات واحلكومات ،حيث
متتلك ال�شركة ت�شكيلة وا�سعة من التطبيقات مثل
تطبيق “بري�ساي�س �إي��ه جي” وال ��ذي ُي�ع��د تطبيقاً
بارزاً يف جمال متابعة �صحة الدواجن و�أي�ضاً تطبيق
“دوك نوفو�س” وال��ذي يتيح مل�ستخدميه الو�صول
�إىل م�ستنداتهم الر�سمية واحل�صول على ا�ستجابات
فورية مرتبطة ب�أعمالهم حتاكي التعامل مع �أ�صحاب
اخلربة يف املجال.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال مايكل جيه �ستاتلمان ،م�ؤ�س�س
�شركة “فالكونز �إيه �آي”“ :ن�سعى �إىل حت�سني �سرعة
ودقة وفعالية املعدات والآالت والكوادر الب�شرية خللق
ق��درات ج��دي��دة بالكامل ،حيث ت�ساهم م�شاريعنا يف
�إع ��ادة ت�صور ال�شركات العاملية لإمكانياتها وتعزيز
عملياتها القائمة حالياً و�إ�ضافة قدرات �أخرى جديدة
من خالل االبتكار با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي».
ومن جهته قال رامي جلاّ د ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
راكز“ :ي�سرنا ان�ضمام �شركة “فالكونز �إيه �آي” �إىل
جمتمع �أعمالنا .توجد فر�ص عديدة و�إمكانات كبرية
ل�ل�ح�ل��ول امل��رن��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف

جمايل الذكاء اال�صطناعي والواقع االفرتا�ضي بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،حيث تدرك حكومة الدولة
�أهمية االبتكار التكنولوجي باعتباره عن�صر �أ�سا�سي يف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وت�شجع هذه الفئة
من امل�شاريع على التطوير ”.و�أكد جلاّ د �أن راكز تو ّفر
بيئة عمل تحُ فّز ال�شركات النا�شئة العاملة يف جمال
التكنولوجيا على التعاون مع نظرياتها من ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة لي�شهدوا منواً مزدهراً.
يجدر بالذكر انتقال م�ؤ�س�س �شركة “فالكونز �إيه �آي”
وفريقها التنفيذي من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
�إىل �إم ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ال �ع��ام امل��ا��ض��ي لعمل درا�سة
جدوى ملنتجات ال�شركة يف �سوق دولة الإمارات العربية
املتحدة.
وق ��ال م��اي �ك��ل“ :عمل ف��ري��ق راك ��ز ع�ل��ى م�ساعدتنا
والوقوف على جميع احتياجاتنا لنتمكن من االنطالق
ب�ن�ج��اح .ول�ع�ب��ت الإج � ��راءات املُب�سطة دوراً ك �ب�يراً يف
ت�سهيل ت�أ�سي�س ال�شركة بكل �أري�ح�ي��ة .كما �ساعدتنا
راك��ز على التوا�صل مع ال�شركات العاملة يف جمتمع
�أعمالها م��ن �أج��ل خلق فر�ص تعاونية يف امل�ستقبل.
ونحن بدورنا ُنثمن ه��ذه اجلهود الكبرية لدعم فئة
ال�شركات النا�شئة الأجنبية التي ُن�صنف من �ضمنها».
ُيعد ت�أ�سي�س �شركة “فالكونز �إيه �آي” يف دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ج ��زءاً م��ن خطتها التو�سعية حول
العامل.
وت�ع�م��ل ال���ش��رك��ة ع�ل��ى اخ�ت�ب��ار تطبيق ي�سمح بر�صد
وحتليل امل�شاعر وال��ذي يعترب �آخ��ر م��ا تو�صلت �إليه
تقنياتها احلديثة يف املنطقة وهو حالياً قيد التطوير
بالتعاون م��ع �شركات �أخ ��رى تعمل يف جم��ال الذكاء
اال�صطناعي يف فرن�سا وم�صر.

التقت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
“حتالف من �أجل اال�ستدامة العاملية” �أم�س مع كبار امل�س�ؤولني يف كلية لندن
لالقت�صاد وال�ع�ل��وم ال�سيا�سية ملناق�شة اجل�ه��ود امل�شرتكة يف جم��ال تطوير
البحوث اخلا�صة بالتغري املناخي.
وزارت ال�شيخة �شما “معهد غرانثام لأبحاث التغري املناخي والبيئة “ ،الذي
�أ�س�سته كلية ل�ن��دن لالقت�صاد ع��ام  2008ب�ه��دف جمع خ�ب�راء عامليني يف
جماالت املالية ،واجلغرافيا ،والتنمية الدولية ،واالقت�صاد ال�سيا�سي ملعاجلة
م�س�ألة التغري املناخي.
يذكر �أن ال�شيخة �شما  -وهي الرائدة يف جمال الأعمال ،والأن�شطة الإن�سانية،
والكاتبة التي �صدرت لها ع��دة م�ؤلفات � -أ�س�ست العدي َد من املنظمات التي
ت�ساهم يف م�ضاعفة ج�ه��ود اال��س�ت��دام��ة يف ال�شرق الأو� �س��ط ،كما لعبت دوراً
مركزياً يف تطوير ا�سرتاتيجيات العمل الوطنية اخلا�صة باملناخ ،عرب بناء
اقت�صاد دائ��ري يف الإم ��ارات ،و�إي�ج��اد �سبل لتحقيق ال�ت��وازن بني اجلن�سني يف
جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات.
و��ش��ارك��ت ال�شيخة �شما يف نقا�شات ا�ستك�شافية عالية امل�ستوى م��ع اللورد
نيكوال�س �سترين ،رئي�س معهد غرانثام للأبحاث ،وبوب وورد ،مدير ال�سيا�سات
واالت�صال ،وجو�ش بريك ،الزميل الأقدم ل�ش�ؤون ال�سيا�سات ،وفيكتور رويزر،
الزميل ل�ش�ؤون الأبحاث يف املعهد ،تركزت حول كيفية التوفيق والتن�سيق بني
�أن�شطتها املكثفة يف جمال اال�ستدامة والبيئة وبني عمل املعهد ،مبا يُ�سهم يف
�صياغة وتعزيز ال�سيا�سات العاملية اخلا�صة بتغري املناخ.
و�أكدت خمتلف الأطراف �أهمية التعاون اال�سرتاتيجي ال�ستنفار جهود التمويل
مل �ب��ادرات اال��س�ت��دام��ة م��ن ك�لا ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ،وال� ��دور املحوري
ال��ذي يُنتظر �أن يلعبه م��ؤمت��را الأمم املتحدة للتغري املناخي COP27/
و  /COP28اللذان �ست�ست�ضيفهما م�صر يف �أواخ��ر ه��ذا العام ،والإمارات
العربية املتحدة عام  .2023وخل�ص االجتماع �إىل �أن م�ؤمتر /COP28/
�سيكون ب�شكل خا�ص فر�ص ًة للحكومات لإجراء جرد يهدف �إىل تقييم التقدم
احلا�صل يف الإي�ف��اء بوعودها يف حتقيق �صايف انبعاثات �صفرية فيما �أبدى
اجلانبان التزاما متبادال لتطوير �إط��ار عمل يبلور ويُحفز �سبل التوفري يف
جم��ال الطاقة و�إق��ام��ة م�شاريع تكنولوجية يف كل من اململكة املتحدة ودولة
الإمارات العربية املتحدة للت�صدي للتغري املناخي.
وقالت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان ُ :ت�شكل �أزمة املناخ تهديداً
ال يمُ كن العودة عنه لكوكبنا ،ومن ال�ضروري �أن نبحث عن �سبل جديدة لإدارة
ت�أثريات هذا التغري والتخفيف منها قدر الإمكان من خالل التعاون امل�شرتك،
وق��د ك��ان من دواع��ي ال�شرف �أن �أُدع��ى لزيارة معهد غرانثام لأبحاث التغري
املناخي والبيئة و�أطلع ب�شكل مبا�شر على العمل املبهر ال��ذي يقوم به املعهد
لإيجاد وتطبيق حلول بعيدة امل��دى يف معاجلة التغري املناخي ،و�إين لأتطلع
�إىل ا�ستمرار هذه املناق�شات والرتحيب بفريق كلية لندن لالقت�صاد يف ال�شرق
الأو�سط �أثناء م�شاركته يف م�ؤمتري الأمم املتحدة للتغري املناخي.
بدوره ،قال بوب وورد ،مدير ال�سيا�سات واالت�صال يف املعهد :لقد كان من دواعي
�سرورنا �أن نلتقي بال�شيخة �شما و�سماع خططها لت�شجيع املزيد من اال�ستثمار
يف جمال اال�ستدامة ،ويبدو وا�ضحاً �أنها �شغوفة للغاية بعملها ،ونحن نتطلع
�إىل ا�ستك�شاف جماالت التعاون والدعم املمكنة.
و ُتعد ال�شيخة �شما من القيادات الناجحة يف جمال الأعمال ،والعمل الإن�ساين،
بالإ�ضافة �إىل كونها كاتبة �صدرت لها العديد من الأعمال ،وهي تقف على ر�أ�س
العديد من امل�ؤ�س�سات التي ُت�سهم يف تعزيز �أجندة اال�ستدامة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وقد �أدى طموح ال�شيخة �شما خللق عامل �أف�ضل لأجيال امل�ستقبل ،وما
تتمتع به من ب�صرية نافذة وتفكري ا�سرتاتيجي �إىل تر�سيخ مكانتها كرائدة يف
تطوير ا�سرتاتيجيات العمل الوطنية يف جمال مكافحة التغري املناخي ،وبناء
اقت�صاد دائ��ري ،وفتح �سبل لتحقيق ال�ت��وازن بني اجلن�سية يف جمال�س �إدارة
امل�ؤ�س�سات.
وبالإ�ضافة �إىل دورها كرئي�سة تنفيذية للتحالف من �أجل اال�ستدامة العاملية،
ف�إن ال�شيخة �شما هي امل�ؤ�س�س ال�شريك مل�ؤ�س�سة “�أورورا ،”50وم�ؤ�س�سة �شركة
“ري�سيت ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا” ،وم�ؤ�س�سة “مبادرات ال�شيخة �شما
بنت �سلطان لال�ستدامة” ،كما �أنها ع�ضوة يف “جمل�س االقت�صاد الدائري” يف
دولة الإمارات ،ويف املجل�س اال�ست�شاري ملركز ييل للقوانني وال�سيا�سات البيئية،
واملجل�س اال�ست�شاري ال�صناعي والأك��ادمي��ي ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�أفريقيا ،ويف عام  ،2020اختارها جمل�س الإمارات للأبنية اخل�ضراء رئي�سة
فخرية له.
وال���ش�ي�خ��ة �شما خ��ري�ج��ة ج��ام�ع��ة ك�ي�م�بردج ال�ت��ي ح�صلت منها ع�ل��ى �شهادة
املاج�ستري يف الريادة البيئية؛ وقد �ساهمت يف عدد من املجالت الأكادميية يف
هذا املجال ،وت�ستمر يف دعم الإ�صالحات امل�ستدامة يف املنطقة وحول العامل من
خالل التفكري القيادي وامل�شاركات امل�ستمرة.

الأ�سهم الآ�سيوية ترتفع يف ختام التعامالت

•• �أبوظبي -وام:

ارتفعت م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم الآ�سيوية يف ختام تداوالت �أم�س.
و�أغلق م�ؤ�شر نيكاي الياباين يف بور�صة طوكيو لل��أوراق املالية مرتفعاً
بن�سبة � 0.69%أو ما يعادل  191.71نقطة لي�صل �إىل 27993.35
نقطة ،فيما �صعد م�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقاً بن�سبة  1.02%توازي
 19.8نقطة ليغلق عند م�ستوي  1960.11نقطة.
وع�ل��ى �صعيد الأ��س�ه��م ال�صينية ،ارت�ف��ع م�ؤ�شر “�إي �إ���س �آي” امل��رك��ب يف
بور�صة �شنغهاي بنحو  6.72نقطة �أو ما ن�سبته  0.21%ليقفل عند
 3259.96نقطة ،فيما زاد م�ؤ�شر هاجن �سينج ال�صيني ن�سبة 0.05%
توازي  9.33نقطة لي�صل �إىل م�ستوى  20165.84نقطة.

تراجع �أ�سعار الذهب عامليا يف م�ستهل الأ�سبوع

•• �أبوظبي-وام:

تراجعت �أ�سعار الذهب العاملية خالل تعامالت �أم�س ،بعدما حقق مكا�سب
الأ�سبوع املا�ضي هي الأف�ضل علي مدار � 5أ�شهر.
ووفقا لبيانات الأ�سواق العاملية ،انخف�ضت �أ�سعار املعدن الأ�صفر يف املعامالت
الفورية بن�سبة � 0.14%أو ما يعادل  2.35دوالر �إىل  1763.86دوالر
للأون�صة ،وذلك بحلول ال�ساعة “ � 10:51صباحاً بتوقيت الإمارات «.
ونزلت العقود الآجلة للذهب ت�سليم �شهر دي�سمرب بن�سبة � 0.11%أو ما
يعادل  1.9دوالر لت�صل �إىل  1779.9دوالر للأون�صة.
وعلى �صعيد املعادن النفي�سة الأخرى ،انخف�ض البالديوم بن�سبة 20.92%
�إىل  2099.52دوالر ،وتراجعت الف�ضة بن�سبة � 0.13%إىل 20.16
دوالر للأوقية ،يف حني زاد البالتني � 0.17%إىل  891.45دوالر.
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بحارة من  14دولة عربية
مب�شاركة ّ

«عمان للإبحار» تعلن عن ا�ست�ضافة البطولة العربية للإبحار ال�شراعي 2022
ُ
•• م�سقط-الفجر:

�أع�ل�ن��ت �سلطنة ُع �م��ان ممثلة يف م�ؤ�س�سة ُع �م��ان ل�ل�إب�ح��ار ع��ن ا�ست�ضافة
البطولة العربية للإبحار ال�شراعي  2022وامل��زم��ع �إقامتها يف منتجع
بار�سيلو امل�صنعة يف الفرتة من تاريخ � 15-11أكتوبر املقبل .من املتوقع �أن
بحارة حمرتفني ميثلون  14دولة عربية للتناف�س عرب
ت�ستقطب البطولة ّ
 7فئات من القوارب وهي :الأوبتم�ست� ،إلكا� ،4إلكا� ،6إلكا ،7قوارب التزلج
ال�شراعية (�آر �أ�س�.أك�س) وقوارب الآي كيو فويل� ،إ�ضافة �إىل قوارب �آر�.أ�س
فنت�شر املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وت�ست�ضيف �سلطنة عُمان البطولة العربية للإبحار ال�شراعي بعد توقف
ا�ستمر ملدة عامني عن �إقامتها ب�سبب جائحة كورونا (كوفيد ،)-19حيث
جاء االختيار نظراً ملا تتمتع به من مرافق وبنية حتتية مثالية �إ�ضافة �إىل
الظروف املناخية املنا�سبة للإبحار ال�شراعي .كما �ستحظى ن�سخة هذا العام
التي تنظمها م�ؤ�س�سة عُمان للإبحار حتت مظلة اللجنة ال ُعمانية للريا�ضات

البحرية وبال�شراكة مع الإحتاد العربي للإبحار ال�شراع ،م�شاركة  14دولة الإبحار ال�شراعي� ،إ�ضافة �إىل عودة ن�شاط الدول الأع�ضاء يف االحتاد".
عربية متثل ال��دول الأع���ض��اء يف الإحت��اد وه��ي :البحرين وم�صر والأردن و�أ�ضاف رئي�س االحتاد العربي لل�شراع :خالل ن�سخة هذا العام من البطولة
والعراق والكويت وليبيا واملغرب وفل�سطني وقطر واململكة العربية ال�سعودية مت �إدخال فئة قوارب �آر�.أ�س فنت�شر للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ولأول مرة وكلنا
وال�سودان وتون�س والإمارات العربية املتحدة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن الن�سخة ثقة يف قدرة �سلطنة عُمان على تقدمي بطولة ا�ستثنائية وتوفري بيئة مثالية
املا�ضية من البطولة مت �إقامتها على �شواطئ مدينة الإ�سكندرية بجمهورية وتناف�سية جلميع امل�شاركني .و�أخ�ي�راً نتطلع �إىل م�شاهدة املت�سابقني وهم
م�صر العربية يف العام 2019م ،و�شهدت م�شاركة  69بحارا مثلوا  8دول يخو�ضون مناف�سات البطولة بكل حما�س و�إثارة.
عربية وهي� :سلطنة عُمان والإمارات والكويت والبحرين وم�صر وال�سودان وم��ن جانبه ،ق��ال الدكتور خمي�س بن �سامل اجل��اب��ري ،الرئي�س التنفيذي
ل ُعمان للإبحارُ " :تعد البطولة العربية للإبحار ال�شراعي  2022فر�صة
واجلزائر واملغرب.
للبحارة النا�شئني م��ن �أج��ل اختبار م�ستويات �أدائ �ه��م يف الإبحار
وحول اال�ست�ضافة� ،أعرب �سعادة ال�شيخ خليفة بن عبد اهلل �آل خليفة ،رئي�س �سانحة ّ
البحارة املحرتفني الدوليني ،حيث متتلك عُمان
االحتاد العربي لل�شراع عن بالغ �شكره وتقديره ل�سلطنة عُمان على ا�ست�ضافة ال�شراعي �ضد جمموعة من ّ
"�سعداء للإبحار �سجال حافال من امل�شاركات والنتائج امل�شرفة يف هذه البطولة".
البطولة بعد انقطاع دام ملدة عامني ب�سبب حائجة كورونا ،وقالُ :
َ
بالإعالن عن عودة البطولة العربية للإبحار ال�شراعي وا�ست�ضافة �سلطنة و�أ�ضاف اجلابري :ا�ست�ضافة �سلطنة عُمان للبطولة �ستكون مبثابة فر�صة
لبحارتنا من �أجل �إثبات قدراتهم و�إمكانياتهم .وبال �شك نفخر يف ن�سخة
البحارة
ّ
عُمان لن�سخة هذا العام ،وبال �شك ُتعد البطولة فر�صة �سانحة لكافة ّ
امل�شاركني من خمتلف الدول العربية لإظهار �إمكانياتهم وقدراتهم يف ريا�ضة هذا العام ب�إدخال فئة ق��وارب �آر�.أ���س فنت�شر بهدف �إ�شراك فئة الأ�شخا�ص

ذوي الإعاقة يف مناف�سات البطولة والتي تعترب مبثابة التح�ضري واال�ستعداد
للبطوالت واال�ستحقاقات الدولية القادمة و�أهما بطولة العامل لقواررب
�آر�.أ���س فنت�شر والتي �ستقام يف الفرتة من تاريخ  17-22نوفمرب مبنتجع
بار�سيلو امل�صنعة.
وقد لعبت املدينة الريا�ضية بامل�صنعة دوراً كبرياً يف ا�ست�ضافة العديد من
فعاليات الإب�ح��ار ال�شراعي ال��دول�ي��ة؛ ت�ضمنت ا�ستقطاب �أك�ثر م��ن 357
بحار و 800مرافق من خمتلف دول العامل ،وذلك �أثناء مناف�سات الن�سخة
ّ
اخلم�سني من بطولة العامل لل�شباب وه��ي بطولة عريقة يقيمها الإحتاد
الدويل للإبحار منذ عام .1971
اجلدير بالذكر ب�أن �سلطنة عُمان ت ّوجت بلقب الن�سخة املا�ضية من البطولة
العربية للإبحار ال�شراعي  ،2019بعد �أن اكت�سح ب� ّ�ح��ارة عُمان للإبحار
املراكز الأوىل يف خمتلف فئات البطولة ،ليتم تتويجها يف اخلتام باملركز
الأول ولقب البطولة ،فيما ح ّلت جمهورية م�صر العربية يف املركز الثاين
واجلزائر يف املركز الثالث.

حممد بن �سليم ي�شدد على االلتزام بالأولويات البيئية وق�ضايا ال�سالمة يف ريا�ضة ال�سيارات
•• بوداب�ست -وام:

�أك��د حممد بن �سليم ،رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات � /FIA/أهمية
االلتزام بالق�ضايا البيئية ومناحي ال�سالمة يف ريا�ضة ال�سيارات م�شريا
�إىل التحديثات التي ت�شهدها �سيا�سات االحت��اد لتطوير �سيا�سات �أكرث
ا�ستدامة ت�شمل خمتلف مفا�صل ريا�ضة ال�سيارات.
كان ابن �سليم قد �شهد �سباق جائزة املجر الكربى ل�سيارات فورموال-1
و الذي �أقيم �أم�س الأول الأحد ليكون �آخر �سباقات البطولة العاملية قبل

بداية العطلة ال�صيفية.
و التقى ابن �سليم خالل زيارته عددا من ال�سائقني ومدراء فرق فورموال-1
لبحث جمموعة وا�سعة من الق�ضايا الرئي�سية يف مقدمتها ق�ضايا �سالمة
ال�سباقات وال�سائقني.
وزار اب��ن �سليم �أي�ضا اململكة املتحدة حل�ضور �سباق لندن لفورموال�-إي
و التقى جيمي ري�ج��ل ،الرئي�س التنفيذي ل �ل �ف��ورم��وال�-إي ،وع ��ددا من
ال�سائقني ومدراء الفرق امل�شاركة.
كان االحتاد الدويل لل�سيارات /فيا /قد �أطلق بطولة فورموال�-إي لل�سيارات

الكهربائية بالكامل عام  ،2014لت�صبح يف  2021بطولة عاملية وذلك يف
�إطار دعم جهود التنقل عدمي االنبعاثات وت�شجيع �صناعة ال�سيارات على
اال�ستثمار يف ال�سيارات الكهربائية.
و يعمل االحتاد الدويل لل�سيارات على تطوير ا�سرتاتيجية بيئية ت�ستهدف
الو�صول مل�ستوى "عدمي الكربون" بحلول عام � ،2030إىل جانب تنفيذ
جميع بطوالت االحتاد الدويل لل�سيارات با�ستخدام م�صادر طاقة م�ستدامة
بحلول .2026
و توىل ابن �سليم رئا�سة االحتاد الدويل يف دي�سمرب  2021لي�صبح �أول

�شخ�ص غري �أوروبي ي�شغل هذا املن�صب ..وعمل منذ توليه امل�س�ؤولية على
تنفيذ برنامج �شامل لتطوير عمل االحتاد و بد�أ على مدار الأ�شهر املا�ضية
تنفيذ عمليات تدقيق متعددة لالرتقاء بعمل االحتاد وتعزيز �أطر حوكمة
عملياته ،كما قام بتعيني �أول مدير للم�ساواة والتنوع وال�شمول يف االحتاد.
و قبل انتخابه لرئا�سة االحت ��اد ،لعب اب��ن �سليم دورا مهما يف تطوير
ريا�ضة املحركات بدولة الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�سط خالل ال�سنوات
املا�ضية ،ما �ساهم يف تر�سيخ مكانة املنطقة مركزا جديدا و مرموقا لهذه
الريا�ضة.

العني يد�شن مع�سكر النم�سا بتعادل �سلبي مع �أبها و يواجه الفيحاء والكويت اخلمي�س واجلمعة
•• ح�سن �سيد �أحمد – العني

د�شن فريق ن��ادي العني مرحلة �إع ��داده اخل��ارج��ي الثانية مبع�سكر النم�سا
ب��ال�ت�ع��ادل ال�سلبي ب�لا �أه ��داف م��ع ف��ري��ق �أب �ه��ا ال���س�ع��ودي يف امل �ب��اراة الودية
الإعدادية الأوىل للعني مبع�سكر النم�سا  ،بعد ختام مرحلة الإع��داد الأوىل
يف �أملانيا مبح�صلة جيدة حلامل لقب دوري �أدنوك للمحرتفني الذي �أجرى
 20ح�صة تدريبية وخا�ض مباراتني وديتني فاز فيهما �أمام فريقني من
دوري الدرجة الرابعة الأملاين  ،حيث فاز على فريق هانكوفني بهدف نظيف ،
وعلى فريق غوتر فورث بـ  .1-2وفور و�صول الفريق �إىل النم�سا و�ضع مدرب
العني الأوك��راين �سريجي ريبريوف برناجماً �إعدادياً ي�شتمل على تدريبات
�صباحية وم�سائية لرفع املعدل البدين جنباً �إىل جنب مع اجلوانب التكتيكية
وال�ت�ج��ارب ال��ودي��ة الإع��دادي��ة بخو�ض العني مل�ب��ارات�ين ودي�ت�ين �أم��ام فريقي
الفيحاء ال�سعودي والكويت يومي اخلمي�س واجلمعة  4و � 5أغ�سط�س توالياً
 ،واملباراتني �ضمن مباريات ودية �أخرى يخو�ضها العني �ضمن مع�سكر النم�سا
الذي ي�ستمر حتى � 20أغ�سط�س اجل��اري  ،حيث يرتفع ن�سق ونوع الفرق
وقوتها مع ارتفاع املعدل البدين والفني للفريق� .شهدت مباراة �أبها م�شاركة

ع��دد من عنا�صر العني الأ�سا�سية يف قائمة البداية بعد ان�ضمام الدوليني
لتدريبات الفريق �أخرياً  ،ودفع ريبريوف يف قائمة البداية بـ  :خالد عي�سى يف
حرا�سة املرمى  ،ورباعي الدفاعي بندر الأحبابي  ،كوامي �أتون  ،دانيلو اربوليدا
 ،ايريك  ،وثنائي املحور فالح وليد و�أحمد برمان  ،و يف املقدمة الرباعي خالد
البلو�شي  ،البا كودجو � ،سفيان رحيمي و �أندري يارلينكو .ويف ال�شوط الثاين
دفع مدرب العني بعدد كبري من الالعبني البدالء للوقوف على تطور املعدل
البدين واجلوانب التكتيكية.
الإعالم الأملاين
�أوىل الإع�لام الأمل��اين مع�سكر العني حامل لقب دوري �أدن��وك للمحرتفني
الكثري من اهتمامه  ،حيث �أفردت �صحيفة �سرتوبريج تومبالت �صفحة حول
الأج��واء يف مع�سكر العني واملباراتني اللتني خا�ضهما �أم��ام ن��ادي هانكوفني
وغروتر � ،أجرى الناقد الريا�ضي املعروف هانز نو�سكو لقاءات مع رئي�س بعثة
العني �سامل اجلنيبي وم�شرف الفريق عبداهلل علي حول مع�سكر الفريق يف
�أملانيا  ،كما �أجرت قناة بافاريا الريا�ضية مقابالت مع رئي�س بعثة العني حول
مع�سكره يف �أملانيا.

االحتاد ال�سعودي لكرة القدم يعتزم الرت�شح ال�ست�ضافة نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لل�سيدات 2026

••الريا�ض-الفجر

�أع �ل��ن االحت � ��اد ال �� �س �ع��ودي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،ع��زم��ه الرت�شح
ال��س�ت���ض��اف��ة ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س �آ� �س �ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم لل�سيدات
 ،.2026ومن املقرر �أن يتقدم االحتاد ال�سعودي لالحتاد
القاري مبلف متكامل مدّعم باملتطلبات وال�شروط كافة،
يت�ضمن الفعاليات والأحداث الريا�ضية العاملية والإقليمية
التي ا�ست�ضافتها اململكة على مدى الأعوام القليلة املا�ضية
وحظيت ب�إ�شادات عاملية.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي لكرة القدم يا�سر

بن ح�سن امل�سحل� ،أن الإعالن عن نية الرت�شح ال�ست�ضافة
ك�أ�س �آ�سيا لل�سيدات  ،2026ي�أتي يف ظل الدعم ال�سخي
وال�لاحم��دود من القيادة الر�شيدة ،واالهتمام الكبري من
�سمو وزي��ر الريا�ضة رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة والباراملبية
ال���س�ع��ودي��ة الأم �ي�ر ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ت��رك��ي ال�ف�ي���ص��ل ،وهو
م��ا ي��دف��ع االحت ��اد دائ� ًم��ا للمناف�سة على ا�ست�ضافة كربى
الفعاليات الريا�ضية الإقليمية والقارية.
و�أ�ضاف امل�سحل �أن الرغبة يف ا�ست�ضافة البطولة ،ت�أتي من
منطلق حتقيق قفزات جديدة يف ميدان كرة القدم الن�سائية
يف اململكة ،والتي �شهدت الأ�شهر املا�ضية انطالقتها رغم

بطل �شرطة ر�أ�س اخليمة في�صل الغي�ص
يتوج بذهبية العامل مل�صارعة الذراعني

املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
ي�ست�أنف مع�سكرات ال�شباب
•• الكويت-الفجر:

�أع�ل��ن املجل�س الأومل �ب��ي ع��ودة مع�سكر تطوير ال�شباب
يف �آ�سيا بعد عامني من التوقف ب�سبب تف�شي جائحة
كوفيد .19
يركز مع�سكر ال�شباب على ريا�ضة خمتلفة يف كل مرة،
ويف هذا العام �سيتم الرتكيز على الغط�س يف واحدة من
�أقوى دول �آ�سيا يف الغط�س وهي ماليزيا.
يقام مع�سكر ال�شباب للغط�س من � 14إىل � 22أغ�سط�س
اجل ��اري يف ك��واالمل �ب��ور ،و��س�ي�ك��ون �أول ح��دث ع�ل��ى هذا
ال�صعيد منذ �إق��ام��ة مع�سكر يف ال�سباحة ب��ال��دوح��ة يف
نوفمرب � ،2019إذ كان من امل�ستحيل تنظيم جتمعات
م�شابهة يف العامني املا�ضيني ب�سبب اجلائحة وقيود
ال�سفر والربوتوكوالت ال�صحية يف القارة اال�سيوية.
وتعترب مع�سكرات ال�شباب من االحداث ال�شعبية بالن�سبة
�إىل اللجان الأوملبية الوطنية �ضمن برنامج الت�ضامن

االومل�ب��ي اخلا�صة ب�ق��ارة �آ��س�ي��ا ،وت�ستهدف الريا�ضيني
ال�شباب املوهوبني و�أي�ضا املدربني يف بع�ض الريا�ضات
الأك�ثر �إنتاجية يف �آ�سيا على �صعيد الأل�ع��اب الأوملبية
وب �ط��والت ال �ع ��امل .ودع ��ا امل�ج�ل����س الأومل �ب ��ي الآ�سيوي
اللجان الأوملبية الوطنية يف �آ�سيا �إىل �إر��س��ال ريا�ضي
وريا�ضية ومدرب �إىل املع�سكر ،كما �سي�شهد مع�سكر هذا
العام عن�صرا �إ�ضافيا بدعوة حكام الغط�س �أي�ضا .ي�شهد
املع�سكر وج��ود خ�ب�راء وم��درب�ين وحما�ضرين دوليني
لو�ضع امل�شاركني يف �آخر امل�ستجدات والتقنيات اخلا�صة
بالغط�س والتحكيم .وك�شف املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
�أن��ه تلقى م�شاركة � 61شخ�صا م��ن  16جلنة �أوملبية
�آ��س�ي��وي��ة م��ن خم�س م�ن��اط��ق ج�غ��راف�ي��ة يف ال �ق��ارة حتى
الآن .يقام مع�سكر املجل�س االوملبي اال�سيوي لل�شباب يف
الغط�س بالتعاون مع جلنة الت�ضامن الأوملبي واالحتاد
ال ��دويل لل�سباحة فينا وامل�ج�ل����س الأومل �ب��ي يف ماليزيا
واالحتاد املاليزي لل�سباحة.

حداثة عهدها.
و�أ�شار رئي�س االحت��اد ال�سعودي �أن اخلطة الطموحة التي
ِ
و�ضعت ب�ش�أن كرة القدم الن�سائية يف اململكة ،ال ت�ستهدف
ّ
فقط ن�شر اللعبة �أو التمثيل امل�شرف يف البطوالت ،ولكن
ت �ق��دمي االحت � ��اد ال �� �س �ع��ودي ن �� �س��خً ��ة مم �ي��زة ل �ك��رة القدم
الن�سائية.
واختتم امل�سحل حديثه ب ��أن االحت��اد ال�سعودي �سيبد�أ يف
ت�ك��وي��ن جل�ن��ة خم�ت���ص��ة ،ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى م�ل��ف اال�ست�ضافة،
وتقدميه بال�صورة امل�شرفة للمملكة العربية ال�سعودية ،من
�أجل حتقيق الهدف املن�شود.

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ذهبية للكويتي املقلد وف�ضية للقطري العذبة يف
البطولة الآ�سيوية للرماية بكازخ�ستان

•• �أملاتا –الفجر:

�أحرز الرامي الكويتي نا�صر املقلد امليدالية الذهبية �ضمن البطولة الآ�سيوية
العا�شرة لرماية ال�شوزن املقامة يف مدنية �أمل��ات��ا بكازخ�ستان ،ون��ال الرامي
القطري را�شد العذبة امليدالية الف�ضية.
ويف الت�صفية النهائية التي ��ش��ارك فيها �أف�ضل ثمانية رم��اة ،حقق الرامي
الكويتي معدل �إ�صابات  31من �أ�صل  35ليحرز املركز الأول� ،أم��ام العذبة
الذي �سجل � 27إ�صابة من  .35وكان املركز الثالث وامليدالية الربونزية من
ن�صيب الرامي ال�صيني هايت�شنغ يو مبعدل �إ�صابات 35/21

ت��وج بطل �شرطة ر�أ���س اخليمة امل�ساعد �أول في�صل
�أحمد الغي�ص الزعابي بامليدالية الذهبية يف بطولة
العامل مل�صارعة الذراعني يف وزن  85كغ  ،التي �أقيمت
يف هولندا بعد تفوقه على مناف�سه الإيطايل.
وال�ب�ط��ل في�صل الغي�ص م��ن �إدارة امل �ه��ام اخلا�صة
ب���ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة� ،أح ��د ال�ع�ن��ا��ص��ر ال�شرطية
امل�ت�م�ي��زة ري��ا� �ض �ي �اً ،ح�ي��ث ح���ص��ل ع�ل��ى ال �ع��دي��د من
البطوالت الدولية  ،ف�ض ً
ال عن جهوده الريا�ضية
امل �ث �م��رة وال� �ب� �ن ��اءة يف جم ��ال ال �ت��دري��ب والت�أهيل
الريا�ضي يف العاب القوة البدنية  ،و يقوم بتدريب
ع�ن��ا��ص��ر خمتلفة يف �أل �ع��اب ال �ق��وة ال�ب��دن�ي��ة ،وبناء
الأج�سام �أحرزوا نتائج على امل�ستوى الدويل .

و�أعرب اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد
عام �شرطة ر�أ�س اخليمة عن �سعادته وفخره بالبطل
الغي�ص ،م�ؤكداً �أن �شرطة ر�أ�س اخليمة ت�سعى دائماً
�إىل حتفيز العنا�صر ال�شرطية ذات القدرات الريا�ضية
املتميزة ،وت�شجع جميع املواهب الريا�ضية ال�شرطية
للم�شاركة يف خمتلف الأن�شطة الريا�ضية املحلية
وال��دول �ي��ة ،وت��وج�ي��ه ال�لاع�ب�ين ملمار�سة االحرتاف
الريا�ضي ،وتكوين فرق قوية با�سم الدولة تناف�س
يف ال �ب �ط��والت ال��دول �ي��ة ع�ل��ى ن�ح��و م���ش��رف يحقق
الأه��داف املرجوة لالرتقاء �إىل ال�صدارة يف املراكز
العاملية  ،موجهاً ال�شكر والتهنئة �إىل البطل العاملي
في�صل الغي�ص تثميناً لدوره الرائد واملتميز يف رفع
علم الدولة يف املحافل العاملية متمنياً له املزيد من
البطوالت والإجنازات .
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ال�شيخة حياة ت�شيد ببطولة غرب �آ�سيا لكرة الطاولة يف عمان
•• عمان-الفجر:

�أ� �ش��ادت ال�شيخة ح�ي��اة بنت عبدالعزيز �آل خليفة رئي�سة
االحت��اد البحريني لكرة الطاولة وع�ضو اللجنة الأوملبية
البحرينية وع�ضو املكتب التنفيذي يف املجل�س الأوملبي
الآ��س�ي��وي بتنظيم االحت��اد الأردين لكرة الطاولة بطولة
غرب �آ�سيا املجمعة مب�شاركة ريا�ضيني من  12دولة.
وق��ال��ت ال�شيخة حياة بعد متابعتها لفعاليات البطولة:
�إن ه��ذا ال�ع��دد م��ن ال ��دول امل�شاركة ه��و دل�ي��ل على حر�ص

18

املنتخبات الوطنية يف منطقة غرب �آ�سيا على امل�شاركة يف
هذه البطولة والتي ُتقام على �أر�ض الأردن وبجهود االحتاد
الأردين ل�ك��رة ال�ط��اول��ة وتنظيمه امل �ث��ايل وه��و م��ا �ساهم
مب�شاركة جميع دول غرب �آ�سيا يف البطولة.
و�أ�ضافت :يل ال�شرف التواجد يف الأردن ومتابعة فعاليات
بطولة غرب �آ�سيا لكرة الطاولة وال بد يل �أن �أُ�شيد باجلهود
الأردنية بهذا التنظيم املميز وال�سمعة الطيبة ل�ل�أردن يف
ا�ست�ضافة خمتلف ال�ب�ط��والت وه��و م��ا ي�شجع املنتخبات
والدول على امل�شاركة.

كما �أ�شادت بالعالقات الوطيدة التي تربط الأردن والبحرين
يف كافة املجاالت مبا فيها املجال الريا�ضي م�ؤكدة :تربطنا
عالقات تاريخية مع الأردن ،ون�سعى دائما لتبادل اخلربات
واملعرفة الريا�ضية ،وذلك �ضمن م�ساعي البلدين يف التطور
الريا�ضي وتعزيز تواجد البلدين على ال�ساحة الريا�ضية.
و�أ��ش��ارت �إىل "االهتمام الكبري من جانب االردن بريا�ضة
امل��ر�أة وتطوير احل�ضور الن�سائي يف الريا�ضي وال��ذي نتج
عنه حتقيق املر�أة االردنية للعديد من االجنازات على كافة
ال�صعد".

�أبو الغيط يد�شن ت�صميم منطاد جامعة الدول العربية

•• القاهرة -وام:

د�شن معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية خالل
لقائه ي��وم �أم����س الأول مبقر الأم��ان��ة العامة يف القاهرة فريق منطاد
الإم� ��ارات برئا�سة الكابنت ط�ي��ار عبدالعزيز نا�صراملن�صوري ت�صميم
منطاد جامعة ال��دول العربية ال��ذي �سيطلقه منطاد الإم ��ارات خالل
الأ�شهر املقبلة يف جميع الدول العربية بهدف تعزيز روح االنتماء العربي
وخلق مناخ عربي يعرف من خالله ال�شباب العربي على �إجنازات الدول
العربية على ال�ساحتني االقليمة والدولية يف خمتلف املجاالت.
و �أ��ش��اد معايل �أب��و الغيط باجلهود اجل�ب��ارة لإجن ��ازات وم�ب��ادرات فريق
منطاد الإمارات على امل�ستوىين الإقليمي والدويل وملا يقوم به من عمل

يهدف �إىل ن�شر روح الت�سامح والتوا�صل بني �شعوب دول الوطن العربي
ودول العامل بجميع ثقافاته ومعتقداته.
وقال �أبو الغيط خالل اللقاء �إن العمل العربي امل�شرتك هو جزء من ن�سيج
حكومة وقيادة و�شعب االمارات وهو ح�صاد لزرع وغر�س م�ؤ�س�س الدولة
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ث��راه " والذي
يج�سده �صوره احلر�ص الكبري ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة ال��ذي ا�صبح
�ضمريا للقائد العربي احلري�ص على خلق جيل مت�سلح بالعلم والتعليم
و�شخ�صية عربية فذة قدم الكثري للوطن العربي ولل�شباب االماراتي و
العربي والذي �أ�صبح واقعا ملوم�سا اطلع عليه معاليه �شخ�صيا يف لقائه
بعدد كبري من ال�شباب االماراتي خالل م�شاركاته يف امل�ؤمترات والندوات

العاملية يف الدولة عامة و�إمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ص .
م�ه��رج��ان ال �ع��رب للمناطيد االول م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى ال�صعيد االقليمي
ومن جانبه قال الكابنت طيار عبدالعزيز نا�صر املن�صوري رئي�س منطاد والدويل واطالق خط ال�سري الذي �سوف يت�ضمن ثالث م�سارات جوية
االمارات �إن مبادرة منطاد جامعة الدول العربية هي االوىل من نوعها و�أر��ض�ي��ة مب�شاركة منطاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
منذ قيام اجلامعة وقد اختار منطاد االمارات بزوغ اليوم االول من العام حممد القا�سمي ع�ضو جمل�س الأعلى حاكم ال�شارقة " �ضمري االحتاد
الهجري اجلديد لالعالن عن �إط�لاق منطاد جامعة ال��دول العربية "  .ويف ختام اللقاء قدم رئي�س منطاد الإمارات جم�سم ولوحة حتليق
حر�صا من طاقم الفريق على تفعيل عروبة العمل العربي الذي يهدف منطاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
اىل ن�شر ر�سالة قادة و�شعوب الدول العربية ايل جميع دول العامل بهوية جمل�س الأعلى حاكم ال�شارقة " �ضمري االحت��اد " يف جمهورية م�صر -
عربية ت�سجل �أوىل لوحاتها خالل اليوم الأول من العام الهجري العربي مكتبة اال�سكندرية معربا عن �شكره وتقديره للجامعة ال��دول العربية
1444هـ .
والقائمني عليها للثقة الكبرية التي حظيت بها مبادرة منطاد جامعة
و�أ�ضاف املن�صوري انه مت اختيار �سبتمرب القادم العالن جدول الطريان الدول العربية من معايل الأمني العام �أحمد �أبو الغيط الذي وجه بدعم
يف الدول العربية والتعريف بالدولة العربية الأوىل التي �سوف حتت�ضن عمل الفريق .

منتخب �شباب املواي تاي يكثف
ا�ستعداداته لبطولة العامل مباليزيا
•• كواالملبور-وام:

ي��وا��ص��ل منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ل�م��واي ت��اي "فئة ال�شباب"
للم�شاركة يف بطولة العامل ،املقررة بالعا�صمة املاليزية
كواالملبور من � 8إىل � 20أغ�سط�س اجلاري ،والتي ينظمها
االحتاد املاليزي للمواي تاي حتت �إ�شراف االحتاد الدويل
للعبة.
وو�صلت بعثة منتخب �شباب املواي تاي �إىل كواالملبور �أم�س
الأول برئا�سة يا�سر �سامل ال�ساعدي ع�ضو جمل�س �إدارة
احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج.
وت�ضم البعثة  36فردا من بينهم  19العبا والعبة من

خمتلف املراحل العمرية والأوزان� ،إ�ضافة للجهاز الفني
املكون من امل��درب�ين عمر علي �سانيت �سامات  ،وباريوات
وعادل جواد والإداري جربيل �أبو �سنينه.
وحر�ص �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي رئي�س احتاد الإمارات
للمواي ت��اي والكيك بوك�سينج رئي�س االحت��ادي��ن العربي
والآ�سيوي للمواي ت��اي على حث الالعبني ،قبل مغادرة
البعثة مل�ط��ار �أب��و ظ�ب��ي ،على � �ض��رورة امل�ساهمة يف جناح
البطولة واملحافظة على ال�سمعة الإيجابية التي حققها
الفريق خ�لال م�شاركته الذهبية الأخ�يرة يف بطولة �أبو
ظبي والتي فاز بلقبها ،مبا يعك�س الوجه امل�شرق لريا�ضة
الإمارات التي حتظى برعاية ودعم القيادة الر�شيدة.

الكثريي يح�صد ف�ضية بطولة �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو يف ريو دي جانريو
•• ريو دي جانريو-وام:

توج البطل الإماراتي زايد الكثريي
ب��امل �ي��دال �ي��ة ال �ف �� �ض �ي��ة ل �ف �ئ��ة وزن
الري�شة " 56كجم" للحزام الأ�سود
للمحرتفني �ضمن فعاليات بطولة
�أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو
يف جولتها احلالية مبدينة ريو دي
جانريو الربازيلية.
وج ��اء ت�ت��وي��ج ال �ك �ث�يري بامليدالية
ال�ف���ض�ي��ة ب�ع��د م�ن��اف���س��ات ق��وي��ة يف
نزاالت اليوم الثالث من هذه اجلولة
للبطولة  ،التي �شهدت نزاالت فئة
احل ��زام الأ� �س��ود للمحرتفني وفئة
احلزام الأ�سود/البني للمحرتفات.
و�أق�ي�م��ت املناف�سات �أم ��ام مدرجات
اكتظت باجلماهري و��س��ط متابعة
ه��ائ�ل��ة مل�ن��اف���س��ات �أق ��وى ال�ف�ئ��ات يف
"كاريوكا �آرينا" مبدينة ري��و دي
جانريو.
الكثريي يف النزال الأخ�ير لتنتهي بذهبية وزن الري�شة " -62كجم" وعرب ماريو عن �سعادته بامل�شاركة
ويف وزن خ�ف�ي��ف ال��ري �� �ش��ة " -56امل� �ب ��اراة ب �ف��وز ال �ك �ث�يري بالف�ضية اثر تغلبه يف النهائي على مواطنه و ال�ف��وز باللقب ،متوجها بال�شكر
كجم" ،ف� � ��از ال�ب��رازي � �ل� ��ي ي� ��وري وح�صول الربازيلي الآخ��ر جونا�س م��ات �ي��و���س ل �ي �م��ا ،وف� ��از الربازيلي ل � ��راب � � �ط � ��ة �أب� � ��وظ � � �ب� � ��ي مل � �ح �ت�ريف
هندريك�س بامليدالية الذهبية بعد فا�سكون�سيلو�س على املركز الثالث .الآخ ��ر ج��ون�ت��اه��ان �أجن�ل�ي��م باملركز اجل��وج �ي �ت �� �س��و ع �ل��ى ه � ��ذا احل ��دث
امل��ذه��ل ،متمنيا ال �ع��ودة للم�شاركة
ال �ف��وز ب�صعوبة ع�ل��ى ال�ب�ط��ل زايد وت ��وج ال�برازي �ل��ي ل �ي��ون��اردو ماريو الثالث.

فيه م�ستقب ً
ال.
ويف ال��وزن املتو�سط " -85كجم"
 ،احتاج الربازيلي جان�سن رامو�س
�إىل  5م�ب��اري��ات للفوز بالذهبية
م��ع ف��وزه يف النهائي على مواطنه

رافائيل باجانيني فيما كان املركز
ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ن �� �ص �ي��ب ال�ب�رازي� �ل ��ي
الآخ� � � ��ر ج ��اب ��ري� �ي ��ل ك ��و�� �س� �ت ��ا .كما
احتكر ال�برازي�ل�ي��ون راي��در �أمارال
وجابرييل �أول�ي�ف�يرا وب�ي��درو �سوزا

املراكز الثالثة الأوىل لفئة الوزن
الثقيل اخلفيف " -94كجم".
كما �أح�ك�م��ت الع �ب��ات ال�برازي��ل �آنا
رودريجيز وودينا �سينا وجابرييال
ب �ي�ري ��را ق �ب �� �ض �ت �ه��ن ع �ل��ى امل ��راك ��ز

ال �ث�ل�اث ��ة الأوىل يف وزن خفيف
الري�شة " -55كجم" .وق��ال��ت �آنا
رودري �ج �ي��ز� :أح ��ب ه��ذه البطولة،
ح�ي��ث ميكنني فيها جت��رب��ة �أ�شياء
ج��دي��دة يف اجل��وج�ي�ت���س��و� ،س�أكون
بالت�أكيد يف ميامي يف املرة القادمة.
ويف ال ��وزن الثقيل " -95كجم"،
ك��ان��ت م��راك��ز من�صة ال�ت�ت��وي��ج من
ن�صيب جنمات الربازيل جابرييلي
ب��ا��س�ي�ن�ه��ا و�إجن ��ري ��د � �س��وزا وويلما
موريرا.
وع � �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال� � � ��دول  ،حلت
الإم � � ��ارات يف امل��رك��ز ال �ث��اين خلف
ال�برازي��ل فيمكا ج��اءت الأرجنتني
ثالثة.
وك ��ان امل��رك��ز الأول ع�ل��ى م�ستوى
الأك��ادمي�ي��ات م��ن ن�صيب "جي اف
تيم" وتلتها �أكادمييتا "كوماندوز
جروب" و"فيجن بي جي جي" يف
املركزين الثاين والثالث.
وتقام اجلولة التالية من البطولة
يف م� �ي ��ام ��ي ب� ��ال� ��والي� ��ات املتحدة
الأمريكية ،يف  27و� 28أغ�سط�س
احلايل.

 4العبني ميثلون منتخب املالكمة لل�شباب بالبطولة العربية يف القاهرة احتاد الكرة يعتمد �أع�ضاء
اللجان الق�ضائية والتحكيمية
•• �أبوظبي-وام:

•• القاهرة-وام:

يد�شن منتخبنا الوطني لل�شباب
ل �ل �م�ل�اك �م��ة غ � ��دا م �� �ش��ارك �ت��ه يف
ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ع�ب��ة ،التي
تنطلق فعالياتها بالقاهرة وت�ستمر
حتى � 7أغ�سط�س اجلاري.
وك��ان��ت ب�ع�ث��ة م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الوطني
و� �ص �ل��ت ال� �ق ��اه ��رة �أم� �� ��س االول،
وت�ضم قائمة منتخبنا الوطني 4
العبني هم جا�سم النقبي وحممد

احلفيتي وحميد املر�شدي وحممد
الزحمي ،بالإ�ضافة مل�شاركة احلكم
الإم��ارات��ي خلفان �آل علي �ضمن
الأط �ق��م التحكيمية بالبطولة.

ويرت�أ�س البعثة �إبراهيم الزعابي
ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
للمالكمة ،وت���ض��م البعثة �أي�ضا
امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي حم �م��د ال�شبلي،

واملدرب علي الع�شري.
حم �م��د ب ��و خ ��اط ��ر ن ��ائ ��ب رئي�س
وي � �ق� ��ام ع �ل ��ى ه ��ام �� ��ش البطولة احتاد الإمارات للمالكمة – ع�ضو
اج �ت �م��اع االحت� ��اد ال �ع��رب��ي للعبة ،املكتب التنفيذي لالحتاد العربي
ح�ي��ث ي���ش��ارك ف�ي��ه م��ن الإم� ��ارات للعبة.

اعتمدت اجلمعية العمومية الحتاد الإمارات لكرة القدم �أم�س اللجان الق�ضائية والهيئات التحكيمية لالحتاد
يف املو�سم اجلديد.
وعقد االحت��اد ام�س اجتماع اجلمعية العمومية العادية عرب تقنية االت�صال املرئي برئا�سة ال�شيخ را�شد بن
حميد النعيمي رئي�س االحتاد ،ومب�شاركة �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد و�أع�ضاء اجلمعية العمومية.
وا�ستعر�ض االجتماع تقرير ن�شاط االحت��اد يف املو�سم الريا�ضي  ، 2022-2021ال��ذي �شهد العديد من
الفعاليات والأح��داث  ،فيما مت عر�ض تقرير احل�ساب اخلتامي لالحتاد ومدققي احل�سابات واعتماده من
الأع�ضاء.
ومت خالل االجتماع اعتماد اللجان الق�ضائية والهيئات التحكيمية الحتاد الكرة يف املو�سم اجلديد ،و�ضمت
جلنة االن�ضباط �سعيد حممد احلوطي "رئي�ساً" وحمدان ر�شود الزيودي "نائباً" والأع�ضاء �سلمان حممد
الطويل  ،وح�سن حممد ال�شيباين وبدر عبداهلل خمي�س  ،و�ضمت غرفة ف�ض املنازعات عي�سى �صالح احلو�سني
"رئي�ساً" وعلي �سلطان احلداد "نائباً" والأع�ضاء �إ�سماعيل را�شد  ،وحم�سن م�صبح  ،وعادل عبدالعزيز  ،وحمد
�إبراهيم اال�ستاد  ،وميثاء طالب خمي�س وخالد عبيد خادم.
كما �ضمت جلنة اال�ستئناف على قرارات جلنة االن�ضباط �صالح احلمراين "رئي�ساً" وفي�صل احلداد "نائباً"
والأع�ضاء عارف حممود  ،وعمار العليلي ومروان املرزوقي  ،فيما �ضمت جلنة اال�ستئناف على قرارات �أو�ضاع
وانتقاالت الالعبني "غرفة ف�ض املنازعات" �أحمد �سليمان "رئي�ساً" وعلي �شام�س "نائباً" والأع�ضاء عبدالعزيز
الأبلم  ،و�شهاب �أحمد وحميد دروي�ش.
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را�شد بن حميد :املنتخبات الوطنية تبقى �أولوية دائمة يف ا�سرتاتيجية احتاد الكرة
•• �أبوظبي-وام:

�أكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم �أن الدعم املتوا�صل
من قبل القيادة الر�شيدة يدفع االحتاد �إىل م�ضاعفة العطاء والعمل على تطوير كرة
القدم املحلية وتهيئة الظروف املالئمة جلميع عنا�صر اللعبة.
وقال خالل كلمته يف افتتاح فعاليات اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد ،التي �أقيمت
عرب تقنية االت�صال املرئي ام�س :ي�سعدين �أن �أرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العمومية
الحت��اد الإم��ارات لكرة القدم ،و�أت�ق��دم بجزيل ال�شكر �إىل القيادة الر�شيدة على دعمها
املتوا�صل للريا�ضة ،و نثمن االهتمام الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة" حفظه اهلل" للريا�ضة والريا�ضيني.

و�أ�ضاف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ان هذا االهتمام يدفعنا مل�ضاعفة العطاء والعمل
لتطوير كرة القدم املحلية وتهيئة الظروف املالئمة جلميع عنا�صر الالعبة لكي يعملوا
وي�صقلوا مواهبهم يف خمتلف التخ�ص�صات.
و لفت �إىل ان جمل�س �إدارة االحتاد �سعى خالل الفرتة املا�ضية من خالل جلانه و�إدارته
والأمانة العامة لتنفيذ العديد من الربامج واملبادرات التي تعزز ر�ؤية  2038لأن العمل
املتوا�صل واملدرو�س يخلق بيئة حمفزة على التطوير تدفع الكرة الإماراتية �إىل الأمام..
م�ؤكدا �أن ال�سعي �سيظل م�ستمرا للو�صول �إىل الأهداف املرجوة وحتقيق الإجنازات على
كافة الأ�صعدة.
وقال :وقعنا اتفاقيات �شراكة حملية ودولية خالل املرحلة املا�ضية لإمياننا ب�أن طريق
التعاون وتبادل اخلربات يقودنا �إىل حيث نريد لأن كرة القدم لي�ست لعبة نتائج فح�سب،

بل هي �أ�سلوب حياة وثقافة جمتمعية ومتثل التعاون والتعا�ضد بكل �أ�شكاله ..واملنتخبات
الوطنية تبقى �أول��وي��ة يف ا�سرتاتيجيتنا .ون��وف��ر لها ال��دع��م ال��ذي ت�ستحقه ،و�سنبقى
حري�صني على تطويرها ومدها بكل �أ�سباب النجاح ،كما نحر�ص على تطوير م�سابقاتنا
املحلية فنيا وتنظيميا ،ونحن �سعداء بالنجاح الذي حققه املو�سم الكروي املا�ضي ،حيث
حققت كوادرنا املتمثلة بق�ضاة املالعب والألعاب النوعية واللجان العامة باالحتاد العديد
من الإجن��ازات والتطور امللحوظ ما يجعلنا ن�ستب�شر بالعديد من النتائج الإيجابية يف
امل�ستقبل القريب .ووجه ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ال�شكر لإدارات الأندية وال�شركاء
على تعاونها وك��ل م��ا قدمته خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،كما وج��ه ال�شكر جلماهري الكرة
الإم��ارات�ي��ة على وقوفها بجانب املنتخبات الوطنية يف م�شاركتها املختلفة..م�ؤكدا �أن
املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من العطاء والعمل والتطوير والتكاتف.
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�أبطال �أوروبا يت�أهبون لرحلة الدفاع عن �ألقابهم بعد �صيف مفعم بالن�شاط

•• �أبوظبي -وام:

بعدما ارتبكت ا�ستعداداتها يف العامني
املا�ضيني ب�سبب جائحة كورونا عادت
الأندية الأوروبية لال�ستعداد بقوية
ل�ب��داي��ة امل��و��س��م اجل��دي��د م��ن خالل
جوالت يف الواليات املتحدة و اليابان
و جنوب القارة الآ�سيوية ومباريات
ودي � ��ة م �ت �ب��اي �ن��ة امل �� �س �ت��وى لتجربة
ال�صفقات اجلديدة واالن�سجام بني
الالعبني اجلدد والقدامى بالفريق.
و حر�صت الأن��دي��ة امل�ت��وج��ة ب�ألقاب
ب �ط��والت ال � ��دوري امل�ح�ل�ي��ة الكبرية
يف �أوروب � ��ا ع�ل��ى اال� �س �ت �ع��داد لرحلة
الدفاع عن لقبها يف املو�سم اجلديد
من خالل برامج �إع��داد قوية ت�أهبا
ل�ضربة البداية .و تنطلق فعاليات
املو�سم اجلديد يف معظم دوريات كرة
القدم ب��أوروب��ا يف غ�ضون �أي��ام حيث
اخ�ت�ت�م��ت م�ع�ظ��م الأن ��دي ��ة الكبرية
ويف م �ق��دم �ت �ه��ا الأن� ��دي� ��ة الأب� �ط ��ال
ا�ستعداداتها للمو�سم اجلديد.
و يف �إ� �س �ب��ان �ي��ا  ،ك ��ان ري� ��ال مدريد

حري�صا على خو�ض �أكرث من جتربة
قوية لبدء رحلة ال��دف��اع عن لقبيه
يف ال��دوري الإ�سباين ودوري �أبطال
�أوروب � ��ا  ،وك��ذل��ك اال� �س �ت �ع��داد بقوة
مل�ب��اراة ك�أ�س ال�سوبر الأوروب ��ي التي
جتمعه بفريق �إنرتاخت فرانكفورت
الأملاين يف � 10أغ�سط�س احلايل.
و مل يكن ريال مدريد ن�شيطا ب�شكل
كبري يف �سوق االنتقاالت هذا ال�صيف
حيث �أب ��رم ال �ن��ادي امللكي �صفقتني
ك�ب�يرت�ين ف�ق��ط م��ن خ�ل�ال التعاقد
مع املدافع الأملاين �أنطونيو روديجر
يف �صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد
ال�ل�اع��ب م��ع ت�شيل�سي الإجنليزي
 ،ك�م��ا ��ض��م الع ��ب ال��و��س��ط �أوريلني
ت�شواميني من موناكو الفرن�سي.
و ب��رغ��م ذل��ك ا��س�ت�ع��د ري ��ال مدريد
ب���ش�ك��ل ق ��وي ل�ل�م��و��س��م اجل��دي��د من
خ�لال �أك�ث�ر م��ن م �ب��اراة ودي��ة قوية
يف جولته الأمريكية حيث خ�سر �أمام
مناف�سه التقليدي بر�شلونة 1-0
ثم تعادل مع كلوب �أمريكا املك�سيكي
 2-2فيما كانت املحطة الأه��م يف

ا�ستعداداته للمو�سم من خالل الفوز
على يوفنتو�س الإيطايل  0-2قبل
العودة �إىل مدريد ا�ستعدادا لل�سوبر
الأوروبي منت�صف الأ�سبوع املقبل.
وح��ر���ص م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي حامل
ل�ق��ب ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي يف �إط ��ار
ا��س�ت�ع��دادات��ه للمو�سم اجل��دي��د على
ت��دع �ي��م ��ص�ف��وف��ه ب��ال���ص�ف�ق��ات التي
ي �ح �ت��اج �ه��ا ف�ع�ل�ي��ا وت� �خ ��دم �أه ��داف ��ه
و�أهمها اال�ستمرار يف طريق البحث
ع� ��ن م ��زي ��د م� ��ن الأل� � �ق � ��اب حمليا
واملناف�سة بقوة �أوروبيا �إ�ضافة لبناء
فريق قادر على هذا ل�سنوات طويلة
قادمة.
ول ��ذا ت�ع��اق��د م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي مع
�أك�ث�ر م��ن الع��ب ��ش��اب يف مقدمتهم
املهاجم �إيرلنج هاالند من بورو�سيا
دورمت��ون��د الأمل ��اين والع��ب الو�سط
ك��ال�ف��ن فيليب�س م��ن ل�ي��دز يونايتد
الإجنليزي.
وخالل ا�ستعداداته للمو�سم اجلديد
 ،ح��ر���ص ال �ف��ري��ق ب �ق �ي��ادة مديره
الفني الإ�سباين جو�سيب جوارديوال

مع قرب انطالقة املو�سم الكروي ..جتدد
املناف�سة على �صدارة هدايف العرب
•• �أبوظبي  -وام:

تنطلق خالل الفرتة املقبلة مناف�سات معظم الدوريات
الأوروبية والعربية لتتجدد املناف�سة يف �أكرث من جمال
ومنها �سباق الهدافني.
ومت�ث��ل الأه� ��داف دائ�م��ا ج ��زءا ك�ب�يرا و مهما م��ن املتعة
ال�ك��روي��ة ويحظى ال�ه��داف��ون دائ�م��ا مبتابعة خا�صة من
و�سائل الإع�لام واجلماهري ..وي�شهد التاريخ على ت�ألق
العديد من الهدافني العرب يف بطوالت الدوري املحلية
باملنطقة العربية ،وام�ت��د ت��أل��ق بع�ضهم �إىل الدوريات
الأوروبية.
وطبقا لإح�صائية ملركز "فوروارد �سبورت" ،املتخ�ص�ص يف
�أرقام و�إح�صائيات الالعبني والأندية والإدارة الريا�ضية،
يت�صدر املغربي يو�سف العربي العب �أوملبياكو�س اليوناين
قائمة �أبرز الهدافني العرب يف خمتلف الدوريات بر�صيد
� 207أه��داف ..وت�ضم القائمة �أي�ضا امل�صري حممد
�صالح ه��داف ليفربول الإجن�ل�ي��زي ،والإم��ارات�ي�ين فهد
خمي�س وعلي مبخوت.
و�أك � ��د م�ن���ص��ور ع �ب��د اهلل ن��ائ��ب رئ �ي ����س جل �ن��ة التوثيق
والإح���ص��اء ب��احت��اد الإم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم ،رئي�س مركز
ف ��وروارد �سبورت �أن��ه مت االعتماد يف �إع ��داد الإح�صائية
على �أ�سا�س �أن تكون الأهداف امل�سجلة يف بطوالت الدرجة
املمتازة فقط على امل�ستويني املحلي واخلارجي.
كما تت�ضمن ال�شروط �أن تكون الإح�صائيات بعد ت�أ�سي�س
احتادات الكرة يف البلدان التي �شارك الالعب مع �أنديتها،
و�أن تكون مقت�صرة على الالعبني العرب فقط ،ما حال
دون وجود �سيب�ستيان تيجايل العب نادي الوحدة حاليا
ومنتخب الإم��ارات يف القائمة ،لأن معظم �أهدافه جاءت
قبل االن�ضمام ل�صفوف املنتخب الوطني.
وم��ن بني �أب��رز  16العبا يف القائمة ال ي��زال  8العبني
ين�شطون يف امل�لاع��ب ح�ت��ى الآن ،وه��م امل�غ��رب��ي يو�سف
العربي ،وال�سوري عمر خريبني ،وعبد ال��رزاق حمدهلل
وع �ل��ى م�ب�خ��وت ،وحم �م��د � �ص�لاح ،وع�ل�اء ع�ب��د الزهرة،
و�سيبا�ستيان �سوريا وبغداد بوجناح.
و �أ�شار من�صور عبد اهلل �إىل �أن القائمة التي ت�ضم �أي�ضا
ال�سوري عمر ال�سومة العب الأهلي ال�سعودي من املمكن
�أن ي�ت��وق��ف ح���س��اب الأه� ��داف ل��ه �إذا ا�ستمر م��ع فريقه
بعد هبوطه ل��دوري الدرجة الأوىل ال�سعودي ،ويف حال
انتقاله لأح��د �أن��دي��ة املحرتفني ب��ال��دوري ال�سعودي �أو
غريه �سي�ستمر احت�ساب �أهدافه .و �أو�ضحت الإح�صائية
�أن  6العبني ا�ستطاعوا هز ال�شباك مع ناد واحد فقط،
وهم ال�سعودي ماجد عبد اهلل و الإماراتيان فهد خمي�س
وعلي مبخوت ،وامل�صري ح�سن ال�شاذيل ،واملغربي ح�سن
�أق�صبي ،والقطري �سيبا�ستيان �سوريا.
و يت�صدر املغربي يو�سف العربي القائمة بـ � 207أهداف
"منذ  2008وحتى الآن" يف الدوريات" القطري 76
هدفا" وال �ي��ون��اين  "58والإ� �س �ب��اين  "58والفرن�سي

 "17وال�سعودي  12هدفا.
وي�أتي ال�سومة ثانيا بـ � 205أهداف "منذ  2008وحتى
الآن" يف الدوريات" ال�سعودي  "144والكويتي "43
وال�سوري  "18ه��دف��ا ..يليه املغربي عبد ال��رزاق حمد
اهلل بر�صيد  198هدفا "منذ  2010و حتى الآن" يف
الدوريات" ال���س�ع��ودي  "89وال�ق�ط��ري  "39واملغربي
 "30و ال�صيني "25والرنويجي . "15
ويحتل ال�سوري فرا�س اخلطيب املركز ال��راب��ع بر�صيد
 193هدفا "منذ  1999وحتى  ،"2019يف الدوريات
"الكويتي  "162وال �� �س��وري "15وال�صيني "12
والعراقي  "3والقطري ،"1فيما ي�أتي خام�سا ال�سعودي
ماجد عبداهلل بر�صيد  189هدفا "منذ  1977وحتى
 "1998بالدوري ال�سعودي.
وي�ستحوذ ال�ن�ج��م الإم ��ارات ��ي ع�ل��ي م�ب�خ��وت ع�ل��ى املركز
ال �� �س��اد���س يف ال�ق��ائ�م��ة ب��ر��ص�ي��د  181ه��دف��ا بالدوري
الإماراتي "من  2008وحتى الآن" يليه امل�صري ح�سام
ح�سن بر�صيد  179هدفا "منذ  1984وحتى "2007
يف الدوريات" امل�صري  "168واليوناين  "5و 3يف كل
من الإماراتي وال�سوي�سري.
وي�ت�ق��ا��س��م الإم ��ارات ��ي ف�ه��د خ�م�ي����س وال �� �س �ع��ودي نا�صر
ال �� �ش �م��راين و امل �� �ص��ري حم �م��د � �ص�ل�اح امل ��رك ��ز الثامن
ب��ر��ص�ي��د  175ه��دف��ا ل�ك��ل م�ن�ه��م ح�ي��ث �أح� ��رز خمي�س
�أهدافه "منذ � 1980إىل  "1997بالدوري الإماراتي،
و��س�ج��ل ال���ش�م��راين �أه ��داف ��ه م��ن � 2003إىل 2020
بالدوري ال�سعودي  "167والإماراتي � 8أه��داف ،فيما
��س�ج��ل � �ص�لاح "منذ  2010ح�ت��ى الآن" بالدوريات"
الإجنليزي  "120والإيطايل  "35و ال�سوي�سري " 9و
امل�صري.11
كما يتقا�سم  3العبني املركز التا�سع بر�صيد  173لكل
منهم وه��م امل���ص��ري ح�سن ال���ش��اذيل "من � 1959إىل
 "1978يف ال��دوري امل�صري ،واملغربي ح�سن �أق�صبي
"من  1955حتى  "1970يف الدوري الفرن�سي ،وقد
لعب هناك ملدة � 10أع��وام مع �أندية نيم �أوملبيك و�ستاد
رمي����س وم��ون��اك��و ق�ب��ل �أن ي�ع��ود �إىل امل �غ��رب وي�ل�ع��ب مع
الفتح الريا�ضي لكن ال توجد اح�صائيات ر�سمية ل�سجل
�أهدافه.
وم��ن �أ�صحاب املركز التا�سع �أي�ضا ،العراقي ع�لاء عبد
الزهرة /من  2004حتى الآن" يف الدوريات "العراقي
 "142والقطري  "27وال�سوداين  "3والإيراين . 1
ي��أت��ي يف امل��رك��ز العا�شر  3العبني �أي�ضا بر�صيد 172
هدفا لكل منهم وهم القطري �سيبا�ستيان �سوريا "منذ
 2006وحتى الآن" بالدوري القطري ،واليمنى علي
ال �ن��ون��و "منذ  1995وح �ت��ى  "2014يف ال ��دوري ��ات
اليمني  "163وال�سوداين  "6وال�سوري  "2والبحريني
 "1واجلزائري بغداد بوجناح "منذ  2011وحتى الآن"
بالدوريات " القطري "130والتون�سي  "26واجلزائري
."16

ع �ل��ى خ��و���ض ف�ت�رة ت��دري �ب��ات قوية
ث��م ح �ق��ق ان �ت �� �ص��اري��ن م�ت�ت��ال�ي�ين يف
امل �ب��اري��ات ال��ودي��ة وف ��از فيهما على
كلوب �أمريكا املك�سيكي  1-2وبايرن
ميونخ الأمل��اين  0-1ليبد�أ مو�سمه
من خالل املواجهة مع ليفربول يف
م �ب��اراة ال ��درع اخل�يري��ة قبل خو�ض
مباراته الأوىل بالدوري الإجنليزي
�أمام وي�ستهام يوم الأحد املقبل.
ويف �إي�ط��ال�ي��ا  ،ك��ان م�ي�لان حري�صا
ب�شكل كبري على االحتفاظ بالقوام
الرئي�سي للفريق الذي ا�ستعاد لقب
ال��دوري الإيطايل يف املو�سم املا�ضي
و�إن مل ي�ب�رم ��ص�ف�ق��ات م��ن العيار
ال �ث �ق �ي��ل يف � �س��وق االن� �ت� �ق ��االت هذا
ال�صيف.
وم ��ع ه ��ذا  ،ق ��دم ال�ف��ري��ق �أك�ث�ر من
حمطة قوية يف ا�ستعداداته لرحلة
ال��دف��اع ع��ن ال�ل�ق��ب امل�ح�ل��ي و خا�ض
م �ب��اري��ات ودي� ��ة م �ت �ف��اوت��ة يف القوة
وحقق الفوز يف  3منها وخ�سر مباراة
واح ��دة  ،وك��ان��ت �أب��رزه��ا ال�ف��وز على
كولن الأمل��اين  1-2وعلى مار�سيليا

الفرن�سي . 0-2
و برغم رحيل مهاجم و هداف الفريق
روب��رت ليفاندوف�سكي �إىل بر�شلونة
الإ�سباين ،كان بايرن ميونخ حا�سما
يف ت��دع�ي��م خ��ط ال�ه�ج��وم ب�صفقتني
ب ��ارزت�ي�ن و � �ض��م ال���س�ن�غ��ايل �ساديو
م ��اين م �ه��اج��م ل �ي �ف��رب��ول و ال�شاب
ماتي�س تيل مهاجم ري��ن الفرن�سي
ك�م��ا دع��م ال�ف��ري��ق ال �ب��اف��اري دفاعه
بالنجم الهولندي ال�شاب ماتيا�س
دي ليخت.
وعلى م�ستوى املباريات الودية  ،كان
اجت��اه ب��اي��رن ه��و االن�ت�ق��اء ب��دال من
خو�ض مباريات عديدة بال جدوى..
وح�ق��ق ال�ف��ري��ق ال�ف��وز الكبري 2-6
ع �ل��ى دي � �س��ي ي��ون��اي �ت��د الأمريكي

ث ��م خ �� �س��ر �أم � ��ام م��ان���ش���س�تر �سيتي
الإجن �ل �ي��زي  1-0يف خ �ت��ام جولته
الأمريكية.
و�أثمرت ا�ستعدادات الفريق القوية
�أول �ألقابه يف املو�سم اجلديد بالفوز
على اليبزج  3-5يف مباراة ال�سوبر
ليح�صل على دف�ع��ة معنوية كبرية
قبل مواجهة �إن�تراخ��ت فرانكفورت
ي��وم اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل يف ب��داي��ة رحلة
ال��دف��اع ع��ن ل�ق��ب ال � ��دوري الأمل ��اين
"بوند�سليجا" ال��ذي احتكر لقبه يف
املوا�سم الع�شرة املا�ضية.
و �إىل ج ��ان ��ب ت �ع��اق��ده م ��ع امل� ��درب
ك� ��ري � �� � �س � �ت� ��وف ج� ��ال � �ت � �ي � �ي� ��ه خلفا
للأرجنتيني ماوري�سيو بوت�شيتينو ،
�ضم باري�س �سان جريمان �أك�ثر من

الع ��ب ل�ت��دع�ي��م ��ص�ف��وف��ه ا�ستعدادا
للدفاع عن لقبه يف الدوري الفرن�سي
كما جنح يف االحتفاظ بنجم هجومه
الفرن�سي كيليان مبابي.
وخا�ض �سان جريمان �أب��رز حمطات
الإعداد خالل جولته باليابان حيث
فاز على كاوا�ساكي فرونتال و�أوراوا
ريد دياموندز وجامبا �أو�ساكا ليعود
ب �ع��ده��ا �إىل ف��رن �� �س��ا وي� �ت ��وج بلقب
ال���س��وب��ر امل�ح�ل��ي ع�ل��ى ح���س��اب نانت
فيما ي�ستهل حملة الدفاع عن لقب
الدوري الفرن�سي يوم ال�سبت املقبل
يف �ضيافة كلريمون.
و ك��امل�ع�ت��اد  ،ق ��دم �أي��اك ����س �أك�ث�ر من
الع��ب يف ��س��وق ان�ت�ق��االت الالعبني
حيث دع��م ه ��ؤالء الالعبني �صفوف

�أن��دي��ة �أخ ��رى يف ال �ق��ارة الأوروبية
ل� �ك ��ن ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ه ��ول � �ن ��دي جنح
�أي���ض��ا يف تدعيم �صفوفه ب�ع��دد من
الالعبني املميزين مثل كالفن با�سي
وفران�شي�سكو كون�سي�ساو و�ستيفان
بريجوين.
و خا�ض �أياك�س �أكرث من مباراة ودية
ا��س�ت�ع��دادا ل��رح�ل��ة ال��دف��اع ع��ن لقبه
ب��ال��دوري املحلي ك��ان �أب��رزه��ا الفوز
على لوكوموتيف زغ��رب الكرواتي
 0-3و ع�ل��ى ري��د ب��ول �سالزبورج
النم�ساوي  2-3و�شاختار دوينت�سك
الأوك ��راين  1-3و�إن خ�سر الفريق
�أم � ��ام م�ن��اف���س��ه ال �ت �ق �ل �ي��دي العنيد
�آي�ن��ده��وف��ن  5-3يف ك��أ���س ال�سوبر
الهولندي.

�آر�سنال يعتمد على ثنائي ال�سيتي
ي��أم��ل امل ��درب ميكل �أرت�ي�ت��ا يف اال��س�ت�ف��ادة من
ك�ف��اءة وخ�ب�رة الع�ب�ين �سبق �أن عمل معهما
يف مان�ش�سرت �سيتي ،حيث ي�سعى للبناء على
التقدم الذي حققه مع �آر�سنال عندما ينطلق
املو�سم اجلديد.
وا�ست�سلم فريق �آر��س�ن��ال ال�شاب يف املباريات
الأخرية للمو�سم املا�ضي ،حيث �شاهد غرميه
ال�ت�ق�ل�ي��دي ت��وت�ن�ه��ام هوت�سبري ي�ن�ت��زع املركز
الرابع يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
ورغم كرة القدم اجلميلة التي قدمها �آر�سنال
يف بع�ض ال �ف�ترات خ�ل�ال املو�سم
امل� ��ا� � �ض� ��ي ظ � �ه� ��رت بع�ض
نقاط ال�ضعف يف الفريق
ال� �ت ��ي حت � ��رك �أرت �ي �ت ��ا
لتعزيز �صفوفه خالل
ال�صيف.
وم � � � � � � � � � ��ع ت � � � � � � ��وايل
ال���ص�ف�ق��ات املدوية،
ك�شف توقيع املهاجم
ال�ب�رازي �ل��ي جابرييل
ج � � �ي � � �� � � �س� � ��و�� � ��س

وال�ظ�ه�ير الأوك � ��راين �أول�ك���س�ن��در زينت�شنكو
مقابل  75مليون جنيه �إ�سرتليني عن النوايا
احلقيقية لآر�سنال يف املو�سم اجلديد.
وبينما اعترب �سيتي البطل هذا الثنائي زائداً
عن حاجته ف�إنه ال يوجد �أدنى �شك يف اجلودة
واخل�برة التي �سي�ضيفها الالعبان لت�شكيلة
�آر�سنال يف �سعيه للعودة �إىل املربع الذهبي.
ورغم عدم لعب جي�سو�س ( 25عاماً) ب�شكل
�صريح يف مركزه يف �سيتي �سجل الالعب 95
ه��دف �اً يف  236م �ب��اراة يف جميع امل�سابقات
ولعب دوراً مهماً يف حتقيق ال�ن��ادي �أربعة
�أل� �ق ��اب ل� �ل ��دوري امل �م �ت��از يف خم�سة
موا�سم.
وي �ع ��رف �أرت �ي �ت��ا ج �ي ��داً م ��ا ميكن
�أن ي �ق��دم��ه ال�ل�اع ��ب الربازيلي
لفريقه ،حيث �سبق �أن تعاون معه
حني ك��ان م�ساعداً للمدرب بيب
غوارديوال يف �سيتي ومن املرجح
�أن ي���س�ت�خ��دم��ه ك�ن�ق�ط��ة ارتكاز
للهجوم.
وق��ال جي�سو�س بعد ان�ضمامه

"�أثق بن�سبة مئة يف املئة يف �أرتيتا .ق�ضيت وقتاً
ممتعاً معه من قبل .يتمتع ب�شخ�صية رائعة
وهو مدرب جيد .لقد �ساعدين كثرياً".
وكان زينت�شنكو جندياً جمهو ًال �أي�ضاً يف �سيتي
و�سي�ضيف مرونه على اجلانب الأي�سر وميلك
مثل جي�سو�س عقلية انت�صارية.
ومن بني ال�صفقات ال�صيفية الأخرى لأرتيتا
الالعب فابيو فيريا من بورتو ال��ذي ميكنه
القيام ب�أكرث من دور يف و�سط امللعب.
وكانت هناك بع�ض الفرتات التي عانى فيها
�أرتيتا لتطبيق خططه يف �آر�سنال ب�سبب عدم
وجود املوارد ال�صحيحة حتت ت�صرفه.
لكن مع تكامل التعاقدات اجلديدة
م��ع امل��واه��ب ال��واع��دة مثل

م��ارت��ن �أودي� �غ ��ارد وب��وك��اي��و ��س��اك��ا وجابرييل
مارتينيلي يبدو �أن �أرتيتا وجد �أخريا �ضالته.
وك��ان��ت ه�ن��اك ع�لام��ات م�شجعة يف ف�ت�رة ما
قبل انطالق املو�سم بالفوز ودياً على ت�شيل�سي
 0-4حيث ه��ز جي�سو�س و�ساكا و�أوديغارد
ال���ش�ب��اك .وال �� �س ��ؤال ال ��ذي ي�شغل ب��ال ع�شاق
�آر�سنال حالياً هل هو جمرد �أمل كاذب �آخر �أم
بداية حقبة جديدة م�شرقة يف ناد مل يح�سم
�أحد املراكز الأربعة الأوىل منذ .2016
ويثق م�س�ؤولو �آر�سنال يف �أرتيتا ولهذا مددوا
التعاقد معه حتى ،2025
لكن امل��درب الإ�سباين
يعلم �أن��ه ل��ن تكون
هناك �أي �أع��ذار �إذا
ف �� �ش��ل يف الت�أهل
على الأقل لدوري
�أبطال �أوروبا.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

�أ�صيب الأطباء يف املن�صورة ،التابعة ملحافظة الدقهلية �شمال �شرق الدلتا يف م�صر ،بحالة من الده�شة �أثناء �إجراء
فحو�صات طبيعية لالطمئنان على ر�ضيعة حديثة ال��والدة ،حيث اكت�شفوا ما ي�شبه جنينا داخل بطنها ،يف حالة
نادرة قلما تتكرر على م�ستوى العامل .تعرف هذه احلالة علميا بـ"جنني داخل اجلنني" ( ،)Fetus in fetuوهي
نادرة احلدوث حيث مل يتم ت�سجيل �سوى  200حالة بهذا ال�شكل على م�ستوى العامل حتى الآن.
ويو�ضح الدكتور زياد حممد �إ�سماعيل ،ا�ست�شاري طب الأطفال وحديثي الوالدة يف مدينة �شربني ،لـ"�سكاي نيوز
عربية"� ،أن "�أهايل الطفلة التي ولدت يوم اخلمي�س املا�ضي جا�ؤوا لالطمئنان عليها بعد والدتها ،وعند �إجرائه
الفحو�صات عليها تبني وج��ود ورم يف بطن الطفلة غري وا�ضح بالعني امل�ج��ردة ،الأم��ر ال��ذي يحتاج املزيد من
الفحو�صات حيث كان هناك �شك يف وجود ورم �أو حالة جنني داخل اجلنني".
بعد �إر�سال الطفلة للدكتور جمال هويدي ،ا�ست�شاري الأ�شعة� ،أكد �أن الأمر يتعلق بـ"احلالة النادرة وهي �أ�شبه بورم
يف بطن الطفلة يتكون داخله هيكل جنني به فقرات ودم".
وبح�سب الدكتور زياد" :هي من احلاالت النادرة على م�ستوى م�صر ،ومت ت�سجيل  200حالة فقط على م�ستوى
العامل".
وحينها ،مت االت�صال ب�أ�ساتذة جراحة الأطفال لإجراء عملية ا�ستئ�صال لهذا الورم �أو اجلنني مع حتويل الطفلة
لق�سم جراحة الأطفال مب�ست�شفى الأطفال بجامعة املن�صورة لإجراء باقي الفحو�صات متهيدا للجراحة.
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�سارق جموهرات يعر�ض على املارة �أخذها

عمرها  100عام متار�س الريا�ضة داخل الـ «جيم»

�ألقت ال�شرطة يف فيتنام القب�ض على رجل زعم �أنه رجل
�شرطة ،وذلك بعدما �سرق متجرين لبيع الذهب بو�سط
مدينة هوي ،وطلب من املارة �أخذ هذه امل�سروقات.
وقالت ال�شرطة �إنه بعد الظهر عند حوايل الواحدة بعد
الظهر ،اقتحم الرجل مرتدياً زي �شرطة متجر الذهب
الأول ،م�ستخدماً بندقية هجومية رو�سية ال�صنع من
طراز �أيه كيه ،47-للتغلب على عامل و�أطلق عدة طلقات
على �أماكن العر�ض.
و�أ�صيب العامل ب�إ�صابات طفيفة جراء الزجاج املته�شم.
وق��ال��ت �شرطة �إق�ل�ي��م ت��وا ت�ين ه��وي يف ب�ي��ان �إن الرجل
حينئذ �أخ ��ذ علبتني مم�ل��وءت�ين ب��ال��ذه��ب واملجوهرات
وتركهما على الر�صيف كي ي�أخذها املارة.
ودخل بعد ذلك متجراً ثانياً للذهب ،على بعد حوايل 20
م�تراً ،حيث ح�صل على املزيد من الذهب واملجوهرات
و�أل�ق��ى بها �أي�ضاً يف ال�شارع ،و�شجع النا�س ب�صوت عال
لأخ��ذ م��ا ��س��رق��ه .وحينئذ و�صلت ال�شرطة �إىل م�سرح
الواقعة وحا�صرت الرجل و�أقنعته ب�أن ي�سلم نف�سه.

رغم تقدمها يف العمر ،مازالت معمرة �أ�سرتالية ،تبلغ من ال ُعمر
 100ع��ام ،ت��واظ��ب على ممار�سة متارينها داخ��ل �صالة الألعاب
الريا�ضية .فخالل � 3أيام يف الأ�سبوع ،تثبت ال�سيدة �إدنا �شيربد �أن
ال ُعمر جمرد رقم ،فتق�ضي �ساعات داخل �صالة الألعاب الريا�ضية،
كما تف�ضل ممار�سة امل�شي ب�شكل منتظم ،يف �أم��ر من ال�صعب �أن
ي ��ؤدي��ه مم��ن ه��م يف نف�س �سنها .رغبتها يف مم��ار��س��ة تدريباتها
املختلفة ،دفعتها للحفاظ على ع�ضويتها ب�إحدى �صاالت الألعاب
الريا�ضية يف �شمال ملبورن الأ�سرتالية على مدار  40عامًا ،يف �أمر
يجعلها ت�شعر بالر�ضا بح�سب ما نقلته عنها �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية .وت ��ؤدي "�إدنا" داخ��ل الـ"جيم" خمتلف التدريبات
من ال�ضغط حتى حمل الأوزان ،فتواظب يف كل م��رة على حمل
 5كيلوجرامات يف ك��ل ي��د .نوهت "�إدنا"� ،إىل �أن�ه��ا ظلت تذهب
�إىل �صالة الألعاب الريا�ضية منذ �أن بلغ زوجها �سن التقاعد يف
ثمانينيات القرن املا�ضي ،فا�شرتكت برفقته للحفاظ على حركة
ج�سمهما ،وهو ما ا�ستمرت عليه حتى بعد وفاته.

ثمانيني يت�سلق مئات القمم يف ا�سكوتلندا

قتل طعنا على يد ابنه

يلج�أ الكثري من امل�سنني ع��ادة �إىل عي�ش حياة مريحة تخلو من
احل��رك��ة �أو �أي مغامرة ت��ذك��ر� ،إال �أن ال�سن املتقدم لهذا الرجل
اال�سكتلندي مل يقف حجر عرثة يف طريق حتقيق طموحه بت�سلق
�أك�ثر من  282قمة يف ا�سكوتلندا .بعد �أن غ��ادرت زوجته جانيت
�إىل دار رعاية امل�سنني جراء �إ�صابتها مبر�ض الزهامير وه�شا�شة
العظام ،بقي نيك غ��اردن��ر " 82عاماً" يف امل�ن��زل يعاين م��ن �آالم
ال��وح��دة امل��ري��رة .ولكنه ��س��رع��ان م��ا �أدرك ب��أن��ه بحاجة ملمار�سة
ن�شاط م��ا يبقيه يف حالة م��ن الن�شاط ،وه��ذا م��ا دفعه للتفكري
يف خو�ض حتدٍ فريد من نوعه مل ي�سبقه �إليه �أح��د قط .يتمثل
التحدي الذي بد�أ به ال�سيد غاردنر ،يف ت�سلق جميع جبال مونرو
اال�سكتلندية البالغ عددها  282قمة والتي يزيد ارتفاع كل منها
عن  900مرت خالل  1200يوم فقط .وبد�أ غاردنر بخو�ض هذا
التحدي اخلطري يف �شهر يوليو  ،2020بعد ثالثة �أ�شهر من عيد
ميالده الثمانني.

طعن �شاب �سوري يبلغ من العمر  24عاما ويعاين مر�ضا
نف�سيا ،وال��ده البالغ  57عاما حتى امل��وت ،ليل ال�سبت
الأح ��د يف ميتز ب���ش��رق ف��رن���س��ا ،ح�سبما �أف ��ادت م�صادر
متطابقة .وق��ال��ت حمافظة املنطقة ل��وك��ال��ة "فران�س
بر�س" �إن "�شابا قتل وال��ده بال�سالح الأبي�ض" ،م�شرية
�إىل "م�أ�ساة عائلية" .من جهتها� ،أو�ضحت النيابة املك ّلفة
بالتحقيق �أن "جرمية قتل طعنا وقعت الليلة املا�ضية يف
ميتز" ،مو�ضحة �أن "التحقيقات ما زالت جارية".
و�أ�شارت م�صادر يف ال�شرطة �إىل �أن الرجل "قتل والده
بال�سكني" قبل �أن "يتم ّكن �أ�شقا�ؤه من ال�سيطرة عليه".
واهتم عنا�صر الإطفاء بالإخوة اخلم�سة للجاين ب�سبب
�إ�صابتهم ب�ج��روح ،و ُو��ض��ع اجل��اين ال��ذي يعاين الف�صام
قيد االحتجاز لدى ال�شرطة.

�أ�صغر ملياردير يف العامل بعمر � 10سنوات

ب�سبب التنورة� ..إخراج �صحفية من غرفة �إعدام

�سلطت العديد من و�سائل الإع�لام النيجريية والعاملية ،ال�ضوء
على طفل نيجريي �صغري ال يتجاوز عمره � 10سنوات ،و�أطلقت
عليه ا�سم �أ�صغر ملياردير يف العامل.
ميتلك الطفل حممد �أوال م�صطفي وامللقب بـ “مومفا االبن”
حالياً� ،أ�سطو ًال من ال�سيارات الفارهة ،وي�سافر حول العامل على
منت طائرة خا�صة .وقد ن�شر الطفل �سي ً
ال من ال�صور على ح�سابه
على �إن�ستغرام ،تظهر �أ�سلوب حياته الفاخر.
ويظهر مومفا االب��ن يف �أح��د املن�شورات وه��و يجل�س على غطاء
حمرك �سيارة بنتلي ،ا�شرتاها له والده ك�أول �سيارة له .ويف �صورة
�أخرى ،يظهر ال�صغري �أمام �سيارة حمراء من طراز المبورغيني
افينتادور مرتدياً مالب�س م�صممة خ�صي�صاً له ،وعلق على املن�شور
قائ ً
ال “ :عيد ميالد �سعيد يل” كما يظهر مومفا االبن �أمام املزيد
من ال�سيارات الفاخرة ،مبا يف ذلك �سيارة فرياري �صفراء متوقفة
خ��ارج �أح��د منازله الفخمة  .حممد ه��و اب��ن ال�ث�ري النيجريي
ال�شهري �إ�سماعيل م�صطفى ،واملعروف على الإنرتنت بلقب مومفا.
ويعرف مومفا الأب ب�أ�سلوب حياته الفاخر مثل ابنه ،حيث يتنقل
بني منازله وق�صوره ،وي�شارك ال�صور مع �أكرث من مليون متابع
على �إن�ستغرام.

�أ�صيبت ال�صحفية الأمريكية �إيفانا �شاتارا بحالة من
احل��رج ال�شديد ،بعدما �أبلغتها �سلطات �سجن �أمريكي
كانت جتري فيه عملية �إعدام �أن مالب�سها غري منا�سبة
لتغطية احلدث.
ويف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال �ت��ي �أوردت � �ه ��ا�� ،ش�ب�ك��ة "�سكاي نيوز"
الربيطانية� ،أن ال�صحفية �إيفانا و�صلت �إىل �سجن وليام
هوملان يف مدينة �أمتور بوالية �أالباما لتغطية تنفيذ حكم
�إعدام هناك.
وك��ان��ت ال�صحفية الأم�يرك �ي��ة ت��رت��دي "تنورة ق�صرية
للغاية" بح�سب �إدارة ال�سجن التي تقول �إن هذه املالب�س
ال تتنا�سب مع املن�ش�أة وتنفيذ حكم الإعدام.
و�أ�ضافت ال�صحفية التي تعمل منتجة يف موقع �إخباري �أن
�إدارة ال�سجن �أبلغتها ب�أن حذاءها كان مفتوح الأ�صابع.
ووقعت احلادثة يف املركز الإع�لام��ي التابع لل�سجن ،يف
 28يوليو اجل ��اري ،حيث ج��رى �إب�لاغ�ه��ا ب�أنها ترتدي
مالب�س تنتهك قواعد اللبا�س يف ال�سجن .وكانت �إيفانا
تريد تغطية عملية �إعدام جوناثان جيم�س جونيور ،بعد
�إدانته يف جرمية قتل �صديقته عام .1994

عائلة �سورية تكافح ال�ستمرار
مهنة �أجدادها يف �صناعة ال�سفن
ع �ل��ى �أط � � ��راف ج ��زي ��رة �أرواد على
ال �� �س��اح��ل ال� ��� �س ��وري ،ي �ح �م��ل خالد
ب �ه �ل��وان ج��ذع �اً ك �ب�ي�راً م��ن اخل�شب
لي�سند ب��ه ق��ارب �اً � �ش��رع يف �صناعته
قبل �أ�شهر ،يف حرفة يجهد و�أفراد
عائلته للحفاظ عليها رغ��م تراجع
الطلب .ويقول الرجل " 39عاماً"
ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س "نحن �آخر
ع��ائ �ل��ة مت �ت �ه��ن � �ص �ن��اع��ة ال� �ق ��وارب
وال �� �س �ف��ن اخل �� �ش �ب �ي��ة يف �سوريا".
وي�ضيف "�إنه �إرث �أجدادنا ..ن�صار ُع
ي��وم�ي�اً ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل�ي��ه حت��ت �أ�شعة
�شم�س ح��ارق��ة ،يجل�س داخ��ل جوف
ال���س�ف�ي�ن��ة وي �ن �ق��ر امل �� �س��ام�ير يدوياً
واح ��داً تلو الآخ��ر يف �أنحائها .ومع
ع�ج��زه ع��ن ا��س�ت�خ��دام م�ع��دات تعمل
على الكهرباء ،جراء �ساعات التقنني
الطويلة التي ت�شهدها �سوريا جراء
احلرب امل�ستمرة منذ �أكرث من عقد،
نف�ض خالد الغبار عن معدات يدوية
اع�ت��اد ج��ده ا�ستخدامها يف �صناعة
ال �ق��وارب وال � ��زوارق .وي��و��ض��ح بينما
يت�صبّب عرقاً داخل ور�شته "ن�ضطر
�أح�ي��ان��ا لتنعيم اخل�شب ي��دوي�اً بد ًال
م��ن ا��س�ت�خ��دام امل�ن���ش��ار الكهربائي،
�إن�ه��ا مه ّمة �شاقة" .يتناثر اخل�شب
على وجه خالد حني يتح ّرك داخل
ور�شته ال�ضيقة املطلة على �شاطئ
ج��زي��رة �أرواد .يق�صدها ي��وم�ي�اً بال
كلل غري �آب��ه بقلة معاونيه و�ضعف
الإمكانيات وتراجع املردود املايل.
وي�ق��ول ال��رج��ل ذو البنية ال�ضخمة
والب�شرة ال�سمراء "نبذل ُق�صارى
جهدنا لتجاوز ال�صعوبات املتمثلة
بانقطاع الكهرباء وندرة املحروقات"
التي تعاين منها �سوريا منذ �سنوات.

جوليا فوك�س حت�ضر معر�ض  Group Show 2022يف بروكلني بريدج بارك يف مدينة نيويورك .ا ف ب

موكب عر�س بالدراجات النارية
�أثار مقطع فيديو تداوله جزائريون عرب من�صات التوا�صل ملوكب عر�س
بـ"الدراجات النارية" حالة من اال�ستغراب.
مقطع الفيديو املتداول كان من حمافظة وهران الواقعة غربي اجلزائر،
لعري�س اخ�ت��ار �أن ُت��زف �إل�ي��ه عرو�سته بطريقة خا�صة ج��دا ،خ��ارج��ة عن
"امل�ألوف يف عادات وتقاليد" اجلزائريني يف الأعرا�س.
ويف الوقت ال��ذي اعتقد كثري من املعلقني �أن الأم��ر متعلق بـ"رحلة �شهر
ع�سل" ،تفاج�أ رواد مواقع التوا�صل ب�أن الأمر متعلق مبوكب نقل العرو�س
من منزلها العائلي �إىل قاعة احلفالت التي يقيم فيها زوجها العر�س.
وم��ا �أك��د حقيقة الفيديو وال��دة العرو�س التي �أ�شرفت على رك��وب ابنتها
على الدراجة النارية برفقة عري�سها وهي ترتدي الثوب الأبي�ض اخلا�ص
بالعرائ�س يف ي��وم زفافهن .و�أح��دث الفيديو حالة م��ن اجل��دل ب�ين رواد
مواقع التوا�صل ،بني من اعترب ب�أن من حق العري�س �أن "يكرم" عرو�سته
بالطريقة التي يراها منا�سبة والتي يراها ب�أنها تليق بها وبحبهما.

غرامة كبرية مل�سافر..
وال�سبب �شطريتا ماكدونالدز

ُف��ر��ض��ت غ��رام��ة بقيمة ح ��وايل �أل �ف��ي دوالر �أم�يرك��ي ع�ل��ى م�سافر و�صل
�إىل �أ�سرتاليا م��ن �إندوني�سيا بعدما ع�ثر حر�س احل��دود على �شطريتي
"ماكمافن" و�أخرى خم ّب�أة يف حقيبة الظهر التي يحملها.
وا��ش�ت� ّم كلب التفتي�ش الأم �ن��ي احل �ي��وي ،امل ��أك��والت يف احلقيبة يف مطار
داروي � ��ن ،مت�سببا ب�ف��ر���ض غ��رام��ة ع��ال�ي��ة ع�ل��ى ��ص��اح�ب�ه��ا ،وف��ق م��ا ك�شف
م�س�ؤولون االثنني.
وتعليقا على هذه احلادثة� ،ص ّرح وزي��ر الزراعة الأ��س�ترايل م��وراي وات:
"�ستكون هذه �أغلى وجبة ماكدونالدز ا�شرتاها هذا امل�سافر".
وتط ّبق �أ�سرتاليا �سيا�سة �صارمة يف جمال الأم��ن احليوي يف م�سعى �إىل
حماية قطاعها الزراعي الكبري من الآفات والأمرا�ض.
ورفعت ال�سلطات م�ستوى الإنذار بعد ّ
تف�شي احلمى القالعية يف �إندوني�سيا،
فار�ضة فح�صا دقيقا على كل اللحوم امل�ستوردة من هذا البلد.
وال ت�ش ّكل هذه احلمى خطرا على الإن�سان ،لكنها من الأمرا�ض الفريو�سية
�شديدة العدوى التي ت�صيب املوا�شي.
وت�ضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة  2664دوالرا �أ�سرتاليا ثمن 567
�شطرية "ماكمافن" يف �سيدين �أو كلفة عدّة تذاكر �سفر �إىل بايل ،وفقما

طفلة تدخل غيني�س
بالتزلج حتت � 20سيارة
دخلت فتاة هندية تبلغ من العمر � 7سنوات،
م�ؤخرا ،مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية
ب�ع��دم��ا مت�ك�ن��ت م��ن ال �ت��زل��ج حت��ت � 20سيارة
خالل  13.74ثانية.
و�أك��دت "غيني�س" مرور دي�شنا نهار من حتت
� 20سيارة ،كانت م�صفوفة على امتداد م�سافة
 58م�ت�را ،وف�ق�م��ا ذك ��رت وك��ال��ة "يو ب��ي �آي"
ل�ل�أن �ب��اء .ومت�ك�ن��ت ن �ه��ار م��ن حت�ط�ي��م الرقم
ال�سابق ال��ذي كان م�سجال با�سم فتاة �صينية
تبلغ من العمر  14عاما ،حققت ذات الإجناز
خالل  14.15ثانية.
وك�شف والد نهار �أن ابنته حر�صت على ممار�سة
التزلج لعامني ،وا�ستعدت لتحقيق هذا الإجناز
خالل �ستة �شهور.
و�أ�ضاف الأب �أن نهار ا�ستعانت مبدرب خا�ص
�ساعدها على التمرين للقيام بهذه املحاولة
التي تتطلب الكثري من التح�ضريات البدنية
العالية.

اجلزائر ..قلق من عمليات التجميل بدون ترخي�ص
ت�شهد اجل��زائ��ر يف ال�سنوات الأخ�ي�رة �إق�ب��اال كبريا
للن�ساء والفتيات على عمليات التجميل وخا�صة
حقن " الفيلر" وه��و م��ا دف��ع ب�أ�صحاب �صالونات
احلالقة وغري الأطباء لال�ستثمار يف هذه التجارة
امل��رب �ح��ة ،ب�ع��د ح�صولهم ع�ل��ى دورات ت��أه�ي�ل�ي��ة يف
اخل � � ��ارج .وي � �ح ��اول �أ�� �ص� �ح ��اب حم � ��االت احلالقة
ا�ستقطب الفتيات اللواتي يبحثن عن وجه م�شرق
خال من العيوب ،و�إزالة التجاعيد ،والتخل�ص من
ال�ه��االت ال���س��وداء ،ونفخ ال�شفايف ،وذل��ك ب�أ�سعار
تناف�سية .و�إىل وقت قريب مل تكن عمليات التجميل
معروفة يف اجل��زائ��ر ،حيث ك��ان امل��واط�ن��ون الذين
يرغبون يف احل�صول على مل�سة جديدة للب�شرة �أو
تغيري يف مالمح الوجه ملزمون بال�سفر للخارج
وهو ما يكلفهم �أمواال كبرية.
وت� ��ؤك ��د ال�ط�ب�ي�ب��ة اجل ��زائ ��ري ��ة ل �ي �ب �ج�يري ب�سمة
املتخ�ص�صة يف جم��ال التجميل الطبي والتغذية
ال �ع�لاج �ي��ة �أن اجل ��زائ ��ر �أ� �ص �ب �ح��ت يف ال�سنوات
الأخرية �سوقا كبريا لهذا النوع من الطب .وقالت
ليبجريي ملوقع �سكاي نيوز عربية" :يجب التفريق

بني اجلراحة التجميلية والطب التجميلي ،وحقن
الفيلر تندرج يف التخ�ص�ص الثاين وهي �صالحيات
الأط �ب��اء فقط" .و�أك ��دت الطبيبة اجل��زائ��ري��ة �أن
اال�ستهزاء بحقن الفيلر ب�إمكانه �أن يخلف ت�شوهات
كبرية يف الوجه وقد ي�ؤدي �إىل العمى وحرق اجللد
و�أ� �ض��رار خ�ط�يرة ع�ل��ى خ�لاي��ا ال�ب���ش��رة منها نحر
الأن�سجة التي ال ميكن �إ�صالحها حتى عرب اجلراحة
التجميلية " .وق��ال��ت ليبجريي":حقن احلم�ض
هي من تخ�ص�ص الأطباء فقط ،فحتى املمر�ضات
ال يحق لهن �إعطا�ؤها للمر�ضى ،نحن اليوم بحاجة
�إىل ت��وع�ي��ة ك �ب�يرة ،ورق��اب��ة ��ص��ارم��ة لتنظم �سوق
طب التجميل يف اجلزائر " .ويف ظل هذا الو�ضع،
يوا�صل ع��دد كبري من الأ�شخا�ص ممار�سة الطب
التجميلي ب�شكل غري قانوين يف �صالونات احلالقة
اخلا�صة بالن�ساء وحتى يف الأقبية وبطرق �سرية،
وذل��ك مبا�شرة بعد ح�صولهم على دورات مبراكز
الت�أهيل اخلا�صة بطب التجميل يف اخل��ارج التي
تقدم �شهادات يف طب التجميل وذلك بعد �أقل من
�شهر يف الدرا�سة.

جينيفر لوبيز يف �أول حفل
حتييه بعد الزواج

�شاركت النجمة العامليةجينيفر لوبيز ب�أول حفل لها بعد زواجها من املمثل الأمريكي
بن �أفليك ،وهو حفل خريي �إن�ساين برعاية اليوني�سف وح�صل يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي
يف جزيرة كابري الإيطالية.
بني النجوم ال��ذي ح�ضروا احلفل ليوناردو دي كابريو وجاريد ليت و وغريهم من
امل�شاهري.
ت�ألقت النجمة خالل احلفل ال��ذي يعود ريعه للأطفال املحتاجني ،بجامب�سوت من
امل�صمم العاملي روبريتو كافايل ،باللونني االبي�ض واال��س��ود متيز بالري�ش الناعم
والربيق املتناثر .وكان الثنائي جينيفر لوبيز وبن �أفليك اختارا مدينة باري�س لق�ضاء
�شهر الع�سل حيث قاما بزيارة ابرز املعامل يف العا�صمة الفرن�سية خالل رحلتهما
التي دامت لأيام.

تون�س ترقمن �أر�شيف
�صحفها التاريخية
تتنقل ح�سناء القاب�سي يف الطابق
ال �� �س �ف �ل��ي مل �ب �ن��ى امل �ك �ت �ب��ة الوطنية
بالعا�صمة تون�س بني رف��وف عليها
طبعات �صحف ودوريات تعود للقرن
ال�ت��ا��س��ع ع�شر وجت�م��ع ن�سخا منها
لرقمنتها يف حملة ت�ه��دف حلفظ
ه ��ذا ال�ت��راث ال �ف��ري��د م��ن مراجع
ووث��ائ��ق .تك�شف القاب�سي الق ّيمة
ع�ل��ى املكتبة ل��وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
وه� ��ي ت �� �ش �ه��ر ن �� �س �خ��ة غ �ل��ب عليها
اال�صفرار من �صحيفة "احلا�ضرة"
املطبوعة بالعربية تعود للعام 1885
"هذه الأر�صدة �شاهدة على ح�ضارة
ت��اري�خ�ي��ة ه��ام��ة عا�شتها البالد".
وت�ؤ ّكد "هذا خمزن حلفظ الذاكرة
التون�سية" .ت�ض ّم املكتبة الوطنية يف
تون�س ،وهي هيئة حكومية� ،صحفا
ُن �� �ش��ر ب�ع���ض�ه��ا م �ن��ذ ق� ��رن ون�صف
ال �ق��رن م��ن ال��زم��ن ب�ل�غ��ات متعددة
منها العربية والإيطالية واملالطية
والإ�سبانية والفرن�سية .وت�شكل هذه
ال�صحف ج��زءا من جمموعة ت�ضم
� 16ألف طبعة ن�شرت مبئات الآالف
م��ن ال�ن���س��خ وت�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ة على
رقمنتها بهدف احلفاظ عليها ك ّلها.
ُ
وط�ب�ع��ت غالبيتها باللغة العربية
وت� �ع ��ود �أق ��دم� �ه ��ا مل�ن�ت���ص��ف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع�شر ع�ن��دم��ا ك��ان��ت تون�س
حتت حكم العثمانيني.
ومنذ �إر�ساء نظام احلماية الفرن�سية
ف��ى ت��ون����س يف ال �ع��ام  ،1881بد�أت
ت�صدر مطبوعات باللغة الفرن�سية
و�أخ� � � ��رى ب��ال �ع�ب�ري��ة والإي �ط��ال �ي��ة
والإ�سبانية واملالطية مب�ب��ادرة من
الأوروب� �ي�ي�ن ال��ذي��ن اخ �ت��اروا البلد
موطنا لهم.

