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«تريندز» يك�شف دور جماعة

الإخوان يف التحري�ض على الكراهية

•• �أبوظبي-وام:
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عربي ودويل
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بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل)
برقية تهنئة �إىل فخامة حممد ب��ازوم رئي�س جمهورية النيجر مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل 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 (رع��اه اهلل) برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة الرئي�س
حممد بازوم.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي (رع��اه اهلل) برقية تهنئة مماثلة �إىل معايل �أوحمدو
حممدو رئي�س وزراء جمهورية النيجر.
الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�سيتي وليفربول بالربميريليغ
 28صفحة -الثمن درهمان

بيلو�سي تغادر تايوان يف ختام زيارة �أثارت غ�ضب ال�صني

رئي�س الدولة مينح �سفري كولومبيا
و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• �أبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
(حفظه اهلل)� ،سعادة خاميي �أليخاندرو �أمني هرنانديز� ،سفري جمهورية
كولومبيا لدى الدولة ،و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمله يف الدولة.
وق ّلدت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل ،ال�سفري الكولومبي الو�سام ،و�أكدت معاليها خالل اللقاء حر�ص
دول��ة الإم���ارات على تعزيز العالقات مع كولومبيا يف جميع املجاالت،
مثمنة م�ساهمة ���س��ع��ادة ال�سفري يف ب��ن��اء ال��ع�لاق��ات وال��دف��ع بالتعاون
الثنائي قدماً خالل �سنوات عمله يف الدولة ،وقدّمت له ال�شكر على ما
بذله من جهود ،معربة عن �أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

التوترات يف ت�صاعد ..وبكني تتوعد مبعاقبة امل�سيئني

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شرطة يف تون�س حتقق مع الغنو�شي
لتحري�ضه على قوات الأمن

•• تون�س-وكاالت:

يف ظ��ل م��ا ت�سببت ب��ه زي���ارة رئي�سة
جمل�س ال���ن���واب الأم�ي�رك���ي نان�سي
بيلو�سي �إىل ت��اي��وان ،م��ن توترات،
توعد وزير اخلارجية ال�صيني وانغ
يي ،الأربعاء ،مبعاقبة من ي�سيء �إىل
بكني حتماً.
وق�����ال وان�����غ ع��ل��ى ه��ام�����ش اجتماع
ل��راب��ط��ة دول ج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا يف
ب���ن���وم ب���ن���ه :ه����ذه م��ه��زل��ة خال�صة،
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ت��ن��ت��ه��ك �سيادة
ال�������ص�ي�ن حت�����ت ����س���ت���ار م�����ا ي�سمى
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة� ،سيُعاقب الذين
ي�سيئون لل�صني حتماً.
ويف ���س��ي��اق نيتها معاقبة امل�سيئني
فعال� ،أعلنت ال�صني ،يف وقت �سابق،
الأرب��ع��اء ،فر�ض عقوبات اقت�صادية
على تايوان.
ه�������ذا وغ������������ادرت رئ���ي�������س���ة جمل�س
ال��ن��واب الأم�يرك��ي نان�سي بيلو�سي
ت����اي����وان� ،أم�������س الأرب�����ع�����اء ،ب��ع��د �أن
ت��ع��ه��دت بالت�ضامن معها و�أ�شادت
ب���دمي���ق���راط���ي���ت���ه���ا ،ت����ارك����ة وراءه������ا
موجة من الغ�ضب يف ال�صني ب�سبب
زي��ارت��ه��ا ال��ق�����ص�يرة ل��ل��ج��زي��رة التي
تعتربها بكني ج���زءا ال ي��ت��ج��ز�أ من
�أرا�ضيها.

يخ�ضع رئي�س حركة النه�ضة التون�سية را�شد الغنو�شي ،لال�ستجواب
والتحقيق �أمام ال�شرطة بتهمة التحري�ض على الأمنيني والإ�ساءة
لهم و�إىل �أجهزة الدولة بعد و�صفهم بـ(الطاغوت).
وت��ع��ود ه���ذه الق�ضية �إىل �شهر ف�براي��ر امل��ا���ض��ي ،ع��ن��دم��ا ا�ستخدم
الغنو�شي كلمة (طاغوت) لو�صف ق��وات الأم��ن ،خالل ت�أبني ع�ضو
جمل�س ال�شورى يف حركة (النه�ضة) فرحات لعبار.
وق���ال حينها الغنو�شي �إن���ه ك��ان ال يخ�شى ح��اك��م��اً وال ط��اغ��وت��اً ،يف
الت�صريحات التي عر�ضته ملوجة ان��ت��ق��ادات ك��ب�يرة ،و�أث���ارت موجة
ا�ستياء وا�سعة ب�ين التون�سيني ال��ذي��ن �أك���دوا �أن��ه��ا تعرب ع��ن الفكر
احلقيقي حلركة النه�ضة وقياداتها.
وزعمت حركة النه�ضة يف بيان �أن ما يح�صل لرئي�سها را�شد الغنو�شي
من حماكمات ،هو ا�ستهداف لرموز ال�سيا�سيني املعار�ضني لالنقالب
وترهيبهم ،بح�سب زعمها.
وي�أتي ا�ستجواب الغنو�شي ،بعد �أ�سبوعني من مثوله �أم��ام الق�ضاء
ب�شبهة تبيي�ض الأموال تتعلق بتحويالت مالية م�شبوهة من اخلارج
جلمعية خريية حتمل ا�سم (مناء تون�س).
وكات ال�سلطات التون�سية قد �أعلنت يف وقت �سابق �أن ق�ضاء مكافحة
الإره��اب �أم��ر بتجميد الأر���ص��دة املالية واحل�سابات امل�صرفية لـ10
�شخ�صيات ،من بينها الغنو�شي ورئي�س احلكومة الأ�سبق والقيادي يف
حركة النه�ضة حمادي اجلبايل.
كما �أ���ص��در الق�ضاء التون�سي منذ نهاية �شهر يونيو املا�ضي قراراً
مبنع �سفر الغنو�شي يف �إطار التحقيق يف ق�ضية االغتياالت ال�سيا�سية
للمعار�ضني ال�سيا�سيني �شكري بلعيد وحممد الرباهمي يف ،2013
والتي يُتهم فيها اجلهاز ال�س ّري حلركة النه�ضة.

بيلو�سي تتحدث مع وزير اخلارجية التايواين قبل ركوب الطائرة يف مطار تايبيه ملغادرة تايوان (رويرتز)
وم���ن امل��ق��رر �أن ت��وا���ص��ل بيلو�سي وق���ال���ت ب��ي��ل��و���س��ي :ن����أت���ي بدافع ال�صحة العاملية ،ب�سبب اعرتا�ضات
جولتها الآ���س��ي��وي��ة متوجهة �إىل ال�����ص��داق��ة �إىل ت���اي���وان ،وال�سالم احلزب ال�شيوعي ال�صيني.
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ي��اب��ان ،وفقا للمنطقة.
و�أ����ض���اف���ت :يف ح�ي�ن �أن����ه ميكنهم
لرويرتز.
وق���ال���ت ب��ي��ل��و���س��ي �إن ال�����ص�ين ال م��ن��ع ت���اي���وان م���ن �إر����س���ال قادتها
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت ،خ�ل�ال اج��ت��م��اع مع مي��ك��ن��ه��ا م���ن���ع ق������ادة ال����ع����امل من �إىل املنتديات العاملية� ،إال �أن���ه ال
ميكنهم م��ن��ع ق���ادة ال��ع��امل �أو �أي
ت�ساي ت�شي-ت�شانغ ن��ائ��ب رئي�س ال�سفر �إىل تايوان.
ال�ب�رمل���ان ال���ت���اي���واين� ،أن وفدها وا�ضافت يف بيان بعد اختتام زيارة ���ش��خ�����ص م���ن ال�����س��ف��ر �إىل تايوان
ج���اء �إىل ت��اي��وان ب��داف��ع «ال�سالم ل��ل��ج��زي��رة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع باحلكم للإ�شادة بدميقراطيتها املزدهرة
للمنطقة» ،بعد �أن �أطلقت زيارتها ال��ذات��ي :للأ�سف ،مت منع تايوان ولت�سليط ال�ضوء على جناحاتها
ال���ع���ن���ان ل��غ�����ض��ب ب���ك�ي�ن و�أث�������ارت م����ن امل�������ش���ارك���ة يف االجتماعات العديدة وت�أكيد التزامنا با�ستمرار
عا�صفة دبلوما�سية.
العاملية ،و�آخرها اجتماعات منظمة التعاون معها.

اجلي�ش الرو�سي ي�ستهدف ثالثة مراكز قيادة

تدمري م�ستودع �أ�سلحة وذخرية �أجنبية غرب �أوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت:

ت���وا����ص���ل���ت ال���ع���م���ل���ي���ة اخلا�صة
ال���رو����س���ي���ة يف �أوك����ران����ي����ا� ،أم�س
الأربعاء ،يف يوم جديد من �شهرها
ال�����س��اد���س ،حيث ي�ستمر اجلي�ش
الرو�سي يف �ضرب مواقع القوات
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الع�سكرية
الأوك�����ران�����ي�����ة وحت����ري����ر �أرا�����ض����ي
دون��ب��ا���س ،فيما ت�ستمر كييف يف
تلقي ال��دع��م امل����ادي والع�سكري
من قوى الغرب.
ويف �آخر التطورات� ،أعلنت وزارة
ال����دف����اع ال���رو����س���ي���ة �أن قواتها
دم�����رت ق���اع���دة ت��خ��زي��ن �أ�سلحة
وذخ�����ي����رة يف م���ق���اط���ع���ة لفوف
بغرب �أوكرانيا ا�ستلمتها �سلطات
كييف من اخل��ارج .وق��ال الناطق
ب��ا���س��م ال���دف���اع ال��رو���س��ي��ة �إيغور
كونا�شينكوف يف �إفادة �صحافية:
دم������رت ����ص���واري���خ ب���ع���ي���دة امل����دى
عالية ال��دق��ة �أط��ل��ق��ت م��ن اجلو،
ب��ال��ق��رب م��ن ب��ل��دة رادي���خ���وف يف
مقاطعة ل��ف��وف ،ق��اع��دة تخزين
ل�ل�أ���س��ل��ح��ة وال����ذخ��ي�رة �أجنبية
ال�صنع مت ت�سليمها لنظام كييف
من بولندا.
و�أ���ض��اف �أن��ه خ�لال اليوم املا�ضي
ا�ستهدف اجلي�ش الرو�سي ثالثة

وا����ش���ن���ط���ن حت������ذر م��ن
ه����ج����م����ات ان���ت���ق���ام���ي���ة
•• وا�شنطن-وكاالت:

ح������������ذرت وزارة اخل�����ارج�����ي�����ة
الأم�يرك��ي��ة ،م��ن �أن مقتل زعيم
تنظيم القاعدة �أمين الظواهري
يف �ضربة �أمريكية قد يدفع �أن�صار
ال��ق��اع��دة ال���س��ت��ه��داف من�ش�آت �أو
مواطنني �أمريكيني مع احتمال
ان���دالع امل��زي��د م��ن �أع��م��ال العنف
�ضد الواليات املتحدة.
وق����ال����ت ال������������وزارة :ب���ع���د مقتل
ال���ظ���واه���ري ،ق���د ي�����س��ع��ى �أن�صار
ال��ق��اع��دة �أو املنظمات الإرهابية
التابعة لها �إىل مهاجمة من�ش�آت
�أو �أفراد �أو مواطنني �أمريكيني.
و�أ�ضافت :وزارة اخلارجية تعتقد
�أن هناك احتماال �أك�بر حلدوث
�أعمال عنف �ضد �أمريكا بالنظر
�إىل مقتل �أمي���ن ال��ظ��واه��ري يف
 31يوليو .و ُقتل الظواهري يف
�ضربة �أم�يرك��ي��ة ب�أفغان�ستان يف
مطلع الأ�سبوع.

اوكرانيون يتدربون يف كييف على طائرة ا�ستطالع بدون طيار  SKIFقبل �إر�سالها �إىل خط املواجهة (ا ف ب)
م��راك��ز ق��ي��ادة �إ���ض��اف��ة �إىل قوات املا�ضية -م�ساء الثالثاء و�صباح خري�سون عرب العبارات ،م�شرية
وم���ع���دات ع�سكرية �أوك��ران��ي��ة يف الأرب���ع���اء ،-وف��ق��ا حل��اك��م منطقة �إىل �أن خ�ي�ر����س���ون ت���ع���اين من
 133منطقة ،كما مت تدمري ميكواليف .وقال كيم �إن الق�صف نق�ص باملواد الغذائية بعد ق�صف
�أرب����ع����ة م�����س��ت��ودع��ات للأ�سلحة �أحل����ق �أ�����ض����رارا ب��ر���ص��ي��ف ميناء �أوكرانيا ج�سرا رئي�سيا بها.
والذخائر ال�صاروخية واملدفعية ،وم�ؤ�س�سة �صناعية ومبان �سكنية ك����م����ا �أك������������دت اال�����س����ت����خ����ب����ارات
وم���������س����ت����ودع وق���������ود ل���ل���م���ع���دات ومر�آب ومركز ت�سوق و�صيدلية .ال�بري��ط��ان��ي��ة �أن خ�ي�ر����س���ون قد
الع�سكرية.
ومل يت�ضح على الفور ما �إذا كانت ت�����ش��ه��د ن���زوح���ا م���ت���زاي���دا ب�سبب
نق�ص املواد الغذائية.
وميدانيا ،وا�صلت القوات الرو�سية �إ�صابات قد وقعت.
ق�صفها ملدينة ميكواليف جنوب ي�أتي ذلك فيما �أفادت اال�ستخبارات من جهته ،قال الرئي�س الأوكراين
�أوكرانيا ،حيث �أ�صابتها القذائف الربيطانية ب�أن القوات الرو�سية فولودميري زيلين�سكي� ،إن��ه على
م����رت��ي�ن خ���ل��ال الـ� 24ساعة ق��د تنقل الأ�سلحة وامل��ع��دات �إىل الرغم من الإم��دادات الأمريكية

نتيجة انتخابات �سبتمرب لي�ست حم�سومة

هل ح ًقا تعاين ال�سيا�سة الإيطالية من عدم ا�ستقرار مزمن؟
•• الفجر -لوكا توميني
-ترجمة خرية ال�شيباين

ه������ل ي�������ش�ي�ر �����س����ق����وط احل���ك���وم���ة
ب��ق��ي��ادة م���اري���و دراج�����ي �إىل بداية
ف�ترة ج��دي��دة م��ن ع��دم اال�ستقرار
ال�سيا�سي يف �إيطاليا؟
�����س����ب����ب ن����ه����اي����ة ه��������ذه ال���ت���ج���رب���ة
احل��ك��وم��ي��ة ،ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت عامًا
ون�����ص��ف ال���ع���ام ،ه���و اال�ضطرابات
ال��داخ��ل��ي��ة حل��رك��ة  5جن����وم ،وهي
ع�ضو رئي�سي يف التحالف املنتهية
والي��ت��ه .يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ��ي�رة ،مل
ت��ت�ردد ح��رك��ة  5جن����وم ،يف خ�ضم
�أزمة هوية وهبوط يف ا�ستطالعات
ال�������ر�أي ،يف ا���س��ت��غ�لال مو�ضوعات
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة �أو ال�سيا�سة
االق���ت�������ص���ادي���ة �أو ح��ت��ى ال�سيا�سة
املحلية يف حماولة لك�سب الظهور

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�سيلفيو برل�سكوين وجورجيا ميلوين وماتيو �سالفيني يف اجتماع م�شرتك
من خالل التهديد بعدم الت�صويت �إ يطا ليا  ،بر ل�سكو ين ) و لأ �سبا ب
�سيا�سية � ً
أي�ضا ،قررت �سحب دعمها
مطلقا على الثقة يف احلكومة.
يف  20يوليو ،بعد ف�ترة م�شو�شة للحكومة .يف  20يوليو ،امتنعت
 -14يوليو ،قدم دراجي ا�ستقالته ال��راب��ط��ة وف����ورزا �إي��ط��ال��ي��ا وحركة
�إىل الرئي�س ماتاريال ،الذي رف�ضها  5جنوم عن الت�صويت يف الربملان
الأحزاب اليمينية التابعة للتحالف على اقرتاح الثقة يف احلكومة.(التفا�صيل �ص)10
(الرابطة ،بقيادة �سالفيني ،وفورزا

م��ن امل��دف��ع��ي��ة ال�����ص��اروخ��ي��ة ،ف�إن
ق���وات كييف مل تتمكن بعد من
التغلب على الأف�ضلية الرو�سية
املتمثلة يف املدافع الثقيلة واملوارد
الب�شرية.
و�أ���ض��اف يف كلمة �ألقاها يف وقت
م��ت���أخ��ر م���ن ال��ل��ي��ل :ه���ذا الأم���ر
ميكن مالحظته ب�شدة يف القتال
خا�صة يف دون��ب��ا���س ..الأم���ر مثل
اجلحيم هناك .ال ميكن للكلمات
و�صفه.
ي����أت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا ق��ال��ت رو�سيا،
�أم�����س الأول ال��ث�لاث��اء ،يف الأمم
املتحدة� ،إن ال�صراع يف �أوكرانيا ال
ي�برر ا�ستخدام رو�سيا للأ�سلحة
ال��ن��ووي��ة ،لكن مو�سكو ق��د تقرر
ا�ستخدام تر�سانتها النووية ردا
على (ع��دوان مبا�شر) من جانب
دول حلف �شمال الأطل�سي ب�سبب
الغزو.
ويف غ���������ض����ون �أي�����������ام م������ن ب����دء
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الرو�سية
يف  24ف�ب�راي���ر ،و���ض��ع الرئي�س
فالدميري بوتني ق��وات ال��ردع يف
رو���س��ي��ا -وال��ت��ي ت�شمل الأ�سلحة
النووية  -يف حالة ت�أهب ق�صوى،
متعلال مبا و�صفها بالت�صريحات
العدوانية لقادة حلف الأطل�سي
والعقوبات االقت�صادية الغربية

�صنعاء ..حملة حوثية تداهم قرى همدان وتختطف الع�شرات
•• اليمن-وكاالت:

داهمت حملة ع�سكرية حوثية �إح��دى قرى مديرية
همدان �شمايل العا�صمة اليمنية �صنعاء ،عقب قيام
ع�شرات الأهايل بهدم �سور بنته امليلي�شيات� ،أرادت من
خالله اال�ستيالء على �أرا�ضيهم.
و�أفادت م�صادر �إعالمية� ،أن ميلي�شيا احلوثي �أر�سلت،
ح��م��ل��ة ع�سكرية ك��ب�يرة ع��ل��ى ق��ري��ة ال��ع��رة بهمدان،
وخطفت الع�شرات من �أبناء القرية ،وفر�ضت ح�صا ًرا
خانقا على جميع �سكان القرية.
�شخ�صا يف
وقدرت امل�صادر عدد املخطوفني بثالثني
ً
حماولة من امليلي�شيا االنقالبية لرتهيب ال�سكان

لل�سيطرة على عقاراتهم.
ولفتت �إىل �أن ميلي�شيا احل��وث��ي ا�ستولت قبل نحو
ع���ام ع��ل��ى �أل����ف وخ��م�����س��م��ائ��ة ل��ب��ن��ة ع�����ش��اري��ة يف قرية
ال��ع�� ّرة بهمدان و�سورتها ل�صالح ما ي�سمى م�ؤ�س�سة
(ال�شهداء) التابعة للميلي�شيا.
و�أ���ش��ارت امل�صادر� ،إىل �أن الأه��ايل انتزعوا حك ًما من
حمكمة ه��م��دان ل�صاحلهم و���ش��رع��وا يف ه��دم ال�سور
احلوثي كل ًيا بعد احلكم الق�ضائي الذي مكنهم من
�أرا�ضيهم.
وت��داه��م ميلي�شيا احل��وث��ي م��ن وق��ت �إىل �آخ���ر قرى
القبائل اليمنية بحمالت ع�سكرية وتقوم باختطاف
الأهايل وق�صف منازلهم بهدف �إخ�ضاعهم.

�أن�صار مقتدى ال�صدر يوا�صلون اعت�صامهم يف القاعة الد�ستورية داخل الربملان العراقي (ا ف ب)

ال�سفرية الأمريكية :لن نتدخل يف اختيار ال�شعب العراقي

لبنان:مفاو�ضاتتر�سيماحلدود
البحرية مب��راح��ل متقدمة

جهود لتهيئة الظروف حلوار وطني

�أك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة واملغرتبني
ال��ل��ب��ن��اين ع��ب��د اهلل ب���و ح��ب��ي��ب �أن
املفاو�ضات يف ملف تر�سيم احلدود
البحرية اجلنوبية دخلت مراحل
متقدمة.
وق���������ال ب����وح����ب����ي����ب ،يف ت�صريح
لـ�صحيفة (اجلمهورية) اللبنانية
ن�شرته على موقعها الإلكرتوين
�أم�س � ،إن املفاو�ضات قطعت �أ�شواطاً
بعيدة ودخلنا يف كثري من املراحل
امل���ت���ق���دم���ة و�����ص����و ًال �إىل امل���راح���ل
التقنية التي هي من مهمة �أع�ضاء
م����ن ف���ري���ق ال���و����س���ي���ط الأمريكي
�آم���و����س ه��وك�����ش��ت��اي��ن ،واللبنانيني
م���ن االخ��ت�����ص��ا���ص ن��ف�����س��ه .ولفت
بوحبيب �إىل �أنه «�س�أل فور و�صول
هوك�شتاين �إىل مكتبه ع��ن بقية
�أع�����ض��اء الفريق امل��راف��ق ل��ه بعدما
الحظ ا ّن معاونيه خم�سة ،و�أ ّن مَن
رافقه �إىل اللقاء كانوا ثالثة.

حماية الأم���ن واال���س��ت��ق��رار وتلبي
متطلبات العراقيني".
ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق ،رح���ب���ت بعثة
الأمم امل��ت��ح��دة مل�����س��اع��دة العراق
ال��ي��وم ب��ال��دع��وات ل��ل��ح��وار ،داعية
ال�����ق�����ادة ال�����س��ي��ا���س��ي�ين يف البالد
لتغليب امل�صلحة الوطنية من �أجل
التو�صل �إىل حلول عاجلة للأزمة
احلالية.
وق��ال��ت البعثة يف ب��ي��ان �إن احلوار
ال�����ه�����ادف ب��ي�ن ج���م���ي���ع الأط��������راف
العراقية �أ�صبح الآن «�أكرث �إحلاحاً
من �أي وقت م�ضى».
و�أ�ضاف البيان �أن الأحداث الأخرية
�أظهرت «خطر الت�صعيد ال�سريع يف
هذا املناخ ال�سيا�سي املتوتر» .و�أ�شار
�إىل �أن ال���ع���راق ���س��ي��ظ��ل «خا�ضعاً
ل�����س��ي��ط��رة امل�����ص��ال��ح امل��ت�����ص��ارع��ة يف
ظل غياب ح��وار �شامل» ،قائ ً
ال �إن
هذا �سي�ؤدي �إىل مزيد من زعزعة
اال�ستقرار.

•• بريوت-وكاالت:

•• بغداد-وكاالت:

�أك������د م�����س��ت�����ش��ار الأم�������ن القومي
ال��ع��راق��ي ق��ا���س��م الأع���رج���ي خالل
ل��ق��اء م��ع ال�����س��ف�يرة الأم�يرك��ي��ة يف
ب���غ���داد �أل��ي��ن��ا روم��ان��و���س��ك��ي �أم�س
الأربعاء على العمل من �أجل تهيئة
الظروف حلوار وطني.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء العراقية
ع��ن الأع���رج���ي ق��ول��ه :ن��ع��م��ل على
تهيئة ظ��روف ح��وار وطني �ضمن
وفاق عراقي يحقن الدم العراقي
ويحافظ على العراق املوحد.
و�أ���ض��اف م�ست�شار الأم��ن القومي:
ال����ع����راق����ي����ون ق����������ادرون ع���ل���ى حل
م�شكالتهم ال�سيا�سية كونها �ش�أناً
داخلياً.
ون�سبت الوكالة لل�سفرية الأمريكية
ال��ق��ول �إن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة :لن
تتدخل يف اختيار ال�شعب العراقي
و�إنه يعود للعراقيني وحدهم.

يف ال�����س��ي��اق نف�سه ،ب��ح��ث الرئي�س
ال��ع��راق��ي ب��ره��م �صالح م��ع ممثلة
الأم����ي���ن ال����ع����ام ل���ل����أمم املتحدة
جينني هيني�س بال�سخارت ام�س
�سبل اخل��روج من الأزم���ة الراهنة
و����ض���م���ان الأم������ن واال����س���ت���ق���رار يف
البالد.
وقالت الرئا�سة العراقية يف بيان
�إن ال��ل��ق��اء ن��اق�����ش «ت����أم�ي�ن احلوار
وال���ت�ل�اق���ي ب�ي�ن اجل��م��ي��ع لإيجاد
ح����ل����ول ن���اج���ع���ة حت���ق���ق تطلعات
املواطنني» يف البالد.
و�أ�����ض����اف ال��رئ��ي�����س ال���ع���راق���ي �أن
الظروف ت�ستدعي التزام التهدئة
والدخول يف «حوار �صادق ..يتناول
ال��و���ض��ع ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��و���ص��ول �إىل
خارطة طريق وا�ضحة املعامل».
و�أ���ش��ار ال��ب��ي��ان �إىل �أن بال�سخارت
�أك��دت دعم وت�أييد البعثة الأممية
ل����ل����ح����وار ب��ي��ن ك����اف����ة الأط����������راف
وال��و���ص��ول �إىل "م�سارات ت�ؤمن
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ال�صحة جتري  235,936فح�صا ك�شفت عن � 1,009إ�صابات
جديدة بكورونا و 989حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

02

مت��ا���ش��ي��ا م��ع خ��ط��ة وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع لتو�سيع وزي�����ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم� ..أعلنت الوزارة عن
�إجراء  235,936فح�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 �إج������راءات ال��ت��ق�����ص��ي وال��ف��ح�����ص يف ال���دول���ة وت��و���س��ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,009حاالت �إ�صابة جديدة

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة
 994,693حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف الأربع
والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف��ي��ات يف ال��دول��ة 2,335
حالة.
و�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  989حالة جديدة مل�صابني بالفريو�س وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  973,711حالة.

الدفاع املدين يطلق حملة طالبنا �أمانة
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت القيادة العامة للدفاع امل��دين ب���وزارة الداخلية حملتها
التوعوية الثالثة " طالبنا �أمانة " �ضمن خطط التوعية 2022
التي تخت�ص بالتوعية لن�شاطات ال�صيف الآم��ن والتح�ضريات
الفتتاح العام الدرا�سي.
وترتكز هذه احلملة على �أه��م اال�شرتاطات والن�صائح الوقائية
وال�سلوكيات الإيجابية الواجب �إتباعها لتعزيز ال�سالمة والوقاية
يف ك��اف��ة الن�شاطات ال��ت��ي ي��ق��وم بها الطلبة وال��ن�����شء يف املجتمع
الإماراتي.
وت��ع��زز ه��ذه احل��م�لات التوعوية ج��ه��ود وزارة الداخلية يف ن�شر

املفاهيم الوقائية وال��وع��ي املجتمعي ح��ول �سبل تعزيز احلماية
املدنية وثقافة ال�سالمة وقيم امل�س�ؤولية واالل��ت��زام با�شرتاطات
ال�سالمة والوقاية لدى ال�شباب.
وتتنوع فعاليات احلملة لت�شمل حما�ضرات وتوعية م�ستمرة عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي وخماطبة لل�شباب من خالل مراكز
ومع�سكرات التي ي�شاركون بها �إىل جانب ن�شر الر�سائل عرب و�سائل
الإعالم املختلفة وذلك من �أجل حتقيق �أعلى م�ستويات ال�سالمة
واحلماية املدنية واحلفاظ على الأرواح واملمتلكات.
وت�شمل املوا�ضيع التي يتم التوعية فيها� ،إج���راءات ال�سالمة يف
احلافالت والبيئة املدر�سية ،والتعرف على �أنواع طفايات احلريق
وموا�ضيع عامة يف مفاهيم ال�سالمة والوقاية.

�ضمن ا�سرتاتيجيتها لتوفري حا�ضنات �أعمال �أ�صحاب الهِمم املواطنني

زايد العليا جتدد اتفاقية التعاون مع «�أرجونومك» لأ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
ال���هِ���م���م� ،أم���������س ،جت���دي���د اتفاقية
ال��ت��ع��اون م��ع �شركة "�أرجونومك"
لأ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م ،وذل����ك يف �إط���ار
ا�سرتاتيجية "زايد العليا" لدعم
وم�������س���ان���دة الأع�����م�����ال وامل�شاريع
التجارية اخلا�صة ب���ر ّواد الأعمال
املواطنني �أ�صحاب الهِمم ،مبا يعزز
م�ساهمتهم وم�شاركتهم الفاعلة يف
خمتلف جم���االت احل��ي��اة ،وتفعيل
دوره������م يف ال��ت��ن��م��ي��ة االجتماعية
واالقت�صادية.
وتتخ�ص�ص "�أرجونومك" ،التي
ت��ت��خ��ذ م��ن �أب��وظ��ب��ي م��ق��راً ل��ه��ا ،يف
جم����ال ت���وري���د وت�����ص��ن��ي��ع وابتكار
الأدوات امل�������س���اع���دة والأط���������راف
اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة والأح���ذي���ة الطبية
والتقنيات املرتبطة بطب تقومي
ال��ع��ظ��ام و�إع�����ادة ال��ت���أه��ي��ل ،ولديها
ات���ف���اق���ي���ات ����ش���راك���ة م����ع ع�����دد من
رواد �صناعة معدات و�أدوات �إعادة
الت�أهيل حول العامل .وي�أتي جتديد
االتفاقية مع �شركة "�أرجونومك"
بناء على جناحات م�سبقة حققتها
ال�����ش��رك��ة م���ن خ��ل�ال ت��ع��اون��ه��ا مع
م���ؤ���س�����س��ة "زايد العليا" ،حيث
�أب���رم���ت ال�����ش��رك��ة ه����ذه االتفاقية

م��ع "زايد العليا" يف ع��ام 2020
لت�أ�سي�س ور�شة لت�صنيع الأطراف
اال�صطناعية وامل��ع��دات الطبية يف
مقر امل�ؤ�س�سة ،وه��ي ال��ور���ش��ة التي
ق���دم���ت لأ����ص���ح���اب ال��هِ��م��م فر�صة
االط��ل��اع ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات الت�صنيع
واكت�ساب اخلربات يف هذا املجال.
ومب�����وج�����ب جت����دي����د االت����ف����اق����ي����ة،
والتي ت�ستمر �صالحيتها مل��دة عام
كامل ،متنح "زايد العليا" ل�شركة
�أرج��ون��وم��ك ح��ق ا���س��ت��خ��دام ور�شة
ت�صنيع الكرا�سي املتحركة واملعدات

الطبية واجل��ب��اي��ر و�أدوات تقومي
العظام الكائنة مبق ّر امل�ؤ�س�سة ،حيث
تقوم "�أرجونومك" باال�ستفادة من
املعدات وامل��واد والتقنيات املتطورة
امل����ت����وف����رة يف ال����ور�����ش����ة ،لت�صنيع
�أط���راف ا�صطناعية عالية اجلودة
وف��ق املوا�صفات واملعايري املعتمدة
يف الدولة.
وق����ال ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل احلميدان
الأم�ي�ن ال��ع��ام مل�ؤ�س�سة زاي���د العليا
لأ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م :ي�سعدنا اليوم
جت����دي����د ات���ف���اق���ي���ت���ن���ا م�����ع �شركة

"�أرجونومك" ،وذل����ك باعتبارنا
�إح���������دى اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة يف
�أبوظبي احلا�ضنة ل���ر ّواد الأعمال
امل��واط��ن�ين �أ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م ،حيث
حتر�ص "زايد العليا" على توفري
ال��ف��ر���ص ل����ر ّواد الأع���م���ال �أ�صحاب
ال����هِ����م����م ،ل��ت��ح��ق��ي��ق طموحاتهم
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ،مب���ا ال ي�����ض��م��ن لهم
حتقيق ا�ستقاللهم امل��ايل وح�سب،
ب�����ل �أي���������ض����اً حت���ف���ي���ز م�شاركتهم
االقت�صادية ودورهم الفاعل وامل�ؤثر
يف منو وازده���ار جمتمعنا ،وتهدف

ا�سرتاتيجيتنا اخلا�صة باحت�ضان
امل�شاريع التجارية لأ�صحاب الهِمم،
�إىل ت��ع��زي��ز ت��وا���ص��ل��ه��م م��ع��ن��ا على
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،وب��ن��اء �شراكات
ا�سرتاتيجية ف ّعالة تدعم اخلدمات
املقدمة لأ�صحاب الهِمم بوجه عام.
من جهته ق��ال� ،سعيد علي مبارك
الظاهري املدير التنفيذي ل�شركة
"�أرجونومك" لأ���ص��ح��اب الهِمم:
نتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير
مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهِمم،
ع��ل��ى جت��دي��د ث��ق��ت��ه��م يف �أعمالنا،

وت�شجيعهم وم�ساندتهم للم�شاريع
التجارية اخلا�صة ب�أ�صحاب الهِمم،
وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،امل�شاريع
ال���ت���ي ت���ق���دم م���ن���ت���ج���ات وخ���دم���ات
ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا �أع�������ض���اء جمتمع
�أ�صحاب الهِمم ب�شكل مبا�شر ،حيث
تلعب الأف��ك��ار واالب��ت��ك��ارات املتعلقة
ب�������ص���ن���اع���ة اجل����ب����اي����ر والأط����������راف
اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة والأدوات امل�ساعدة
ع���ل���ى احل����رك����ة و�إع���������ادة الت�أهيل،
دوراً �أ�سا�سياً وحم��وري��اً يف حت�سني
م�ستوى جودة حياة �أ�صحاب الهِمم،

ومن هذا املنطلق ،ن�سعى يف �شركة
"�أرجونومك" �إىل ت��وط�ين هذه
ال�صناعة واال�ستفادة من خرباتنا
و�أفكارنا وابتكاراتنا املحلية ،لتقدمي
منتجات وت��ق��ن��ي��ات ي��ت��م ت�صميمها
وت�صنيعها حملياً مب�ستويات جودة
عاملية.
وك�����ان ال�����ش��اب��ان امل���واط���ن���ان �سعيد
الظاهري و�سعيد البلو�شي ،وهما
من �أ�صحاب الهِمم ،قد �أ�س�سا �شركة
"�أرجونومك" لت�صنيع الأطراف
اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة وامل����ع����دات الطبية

اخل���ا����ص���ة ب����الأط����ف����ال والبالغني
�أ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م يف �أمل��ان��ي��ا يف عام
 ،2011وم����ن ث���م ق����ررا يف عام
 2014نقل املقر الرئي�سي لل�شركة
�إىل �أب��وظ��ب��ي  ..و���س��رع��ان م��ا جنح
ال���ظ���اه���ري وال��ب��ل��و���ش��ي يف تر�سيخ
مكانة ال�شركة يف هذا القطاع ونقل
اخلربات والكفاءات الأملانية يف هذا
امل��ج��ال �إىل ال��دول��ة ب��ه��دف توطني
ه��ذه ال�صناعة  ..ويف ع��ام 2020
�أب����رم����ت "�أرجونومك" اتفاقية
ت���ع���اون م���ع م���ؤ���س�����س��ة زاي�����د العليا
لأ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م لت�أ�سي�س ور�شة
لت�صنيع الأط�����راف اال�صطناعية
وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة ،ب��ال��ت��ع��اون مع
خمت�صني ومهند�سني من �أملانيا.
وت�������س���ع���ى م����ؤ����س�������س���ة زاي�������د العليا
لأ���ص��ح��اب ال��هِ��م��م ،م��ن خ�لال هذه
النوعية من االتفاقيات� ،إىل تعزيز
م�ساهمة �أع�ضاء جمتمع �أ�صحاب
ال���هِ���م���م وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف م�سرية
البناء والتنمية واالرتقاء بالنه�ضة
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة ،مبا
ي���ت���م���ا����ش���ى م�����ع ����س���ي���ا����س���ات متكني
�أ���ص��ح��اب ال��ه��مِ��م يف املجتمع والتي
تعد جزءاً �أ�صي ً
ال من ا�سرتاتيجيات
الدولة ،ومن بينها ر�ؤي��ة الإمارات
 ،2021ور�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
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زايد للإ�سكان يعتمد الدفعة الثانية من امل�ستفيدين للقرو�ض �ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة
•• دبي -وام:

�أع���ل���ن���ت وزارة ال���ط���اق���ة والبنية
التحتية ممثلة يف برنامج ال�شيخ
زاي��د للإ�سكان عن اعتماد الدفعة
الثانية من امل�ستفيدين للقرو�ض
�ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة
وال��ت��ي ت�شمل  500ق���رار بقيمة
 400مليون درهم وت�أتي يف �إطار
خ��ط��ة ���ش��ام��ل��ة ت�ستهدف الإع�ل�ان
عن � 3آالف م�ستفيد من القرو�ض
خ�لال ع��ام  2022مبعدل 500
ق��رار �سكني �شهرياً .وثمن �سعادة
املهند�س حممد املن�صوري مدير
ب���رن���ام���ج ال�����ش��ي��خ زاي�����د للإ�سكان
اه��ت��م��ام ال���دول���ة ب��ق��ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و�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" و�إخ��وان��ه��م��ا �أ�صحاب
ال�����س��م��و �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س الأعلى
ل�لاحت��اد ح��ك��ام الإم������ارات بتوفري
�إ���س��ك��ان حكومي م�ستدام بو�صفه
�أول��وي��ة ق�صوى لإ�سعاد املواطنني
جت�سد ذلك
وج���ودة حياتهم وق��د ّ
م����ن خ��ل��ال اع���ت���م���اده���ا م����وازن����ات
�ضخمة لهـ ــذا الق ــطاع احلـ ــيوي.
وذك���ر �أن���ه مت �إخ��ط��ار امل�ستفيدين
م��ن ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�بر ر�سائل
ن�صية للمبا�شرة لتحديث بياناتهم
وت����وف��ي�ر الأدل���������ة امل���ط���ل���وب���ة عرب
القنوات الرقمية لربنامج ال�شيخ

زايد للإ�سكان للبدء يف الإجراءات
ب��اخ��ت��ي��ار �أح����د ال��ب��ن��وك الوطنية
الأربعة التي �أب��رم معها الربنامج
اتفاقية ال�شراكة بهذا اخل�صو�ص
وهي بنك �أبوظبي الأول الإ�سالمي

وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك
دبي الإ�سالمي وم�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي التي �ستمول القرو�ض
ال�سكنية ،م�����ش�يراً �إىل �أن �أ�سماء
امل�ستفيدين م��ن ال��دف��ع��ة الثانية
ت���أت��ي �ضمن ال�سيا�سة الإ�سكانية
اجل��دي��دة التي ت�شمل  500قرار
بقيمة  400مليون درهم يف �إطار
خ��ط��ة ���ش��ام��ل��ة ت�ستهدف الإع�ل�ان
عن � 3آالف م�ستفيد من القرو�ض
خ�لال ع��ام  2022مبعدل 500
ق����رار �سكني ���ش��ه��ري��اً .ول��ف��ت �إىل
�أن التعاون مع امل�صارف الوطنية
���س��ي�����س��اه��م يف ت��ع��ظ��ي��م اال�ستفادة
فيما يتعلق بتقلي�ص رحلة املتعامل
والت�سهيل عليه ك���ون ف���روع تلك
امل�����ص��ارف ت��غ��ط��ي م��ن��اط��ق الدولة

ك���اف���ة و�أن���ظ���م���ت���ه���ا الإل���ك�ت�رون���ي���ة
م���ت���ط���ورة و���س��ل�����س��ة ويف متناول
اجلميع ،داعياً جميع امل�ستفيدين
ب���اخ���ت�������ص���ار وق���ت���ه���م باال�ستفادة
م��ن الت�صاميم اجل��اه��زة وخدمة
مكتبة دارك لت�صاميم امل�ساكن
التي يوفرها برنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان.
وق��ال املن�صوري  ":ي�أتي الإعالن
ع�����ن �أ�����س����م����اء امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن من
الدفعة الثانية ترجمة لتوجيهات
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة وا�ستكما ًال
جل�����ه�����ود ال��ب��رن�����ام�����ج يف تنفيذ
ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة التي
اعتمدها جمل�س ال���وزراء لتمويل
قرو�ض برامج الإ�سكان احلكومي
وال��ب�رن����ام����ج ال��ت��م��وي��ل��ي اجلديد

ل��ق��رو���ض الإ���س��ك��ان بقيمة 11.5
مليار درهم ت�ستفيد منه � 13ألف
�أ�سرة مواطنة �إذ ي�ؤكد ذلك اهتمام
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة ب��ت��وف�ير حياة
ك��رمي��ة لأب��ن��اء الإم�����ارات وب��ك��ل ما
يحقق لهم العي�ش الكرمي بو�ص ــفهم
�أول ـ ــو ّيـ ــة ق�صـ ـ ــوى" .و�أو�ضح �أن

الربنامج ي�ستهدف تعزيز التكامل
م��ع احل��ك��وم��ات املحلية وامل�صارف
الوطنية وتوحيد اجلهود خلدمة
�أب����ن����اء وب���ن���ات الإم���������ارات وتعزيز
الإ�ستقرار للأ�سر املواطنة وتوفري
ح���ي���اة ك���رمي���ة ،م�����ؤك����داً ع��ل��ى دور
ال�سيا�سة الإ���س��ك��ان��ي��ة اجل��دي��دة يف

ا�ستدامة م�صادر التمويل وتلبية
الإح���ت���ي���اج���ات ال�����س��ك��ن��ي��ة احلالية
وامل�ستقبلية وتعزيز الت�شارك بني
ال��ق��ط��اع�ين احل���ك���وم���ي واخلا�ص
ل���ت�������س���ه���ي���ل مت������وي������ل ال�����ق�����رو������ض
الإ�سكانية للمواطنني امل�ستفيدين
من الربنامج.

برنامج خرباء الإمارات يدعم التطوير املهني للخريجني
•• �أبوظبي-وام:

النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة ن�شر معلومات على
ال�شبكة املعلوماتية لالجتار �أو الرتويج للمخدرات

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،م��ن خ�لال تغريدة ن�شرتها �أم�����س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة ن�شر معلومات على ال�شبكة
املعلوماتية لالجتار �أو الرتويج للمخدرات.
وطبقا للمادة  31م��ن املر�سوم بقانون احت���ادي رق��م  34ل�سنة 2021
يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم االلكرتونية يعاقب بال�سجن امل�ؤقت
والغرامة التي ال تقل عن  /500,000/خم�سمائة �ألف درهم وال تزيد
على  /1,000,000/مليون دره���م� ،أو ب���إح��دى ه��ات�ين العقوبتني كل
من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على
ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات ،لالجتار �أو الرتويج
للمخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية وما يف حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل
التعامل فيها يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً.

�أ������ش�����اد خ���ري���ج���و ب���رن���ام���ج خ��ب�راء
الإم�����ارات ب���دور ال�برن��ام��ج يف دعم
وت�سريع تطورهم املهني من خالل
ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��ع��ل��ي��م املتخ�ص�ص
وفر�ص التدريب العملي امل�صممة
لإك�سابهم امل��ع��ارف وامل��ه��ارات التي
�ست�سهم يف ازدهار م�ستقبل البالد.
وق��ب��ي��ل ان���ط�ل�اق ال������دورة الثالثة
من الربنامج يف نوفمرب ،2022
حت���دث خ��ري��ج��و ال��دف��ع��ة ال�سابقة
عن جتربتهم و�سلطوا ال�ضوء على
م��ا اكت�سبوه م��ن ف��وائ��د ج�� ّم��ة ،كان
�أب���رزه���ا ال��ت��ط��ور ع��ل��ى ال�صعيدين
املهني وال�شخ�صي  .ويف هذا ال�صدد،
و�صف علي ال�شمري ،ال��ذي يعمل
ل��دى �شركة ط��اق��ة جتربته خالل
ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن الربنامج
�ّي�رت م�سار حياته
ب���أن��ه��ا جت��رب��ة غ رّ
 ..وق��ال " لقد كانت جتربة حتوّل
حقيقي �ساعدتني يف تطوير نف�سي،
والتمكني كان واحداً من �أبرز �أ�سرار
جن���اح ب��رن��ام��ج خ�ب�راء الإمارات".
وك���ان ال�����ش��م��ري ال��ب��ال��غ م��ن العمر
 33ع�����ام�����اً ،وه������و خ����ري����ج كلية
الهند�سة ويحمل درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأع���م���ال واح����داً م��ن بني
 25مواطناً �إماراتياً مت اختيارهم
لتمثيل ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي يعملون
فيها وامل�����ش��ارك��ة يف ه��ذا الربنامج

الفريد لت�سريع م�سارهم املهني.
و�أ����ض���اف ال�����ش��م��ري  " :م��ن خالل
�أدوات متنوعة ت�ضمنت التوجيه
وال����ت����ج����ارب ال��ع��م��ل��ي��ة وم�شاريع
ال���ت���خ���رج وال���������دورات املتخ�ص�صة
بقطاعات معينة ،منحنا الربنامج
ال��ت��م��ك�ين ع��ب�ر ت��ر���س��ي��خ التفكري
اال�سرتاتيجي� ،إ�ضاف ًة �إىل تزويدنا
ب��امل��ع��رف��ة والأدوات ال���ت���ي تدعم
التطور امل�ستمر يف القطاع ومتكننا
م��ن امل�ساهمة يف النمو واالزده����ار
االق��ت�����ص��ادي ب��وط��ن��ن��ا "  .بدورها
ق���ال���ت م��ي�����س��اء ال��ق��ا���س��م��ي ،مدير
�إدارة م�شروع جوجنهامي �أبوظبي
بالإنابة يف دائ��رة �أبوظبي للثقافة
وال�����س��ي��اح��ة� " ،إن ب��رن��ام��ج خرباء
الإم��������ارات ات���ب���ع م��ق��ارب��ة متنوعة
يف ال��ت��ع��ل��م دجم����ت ب�ي�ن املحتوى
الأك�������ادمي�������ي وم������ه������ارات التطور

القيادي ،والتي قدمت بعدة طرق
منها ال��ت��دري��ب يف ق��اع��ات درا�سية
وال����ت����دري����ب ال��ع��م��ل��ي ع���ل���ى �أر������ض
الواقع " .و�أ�ضافت القا�سمي " �أن
الربنامج وفر العديد من الفر�ص
الفريدة ،ومكننا من التعلم ب�شكل
مبا�شر من ق��ادة حكومة الإمارات
وامل�������س����ؤول�ي�ن ع���ن ا�سرتاتيجيات
التطوير بالدولة ،لنكون جزءاً من
من��و �أه���م ال��ق��ط��اع��ات االجتماعية
واالقت�صادية" .وت��اب��ع��ت � " :إىل
ج��ان��ب م��ا اك��ت�����س��ب��ن��اه م��ن مهارات
تعليمية وق���ي���ادي���ة ،ف��ق��د وف���ر لنا
ال��ب�رن����ام����ج ���ش��ب��ك��ة م����ن اخل���ب��راء
املخت�صني الذين حتولوا �إىل زمالء
و�أ����ص���دق���اء يف خم��ت��ل��ف القطاعات
اال�سرتاتيجية بالدولة" .ووجد
ال���ب���ع�������ض يف ال��ب�رن����ام����ج فر�صة
لتحقيق التغيري امللمو�س يف و�ضع

وت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ي��ا���س��ات امل�ستقبلية
ل���ل���دول���ة ،وم��ن��ه��م م��ي�رة املهريي،
وه�����ي م���ه���ن���د����س ت��ف��ت��ي�����ش �أول يف
الهيئة االحتادية للرقابة النووية
والتي قالت � " :إن الربنامج ات�سم
ب�أ�سلوب تفاعلي وب�شغف كبري جتاه
امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي تعود
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى الدولة ".ويت�ضمن
الربنامج قيام امل�شاركني بتطوير
م�شروع ا�سرتاتيجي يقدم حلو ًال
حت��ول��ي��ة وف��ع��ال��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات التي
ت����واج����ه ق���ط���اع���ات���ه���م� ،إىل جانب
فر�صة عر�ض امل�شروع �أمام �أع�ضاء
اللجنة م��ن ك��ب��ار اخل��ب�راء بهدف
تنفيذ الأف��ك��ار الناجحة .ويجري
ح��ال��ي��اً ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن امل�شاريع
التي طرحت يف الدفعتني الأوىل
وال��ث��ان��ي��ة مل��ع��اجل��ة جم��م��وع��ة من
ال���ت���ح���دي���ات .وق���ال���ت امل����ه��ي�ري" :

م ّثلت قطاع �صنع ال�سيا�سات خالل
الدفعة الثانية من برنامج خرباء
الإم�����ارات ،وعملت على م�شروعي
ع��ن "�إعادة هند�سة عملية و�ضع
ال�سيا�سات يف الإمارات"  ".وناق�شت
امل��ه�يري يف م�شروعها جهود دولة
الإم����ارات لإر���س��اء �آل��ي��ات ال�سيا�سة
ال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ�لال��ه��ا التنب�ؤ
بالتوجهات والفر�ص والتحديات
امل�ستقبلية يف خمتلف القطاعات،
�إىل جانب �أثر و�ضع حزم ال�سيا�سات
ال��ت��ي ت��ل��ت��زم ب��االت��ف��اق��ات الدولية
وت���ر ّك���ز ع��ل��ى �إي���ج���اد ط���رق جديدة
للحوار بني املعنيني .وقال �سلطان
اجلنيبي ،وهو م�ساعد ا�ستثمارات
خا�صة يف جهاز �أبوظبي لال�ستثمار،
ويبلغ من العمر  30عاماً� ،أنه تع ّلم
ط��رق��اً ج��دي��دة للتفكري م��ن خالل
الربنامج .و�أ���ض��اف اجلنيبي ":مل

ي��ق��ت�����ص��ر ال�ب�رن���ام���ج ع��ل��ى اجلانب
الأك��ادمي��ي ،ب��ل ك��ان ت��دري��ب��اً عملياً
مي���ك���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه يف ال���ع���دي���د من
ال��ق��ط��اع��ات ،وق���د تع ّلمنا �أ�ساليب
وط���رق���اً خمتلفة للتفكري وطلب
م���ن���ا ت��ط��ب��ي��ق م����ا ت��ع��ل��م��ن��اه ب�شكل
واقعي ".ول��ف��ت �إىل �أن م���ن �أهم
تلك ال��ط��رق عقلية ال�ترك��ي��ز على
املرونة ،والتي تعلمنا ك�أفراد كيفية
مواكبة التغيريات امل�ستمرة التي
ت���ؤث��ر ع��ل��ى اق��ت�����ص��ادن��ا .ك��م��ا ع ّلمنا
الربنامج مدى �أهمية وجود خطة
للتطور ال�شخ�صي وحتديثها ب�شكل
متوا�صل لنتمكن من �إحراز التقدم
الدائم ".وتهدف الن�سخة القادمة
م��ن ال�برن��ام��ج �إىل تعزيز مهارات
وم���ع���ارف  15م���واط���ن���اً �إماراتياً
م����ن امل��خ��ت�����ص�ين يف ث��ل��اث فئات
رئي�سية هي التنمية االقت�صادية،
والتنمية االجتماعية ،واال�ستدامة
والبنية التحتية .ولدرا�سة طلبات
االل���ت���ح���اق ،ي��ج��ب ان ت���ك���ون لدى
مقدمي الطلبات خربة ال تقل عن
� 10سنوات ،منها خم�س �سنوات يف
القطاع ال��ذي يعملون فيه حالياً.
وي�ستمر ا�ستقبال طلبات االلتحاق
بالدفعة الثالثة من برنامج خرباء
الإمارات حتى � 8أغ�سط�س 2022
وملعرفة كافة التفا�صيل ميكن زيارة
ال����راب����طwww.uaenep. :
- ae
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رئي�س النيجر ال�سابق ع�ضوا مبجل�س حكماء امل�سلمني
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر ف�ضيلة الإمام الأكرب �أ.د �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر
ال�����ش��ري��ف ،رئ��ي�����س جمل�س ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م�ين ،ق����رارا ب�ضم،
الرئي�س ال�سابق للنيجر ،حم��م��دو �إي�����س��وف��و� ،إىل ع�ضوية
جمل�س حكماء امل�سلمني.
وتوىل �إي�سوفو رئا�سة النيجر يف الفرتة ما بني عامي 2011
و  ،2021وكان قد �شغل �سابقا من�صب رئي�س وزراء النيجر
يف الفرتة ما بني �أبريل  1993و�سبتمرب  1994وا�ستقال
م��ن ه��ذا املن�صب ،ث��م �أ���ص��ب��ح رئي�سا للجمعية الوطنية يف

ال��ف�ترة م��ا ب�ين  18ف�براي��ر  1995و 27يناير .1996
وح�صل الرئي�س ال�سابق للنيجر يف م��ار���س  2021على
جائزة مو �إبراهيم ،وهي من �أب��رز اجلوائز الإفريقية التي
متنح للقادة نظري احلكم الر�شيد ،كما �أنه كان ع�ضوا بلجنة
حتكيم ج��ائ��زة زاي���د العاملية ل�ل�أخ��وة الإن�سانية يف دورتها
 ،2022ويعد من احلكام البارزين ب�إفريقيا خا�صة يف ظل
جهوده املتعددة يف دعم ال�سلم الإفريقي.
و�أع���رب حممدو �إي�سوفو ،ع��ن �سعادته البالغة الن�ضمامه
لع�ضوية جمل�س حكماء امل�سلمني ،م�ؤكدا امتنانه ال�شديد
لثقة ف�ضيلة الإم���ام الأك�ب�ر ال��دك��ت��ور �أح��م��د الطيب� ،شيخ

الأزه���ر ال�شريف ،رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني ،وجميع
العلماء الكبار �أع�ضاء املجل�س .و�أ�شاد �إي�سوفو بدور جمل�س
حكماء امل�سلمني يف دعم الأمن وال�سلم الدوليني خ�صو�صا يف
القارة الإفريقية ،وما يبذله من جهد يف مكافحة خطابات
التطرف والكراهية والعن�صرية ،وت�صحيح ال�صور ال�سلبية
ع��ن الإ����س�ل�ام وامل�����س��ل��م�ين يف ك��ل ال��ع��امل .ي��ذك��ر �أن جمل�س
حكماء امل�سلمني ه��و هيئة دول��ي��ة م�ستقلة ت�أ�س�ست يف 21
رم�ضان من عام  1435هـ ،املوافق  19يوليو عام 2014
م ،تهدف �إىل تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة ،وجتمع
ثلة من علماء الأم��ة الإ�سالمية وخربائها ووجهائها ممن

يت�سمون باحلكمة والعدالة واال�ستقالل والو�سطية ،بهدف
امل�ساهمة يف ت��ع��زي��ز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة ،وك�سر
حدة اال�ضطرابات واحل��روب؛ التي �سادت جمتمعات كثرية
من الأم��ة الإ�سالمية يف الآون��ة الأخ�يرة ،وجتنيبها عوامل
ال�صراع واالنق�سام والت�شرذم .ويعد املجل�س  -ال��ذي يتخذ
من �أبوظبي مقرا له � -أول كيان م�ؤ�س�سي ،يهدف �إىل توحيد
اجلهود يف مل �شمل الأمة الإ�سالمية ،و�إطفاء احلرائق التي
جتتاح ج�سدها ،وت��ه��دد القيم الإن�سانية وم��ب��ادئ الإ�سالم
ال�سمحة ،وت�شيع ���ش��رور الطائفية وال��ع��ن��ف ال��ت��ي تع�صف
بالعامل الإ�سالمي منذ عقود.

وزارة الثقافة وال�شباب تطلق جائزة التميز الوظيفي 2022
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نورة الكعبي  :التم ّيز ثقافة حت ّقق �أعلى م�ستويات التطور واال�ستدامة يف منظومة الأداء احلكومي
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت وزارة الثقافة وال�شباب "جائزة التم ّيز الوظيفي "2022
الهادفة �إىل االرت��ق��اء مب�ستويات الأداء الوظيفي يف ال���وزارة ،وتعزيز
التناف�سية ب�ين ك��وادره��ا ،والنهو�ض ب��واق��ع القطاع الثقايف وال�شبابي
والإعالمي حملياً وعاملياً ،وتعظيم م�ساهمته باعتباره قطاعاً منتجاً
وفاع ً
ال يف االقت�صاد الوطني.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب  :تتبنى
حكومة دول���ة الإم����ارات م��ب��ادئ التم ّيز وال��ري��ادة والتناف�سية يف �شتى
جم���االت ال��ع��م��ل ،وه���ذا م��ا جعل دول��ت��ن��ا من��وذج��اً يحتذى ب��ه يف العمل
امل�ؤ�س�سي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وذلك بف�ضل دعم القيادة يف
الإمارات ور�ؤيتها يف يف جعل التميز وممار�سات اجلودة �أولوية يف خمتلف
القطاعات للو�صول �إىل منظومة عمل حكومي حتقّق �أعلى م�ستويات
الكفاءة والفاعلية والتناف�سية.
و�أ�ضافت معاليها  :ن�سعى من خالل جائزة التميز الوظيفي يف الوزارة
لتكرمي الكوادر الوظيفية التي قدّمت اجلهود امللمو�سة و�ساهمت يف دعم
واقع العمل يف الوزارة ،حيث ندرك �أهمية امل�ضي قدماً يف تكثيف اجلهود،
وتعزيز القدرات من �أج��ل احلفاظ على املنجزات وتطويرها ،وحتفيز
املوظفني على موا�صلة التمي ّز ب�صفته ثقافة حتقّق �أعلى م�ستويات
التطور واال�ستدامة يف منظومة الأداء احلكومي ،ويلعب دوراً فاع ً
ال يف
االرتقاء بواقع عمل الوزارة ويحقق �أهدافها وتطلعاتها امل�ستقبلية.

ومتنح اجلائزة �سبعة �أو�سمة مت ّيز تنق�سم �إىل "�أو�سمة امل�ستوى القيادي"
تك ّرم من خاللها �أف�ضل وكيل وزارة م�ساعد �أو مدير تنفيذي ،وتعمل

على قيا�س مدى فاعلية وت�أثري القادة يف ال��وزارة من خالل الرتكيز
على ال�سمات والإجن��ازات القيادية التي حتدّد الأبعاد الأ�سا�سية للتم ّيز

القيادي ،فيما ت�شتمل "�أو�سمة امل�ستوى الوظيفي" على "و�سام املجال
الإ�شرايف" وال��ت��ي خُ ّ�ص�صت جلميع العاملني ب��ال��وظ��ائ��ف الإ�شرافية
يف ال����وزارة ك��م��دراء الإدارات ،ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام ،وال��وح��دات ،واملكاتب،
واملراكز.
كما متنح "و�سام ال��وظ��ائ��ف املتخ�ص�صة" جلميع املوظفني العاملني
بوظائف متخ�ص�صة وفنية ،وتقنية ،وهند�سية ،كاخلرباء وامل�ست�شارين،
والأخ�صائيني ،والباحثني ،واملخططني وم��ا يعادلها ،وو���س��ام "جمال
�سعادة املتعاملني" الذي يث ّمن جهود جميع العاملني يف خمتلف قنوات
ت��ق��دمي اخل��دم��ة ،وو���س��ام "وظائف امل�ستقبل" ال���ذي ي��ق��دّم للعاملني
يف وظ��ائ��ف ت��واك��ب التخ�ص�صات وامل��ه��ارات املطلوبة لتعزيز اجلاهزية
املت�سمة
للم�ستقبل ،وو�سام "�أف�ضل مبتكر" الذي يك ّرم ابتكارات املوظفني ّ
م�سجلة با�سمهم ومرتبطة مبجال
بالأ�صالة والتف ّرد� ،أو �أي اخرتاعات ّ
عملهم� ،أو خارج �إطار العملّ ،
بغ�ض النظر عن م�سمياتهم الوظيفية �أو
الدرجة ،كما خ�ص�صت ال��وزارة و�سام "ال�شباب" الذي مينح للموظفني
حتى  35عاماً ،بغ�ض النظر عن م�سمياتهم الوظيفية �أو درجتها.
وو�ضعت الوزارة جملة من املحددات التي متنح مبوجبها الأو�سمة وهي:
الأداء والإجناز ،والفاعلية القيادية ،كما حدّدت معايري خا�صة للأو�سمة
وتق�سيماتها �أب��رزه��ا الإجن���از وال��ت���أث�ير ،والتع ّلم وال��ت��ط�� ّور ،واالبتكار،
واملواطنة الإيجابية ،وال��روح القيادية� ،أم��ا يف ما يتع ّلق بو�سام �أف�ضل
مبتكر ف�أو�صت ب���أن ميتاز بالتفكري والتخطيط ،والتنفيذ والتطبيق،
والنتائج والت�أثريات� ،إىل جانب قدرته على نقل املعرفة.

�شرطة �أبوظبي و ال�سالمة املرورية تنفذان ور�ش توعية �سائقي الأجرة و تو�صيل الطلبات
•• �أبوظبي-الفجر:

نفذت �شرطة �أبوظبي واللجنة
امل�شرتكة لل�سالمة املرورية والتي
ترت�أ�سها دائ��رة البلديات والنقل
ور���ش��ة ت��وع��ي��ة ل�سائقي �سيارات
الأجرة و�سائقي دراجات تو�صيل
ال��ط��ل��ب��ات "طلبات  ،ديليفرو،
امريكانا "يف مدينة العني حول
ال�سالمة املرورية وبالتعاون مع
مركز النقل املتكامل .
و�أك�������د ال��ع��م��ي��د حم���م���د �ضاحي
احل�������م���ي���ري م������دي������ر م����دي����ري����ة
امل����رور وال����دوري����ات� ،أن التوعية
اال���س��ت��ب��اق��ي��ة ،ت���ه���دف لالرتقاء

ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ب�����س��ي��ارات الأج���رة
�إىل �أعلى امل�ستويات ،م�شرياً �إىل
تنبيه ال�سائقني ب�أهمية احلر�ص
ع��ل��ى ���س�لام��ة م��رك��ب��ات الأج�����رة
وااللتزام بقانون املرور ،وخف�ض
ال�سرعات وزي���ادة االنتباه وربط
ح����زام الأم������ان وع����دم االن�شغال
بالهاتف �أثناء القيادة على نحو
يعك�س ال�����ص��ورة احل�����ض��اري��ة عن
النقل مب��رك��ب��ات الأج����رة ب�إمارة
�أبوظبي للجمهور والزوار.
و�أو������ض�����ح امل����ق����دم ���س��ي��ف حممد
العامري نائب مدير �إدارة مرور
العني ان املبادرة ركزت على رفع
م�����س��ت��وى ال���وع���ي امل�����روري لدى

�سائقي االجرة و�سائقي دراجات
تو�صيل الطلبات ومت تقدميها
بعدة لغات العربية واالجنليزية
واالوردو �ضمن خطط االدارة
ال���رام���ي���ة �إىل ن�����ش��ر التوعية
ب��ال�����س�لام��ة امل���روري���ة وااللتزام
بقوانني و�أنظمة وقواعد املرور
مبختلف الو�سائل واحل��د من
وقوع احلوادث املرورية .
وق����دم ال����رائ����د خ��ال��د العزيزي
م���دي���ر ف����رع ال���ع�ل�اق���ات العامة
ب������إدارة م���رور ال��ع�ين يف ابوظبي
حم��ا���ض��رة ت��وع��ي��ة رك�����زت على
ع��دم الوقوف املفاجئ لأي �سبب
من الأ�سباب وااللتزام بال�سرعات

امل���ح���ددة وزي����ادة االن��ت��ب��اه وربط
ح����زام الأم������ان ،وع����دم االن�شغال
بالهاتف �أثناء القيادة ،وااللتزام
بقوانني و�أنظمة ال�سري واملرور.
وط���ال���ب امل�������ش���ارك���ون م���ن مركز
النقل املتكامل ب�ضرورة االلتزام
ب���ا����س���ت���خ���دام م����ع����دات احلماية
ال�شخ�صية اثناء القيادة ل�سائقي
دراج��ات تو�صيل الطلبات جتنباً
ل�����وق�����وع الإ������ص�����اب�����ات البليغة
والوفيات والإلتزام بخط ال�سري
وع����دم �إ���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف �أثناء
ال���ق���ي���ادة وت������رك م�����س��اف��ة �أم�����ان
�أثناء القيادة بني او بالقرب من
امل���رك���ب���ات ت���ع���زي���زاً ل�سالمتهم

و�سالمة م�ستخدمي الطريق .
ال ايجابياً
و�شهدت الور�شة تفاع ً
من ال�سائقني وممثلي ال�شركات
م�����ؤك����دي����ن ا����س���ت���ع���داده���م التام
ل��ل��ت��ع��اون م���ع ���ش��رط��ة �أب����و ظبي،
ومعربني عن �شكرهم وامتنانهم
ل��ل��ج��ه��ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا اللجنة
امل�������ش�ت�رك���ة ل��ل�����س�لام��ة امل����روري����ة
وال��ق��ي��ـ��ـ��ـ��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أبو
ظ��ب��ي يف ن�����ش��ر ال���وع���ي امل�����روري
والأمني.
و���ش��ارك بالور�شة ق�سم املتابعة
ال�شرطية والرعاية الالحقة يف
ال��ع�ين وق�����س��م ال��ع�لاق��ات العامة
مبديرية �شرطة العني .

الإمارات للخدمات ال�صحية تطلق
حملة توعوية عن الر�ضاعة الطبيعية

•• دبي -وام:

�شرطة �أبوظبي وخدمات طاقة توقعان مذكرة تفاهم
•• �أبوظبي-وام:

وق��ع��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة
�أبوظبي مذكرة تفاهم مع �شركة
�أبوظبي خلدمات الطاقة ،ب�ش�أن
كفاءة الطاقة وا�ستدامتها لتعزيز
جودة احلياة يف بيئة العمل.
وقع املذكرة اللواء خليفة حممد
اخل��ي��ي��ل��ي م���دي���ر ق���ط���اع املالية
واخل����دم����ات ب�����ش��رط��ة �أبوظبي،
وخالد حممد القبي�سي ،الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة �أب���وظ���ب���ي

خلدمات الطاقة.
ومبوجب املذكرة تتعاون اجلهتان
���ض��م��ن ���ش��راك��ة م���ؤ���س�����س��ي��ة تخدم
الطرفني ،وحتقق وتدعم جماالت
التعاون مبا يتما�شى مع املبادرات
وال�سيا�سات ذات ال�صلة والأهداف
اال�سرتاتيجية للطرفني.
و�أو�ضح اللواء اخلييلي �أن توقيع
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ي����أت���ي يف �إط���ار
���س��ع��ي ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي امل�ستمر
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�������ش�ت�رك مع
خم���ت���ل���ف ال��������دوائ��������ر واجل�����ه�����ات

احل��ك��وم��ي��ة وامل���ؤ���س�����س��ات املحلية
واالحت������ادي������ة واال�����س����ت����ف����ادة من
ال�������ق�������درات وامل��������������وارد لتحقيق
امل�����ص��ل��ح��ة ال����ع����ام����ة ،م����ن خالل
توطيد �أوا���ص��ر التعاون املتبادلة
بني اجلهتني والتن�سيق امل�شرتك
يف جم���ال ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة تنفيذًا
ال���س�ترات��ي��ج��ي��ة �أب���وظ���ب���ي لإدارة
ج��ان��ب ال��ط��ل��ب وك���ف���اءة الطاقة
 ،2030م�ؤكدًا �أنها تهدف �إىل
حتقيق ف��وائ��د اقت�صادية وبيئية
و�ضمان ا�ستقرار منظومة الطلب

ذات ال�صلة يف دولة الإمارات.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق�����ال خ���ال���د حممد
ال��ق��ب��ي�����س��ي ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لـ"�أبوظبي خلدمات الطاقة"" :
متا�ش ًيا مع �سيا�سات وخطط �إمارة
�أبوظبي لتحقيق تطلعات حكومة
دولة الإم��ارات الرامية �إىل احلد
م���ن �أث����ر االن��ب��ع��اث��ات الكربونية
واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����وارد وتر�شيد
ا���س��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ،ي�أتي
توقيع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون جت�سيدًا
جلهودنا امل�شرتكة لتحقيق هذه

الر�ؤية اال�سرتاتيجية" .
ولفت �إىل �أن امل��ذك��رة �ست�سهم يف
تعزيز ال�شراكة القائمة مع �شرطة
�أب����وظ����ب����ي ،ع��ب�ر و����ض���ع اخلطط
والربامج الالزمة لإع��ادة ت�أهيل
عدد من املباين واملن�ش�آت التابعة
ل��ه��ا ،م��ن خ�ل�ال ت��ط��وي��ر وتنفيذ
و�إدارة امل�شروع ب�شكل كامل بح�سب
منوذج العمل الذي تتبناه ال�شركة
ك�����ص��ان��ع ل�����س��وق ك���ف���اءة الطاقة
يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي و�أح�����د �أدوات
التمكني لهذا القطاع احليوي.

ومب���وج���ب امل����ذك����رة امل���وق���ع���ة بني
اجلهتني� ،ستقوم �شركة �أبوظبي
خلدمات الطاقة بعمل مقارنات
معيارية لأمن��اط ا�ستهالك املياه
وال���ك���ه���رب���اء يف ع����دد م���ن املباين
واملن�ش�آت التابعة ل�شرطة �أبوظبي،
ب��ه��دف مت��وي��ل وت��ن��ف��ي��ذ م�شروع
لإع����ادة ت���أه��ي��ل امل��ب��اين م��ن خالل
تغيري �أو تطوير �أنظمتها ،لتعزيز
ك��ف��اءة ا�ستهالك ال��ط��اق��ة واحلد
م���ن �أث����ر االن��ب��ع��اث��ات الكربونية
الناجتة عنها.

�شرطة �أبوظبي :مبادرة لكم التعليق ت�ستهدف  35مليون متابع خالل � 6أ�شهر
•• �أبوظبي-وام:

مت��ك��ن��ت م���ب���ادرة ال��ق��ي��ادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي لتوعية �سائقي
امل���رك���ب���ات "لكم التعليق" من
الو�صول �إىل  35مليون متابع،
مل���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل االجتماعي،
وو����س���ائ���ل الإع���ل���ام ،م���ن خمتلف
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ،خ�ل�ال الن�صف
الأول من عام 2022م.
وت���ن�������ش���ر امل�������ب�������ادرة ف���ي���دي���وه���ات
حل��وادث مرورية حقيقية ،وقعت

على طرق �إم��ارة �أبوظبي ،بهدف
ت��ع��زي��ز ال���وع���ي امل������روري وتنبيه
م�ستخدمي ال��ط��رق لل�سلوكيات
اخل����ط��ي�رة ل��ب��ع�����ض ال�سائقني،
وال���ت���ي ُت�����ش��ك��ل ت��ه��دي��دًا ل�سالمة
الأرواح واملمتلكات.
و�أو������ض�����ح ال���ع���م���ي���د حم���م���د على
امل����ه��ي�ري م���دي���ر �إدارة الإع���ل��ام
الأم���ن���ي ،ب��ق��ط��اع ����ش����ؤون القيادة
ب�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ،ال����دور البارز
مل���ب���ادرة "لكم التعليق" ،والتي
�أ���س��ه��م��ت ب�شكل ك��ب�ير يف �إح����داث

نقلة نوعية ،يف �أ�ساليب التوعية
امل���روري���ة ،و�إع�����ادة اك��ت�����ش��اف منط
مغاير لعملية االت�صال باجلمهور،
و�إحداث الت�أثري املطلوب للر�سائل
الإع���ل��ام������ي������ة ،وج��������ذب اه���ت���م���ام
امل��ت��اب��ع�ين ،على م��واق��ع التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي ،ورف������ع م�ستويات
امل�����ش��اه��دة ،ملثل تلك ال�سلوكيات،
التي ن�شاهدها يوم ًيا ،على الطرق
من بع�ض ال�سائقني.
و�أك���د �أن امل��ب��ادرة وم��ن��ذ اطالقها
يف ع����ام 2018م ح��ق��ق��ت نتائج

وم�����ؤ�����ش����رات ق��ي��ا���س��ي��ة م�شجعة
للغاية ،على م�ستويات امل�شاهدة،
والتعليق ،و�إع���ادة الن�شر ،ف�ض ً
ال
ع����ن اه���ت���م���ام و����س���ائ���ل االع���ل��ام،
واحل�سابات الرئي�سية لل�شركاء،
ب���إع��ادة ن�شر الفيديوهات ما دفع
�إىل م��وا���ص��ل��ة ن�����ش��ره��ا بانتظام،
و�إعادة تقييم املبادرة ،ب�شكل دوري
و�إدخال التح�سينات الالزمة بنا ًء
على مدخالت عديدة .
و�أ����ض���اف �أن م���ؤ���ش��رات امل�شاهدة
ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ف��ي��دي��وه��ات ،وتفاعل

امل���ت���اب���ع�ي�ن م���ع���ه���ا ي�����ؤك����د ت����أث�ي�ر
اللقطات احلقيقية للحوادث ،يف
حتفيز رغبة املتابعني ،يف امل�شاركة
بالتعليقات ،والآراء ،الأم��ر الذي
ي��ج��ع��ل اجل��م��ه��ور ج����زءًا �إيجاب ًيا
وم�ؤث ًرا يف عملية التوا�صل.
وك��ان��ت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي اطلقت
م������ب������ادرة "لكم التعليق" يف
2018م ،ع�بر ح�ساباتها على
م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي،
ب���ال���ت���ع���اون م���ع "مركز املتابعة
والتحكم".

�أطلقت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية حملة توعوية على و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي التابعة لها مبنا�سبة الأ���س��ب��وع ال��ع��امل��ي للر�ضاعة
الطبيعية الذي انطلق يف الأول من �أغ�سط�س وي�ستمر حتى � 7أغ�سط�س
اجل����اري ق��دم��ت خ�لال��ه��ا ح��زم��ة م��ن ال��ن�����ص��ائ��ح ال��ع��ام��ة ح���ول الر�ضاعة
الطبيعية .وت�أتي هذه احلملة �ضمن �سل�سلة من احلمالت التي تنظمها
امل�ؤ�س�سة بهدف رفع الوعي املجتمعي ال�صحي ب�ش�أن العديد من الق�ضايا
ال�صحية و�إت��اح��ة فر�صة التفاعل واكت�ساب املعلومات وامل��ه��ارات ال�صحية
لدى خمتلف �أف��راد ومكونات املجتمع الإم��ارات��ي .وقدمت امل�ؤ�س�سة على
خمتلف من�صاتها الرقمية والإل��ك�ترون��ي��ة باقة م��ن الن�صائح للأمهات
ت�ضمنت الت�أكيد على �أهمية البدء املبكر بالر�ضاعة الطبيعية يف غ�ضون
�ساعة واح���دة بعد ال����والدة واالق��ت�����ص��ار على حليب الأم كم�صدر رئي�سي
لتغذية الطفل الر�ضيع منذ الوالدة وملدة �ستة �أ�شهر على الأقل .و�أو�ضحت
امل�ؤ�س�سة عرب حملتها التوعوية �أبرز مميزات وفوائد الر�ضاعة الطبيعية
للر�ضيع والتي ت�شمل توفري العنا�صر الغذائية الالزمة وت�سهيل عملية
اله�ضم وتعزيز مناعة الطفل وتقليل الإ�صابة باملغ�ص والإ�سهال وتقليل
خطر الإ�صابة بال�سمنة وال�سكري وتقليل الإ�صابة باحل�سا�سية والأكزميا
ودعم النمو العقلي واجل�سدي للطفل .كما تطرقت احلملة �إىل مميزات
وفوائد الر�ضاعة الطبيعية للأم م�شرية �إىل �أنها تقوي الرتابط بني الأم
والر�ضيع وت�ساعد على التخل�ص من ال��وزن الزائد املكت�سب �أثناء احلمل
وت�ساهم يف عودة الرحم للو�ضع الطبيعي كما تعمل على تقليل الإ�صابة
بالنزيف بعد الوالدة وت�ؤخر عملية التبوي�ض فتعترب مانعاً طبيعياً للحمل
بالإ�ضافة �إىل تقيل خطر الإ�صابة باالكتئاب بعد الوالدة وقدمت امل�ؤ�س�سة
كذلك ن�صائح عامة ب�ش�أن الر�ضاعة الطبيعية كاختيار الو�ضعية املنا�سبة
للر�ضاعة و اال�ستمرار يف الر�ضاعة الطبيعية حتى عمر ال�سنتني مع �إدخال
الأطعمة التكميلية "ال�صلبة".

�إ�شعار الت�صفية للجمهور
�شركة جاو مياو م.م.ح
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موارد ال�شارقة تنفذ براجمها التدريبية والت�أ�سي�سية التخ�ص�صية للموظفني ل�شهر �أغ�سط�س
•• ال�شارقة -الفجر:

04

تنفذ دائ����رة امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ب��ال�����ش��ارق��ة �سل�سلة ب��راجم��ه��ا التدريبية
والت�أ�سي�سية التخ�ص�صية ل�شهر �أغ�سط�س 2022م ،م�ستهدفة موظفي
حكومة ال�شارقة من جميع مدن الإمارة ومناطقها املختلفة .
و�أعدت �إدارة التطويرالوظيفي بالدائرة ،ل�شهر �أغ�سط�س اجلاري33 ،
برناجماً مطروحاً لتدريب املوظفني على عدد من املنظومات يف �إطار
خطط تعزيزالتطوير امل�ؤ�س�سي والعمل التخ�ص�صي القيادي والإداري
واملايل والثقافة املجتمعية وال�سلوكية والقانونية وملعرفة طرق التميز
والإبداع وتنمية مهارات ال�سكرتاريا و�إدارة املكاتب.
ويهدف التدريب عن بعد الذي يقام بتقنية التوا�صل املرئي �إىل �إتاحة

الفر�صة لأع��داد �أك�بر من املوظفني يف حكومة الإم��ارة ملتابعة الربامج
واال�ستفادة من موادها التدريبية والتثقيفية.
وي�ستهدف ال��ت��دري��ب ك��اف��ة امل�ستويات الوظيفية  ،وتت�ضمن :من�صات
ال�سداد الرقمي ،وا�ستمرارية الأعمال و�إدارة الأزم��ات �أثناء التهديدات
الوبائية واجلائحات ،و�أف�ضل الآليات واملمار�سات الرقمية احلديثة يف
العالقات العامة.
كما يتم تدريب العاملني يف املجال القيادي والإ���ش��رايف على  :برنامج
ال��ذك��اء ال��ق��ي��ادي  ،وال��ق��ي��ادة وال��ت��وا���ص��ل ،وف��ن �صياغة اال�سرتاتيجيات
و�سيكولوجية �صنع القرارات الذكية  ،وفنون القيادة ومهارات التوا�صل
املتقدمة .و للعاملني يف جمال العالقات العامة والإعالم هناك برنامج
م��ه��ارات ال��ع��ر���ض وال��ت��ق��دمي ال��ت��ح��دث �أم���ام اجل��م��ه��ور ،و�إ����ص���دار و�سائل

االعالم الكتابية :الرتويج والبيان ال�صحفي.
كما ت�شمل برامج �أغ�سط�س  :برنامج �إدارة املكاتب الإلكرتونية و تنظيم
و�إدارة االر�شيف احلكومي بالن�سبة للعاملني يف ال�سكرتاريا .كما تدرب
العاملني يف املجال املايل على الإجتاهات احلديثة يف رقابة الأداء املايل
والإداري احلكومي .وللعاملني يف ال�ش�ؤون القانونية هناك برنامج فنون
ومهارات مراجعة الت�شريعات واللوائح والتعاميم.
ول��ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ���س��ي��ت��م ط���رح ب��رن��ام��ج �إع�����داد التقارير
الإح�صائية وفهم وقراءة االرقام والبيانات واجلداول االح�صائية وهناك
برنامج الإجت��اه��ات احلديثة يف رقابة الأداء امل��ايل والإداري احلكومي
للعاملني يف املجال املايل .و برنامج نظام �شكاوى العمالء� :أداة لتطوير
خدمة العمالء و�أ�ساليب قيا�س و تقييم ر�ضاء العمالء للعاملني يف جمال

خدمة املتعاملني.
كما تنظم برامج ا�سا�سيات االبتكار والتفكري االبداعي ،والقيادة املتميزة
ل�ل�إب��داع و الإب��ت��ك��ار امل�ؤ�س�سي  ،وكيف ت�صبح موظفاً ا�ستثنائياً  ،وبناء
وتطوير ا�سرتاتيجيات و�أنظمة اجل��ودة والتميز.وفيما يتعلق بالثقافة
املجتمعية يتم طرح برامج � ،صناعة عبقري مميز ،اليوم العاملي للعمل
الإن�ساين .
كما تنفذ حزمة من الربامج بالتن�سيق مع �إدارة نظم امل��وارد الب�شرية ،
ت�ستهدف العاملني يف جمال املوارد الب�شرية وكافة امل�ستويات الوظيفية
 ،وه���ي :منهجيات ال��ت��دري��ب احل��دي��ث  ،والتحقيق الإداري ،وتر�سيخ
مبادئ الوالء امل�ؤ�س�سي لدي املوظفني و�شرح الالئحة التنفيذية للموارد
الب�شرية يف �إمارة ال�شارقة .

حاكم ال�شارقة يلتقي وفد جامعة ملبورن الأ�سرتالية
•• ال�شارقة-وام:

ال���ت���ق���ى ����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�شيخ
ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان ب�����ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة �صباح �أم�س الأربعاء
وف��د جامعة ملبورن الأ�سرتالية،
وذل����ك يف ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة فرع
ال���ذي���د .ورح����ب ���س��م��وه ،يف بداية
ال��ل��ق��اء ،ب��ال��وف��د ال���زائ���ر ،م�شيداً
بتعاون �إم��ارة ال�شارقة متمثل ًة يف
جامعاتها وم���ؤ���س�����س��ات��ه��ا العلمية
والأك������ادمي������ي������ة ،م�����ع اجل���ام���ع���ات
وامل��ع��اه��د وامل���راك���ز املتخ�ص�صة يف
�أ���س�ترال��ي��ا ،مم��ا ي�سهم يف تطوير
ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��ل��م��ي��ة والتعليمية
ب��الإم��ارة .وتناول اللقاء االهتمام
ال��ك��ب�ير ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ال�شارقة بالبيئة والزراعة واحلياة
الفطرية ،واالرت��ق��اء بها يف �إمارة
ال�����ش��ارق��ة ،واجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها
الإم���ارة يف تطوير و�إن�شاء املراكز
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف خم��ت��ل��ف املناطق
مثل بنك البذور ومراكز البحوث
وال��درا���س��ات ال�صحراوية واملزارع

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ،وال��ع��ن��اي��ة بالعلوم
ال���زراع���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة والبيطرية
وغ�يره��ا ،وال��ت��ي وا�صلت ال�شارقة
دع��م��ه��ا وت��رق��ي��ت��ه��ا ل��ت��ك��ون �ضمن
�سل�سلة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات اجلامعية
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا جامعات
الإمارة بح�سب طبيعة كل منطقة،
مم����ا ي�����س��ه��م يف ت���وف�ي�ر درا�����س����ات

متخ�ص�صة لأب��ن��اء املجتمع �ضمن
بيئة تعليمية وابداعية متكاملة.
وت����ن����اول ����ص���اح���ب ال�����س��م��و حاكم
ال�����ش��ارق��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�شارقة
وجت��رب��ت��ه��ا امل���رم���وق���ة و�أهدافها
العليا يف التعليم ،وتعاونها الب ّناء
م����ع ع�����دد ك���ب�ي�ر م����ن اجلامعات
العاملية ،م�شرياً �سموه �إىل �أهمية

توجيه اجلهود واالهتمام يف مناهج
التعليم وجتاربه التطبيقية بربط
ال��ط��ل��ب��ة م���ن الأج����ي����ال اجلديدة
بالبيئة املحيطة وتطوير املجتمع
املحلي امل��وج��ود بكل م��ا يت�ضمنه
من مكونات بيئية وفطرية ،وذلك
مل�ستقبل �أف�ضل و�ضمان خمرجات
جيدة للتعليم.

ون������اق�������������ش ال������ل������ق������اء ال���ب���رام�������ج
الأك��ادمي��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي تزمع
ج���ام���ع���ة ال�������ش���ارق���ة ،وف���رع���ه���ا يف
ال���ذي���د ،ط��رح��ه��ا �ضمن براجمها
الأك��ادمي��ي��ة واملتخ�ص�صة يف عدد
م����ن ال���ع���ل���وم اخل���ا����ص���ة بالبيئة
وال���زراع���ة وال��ب��ي��ط��رة .ك��م��ا تناول
اللقاء التعاون مع جامعة ملبورن،

وال��ت��ب��ادل العلمي بينها وجامعة
ال�������ش���ارق���ة وف���رع���ه���ا يف ال���ذي���د يف
جم������االت ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات
اخل���ا����ص���ة ،مم���ا ي�����س��ه��م يف توفري
قاعدة معلومات جيدة للباحثني
يف احلياة البيئية بالإمارة.
وت�����س��ل��م ����ص���اح���ب ال�����س��م��و حاكم
ال�����ش��ارق��ة يف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء هدية

تذكارية من جامعة ملبورن.
واط����ل����ع ����ص���اح���ب ال�������س���م���و حاكم
ال���������ش����ارق����ة خ���ل��ال ال����ل����ق����اء على
امل��خ��ط��ط��ات الهند�سية للتو�سعة
املقرتحة ملباين جامعة ال�شارقة
ف��رع ال��ذي��د ،وال��ت��ي �ست�شمل عدداً
م��ن امل���راف���ق ،وذل����ك ���ض��م��ن خطة
ت���ط���وي���ر م���ت���ك���ام���ل���ة ال�ستيعاب

ال���ت���خ�������ص�������ص���ات اجل�����دي�����دة التي
�ستطرحها اجلامعة.
كما اطلع �سموه خالل اللقاء ،على
تفا�صيل املواقع اجلديدة للمرافق
املتنوعة التي �ست�ضمها التو�سعة،
والتي تت�ضمن مبنى من طابقني
ي�ضم عدداً من القاعات الدرا�سية،
واملكاتب الإدارية ،واملكتبة ،وقاعات
املختربات ،ومبنى خدمات وعدد
م��ن امل��ب��اين الأخ�����رى ال��ت��ي تخدم
العملية التعليمية و�أرك��ان��ه��ا من
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات والأ�ساتذة
والطواقم الفنية والإدارية.
ح�ضر ال��ل��ق��اء ك��ل م��ن  :املهند�س
علي بن �شاهني ال�سويدي رئي�س
دائ��رة الأ�شغال العامة ،واملهند�س
���ص�لاح ب��ن ب��ط��ي امل���ه�ي�ري ،رئي�س
هيئة تنفيذ امل��ب��ادرات /مبادرة،/
وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة
ال��ت�����ش��ري��ف��ات ،وال��دك��ت��ورة حمدثة
ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�شارقة
للتعليم اخلا�ص ،والدكتور حميد
جم����ول ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر جامعة
ال�����ش��ارق��ة ،وع���دد م��ن ن���واب مدير
جامعة ال�شارقة وامل�س�ؤولني.

 13.4مليون طالب وطالبة تناف�سوا على لقب بطل حتدي القراءة العربي يف الدورة ال�ساد�سة

حتدي القراءة العربي يتوج �شدوى الزغبي بلقبه على م�ستوى م�صر
• �أكرث من  22.27مليون طالب وطالبة من  44دولة �شاركوا يف الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي

•• دبي-وام:

ت��� ّوج حت���دّي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف
دورت��ه ال�ساد�سة الطالبة �شدوى
�أم�ي�ر �أح��م��د ال��زغ��ب��ي بطلة على
م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم
يف جمهورية م�صر العربية من
بني  13.4مليون طالب وطالبة
من  20,808مدر�سة� ،شاركوا
يف ال��ت��ظ��اه��رة ال��ق��رائ��ي��ة الأك�ب�ر
من نوعها عاملياً باللغة العربية،
وال��ت��ي تلقت يف ال����دورة احلالية
م�شاركات من  44دولة.
وج���رى ت��ت��وي��ج ال��ط��ال��ب��ة �شدوى
ال��زغ��ب��ي م���ن م��در���س��ة ال�شهيد
حم��م��ود النجدي بطلة لتحدي
ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م�ستوى
م�����ص��ر� ،إ����ض���اف���ة �إىل الفائزين
بلقب املدر�سة املتميزة وامل�شرف
املتميز يف م�صر ،خ�لال فعالية
احلفل اخلتامي لتحدي القراءة
العربي يف القاهرة ،والتي �أقيمت
بح�ضور الدكتور ر�ضا حجازي،
ن��ائ��ب ال���وزي���ر ل�����ش���ؤون املعلمني
يف ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر العربية،
و����س���ع���ادة م����رمي خ��ل��ي��ف��ة الكعبي
�سفرية ال��دول��ة ل��دى جمهورية
م�صر العربية ،وم�شاركة الدكتور
وليد �آل علي ،امل�ست�شار مب�ؤ�س�سة
م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة اجل��ه��ة املنظمة
لتحدي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي ،وعدد
م����ن امل���������س�����ؤول��ي�ن وال�ت�رب���وي�ي�ن
القائمني على املبادرة .
وت���أه��ل �إىل الت�صفيات النهائية
على م�ستوى م�صر ع�شرة �أوائل،
اختارت منهم جلان التحكيم بطل

التحدي على امل�ستوى الوطني
امل�صري لدورة هذا العام.
وح�صلت على لقب امل�شرف املتميز
الأ�ستاذة �سماح حممد عبده علي
ح�����س��ن م���ن م��ن��ط��ق��ة القليوبية
بعدما متيزت من بني 36,600
م�������ش���رف وم�������ش���رف���ة ����ش���ارك���وا يف
مت��ك�ين ال���ط�ل�اب امل�������ش���ارك�ي�ن يف
ال��ت��ح��دي ع��ل��ى م�����س��ت��وى م�صر،
وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين الأ�ستاذ
خ���ال���د ب����در ال���دي���ن م���ن منطقة
كفر ال�شيخ التعليمية ،ويف املركز
الثالث الأ�ستاذة والء حمدي من
منطقة القاهرة التعليمية.
�أم���ا ل��ق��ب امل��در���س��ة امل��ت��م��ي��زة على
م�ستوى م�صر يف الدورة ال�ساد�سة
م����ن حت�����دي ال�����ق�����راءة العربي،
فكان م��ن ن�صيب مدر�سة منارة
هيلوبولي�س من منطقة القاهرة
التعليمية.
و�إىل جانب الفائزة على م�ستوى
م�����ص��ر��� ،ض��م��ت ق��ائ��م��ة الع�شرة
الأوائ���ل الذين متيزوا يف حتدي
القراءة العربي يف دورته ال�ساد�سة
على م�ستوى اجلمهورية كال من

الطالبة �أ�سماء حممد دياب البنا
م��ن م��در���س��ة دم�����س��ن��ا الإع���دادي���ة
للبنات ،والطالب زياد علي كرمي
حم���م���ود م����ن م���در����س���ة ال���دع���وة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ل��ل��غ��ات ،والطالبة
���س��م��ا ع���ب���دال���رح���م���ن ���س��ع��د من
م��در���س��ة �أح��م��د زوي���ل الر�سمية،
وال���ط���ال���ب���ة دان�����ة حم��م��د جالل
جابر من مدر�سة �صالح الدين
االب��ت��دائ��ي��ة ،وال��ط��ال��ب��ة نورهان
ر�ضا عبدالوارث عبدالعليم من
مدر�سة يحيى كيالين الثانوية
للبنات ،والطالب يو�سف حممود
عبدالرحيم م��ن م��در���س��ة طارق
بن زياد الر�سمية ،والطالبة جنى
ع���ل���ي حم���م���د ع��ب��داحل��م��ي��د من
مدر�سة جممع �أوالد ا�سماعيل،

وال��ط��ال��ب��ة ه��اي��دي �إي��ه��اب اكرام
�أن��ور من مدر�سة ال�شهيد الرائد
عمر �إبراهيم الثانوية ،والطالب
ع����م����اد ����ص���اب���ر �إب����راه����ي����م غنيم
م���ن م��در���س��ة ع��ب��داحل��م��ي��د علي
الثانوية.
و�أك������د ال���دك���ت���ور ر����ض���ا حجازي،
ن��ائ��ب ال���وزي���ر ل�����ش���ؤون املعلمني
يف جمهورية م�صر العربية �أن
الأج��ي��ال ال��ت��ي �ستبني م�ستقبل
اجل��م��ه��وري��ة اجل���دي���دة يف م�صر
ه���ي الأج����ي����ال امل��ت��م��ك��ن��ة بالعلم
وامل���ع���رف���ة وال��ث��ق��اف��ة واخل��ب��رات
واملهارات ،وهذا ما حتققه القراءة
وامل��ط��ال��ع��ة وال��ت��ح�����ص��ي��ل العلمي
وامل���ع���ريف وامل����ب����ادرات املتمحورة
حولها على امل�ستويني القومي

والعربي.
ول��ف��ت �إىل �أن ال���دول���ة امل�صرية
ووزاراتها وم�ؤ�س�ساتها الأكادميية
والتعليمية والثقافية حري�صة
على تعزيز مكانة اللغة العربية
ومتكني ال�شباب بالعلوم واملعارف
وحتفيزهم على امل�شاركة الفاعلة
يف م�����ب�����ادرات ع���امل���ي���ة االنت�شار
كمبادرة حت��دي ال��ق��راءة العربي
التي انطلقت من دولة الإمارات
لدعم مكانة اللغة العربية لغة
للعلوم والآداب والثقافة.
و�أ����ش���اد ب��ج��ه��ود ط�ل�اب وطالبات
م�صر ال��ذي��ن ك��ر���س��وا م��ن خالل
م�����ش��ارك��ت��ه��م امل��ل��ي��ون��ي��ة يف حتدي
ال�����ق�����راءة ال���ع���رب���ي وغ���ي��ره من
امل����ب����ادرات ال��ث��ق��اف��ي��ة واملعرفية

مكانتها احل�ضارية الرا�سخة يف
املنطقة العربية والعاملية ،منوها
بدور امل�ؤ�س�سات الرائدة يف متكني
الأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات كم�ؤ�س�سة
م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم العاملية يف دبي.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ول���ي���د �آل علي،
امل�����س��ت�����ش��ار مب���ؤ���س�����س��ة م���ب���ادرات
حم���م���د ب����ن را�����ش����د �آل مكتوم
العاملية :يوا�صل حت��دي القراءة
ال���ع���رب���ي ت��ع��زي��ز ق������درات �أجيال
امل�ستقبل يف التح�صيل العلمي
وامل��ع��ريف وتطوير م�ساهماته يف
احل�������ض���ارة الإن�����س��ان��ي��ة؛ وم�صر
م�ساهم �أ�سا�سي يف هذه احل�ضارة،
ح��ي��ث �أب������دع الإن�������س���ان امل�صري
ح�����ض��ارة ع��ري��ق��ة ���س�� ّب��اق��ة ورائ���دة

يف ابتكاراتها وعمائرها وفنونها
�أذه��ل��ت ال��ع��امل والعلماء بفكرها
وعلمها.
و�أ���ض��اف �آل ع��ل��ي :ال��ي��وم ي�ستمر
الإ�شعاع الثقايف مل�صر كما كان على
م��دار تاريخها ،م�ستمداً �إ�شراقه
م���ن ال��ت��وج��ه��ات اال�سرتاتيجية
ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف م�����ص��ر التي
�أول�����ت ال��ت��ع��ل��ي��م اه��ت��م��ام��ا كبريا
وو���ض��ع��ت اال���س��ت��ث��م��ار يف اجليل
اجلديد يف �صدارة اهتماماتها.
وه���� ّن�����أ �آل ع���ل���ي �أب����ط����ال حتدي
ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف م�����ص��ر وكل
الداعمني له ،منوهاً بدور وزارة
ال�ت�رب���ي���ة وامل���ن���اط���ق التعليمية
و�إدارات امل�����دار������س وامل�شرفني
ال��ذي��ن �ساهموا يف ه��ذا النجاح،
وال��ذي��ن تتوا�صل جهودهم على
ك���ل ال�����ص��ع��د ل�ل�ارت���ق���اء بقدرات
طالب م�صر املعرفية والعلمية.
و�أك��د �آل علي �أن م�شاركة طالب
وطالبات م�صر يف حتدي القراءة
العربي مبختلف دورات���ه �أعطت
امل�����ب�����ادرة ال���ق���رائ���ي���ة زخ����م����اً غري
م�������س���ب���وق ،م�������ش���ددة ع���ل���ى تطلع

م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم العاملية ملزيد من التعاون
الثنائي مع اجلهات املعنية باللغة
ال��ع��رب��ي��ة وامل��ع��رف��ة وغ�يره��ا من
امل��ج��االت ،لتعزيز ج��ه��ود تكوين
ج��ي��ل م��ن امل��ت��م��ي��زي��ن واملبدعني
القادرين على االبتكار.
وتعد الدورة ال�ساد�سة من حتدي
القراءة العربي الأكرب من نوعها
يف ت����اري����خ ال��ف��ع��ال��ي��ة القرائية
ال���ع���رب���ي���ة ح���ي���ث ������ش�����ارك فيها
 22.27مليون طالب وطالبة
من  44دولة حول العامل طالعوا
و ّ
خل�صوا الكتب باللغة العربية.
واعتمد الطلبة على التكنولوجيا
والأدوات ال����رق����م����ي����ة ب�شكل
ذك����������ي ،ح����ي����ث و ّف����������ر ال����ت����ح����دي
�آل����ي����ات ت��ل��خ��ي�����ص ال���ك���ت���ب التي
طالعها امل�����ش��ارك��ون ع�بر ملفات
�إلكرتونية ،فيما مت توفري املواد
القرائية للطلبة ورقياً ورقمياً.
ويهدف حت��دي ال��ق��راءة العربي،
الذي تنظمه مبادرات حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم العاملية للدورة
ال�ساد�سة على التوايل� ،إىل �إنتاج
ح����راك ق���رائ���ي وم���ع���ريف �شامل،
ير�سخ قيم التوا�صل والتعارف
واحلوار واالنفتاح على الثقافات
امل���خ���ت���ل���ف���ة ،وي����ك���� ّر�����س ال����ق����راءة
وامل��ط��ال��ع��ة وال��ت��ح�����ص��ي��ل العلمي
وامل���ع���ريف ث��ق��اف��ة ي��وم��ي��ة يف حياة
ويح�صن اللغة العربية،
الطلبة،
ّ
ويعزز دوره��ا كوعاء لنقل و�إنتاج
ون�شر املعرفة وامل�شاركة يف �إثراء
التقدم الب�شري ورف��د احل�ضارة
الإن�����س��ان��ي��ة وا�ستئناف م�ساهمة
املنطقة فيها.
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«طرق دبي» ت�ست�أنف ت�شغيل خط احلافالت من ابن بطوطة �إىل «�شعبية م�صفح» يف �أبوظبي
•• دبي -وام:

ت�ست�أنف هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص�لات يف دب��ي ت�شغيل اخلط
� ،E102أح��د خطوط النقل باحلافالت عرب امل��دن يف 9
�أغ�سط�س اجلاري ،وذلك بهدف تعزيز العودة الكاملة للحياة
�إىل طبيعتها بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب على التن ّقل
باحلافالت عرب املدن.
وتنطلق حافالت اخل��ط  E102من حمطة حافالت ابن
بطوطة يف �إم���ارة دب��ي �إىل حمطة ح��اف�لات �شعبية م�ص ّفح
يف �إم���ارة �أبوظبي ،حيث �سيحظى رواده مبتعة ال�سفر على

منت حافالت فاخرة  /Coach/وبزمن تقاطر يبلغ 60
دقيقة.
و�سيتم خالل التاريخ نف�سه كذلك متديد م�سارات  8خطوط
كالتايل :متديد م�سار اخلط  24لي�صل �إىل حمطة حافالت
املدينة العاملية ،ومتديد م�سار اخل��ط  44م��رورا مبنطقة
جداف ،ومتديد م�سار اخلط  88يف مدينة دبي للإنرتنت،
ومتديد م�سار اخلط  C04مرورا مبنطقة جداف ،ومتديد
م�سار اخلط  F08م��رورا مبنطقة الطوار ،ومتديد م�سار
اخلط  F33مرورا مبنطقة جتارية جديدة ،ومتديد م�سار
اخلط  F56يف مدينة دبي للإنرتنت ،ومتديد م�سار اخلط

 X28يف مدينة دبي للإنرتنت؛ ومن التعديالت الأخرى،
التي �سَ ُتج َرى يف نف�س املوعد حت�سني زمن مواعيد الرحالت
ح�سب املوعد املخطط للرحلة.
ويعترب التن ّقل على منت احلافالت يف دبي من ناحية التكلفة
�أمراً معقو ًال بالإ�ضافة �إىل دور احلافلة يف التكامل مع و�سائل
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي الأخ�����رى؛ ك��م��ا ي�ستمتع رك���اب احلافالت
مب�شاهدة معامل املدينة من على مقاعدهم براحة و�أمان
�ضغط وتو ّتر قيادة املركبات اخلا�صة ال�س ّيما و�أن
بعيداً عن ِ
حافالت الهيئة هي حافالت متطوِّرة وحديثة وتتمتع باملتانة
والراحة والأمان.
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�سلطان بن �أحمد القا�سمي ي�شهد تخريج الدورة الـ  35لربنامج «�أ�صدقاء ال�شرطة»
•• ال�شارقة  -وام:

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم
ال�شارقة� ،صباح �أم�س الأربعاء ،حفل
تخريج ال����دورة ال�صيفية اخلام�سة
وال��ث�لاث�ين لأ���ص��دق��اء ال�شرطة لعام
 ،2022والذي �أقيميفق�صر الثقافة
بال�شارقة.
يهدف الربنامج ال�صيفي لأ�صدقاء
ال�شرطة ال��ذي نظمته �إدارة الإعالم
والعالقات العامة ،و�أكادميية العلوم
ال�شرطية ،ونادي ال�شارقة لريا�ضات
الدفاع عن النف�سملدة �شهر� ،إىل رفع
م�ستوى م��ه��ارات ال��ط�لاب املكت�سبة،
و�إ���ض��اف��ت��ه��ا �إىل مهاراتهم احلياتية
م��ن العلوم والثقة بالنف�س ،و�صقل
�شخ�صيتهم ،وتعزيز معرفتهم بدور �أ����ص���دق���اء ال�����ش��رط��ة م���ن اخلريجني عمل ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��م عليها م�شرفو ت�ضمنته دورة �أ�صدقاء ال�شرطة هذا
اجلهات والأج��ه��زة الأمنية يف تعزيز ع��ر���ض��اً ع�����س��ك��ري��اً ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى �أداء ال����دورة ،وغ�يره��ا م��ن ال��ف��ق��رات التي ال���ع���ام ،و�أه����م الأن�����ش��ط��ة والفعاليات
الوالء واالنتماء الوطني.
ال��ق�����س��م ل���دول���ة الإم���������ارات العربية ج�����س��دت ق��ي��م ال�����والء وال���وف���اء وحب النظرية والتطبيقية ال��ت��ي �شهدها
الطالب خالل ال��دورة والتي �شملت
بد�أ احلفل بال�سالم الوطني ،وتالوة املتحدةوحركات امل�شاة ،وفك وتركيب الوطن.
�آي��ات من الذكر احلكيم ،ق��دم بعدها ال�سالح وهي من �ضمن املهارات التي تلى ذلك عر�ض مل��ادة فلمية حول ما ال��ت��دري��ب الع�سكري وع����ددا متنوعا

م��ن الفعاليات وال�برام��ج والزيارات
واملحا�ضرات ،وال��ت��ي كان ل��ه��ا الأثر
الإي���ج���اب���ي وال��ك��ب�ير ع��ل��ى املتدربني
يف ا�ستثمار �أوق���ات ال��ف��راغ من خالل
التوجيه والتوعية وغ��ر���س مفاهيم

الوالء واالنتماء للوطن واالهتمام
ب����ت����ط����وي����ر امل�������ه�������ارات يف امل�����ج�����االت
املختلفة.
ع��ق��ب ذل����ك ق����دم ���ص��دي��ق��ا ال�شرطة
خليفة �أح��م��د امل���زروع���ي ،ون���ورة عبد

اهلل احل����م����ادي ،ك��ل��م��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة عن
اخلريجني� ،أعربا فيها عن �سعادتهما
ب���إت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة لهما ولزمالئهم
للم�شاركة بالدورة لهذا العام ،حيث
�أن ال�ب�رن���ام���ج ال�����ص��ي��ف��ي �أ����س���ه���م يف

�صقل مهاراتهم ،وتوظيف طاقاتهم
يف خم���ت���ل���ف اجل�����وان�����ب ال�شرطية
والأمنية عرب التدرب على جمموعة
م��ن الأن�����ش��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة� ،إىل جانب
الزيارات امليدانية التي ع��ادت عليهم
بالنفع وال��ف��ائ��دة .ويف خ��ت��ام احلفل،
تف�ضل �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
بن �سلطان القا�سمي ،بتكرمي الطلبة
اخل���ري���ج�ي�ن م���ن ب���رن���ام���ج �أ�صدقاء
ال�شرطة لهذا العام ،واجلهات الراعية
ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف �إجن�����اح الربنامج
ال�صيفي ،كما تف�ضل �سموه بالتقاط
ال�صور التذكارية مع منت�سبي دورة
�أ�صدقاء ال�شرطة بهذه املنا�سبة.
ح�ضر حفل التكرمي كل من العميد
عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد
عام �شرطة ال�شارقة ،والعميد الدكتور
حم��م��د خمي�س العثمني م��دي��ر عام
�أكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة،
وامل��دي��ري��ن ال��ع��ام�ين ون��واب��ه��م ،وعدد
م��ن م����دراء الإدارات ،و�أول���ي���اء �أمور
الطلبة اخلريجني.

«�سامل» و«�سالمة» يرفهان عن الأطفال يف مركز الإيواء

«اجتماعية ال�شارقة»� 136 :أ�سرة بواقع  1836فردا نقلوا �إىل  13فندقا جراء الأمطار
العينية واملادية له�ؤالء ،والذين بلغ
•• ال�شارقة-الفجر:
عددهم � 136أ�سرة بواقع 1836
ت�����س��ت��م��ر اجل����ه����ود ال���ت���ي قدمتها ف�����ردا ،مت ن��ق��ل��ه��م ج��م��ي��ع��ا �إىل 13
دائ�����رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف مركز �إيواء (فنادق).
ال�����ش��ارق��ة ،ملنت�سبيها املت�ضررين،
من �أ�سر وكبار املواطنني ،و�أطفال ترميم وت�أهيل
وغريهم منذ اليوم الأول حلدوث و�أف�������ادت م����رمي ال�����ش��ام�����س��ي مدير
املنخف�ض اجل���وي ال���ذي تعر�ضت ق���ط���اع االف��������رع ،ب�������أن ال���ع���م���ل جار
ل��ه بع�ض املناطق يف ال��دول��ة و�أدى على ق��دم و�ساق على �إع���ادة ترميم
�إىل ���س��ي��ول ك��ب�يرة �أدت �إىل جرف وت�أهيل بيوت الأ�سر املت�ضررة من
ال��ب��ي��وت وال�������س���ي���ارات والأ����ش���ج���ار .جراء ال�سيول ،لإتاحة املجال �أمام
حيث عملت الدائرة مع �شركاء لها قاطنيها العودة �إليها.
�إىل ت�شكيل ف��رق للتدخل العاجل وتف�صي ً
ال� ،أ���ش��ارت ال�شام�سي �إىل
من املتطوعني لتقدمي امل�ساعدات �أن��ه مت التوا�صل مع � 7542أ�سرة

م����ن �أه��������ايل م���دي���ن���ت���ي خورفكان
وك��ل��ب��اء ل�ل�إط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��م ،ومت
ح�صر ع��دده��ا م��ن خ�لال القوائم
املتوفرة من دائرة الإح�صاء وتنمية
امل��ج��ت��م��ع ،ح��ي��ث مت �إر����س���ال ر�سائل
ن�����ص��ي��ة ل��ه��م ال���س��ت��ق��ب��ال البالغات
لتوفري االحتياجات العاجلة ،ومت
ا�ستقبال  654بالغا عاجال على
�إث��ره��ا عن طريق اخل��ط الرئي�سي
للدائرة .800700
ك���م���ا ج�����رى ال���ت���وا����ص���ل م����ع كبار
امل����واط����ن��ي�ن امل���ق���ي���م�ي�ن لوحدهم
والبالغ عددهم  57م�سناً مع بداية
الأزمة للإطمئنان عليهم .

مبادرات تطوعية
وذكرت ح�صة احلمادي مدير مركز
ال�شارقة للتطوع؛ انه مت �إطالق 6
فر�ص تطوعية  ،وفقاً لتخ�ص�صها
ودورها يف الأزمة ،منها" :االطمئنان
على امل��دن ال�شرقية" و"م�ساندون
مدينة كلباء" و"م�ساندون مدينة
خورفكان" و "اال�ستعداد لعودة
�آم��ن��ة مبدينة كلباء" و" ا�ستجابة
للمت�ضررين ب�شكل يومي يف مراكز �ساهمت دائرة اخلدمات االجتماعية
ملدينة كلباء"
الإي��واء وي�شاركهم تقدمي الربامج ب���ت���وف�ي�ر امل�������س���ت���ل���زم���ات ال�صحية
وان�����ض��م �إىل ه����ذه امل����ب����ادرات نحو
 202متطوعاً يعملون يف توزيع برامج متنوعة وترفيهية
�شخ�صيات الدائرة املعتمدة "�سامل للأ�سر ،وحاليا يتم التن�سيق للعودة
ال����وج����ب����ات امل���ق���دم���ة م����ن جمعية وعلى �صعيد �آخر ،تقوم بع�ض الفرق و�سالمة" الذين يقدمون الربامج للمنازل مع ال�شركاء.
ال�����ش��ارق��ة اخل�يري��ة ل��ك��اف��ة الأف����راد بتقدمي برامج متنوعة وترفيهية وامل�سابقات امل�سلية للأطفال ،كما وث���م���ن���ت م�����رمي ال�������ش���ام�������س���ي ،دور
يف ال��ف��ن��ادق ،كما يتم التعرف على
احتياجاتهم م��ن مالب�س و�أدوي���ة
وم�ستلزمات �أطفال وغريها ،والتي
ي��ت��م ت��وف�يره��ا ف������وراً� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ا�ستقبال بالغات الأ���س��ر املت�ضررة
واالت�صال بهم واالطمئنان عليهم
على م��دار ال�ساعة ،كما مت توفري
ط��اق��م ط��ب��ي ل��زي��ارة جميع الأ�سر
املت�ضررة ك�لا يف غرفته بالفندق
وتقدمي الدعم الطبي لهم.

امل�ؤ�س�سات والدوائر التي �ساهمت يف
مواجهة ه��ذه الأزم���ة وه��م الهالل
الأح���م���ر ���س��ان��د م���ن وزارة تنمية
املجتمع وجمعية ال�شارقة اخلريية
�إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة.

 47م�شاركا وم�شاركة من الأطفال من رواد امللتقى ال�صيفي
لنادي الذيد يف زيارة ملربي ال�شارقة للأحياء املائية

•• الذيد-الفجر:

مركز �سبيد لفح�ص و ت�سجيل املركبات ينظم مبادرة يوم مع عميل
•• عجمان -الفجر:

نظمت هيئة النقل – عجمان متمثلة مب�ؤ�س�سة اخلدمات التجارية مبادرة
(يوم مع عميل ) و ذلك يف مركز �سبيد لفح�ص و ت�سجيل املركبات متعاملني
املركز لتعزيز معايري اخلدمة املتميزة املقدمة لعمالء املركز بهدف االرتقاء
باخلطة اال�سرتاتيجية لإماره عجمان.
و�أ���ض��اف ال�سيد احمد �صقر املطرو�شي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة اخلدمات
التجارية ان هذه املبادرة تهدف اىل حت�سني امل�ستوى العام لر�ضاء العمالء

من خالل تعزيز ثقة املتعاملني باملركز و�ضمان التعامل مع كافة املالحظات
واملقرتحات والتحديات التي يوجهونها من خالل تطوير م�ستوى تقدمي
اخلدمة وتقدميها بكفاءة عالية.
و ت�ستقبل الهيئة كافه املقرتحات و ال�شكاوي و املالحظات من خالل عدد من
القنوات املعتمدة منها مركز االت�صال  7 9999 6005و الربيد االلكرتوين
 ، ask@ta.gov.aeو عن طريق الوات�ساب  +97160059997و من
خالل التوا�صل مع مركز عجمان لالت�صال  ،80070و عن طريق قنوات
التوا�صل االجتماعي Ajman transport

ن��ظ��م امل��رك��ز ال�����ص��ي��ف��ي ب��ن��ادي الذيد
�ضمن فعاليات (عطلتنا غري) رحلة
علمية للم�شاركني �إىل مربى ال�شارقة
للأحياء املائية بوفد �ضم  47طالباً
من فئة الأطفال ال�صغار من �7سنوات
حتى �13سنة حيث تعرف امل�شاركون
على �أ�سرار عامل �أعماق البحار املليء
باحلركة واحليوية
و تفقد امل�شاركون اق�سام املربى الذي
ي��ع��ت�بر �أول و�أك���ب��ر م���رك���ز تعليمي
حكومي للكائنات البحرية يف دولة
الإم�������������ارات وي���ت���ك���ون م����ن طابقني
ي�ضمان معًا نحو ً 21
حو�ضا مائ ًيا
حيث �شاهدوا خمتلف �أنواع الأ�سماك
وال��ك��ائ��ن��ات البحرية .وب���د�أ التجوال
بني دهاليزه املنحنية واطلعوا على
�شواهد حية ت�شخ�ص روعة املكان وما
يحويه من املخلوقات اجلميلة التي
ت�سكن جوفه.
وهدفت الزيارة �إىل توعية الأطفال

ب��ال��دور ال��ك��ب�ير ال���ذي تلعبه البحار
وامل���ح���ي���ط���ات يف ح���ي���ات���ن���ا اليومية
ف��ن�����س��ل��ط ال�����ض��وء م���ن خ�لال��ه��ا على
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة وامل��ح��م��ي��ات املائية
وط��ب��ي��ع��ة ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة التي
ت�سكن يف �أعماق بحر اخلليج العربي،
ك��م��ا ت��ع��رف��وا ب��ط��رق ال�صيد و�أدوات����ه

القدمية واملعا�صرة .وتفهموا خالل
ال����زي����ارة ال��ت��ي ت��وا���ص��ل��ت ع��ل��ى مدى
ال�������س���اع���ت�ي�ن وال���ن�������ص���ف ع���ل���ى بع�ض
املمار�سات ال�سلبية التي تلحق ال�ضرر
ب��امل��خ��ل��وق��ات احل���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ي�����ش يف
مياهه �ضمن منظور وق��ال��ب هادف
يحمل جوانب تعليمية وترفيهيه يف

�آن واح���د ويحقق املتعة م��ع الفائدة
يف �إط����ار م��درو���س ومم��ن��ه��ج .وتعرف
الوفد عن كثب باملخلوقات البحرية
م���ن �أن�������واع الأ����س���م���اك وال���رخ���وي���ات،
م���ع ال��ن��ب��ات��ات وال��ط��ح��ال��ب وال�شعب
املرجانية التي تتوزع يف بحر الإمارات
من خالل جتوالهم باملربي .
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

�أكرث من  1000متطوع من «�إيزي لي�س» ي�شاركون يف جهود دعم
وت�أهيل جمتمعات الفجرية املت�أثرة بالفي�ضانات
•• �أبوظبي -الفجر

�ساهمت "�إيزي لي�س" "�ش م خ" ،ال�شركة الرائدة يف جمال حلول
التنقل يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتابعة لل�شركة العاملية
القاب�ضة ( )IHCال��ت��ي تتخذ م��ن �أب��وظ��ب��ي م��ق��راً ل��ه��ا ،ب�شكل
ف ّعال يف جهود تنظيف و�إع��ادة ت�أهيل ال�شوارع واملناطق املت�ضررة
من الأمطار وال�سيول ،وم�ساعدة العائالت واملجتمعات يف �إمارة
الفجرية يف عمليات الدعم امليدانية الرامية �إىل �إ�صالح الأ�ضرار
متهيداً لإعادة �سري احلياة الطبيعية يف الإمارة.
وق��ام��ت �سلطات املدنية ب�إ�ستخدام �أك�ثر م��ن  500م��ن �أع�ضاء

06

الفريق البالغ عددهم  1000الذين تطوعوا من "�إيزي لي�س"
وال�شركات التابعة لها  ،ومل يدّخر امل�شاركون من �أع�ضاء فريق
"�إيزي لي�س" ،وال�شركتني التابعتني ل��ه��ا؛ "ابليفت خلدمات
التو�صيل" و" 1885دليفري �سرفي�سيز" ،جهداً يف �أعمال تنظيف
�سيتي �سنرت الفجرية ،ومنطقة �سكمكم ،وميناء الفجرية ،كما
قدّموا املعدّات والآل��ي��ات الالزمة لإزال��ة الأ���ض��رار ،وعملوا ب�شكل
وثيق مع بلدية الفجرية لإعادة ت�أهيل املناطق املت�ضررة يف الإمارة
ال�شمالية بكفاءة وفعالية.
وق��ال �أح��م��د ال�����س��ادة ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�إيزي لي�س":
تنبع �أهمية هذه املبادرة الرامية �إىل تقدمي الدعم الكامل جلهود

تنظيف وت�أهيل �إمارة الفجرية من التزامنا الرا�سخ مبد يد العون
�إىل املجتمعات املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة .قام �أكرث
من  1000فرد من �أع�ضاء فريق ال�شركة بالتطوع للم�شاركة يف
هذه احلملة ،وال ي�سعني �إال �أن �أقدّم ج ّل ثنائي وتقديري لأولئك
الذين مل يدّخرون جهداً وال وقتاً خالل الأي��ام القليلة املا�ضية،
ري يف تقدمي امل�ساعدة الف ّعالة
حيث كان لت�ضافر جهودنا دو ٌر كب ٌ
�ضمن احل��ال��ة اجل��وي��ة اال�ستثنائية يف ال��دول��ة .ون��ح��ن على �أمت
اال���س��ت��ع��داد ملوا�صلة ت��ق��دمي ال��دع��م وامل����وارد ال�لازم��ة ل��ذل��ك� .إنه
ل�شرف كبري لنا �أن نعمل معاً ي��داً بيد م��ع اجل��ه��ات املخت�صة يف
الإمارة واملتطوعني لعودة احلياة الطبيعية �إىل هذه الإمارة".

حميد بن عمار النعيمي يكرم امل�شاركني يف «خليجية كواترو» بعجمان
•• عجمان-وام:

ك������رم ال�������ش���ي���خ ح���م���ي���د ب�����ن عمار
النعيمي بح�ضور ال�شيخ حممد بن
عمار النعيمي امل�شاركني يف بطولة
كواترو للأكادمييات اخلليجية يف
عجمان لكرة القدم فئة حتت 14
���س��ن��ة م��وال��ي��د  2008و،2009
وف����ئ����ة حت����ت ���� 12س���ن���ة مواليد
 2010و. 2011
وتوج فريق �سبورت فور �أوول بط ً
ال
للن�سخة اخلام�سة من البطولة فئة
حتت � 12سنة بعد ف��وزه يف اليوم
اخل��ت��ام��ي ع��ل��ى �أك���ادمي���ي���ة طموح
�أوليه البحريني بركالت الرتجيح
ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال��وق��ت الأ���ص��ل��ي من
امل��ب��اراة بالتعادل ال�سلبي ،يف حني
ح�����ص��د ف���ري���ق �أك���ادمي���ي���ة �سمارت
ال��ك��روي��ة ال��ع��م��اين امل��رك��ز الثالث
يف البطولة بعد ف���وزه  0-2على
مواطنه �أكادميية الطريف الذي
حل يف املركز الرابع.
ح�����ض��ر ال���ت���ك���رمي ����س���ع���ادة ع����زة بن

���س��ل��ي��م��ان الأم���ي��ن ال���ع���ام امل�ساعد
لل�ش�ؤون االدارية يف اللجنة الأوملبية
ال��وط��ن��ي��ة ،واحل����ار�����س املونديايل
حم�سن م�صبح و���س��ع��ود اجل�سمي
من دائرة التنمية ال�سياحية راعي
البطولة ،وع��ادل الها�شمي رئي�س
جم��ل�����س �إدارة جم��م��وع��ة الفي�ش
للعطور راعي البطولة.
ويف ف��ئ��ة حت���ت ��� 14س��ن��ة مواليد
 2008و 2009ح��اف��ظ فريق

�أكادميية طموح �أول��ي��ه البحريني
على لقبه بط ً
ال خلليجية كواترو
ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى ف���ري���ق �أكادميية
���س��م��ارت ال��ك��روي��ة ال��ع��م��اين ،3-4
يف حني حل يف املركز الثالث فريق
�أك��ادمي��ي��ة الق�صيم ال�سعودي بعد
فوزه  0 6-على فريق الأكادميية
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ال���ذي ح��ل يف املركز
الرابع.
ومت تتويج الفريق الفائز باللقب

من كل فئة بدرع البطولة الذهبي
وامل����ي����دال����ي����ات ال����ذه����ب����ي����ة ،بينما
ح�صل ال��ث��اين على ال���درع الف�ضي
وامل��ي��دال��ي��ات الف�ضية يف ح�ين نال
الثالث م��ن ك��ل فئة درع البطولة
الربونزي وامليداليات الربونزية.
ويف ف��ئ��ة اجل����وائ����ز ال���ف���ردي���ة فئة
��� 12س��ن��ة مت اخ���ت���ي���ار بنيامني
�أف��غ��ان �أف�����ض��ل الع��ب يف البطولة،
ون��ال الالعب نف�سه جائزة هداف

البطولة بر�صيد � 5أه���داف ،وفاز
حممود خالد من �سبورت فور �أوول
بجائزة �أف�ضل حار�س ،وخالد وليد
من �أوليه �أف�ضل العب جماهريي،
ومنينجا برازيد من �أوليه �أف�ضل
م����داف����ع ،وج����وف����ن ف���رزاج���ي���ا من
�أول��ي��ه �أف�ضل الع��ب و�سط ،وزهري
�أب��و ال�شيخ م��ن �سبورت ف��ور �أوول
�أف�����ض��ل م���درب ،وط�ل�ال م�صطفى
من �سفنتينفور �أف�ضل �إداري ،كما

ح�صل فريق �أكادميية �سفنتني فور
على جائزة الفريق املثايل.
وهيمن طموح �أوليه على اجلوائز
ال��ف��ردي��ة ف��ئ��ة � 14سنة ح��ي��ث نال
دو�شان رودفي�ش جائزة �أف�ضل العب
يف البطولة ،وح�سن علي الب�ستكي
�أف�ضل حار�س ،و�أحمد عالء �أف�ضل
الع�����ب و�����س����ط ،ون�����وف�����اك �أف�ضل
م��درب .وتوزعت اجلوائز الفردية
الأخ�������رى ب�ي�ن الأن����دي����ة الأخ�����رى

حيث توج �أحمد �سامل من �سمارت
هدافا للبطولة بر�صيد � 8أهداف،
وح�صل مهيمن علي م��ن العطار
ع���ل���ى �أف�������ض���ل الع�����ب جماهريي،
و���س��ل��م��ان ف���رج م���ن ال��ق�����ص��ي��م على
�أف�ضل مدافع ،و�سليمان الدويغري
من الق�صيم �أف�ضل �إداري ،فيما فاز
الق�صيم بجائزة الفريق املثايل .
ومت ت��ك��رمي ال��رع��اة امل�ساهمني يف
جناح البطولة بدروع تقديرية وهم

دائ��رة التنمية ال�سياحية والفي�ش
للعطور واللجنة الأوملبية الوطنية
واحت��اد الإم���ارات لكرة ال��ق��دم� ،إىل
جانب احلار�س املونديايل حم�سن
م�صبح والإع�ل�ام���ي م��ن��ذر املزكي
واملعلق عبد اهلل ال�سعدي.
ك���م���ا مت ت���ك���رمي ح���ك���ام مباريات
ال��ب��ط��ول��ة ال��ث��ن��ائ��ي ع��ل��ي ال�شحي
وح���������س����ن احل������م������ادي بامليدالية
الذهبية ونال �أي�ضا معلق البطولة
�أحمد املرزوقي ميدالية ذهبية.
وتوجه عبد العزيز عبد اهلل املدير
ال����ع����ام مل���رك���ز ك����وات����رو الريا�ضي
وم��دي��ر البطولة بال�شكر جلميع
الرعاة على جهودهم التي �ساهمت
يف جن������اح احل��������دث ،و�أع����������رب عن
�سعادته بنجاح التظاهرة الريا�ضية
اخلليجية وقوة املناف�سة بني الفرق
امل�شاركة والتي �شهدت �إثارة كبرية
و�أدا ًء م��ت��م��ي��زاً م��ن جميع الفرق،
م����ؤك���داً حت��ق��ي��ق ال��ب��ط��ول��ة جلميع
�أه��داف��ه��ا الريا�ضية والتطويرية
واالجتماعية.

بحث تعزيز التعاون مع مراكز بحثية يف اململكة املتحدة

«تريندز» يك�شف دور جماعة الإخوان يف التحري�ض على الكراهية  ...ويختتم م�شاركته يف م�ؤمتر «معاداة ال�سامية العاملية»
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتم م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث واال���س��ت�����ش��ارات م�شاركته
الفعالة يف م�ؤمتر "معاداة ال�سامية العاملية� ..إعادة النظر
يف �أزم����ة احلداثة" ،ال���ذي نظمه معهد درا����س���ة معاداة
ال�سامية وال�سيا�سة العاملية بالتعاون م��ع معهد وولف،
خالل الفرتة من  31يوليو �إىل � 2أغ�سط�س يف جامعة
كامربيدج  -اململكة املتحدة ،كا�شفاً الدور اخلطري الذي
تقوم به جماعات الإخ���وان امل�سلمني يف التحري�ض على
الكراهية ون�شرها ،لي�س فقط يف ال�شرق الأو�سط و�إمنا يف
العامل كله ،فهذه اجلماعة لي�ست فقط معادية لل�سامية،
بل معادية للإن�سانية.
كما بحث «تريندز» ،على هام�ش م�شاركته يف امل�ؤمتر� ،سبل
تعزيز التعاون وال�شراكة البحثية والعلمية مع عدد من
امل�ؤ�س�سات البحثية ومراكز الفكر والدرا�سات يف اململكة
املتحدة ،بهدف دعم لغة احل��وار وتبادل ال��ر�ؤى والأفكار
البحثية ،والتخطيط لعدد من امل�شاريع العلمية امل�شرتكة
م��ع م�ؤ�س�سات الفكر ال��ع��امل��ي��ة؛ م��ا ي�سهم يف رف��د جمال
البحث العلمي بدرا�سات قيمة و�أبحاث ر�صينة.
معاداة الإن�سانية
وطرح الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي
ملركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات يف جل�سة «معاداة
ال�سامية يف ال�شرق الأو�سط» �ضمن م�ؤمتر «معاداة ال�سامية
العاملية� ..إع��ادة النظر يف �أزم��ة احل��داث��ة» ،ورق��ة بعنوان:
«معاداة الإن�سانية ..دور الإخ��وان امل�سلمني يف التحري�ض
على الكراهية»� ،أكد خاللها �أن ال�سنوات الأخرية �شهدت
ت�صاعداً ملحوظاً يف حمالت الكراهية التي ت�شنها جماعة
الإخ���وان الإره��اب��ي��ة ،لبث الفنت وال�صراعات��� ،س��وا ًء بني

من��وذج��اً يحتذى به يف التعاي�ش الإن�ساين بني �أ�صحاب
ال��دي��ان��ات وال��ع��رق��ي��ات وال��ث��ق��اف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ومكافحة
الكراهية مبختلف �أ�شكالها ،وهو ما �أكده �إ�صدا ُرها يف 15
يوليو  2015مر�سوماً يق�ضي بتجرمي الأفعال املرتبطة
ب���ازدراء الأدي���ان ومقد�ساتها ،ومكافحة �أ�شكال التمييز
كافة ،ونبذ خطاب الكراهية عرب خمتلف و�سائل وطرق
التعبري.

�أبناء املجتمع الواحد �أو بني �شعوب املنطقة ،وذلك لقطع تلك امل�ؤامرة ،ومن َثم ال مفر من مواجهتها بكل الطرق
الطريق على كل حماوالت التعاي�ش ال�سلمي بني ال�شعوب ،والو�سائل لتقوي�ض تلك امل�ؤامرة بالكامل.
القائم على الت�سامح والإن�سانية ونبذ العنف.
وذكر �أن اجلماعة توا�صل التحري�ض على كراهية الآخر� ،أيديولوجيا الكراهية
و ُيق�صد بالآخر هنا ك ُّ��ل من يخالف اجلماعة �أو يحارب وقال الرئي�س التنفيذي لـ «تريندز» ،خالل جل�سة «معاداة
�أف��ك��اره��ا ال�����ض��ال��ة؛ ن��ظ��راً لأن ال��ك��راه��ي��ة ت��ع��د الو�سيلة ال�سامية يف ال�شرق الأو�سط»� ،إن �أدبيات الإخ��وان تفي�ض ا�ستغالل الق�ضايا الإ�سالمية
الوحيدة املتاحة �أم��ام اجلماعة للعودة �إىل ال�ساحة ،بعد بالكراهية جتاه الآخ��ر ،ب��دءاً من ر�سائل م�ؤ�س�سها ح�سن وذك��ر �أن جماعة الإخ��وان ا�ستغلت االهتمام اجلماهريي
تزايد الرف�ض املجتمعي لأفكارها املنحرفة ،التي حت�ض البنا ،ومروراً مب�ؤلفات تلميذه �سيد قطب ،وانتها ًء ب�آراء بالق�ضايا الإ�سالمية ،ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية
ع��ل��ى ال��ع��ن��ف والإره�������اب؛ م��ا جعلها ت��و���ض��ع ع��ل��ى قوائم ُمنَظريها احلاليني من �أمثال يو�سف القر�ضاوي ،حتى واملقد�سات الإ�سالمية ،لن�شر خطابات الكراهية  -التي تعاون م�ستقبلي
الإرهاب يف عدد من الدول العربية.
�أ�صبحت الكراهية جزءاً من عقيدة الإخوان ،وحتولت مع ت�ستمد منها اجل��م��اع��ة ج����زءاً ك��ب�يراً م��ن ق��وت��ه��ا � -ضد يف �سياق مت�صل ،وعلى هام�ش م�شاركة «تريندز» يف م�ؤمتر
مرور الوقت �إىل ن�سق وثقافة وفكر �أيديولوجي ،تت�شكل ال�سالم ،و�ضد كل خطوة ميكن �أن ُت�سه َم يف التعاون بني «معاداة ال�سامية العاملية� ..إعادة النظر يف �أزمة احلداثة»
حتمية املواجهة
م��ن��ه م��واق��ف��ه��م وت�����ص��ورات��ه��م ال�سلبية واخل��ط�يرة جتاه �شعوب املنطقة ،و�إب��ع��اد �شبح احل��رب وال�صراعات عنها ،وتعزيزاً للغة احل��وار وت��ب��ادل ال���ر�ؤى والأف��ك��ار البحثية،
و�أ�شار الدكتور العلي �إىل �أن خطاب الكراهية الإخواين جمتمعاتهم والعامل اخلارجي ،والتي �سرعان ما تطورت بالنظر �إىل �أن ه��ذه اجل��م��اع��ة جت��د يف تلك ال�صراعات بحث م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث واال���س��ت�����ش��ارات يف اجتماع
ي��ت��م��ي��ز ع���ن غ��ي�ره م���ن اخل���ط���اب���ات الأخ�������رى املتطرفة �إىل عن�صرية فجة؛ لكونها متنح عنا�صر اجلماعة ال�شعور ف��ر���ص��ة م��وات��ي��ة ل��ت��م��دده��ا وان��ت�����ش��اره��ا ،وه����و م���ا يف�سر متهيدي مع الدكتور ت�شارلز �سمول الرئي�س التنفيذي
بال�شمولية والتو�سع املُ��ف��رط يف ال��ع��داء ،لي�شمل كل من باال�ستعالء على غ�يره��م ،حتى جت��اه �أب��ن��اء التنظيماتِ ا�ستمرارها يف بث خطابات الكراهية �ضد �أبناء الديانة ملعهد درا���س��ة م��ع��اداة ال�سامية وال�سيا�سة العاملية ،فر�ص
ي��ع��ار���ض اجل���م���اع���ة؛ م���ا ي��ج��ع��ل ع��ن��ا���ص��ر ه����ذه اجلماعة الإ���س�لام��وي��ة الأخ�����رى ،ب��اع��ت��ب��اره��م «ال��ط��ائ��ف��ة امل�ؤمنة» اليهودية ،بدعوى �أن كراهيتهم تعد نوعاً من اجلهاد يف التعاون امل�شرتك امل�ستقبلي يف املجاالت البحثية والعلمية،
الإرهابية على قناعة ب�أنهم يف حالة عداء دائم مع الآخر ،التي ا�صطفاها ُ
اهلل لن�صرة الإ�سالم ،وهو ما يف�سر تبني �سبيل اهلل دفاعاً عن القد�س ،وذل��ك على �أم��ل �أن ت�صبح كما ناق�ش م��ع ال��دك��ت��ورة �إ���س��ت�ير م�يري��ام ف��اغ�نر املديرة
وهذا قد مهد الطريق لربوز مفاهيم يف غاية التطرف ،اجلماعة لنظرية «�أ�ستاذي ُة العالمَ ».
كراهية اليهود �أم��راً عقائدياً را�سخاً يف ال�شعوب العربية التنفيذية ملعهد وولف� ،سبل التعاون وال�شراكة امل�ستقبلية
على غرار مفهوم «حتمية املواجهة» ،الذي يعني عدم قبول
والإ�سالمية ي�ستحيل تغيريه �أو ن�سخه ،لتجد اجلماعة يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ً
الآخ��ر ورف�ض التعاي�ش معه ،وبالتايل �ضرورة �إخ�ضاعه عداء طائفي
م�سوغا لبقائها على ال�ساحة ،وتكري�س فكرها القائم على
ولو بالقوة امل�سلحة ،حتت م�سمى «اجلهاد» ،واعتبار ذلك و�أو�ضح الدكتور العلي �أن الكراهية التي تن�شرها جماعة رف�ض كل قيم الت�سامح والعي�ش الواحد.
زيارات على هام�ش امل�ؤمتر
كما زار وفد املركز «معهد ت�شاتام هاو�س» يف لندنّ ،
ُ�سنة كونية ال مفر منها.
الإخ�������وان ب���ات���ت ت�����ش��ك��ل خ���ط���راً ع��ل��ى وح�����دة املجتمعات
واطلع
وب�ين �أن��ه من املالحظ �أن جماعة الإخ���وان ،منذ ن�ش�أتها ومتا�سكها الداخلي ،يف ظل ا�ستمرارها يف ن�شر خطابات تعزيز ثقافة الت�سامح
على ج��ه��ود املعهد يف حتليل خمتلف الق�ضايا الدولية
ع���ام  ،1928ت��ت��خ��ذ م��ن خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ���ض��د الآخر العداء الطائفي جتاه �أبناء الديانات الأخرى ،على غرار و�أكد الدكتور العلي على �ضرورة �أن تتخذ الدول وال�شعوب الكربى ،كما ا�ستعر�ض اجلانبان �أوجه ال�شراكة والتعاون
و�سيلة للح�شد والتجنيد ،عرب االدعاء بوجود م�ؤامرة �ضد حمالتها املحر�ضة على الأقباط يف م�صر عقب ثورة  30امل��ح��ب��ة ل��ل�����س�لام م��وق��ف��اً ح��ا���س��م��اً مل��واج��ه��ة ك���ل خطابات يف املجاالت البحثية والعلمية� ،إىل جانب زيارة «م�ؤ�س�سة
الإ�سالم يقودها
الغرب امل�سيحي ،وال �سبيل ملواجهتها �إال يونيو ،والتي حولت حياتهم �إىل كابو�س حقيقي خالل تلك الكراهية ،ويف مقدمتها اخلطاب الإخ���واين ،عرب تعزيز توين بلري» يف لندن ،حيث ثمن وفد «تريندز» دور امل�ؤ�س�سة
ُ
باالنخراط يف �صفوف جماعة الإخوان ،باعتبارها حاملة الفرتة ،عرب الت�شكيك يف وطنيتهم ،واتهامهم باخليانة ثقافة الت�سامح واالعتدال وقبول الآخ��ر ،وتكري�س مبد�أ يف تطوير ال�سيا�سات وتقدمي التحليالت وال��ر�ؤى لبناء
لواء الدفاع عن عقيدة الأمة ،كما �أنها �صدَّرت لل�شباب يف وال��ت���آم��ر م��ع ال��غ��رب ،وامل��ط��ال��ب��ة مبقاطعة م�شروعاتهم العي�ش الواحد القائم على الإن�سانية ،وهو النموذج الذي جمتمعات مزدهرة حول العامل ،كما ا�ستعر�ض اجلانبان
املنطقة العربية �أن بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية متواطئة يف االق��ت�����ص��ادي��ة ،ب��دع��وى ا���س��ت��غ�لال الأق���ب���اط لأم����وال تلك كر�سته دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،والتي �أ�صبحت �أوجه التعاون البحثي والعلمي يف املجاالت امل�شرتكة.
امل�شروعات يف التب�شري بامل�سيحية ،وهو ما خلق موجة من
االحتقان الطائفي وال��ع��داء الديني خ�لال تلك الفرتة،
والتي كانت على و�شك �أن تع�صف بالوحدة الوطنية التي
تتمتع بها م�صر طوال تاريخها.
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ت�شكيل جلنة حتكيم اجلائزة العربية للمر�أة امللهمة
•• الفجرية-الفجر:

�أعلنت اللجنة املنظمة للجائزة العربية للمر�أة امللهمة يف دورتها الأوىل �أم�س الأول الثالثاء
عن ت�شكيل جلنة حتكيم اجلائزة التى �أطلقتها م�ؤ�س�سة ال ّرخ الإماراتية يف �إطار �سعيها �إىل
دعم ومتكني امل��ر�أة العربية وت�سليط ال�ضوء على دورها الرائد وامل�ستمر يف املجتمع املدين،
وتكرمي �إجنازاتها القيادية وجتاربها و�إبداعاتها يف خمتلف املجاالت وحتفيزها على العطاء.
وت�ضم جلنة حتكيم اجلائزة التي ت�شكلت برئا�سة م�صممة الأزي��اء الإماراتية العاملية منى
املن�صوري ،ك ً
ال من الكاتبة والإعالمية البحرينية عهدية �أحمد ال�سيد ،وال�شاعرة العراقية
�ساجدة املو�سوي ،والنا�شطة االجتماعية الكويتية الدكتورة نوير ال��ع��رادة ،وبطلة �سباق
ال�سيارات املغربية هند �أبا تراب.
وقال اخلبري الثقايف خالد الظنحاين رئي�س م�ؤ�س�سة ال ّرخ رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة:

"تعزز اجلائزة من مكانة دولة الإم��ارات يف �إطالق املبادرات الرائدة التي ت�سهم يف تطوير
الدور القيادي والتنموي للمر�أة يف املنطقة ودعم مبادرات التنمية الب�شرية امل�ستدامة على
ال�صعيدين العربي والدويل" ،وال��ي��وم مع �إع�لان عن �أع�ضاء جلنة التحكيم اجل��ائ��زة وما
ميتلكن من خ�برات؛ يتعزز حر�ص اجل��ائ��زة على تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية يف الدقة
وال�شفافية والنزاهة".
من جانبها ،قالت امل�صممة العاملية منى املن�صوري رئي�س جلنة حتكيم اجلائزة" :ي�سعدين �أن
�أتر�أ�س جلنة حتكيم هذه اجلائزة املتميزة التي تكت�سب �أهمية كربى لكونها حتتفي مبنجزات
املر�أة العربية� ،إ�ضاف ًة �إىل وجود الكفاءات الن�سائية يف جمل�س الأمناء وجلنة التحكيم ،ومن
الرائع �أن نرى ا�شتمال اجلائزة ملختلف الفئات الن�سائية املهمة ،ف�ضلاً عن م�ستوى امل�شاركات
والتناف�س العايل الذي يجعل اجلائزة العربية للمر�أة امللهمة واحدة من �أهم اجلوائز العربية
والدولية اخلا�صة باملر�أة".

�شرطة و�أكادمية ال�شارقة تطلقان جائزة "اجلاهزية للم�ستقبل"
•• ال�شارقة-وام:

برعاية �سـمو ال�شـيـخ �سلـطان بـن حمـمد بـن
���س��ل��ط��ان ال��ـ��ق��ا���س��ـ��م��ي ويل ال��ع��ه��د ون���ائ���ب حاكم
ال�������ش���ارق���ة� ،أط��ل��ق��ت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة ج��ائ��زة "اجلاهزية للم�ستقبل" على
امل�ستوى العاملي ،الهادفة �إىل تـحـفـيـز الباحـثـني
وال���دار����س�ي�ن م���ن ال��ع��ام��ل�ين ب�����ش��رط��ة ال�شارقة
وخ��ارج��ه��ا على تقدمي ت�صوراتـهم امل�ستقـبلية
الأمـنيـة ،بـمـا يعزز اال�سـتــباق ـيــة واجلـاهـزيـة
للم�ستـقـبـل.
ج���اء ذل���ك يف م���ؤمت��ر �صحفي ع��ق��دت��ه �شرطة
ال�شارقة بالتعاون مع �أكادميية العلوم ال�شرطية،
م�ساء �أم�س الأربعاء ،يف مقر الأكادميية باملدينة
اجل��ام��ع��ي��ة ،ب��ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل مبارك
ب���ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ال�شارقة،
والعميد دكتور حممد خمي�س العثمني مدير
ع��ام �أكادميية العلوم ال�شرطية رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة اجلاهزية للم�ستقبل ،ونخبة من
اخلرباء العامليني ال�ست�شراف امل�ستقبل املتمثلة
يف د�.أن�����دي م��ن ج��ام��ع��ة ه��ي��و���س�تن ،ود.ديريك
م��ن �شركة خم��ت�برات امل�ستقبل ،ود.م��ارك��و من
�أك��ادمي��ي��ة دب��ي للم�ستقبل ،ود.ف��ي�����ص��ل العنزي
من جامعة حممد بن فهد ،ود� .سعيد الظاهري
مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية يف جامعة دبي،
ود .عمر را�شد ال�شحـ ــي مدير مركز الأبحاث
والتطوير يف وزارة الداخلية� ،إىل جانب عدد
من و�سائل الإعالم املختلفة.
و�أكد العميد عبداهلل مبارك بن عامر �أن فكرة

اجل��ائ��زة تعزز من دور البحث العلمي واملعريف
يف ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة م���ن خ��ل�ال ن�شـر ثقافة
اال�سـتثمار يف املـوردالبـ�شري من طالب وعلماء
وب��اح��ث�ين وم�ست�شرفني م��ن خلفيات خمتلفة
لأهمية العمل الت�شاركي وال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف يف
عـملية ا���س��ت�����ش��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ،وال��و���ص��ـ��ول اىل
حـلول ابتكـارية للظـواهـر والـتـحديـات الأمنية
امل�ستقبلية مبا يدعم اتخاذ ق��رارات قيادية من
امل�ؤ�س�سات الأم��ن��ي��ة واحل��ك��وم��ات على ال�صعيد
املحلي والعاملي ،الفتاً �إىل �أن اجلائزة جتمع بني
البحث العلمي والدرا�سات الإ�ست�شرافية ،وتعد
كمرجع للدرا�سات امل�ستقبلية ال ــداع ـمـة لـلعـمـل
الأم��ن��ي .و�أو���ض��ح العميد دكتور حممد خمي�س
العثمني �أن اجل��ائ��زة ت�ستهدف فئتني وهما،
م�ؤ�س�سات ا�س ـتــ�شــراف الـمــ�س ـت ـقـبـل واملراكز
البحثية والـجــامـعـات داخ��ل الدولة وخارجها،
وف��ئ��ة ال��ب��اح��ث�ين واخل��ب��راء وط��ل��ب��ة امل�ؤ�س�سات
التعليمية لل ـمـرح ـلـة الـجـامـعـيـة والدرا�سات
العليا ،ومنت�سبي قوة ال�شرطة والأم��ن ،م�شرياً
�إىل �أن الفئتني ملزمتان بتقدمي اقرتاح يف �أحد
املجاالت املتمثلة يف " م�ستقبل النقل ،م�ستقبل
الأم��ن ال�سيرباين ،م�ستقبل تعاطي ومكافحة
املخدرات وت�أهيل املتعاطني ،م�ستقبل امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية والعقابية وت�أهيل النزالء ،م�ستقبل
ت��ع��ه��ي��د �أو خ�����ص��خ�����ص��ة اخل����دم����ات واخل���دم���ات
احلكومية ،واجلرائم امل�ستقبلية غري التقليدية،
وم�ستقبل �أنظمة العمل ".
وك�شف العميد د.العثمني ع��ن التكلفة املالية
للجائزة التي ت�صل قيمتها �إىل � 127ألف دوالر

حيث ت�صل اجل��وائ��ز املالية للمراكز الأول ـ ــى
�إل��ـ��ـ��ـ��ى  50.000دوالر  ،بحيث ت��ك��ون جوائز
الفئة الأوىل 17000دوالر للمركز الأول و
 10000دوالر للمركز الثاين و  5000دوالر
للمركز الثالث ،فيما ت�شمل جوائز الفئة الثانية
10000دوالر للمركز الأول و  5000دوالر
للمركز الثاين و  3000دوالر للمركز الثالث،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ن��ح م���ك���افءة ن��ق��دي��ة قيمتها
 1500دوالر ل��ك��ل درا����س���ة اج���ت���ازت مرحلة
التقييم الأولــى ،م�شرياً �إىل �أنه �سيتم الإعالن
ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج يف  2م���ن دي�����س��م�بر ت���زام���ن���اً مع
اليوم العاملي للم�ستقبل واليوم الوطني لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
و�أ�شار العميد د .حممد خمي�س العثمني رئي�س
جمل�س �أم��ن��اء اجل��ائ��زة �إىل فتح ب��اب الت�سجيل
اعتباراً مناليوم وحـ ــتى � 25أغ�سط�س اجلاري،
م��ن خالل ال���راب���ط االل���ك�ت�روين https://
w w w .p s a .a c .a e /p a g e s /
 shjpoliceاملعلن عرب املواقع الإلكرتونية
وقنوات التوا�صل الإجتماعي ل�شرطة ال�شارقة
و�أكادميية العلوم ال�شرطية.
و�أو�ضح العميد العثمني �أن ال�شروط والأحكام
العامة للم�شاركة يف اجلائزة تتمثل يف االلتزام
با�ستيفاء ك��اف��ة امل��ع��اي�ير يف ا���س��ت��م��ارة امل�شاركة
وال�شروط ال�شكلية واملنهجية املو�ضحة بها ،كما
يحق التقدمي يف الفئة الثانية والثالثة ب�شكل
ف��ردي �أو ثنائي ،و�أال يكون البحث قد �سبق �أن
نال جائزةـ� ،أو مت �أخذ براءة اخرتاع عليه� ،أو له
حقوق ملكية فكرة لأي من اجلهات داخل الدولة

�أو خ���ارج���ه .وم���ن ج��ان��ب��ه ه��ن���أ ال��دك��ت��ور �سعيد
الظاهري مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية يف
جامعة دب��ي ،القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
على ه��ذا الإجن����از ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�سطر �ضمن
�إجنازاتها يف كافة امل��ج��االت ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد
املكانة املرموقة ل�شرطة ال�شارقة و�إمكانياتها
االحرتافية على م�ستوى العاملي.
و�أ�شار د� .سعيد الظاهري اىل �أن عملية التقييم
تقوم بالتعاون مع جميعية عاملية ت�ضم نخبة
م��ن م�ست�شريف امل�ستقبل على م�ستوى العامل،
م���ن خ�ل�ال "امل�سطرة" ،وت�����ض��م ���س��ت��ة معايري
لتقييم امل��ل��ف��ات ،م��ن��ه��ا وج����ود ال�سيناريوهات
امل�ستخدمة ،والأداوات التحليلة امل��ع��ت��م��دة ،و
امل�صداقية الدرا�سة واعتمادها على امل�صادر ذات
�أثر يف الن�شر العلمي على الو�سط العاملي ،وقوة
امل��ح��ت��وى بن�سبة ع��دد وق���وة الأدل����ة ال��ت��ي تدعم
الفكرة الرئي�سية للجائزة ،وغريها من املحاور.
ويف ذات ال�����س��ي��اق �أ����ض���اف ال��دك��ت��ور ع��م��ر را�شد
ال�شحـ ــي مدير مركز الأبحاث والتطوير يف وزارة
الداخلية �أن ه��ذه اجل��ائ��زة تعد ممار�سة رائدة
تتبعها �شرطة ال�شارقة يف جمال ت�شجيع وتبني
الدرا�سات اال�ست�شرافية ،موجهاً بذلك ر�سالة
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية التعليمية ،و�أفراد
املجتمع من باحثني ودار���س�ين �إىل امل�شاركة يف
هذه اجلائزة الريادية ،م�ؤكداً �أن وزارة الداخلية
وبالتعاون م��ع �شركائها حري�صون يف حت�سني
ج��ودة حياة املجتمع من �أج��ل �صناعة م�ستقبل
�أف�ضل لأفراد املجتمه  ،تنفيذاً لتوجهات حكومة
دولة الإمارت العربية املتحدة الر�شيدة.
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�سعيد بن طحنون يعلن عن «م�سابقة القر�آن
الكرمي لكبار املواطنني» ل�شهر رم�ضان القادم
•• العني -وام:

�أعلن معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد بن طحنون بن حممد
�آل نهيان خالل حفل تكرميي جلمعية الإمارات لرعاية
وبر الوالدين بفندق روتانا م�ساء �أم�س الأول مبدينة
العني عن "م�سابقة ال��ق��ر�آن الكرمي لكبار املواطنني"
التي �سيتم �إطالقها خالل �شهر رم�ضان املقبل.
وقال يف كلمته انه انطالقا من قوله تعاىل " ورتل القر�آن
ترتيال" وقوله تعاىل " ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون
" وحديث نبينا الكرمي َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ " :-ل ْي َ�س
ري َنا" ..ومتا�شياً
ري َنا َو ُي َو ِّق ْر َك ِب َ
مِ َّنا َمنْ لمَ ْ َي ْر َح ْم َ�ص ِغ َ

م��ع روي����ة حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة واه��ت��م��ام��ه��ا ب��ف��ئ��ة كبار
امل��واط��ن�ين ذك���ورا وان��اث��ا فانني ات�����ش��رف ب��االع�لان عن
اطالق "م�سابقة كبار املواطنني حلفظ القر�آن الكرمي
" يف �شهر رم�ضان ال��ق��ادم مب�شيئة اهلل تعاىل حيث
�ست�شرف "جمعية االم����ارات ل��رع��اي��ة وب��ر الوالدين"
على تنظيم امل�سابقة م��ن كافة اجل��وان��ب و�ستخ�ص�ص
ج��وائ��ز قيمة للفائزين فيها ب��اال���ض��اف��ة اىل �شهادات
تقدير لكل امل�شاركني و�ستقوم اجلمعية باالعالن عن
�شروط امل�سابقة وفروعها يف الأي��ام القادمة من خالل
�أجهزة االعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة ومن خالل
�صفحاتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي .

للتوعية ب�أ�ضرار املخدرات و�آثارها ال�سلبية

«حماية الدويل ب�شرطة دبي» ينظم ور�شة عمل ملجموعة فنادق امليناء ال�سياحي
•• دبي-الفجر:

نظم ق�سم التوعية والت�أهيل يف مركز
ح��م��اي��ة ال������دويل يف الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات ب�شرطة دبي ،ور�شة
عمل ت��وع��وي��ة ملوظفي ف��ن��ادق امليناء
ال�سياحي ،بح�ضور العقيد عبداهلل
ح�����س��ن م��ط��ر اخل���ي���اط ،م��دي��ر مركز
حماية ال��دويل ،وال�سيدة بيرتا �سول
مدير �إدارة املوارد الب�شرية وعدد من
امل�س�ؤولني واملوظفني.
و�أك���د العقيد اخل��ي��اط ،خ�لال ور�شة
العمل �أن تعاون مركز حماية الدويل
مع اجلهات املعنية بالقطاع ال�سياحي
وال���ف���ن���دق���ي ،ي�����أت����ي ���ض��م��ن جهوده
ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي يبذلها م��ع �شركائه
يف هذا القطاع ،والذي يُعد �أحد �أبرز
ال�شرايني االقت�صادية التنموية لدبي
والإمارات ،مبيناً �أن املركز ر�سم لنف�سه
م��ن خ�لال تنظيم العديد م��ن ور�ش
العمل ،خارطة طريق من �أج��ل ن�شر

الثقافة التوعوية ب�أ�ضرار املخدرات
لزوار فنادق دبي والعاملني فيها.
و�أ���ش��ار العقيد اخل��ي��اط �إىل �أن ق�سم
التوعية وال��ت���أه��ي��ل يف م��رك��ز حماية
الدويل ي�سعى لن�شر التوعية ب�أ�ضرار
امل���خ���درات يف ف��ن��ادق دب���ي م��ن خالل

ال���ع���دي���د م���ن ال����ور�����ش واملحا�ضرات
وال����دورات للموظفني ،وذل��ك بهدف
تعريفهم ب����أن���واع امل���خ���درات و�آثارها
ال�����س��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال�����ف�����رد ،وجُ ���رم���ه���ا
ال����ق����ان����وين ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل كيفية
ال����ت����ع����رف ع���ل���ى املُ����ت����ع����اط����ي ،و�آل����ي����ة

التوا�صل م��ع �شرطة دب��ي م��ن خالل
ال��رق��م امل��ج��اين  ،901م�شيداً بكافة
ال�شركاء من داخل �شرطة وخارجها،
ن��ظ�ير دع��م��ه��م ل��ل��خ��ط��ط وال�ب�رام���ج
التنفيذية مل��رك��ز ح��م��اي��ة ال����دويل يف
هذا املجال التوعوي.

م����ن ج���ان���ب���ه� ،أو�����ض����ح ال��ن��ق��ي��ب علي
�ضيف اهلل الظبياين ،رئي�س التوعية
وال��ت���أه��ي��ل يف م��رك��ز ح��م��اي��ة ال���دويل،
�أن الق�سم نفذ وبالتعاون مع جموعة
ف��ن��ادق امل��ي��ن��اء ال�سياحي حما�ضرات
وور������ش ت��وع��وي��ة مُ���ت���ع���ددة ل���ـ 428

ال�������ص���داق���ة وال����ت����ع����اون ب��ي�ن دول����ة
الإمارات والرابطة.
وم��� ّث���ل دول�����ة الإم��������ارات يف مرا�سم
التوقيع �سعادة الدكتور عبدالنا�صر
ال�شعايل ،م�ساعد ال��وزي��ر لل�ش�ؤون
االق���ت�������ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة ب�����وزارة
اخلارجية وال��ت��ع��اون ال���دويل ،حيث
�أك����د ���س��ع��ادت��ه يف ك��ل��م��ة ع��ل��ى القيم
امل�شرتكة التي جتمع دولة الإمارات

ب���ـ "الآ�سيان" ودول���ه���ا والعالقات
املتميزة بني اجلانبني.
وق������ال �إن ت���وق���ي���ع امل���ع���اه���دة ي�أتي
جت�سيداً لتوجه دولة الإم��ارات نحو
تر�سيخ وت��ع��زي��ز عالقاتها م��ع دول
الرابطة من خالل فتح �آفاق جديدة
ل��ل��ت��ع��اون ال���ت���ج���اري واال�ستثماري
والنهو�ض بالعالقات اال�سرتاتيجية
بني اجلانبني نحو مزيد من التقدم

واالزدهار.
وت��ط��رق ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال�شعايل
�إىل التحديات العاملية التي تظهر
�أه���م���ي���ة ال��ع��م��ل م��ت��ع��دد الأط�������راف،
خ�����ص��و���ص��اً م���ع امل��ن��ظ��م��ات الدولية
والإقليمية الفاعلة مثل "الآ�سيان"،
و�أ�شار �إىل �أن توقيع معاهدة التعاون
وال�صداقة ي���أت��ي متهيداً الن�ضمام
دول��ة الإم����ارات �إىل الرابطة خالل

الفرتة املقبلة.
وقال �سعادته" :مع اقرتاب ان�ضمام

الإمارات توقع معاهدة التعاون
وال�صداقة مع «الآ�سيان»

•• �أبوظبي -وام:

�شاركت دول��ة الإم���ارات يف االجتماع
اخلام�س واخلم�سني لوزراء خارجية
راب���ط���ة دول ج���ن���وب ����ش���رق �آ���س��ي��ا "
الآ�سيان" ال���ذي ت�ست�ضيفه مملكة
ك��م��ب��ودي��ا خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن 30
ي��ول��ي��و �إىل � 6أغ�����س��ط�����س اجل����اري
وال��ذي �شهد التوقيع على معاهدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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70532

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002304مدين جزئي

�إىل  :املحكوم عليه  /فريد حممد �سامل ح�سني  -العنوان9547920:
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/08/02قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حور�س لت�أجري ال�سيارات بالتايل :قررت
املحكمة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  7170درهم والر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من
طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوماً اعتباراً من
اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

موظفاً ينتمون لـ  9فنادق ،و�أن املركز
ي�ستهدف خالل العام اجلاري توعية
 2600موظفٍ من خمتلف فنادق
دبي.
ول���ف���ت �إىل �أن امل���وظ���ف�ي�ن بالقطاع
ال��ف��ن��دق��ي ي��ح��ت��اج��ون ل��ل��ت��وع��ي��ة عرب

دولة الإمارات ك�شريك حوار قطاعي
ال ب����د م����ن ال���ت����أك���ي���د ع���ل���ى القيمة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة
 بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س 042973071 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية ليفانت ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/25واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
ا�سم ال�شركة  :ليفانت ذ.م.م
العنوان  :دب��ي -ج��زي��رة النخلة -فندق اتالنت�س -حم��ل  38ال�شكل القانوين  :ذات
م�����س���ؤول��ي��ة حم����دودة  ،رق���م ال��رخ�����ص��ة  586644 :رق���م ال��ق��ي��د بال�سجل التجاري
 1000233 :مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ص��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب���أن��ه ق��د مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س :
 042973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

ب��رام��ج تخ�ص�صية وور����ش ت��ق��ام على
�أي����دي مخُ��ت�����ص�ين ،م��ن��وه��اً ب����أن مركز
ح��م��اي��ة ال������دويل ي�����س��ع��ى لأن يكثف
جهوده للتوا�صل مع فنادق دب��ي من
�أجل رفع الثقافة الأمنية لدى الكوادر
العاملة بهذا القطاع احليوي.

امل�ضافة التي متثلها ه��ذه اخلطوة
للجانبني ومبا �سي�ساهم يف التعاطي
ال��ف��ع��ال م���ع ال��ع��دي��د م���ن الق�ضايا
امل��ل��ح��ة ع��ل��ى ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي ،ويف مقدمتها تغري املناخ،
و�أم���ن ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة ،وا�ستدامة
قطاع الرعاية ال�صحية".
و�سلطتكلمة�سعادةالدكتورال�شعايل
ال�ضوء على الإ�ضافة النوعية التي
�ستقدمها دولة الإم��ارات من خالل
التعاون وال�شراكات اال�سرتاتيجية
مع الرابطة و�أع�ضائها يف جماالت
ال���ت���ج���ارة واال���س��ت��ث��م��ار وال�سياحة
وال�����ت�����ح�����ول ال����رق����م����ي وال����رع����اي����ة
ال�صحية.
وت�أتي جهود دولة الإم��ارات لتوقيع
م��ع��اه��دة ال�����ص��داق��ة وال���ت���ع���اون مع
"الآ�سيان" واالن�ضمام لها ك�شريك

ويف ختام ور�شة العمل� ،سلم العقيد
ع���ب���داهلل اخل���ي���اط ت���راف���ق���ه ال�سيدة
بيرتا �سول والنقيب علي الظبياين،
�شهادات التكرمي للمحا�ضرين ولفرق
ال��ع��م��ل ول��ل��م��وظ��ف�ين امل�������ش���ارك�ي�ن يف
الور�شة.

حوار قطاعي �ضمن ا�سرتاتيجيتها
الأ�����ش����م����ل امل�������س���ت���م���دة م����ن م���ب���ادئ
اخلم�سني ،ور�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ب����ن����اء ال�������ش���راك���ات
امل�����س��ت��دام��ة وال���ف���ع���ال���ة م���ع ال����دول
ال�صديقة واملنظمات امل���ؤث��رة دولياً
و�إقليمياً.
ي�شار �إىل معاهدة ال�صداقة والتعاون
على �أنها معاهدة �سالم بني الدول
الأع�ضاء يف رابطة "الآ�سيان" ،وهي
منظمة اقت�صادية ت�ضم  10دول،
ه���ي :مم��ل��ك��ة ت��اي�لان��د ،وجمهورية
�إن��دون��ي�����س��ي��ا ،وج��م��ه��وري��ة الفلبني،
وم��ال��ي��زي��ا ،وج��م��ه��وري��ة �سنغافورة،
و�سلطنة بروناي ،ومملكة كمبوديا،
وم����اي����ن����م����ار ،وج����م����ه����ور ّي����ة فيتنام
اال����ش�ت�راك��� ّي���ة ،وج���م���ه���وري���ة الو����س
الدميقراطية ال�شعبية.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/روزي
لت�صميم الأزياء
رخ�صة رقم CN 4109443: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون
خو�صه بو�صه للأطفال
رخ�صة رقم CN 2785938:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سرتمي لال�ست�شارات االدارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2730728 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/4/29:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2022/1/111871:تاريخ التعديل2022/8/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/يوروو
جلف لالطارات
رخ�صة رقم CN 2813612: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
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جي تي
ار لتلميع ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2815827: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ام ا�س
ات�ش وورلد للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 4242982: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:انتقاء لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد ز  0.1-9مبنى لنك انف�ستمنت�س ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2906699 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كرك الغاوي خلدمات التموين ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.26حكومة �أبوظبي واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2488391 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/8/3:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205030894:
تاريخ التعديل2022/8/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/7/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205028735:
تاريخ التعديل2022/8/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

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

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ات�ش ار
�سيجنيت�شر للمالب�س ال�سائية
رخ�صة رقم CN 3797849: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 :ال�شامل لبيع املالب�س
اجلاهزة واالحذيه
رخ�صة رقم  CN 2834512:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �ساملني مبارك ال�صمبارى العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �ساملني حممد �ساملني ال�صمبارى العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/االبداع
للخدمات الفنية
رخ�صة رقم CN 1293899: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
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ور�شة �سما ال�ساد لت�صليح

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم الروي�س
رخ�صة رقم  CN 1040185:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /شمه ج�سكا روبرت من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شمه ج�سكا روبرت من � % 100إىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زيبه �صاديق احمد %90
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم الروي�س

تعديل ن�سب ال�شركاء  /را�شد من�صور �سامل حممد العلوى من � % 100إىل %0

�إىل /مطعم �إي دونياف ذ.م.م

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ايه ام اي جيت لالعالن والدعاية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 4419521:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة يو�سف حممد يو�سف بطى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف حممد يو�سف بطى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ايه ام اي جيت القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كان للهند�سة واملقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1024760:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مودى بادى مطر من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مودى بادى مطر من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يا�سني ح�سن حممد احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كان للهند�سة واملقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سو�شا بيوتى �سنرت و �سبا
رخ�صة رقم  CN 2426701:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي احتاىل %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف خمي�س ح�سن يو�سف بن ن�صر الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زهدى خليل رم�ضان �صواحلى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سو�شا بيوتى �سنرت و �سبا

املكيفات رخ�صة رقم  CN 1426791:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جاويد احمد �صديقى �شري حممد �صديقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
را�شد من�صور �سامل حممد العلوى من مالك �إىل وكيل خدمات

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

E M I GATE HOLDING L L C

تعديل مدير  /حذف فاطمه عبيد على را�شد الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ايه ام اي جيت القاب�ضة ذ.م.م
E M I Gate Holding L.L.C.

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه ام اي جيت لالعالن والدعاية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

E M I GATE ADVERTISING & PUBLICITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ميديالنك�س ميديا ذ.م.م

MEDIALINKS MEDIA 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)

AL ROWEIS RESTAURANT

E DUNIYAV RESTAURANT L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز ابولو الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1021402:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سانديب ثوزهوثومبارامبيل كوتابان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سانديب ثوزهوثومبارامبيل كوتابان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خلف حممد خلف حممد املهريى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ابولو الطبي ذ.م.م
APOLLO MEDICAL CENTRE L.L.C

�إىل /مركز ابولو الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
APOLLO MEDICAL CENTRE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

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

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز ماهر الطبي � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 1017931:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه �سامل �سعيد خليفه اخلييلى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كنان حم�سن �سلوم %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فريناندا وليفريا دورتى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني على خلف �شم�س احلو�سنى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ماهر الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAHER MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /مركز ماهر الطبي ذ.م.م

MAHER MEDICAL CENTRE L.L.C

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

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات
الزراعية رخ�صة رقم  CN 1105959:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية
AL KARAWAN AGRICULTURAL SERVICES EST

�إىل /م�ؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية
ALKARAWAN FOR AGRI SERVICES EST

CAN ENGINEERING & GENERAL CONTRACTING L.L.C

SUSHA BEAUTY CENTRE AND SPA

�إىل /كان للهند�سة واملقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /سو�شا بيوتى �سنرت و �سبا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

CAN ENGINEERING & GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

SUSHA BEAUTY CENTRE AND SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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)

اخلميس  4أغسطس  2022م  -العـدد 13611

عربي ودويل
�شولت�س يتهم مو�سكو بعرقلة ت�سليم توربني «نورد �سرتمي»
•• برلني�-أ ف ب

اتهم امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س �أم�س رو�سيا
ب���أن��ه��ا م�س�ؤولة ع��ن عرقلة ت�سليم ت��ورب�ين موجود
حاليا يف �أملانيا وال ميكن ت�شغيل خط �أنابيب الغاز
ن���ورد ���س�ترمي ب�شكل طبيعي م��ن دون����ه ،ك��م��ا تقول
مو�سكو.وبينما خف�ضت رو�سيا حجم �شحنات الغاز
م���ؤك��دة ���ض��رورة ت�سلم ال��ت��ورب�ين ،ق��ال �شولت�س “ال
ي��وج��د �سبب مي��ن��ع الت�سليم” ،مو�ضحا �أن ك��ل ما
على رو�سيا فعله هو “تقدمي املعلومات اجلمركية
ال�ضرورية لنقله �إىل رو�سيا” ،خالل زيارته مل�صنع
“�سيمينز” يف م��ول��ه��امي �أن در رور (غ����رب) حيث

يوجد هذا التوربني.خف�ضت رو�سيا عمليات الت�سليم
عرب نورد �سرتمي يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو،
ب��ح��ج��ة ع���دم ت�سلمها ت��ورب��ي��ن��ا �أر����س���ل ل��ل�����ص��ي��ان��ة يف
كندا .وكانت �أملانيا وكندا وافقتا على �إع��ادة املعدات
�إىل رو�سيا ،لكن التوربني مل ي�صل بعد �إىل وجهته
النهائية.لطاملا اعتربت برلني ذلك جمرد “ذريعة”
وقرار “�سيا�سي” للت�أثري على الغربيني على خلفية
احلرب يف �أوكرانيا.ور�أى �شولت�س �أن مو�سكو بذلك
ت��ب��ع��ث “ر�سالة معقدة” �إىل ال���ع���امل ب����أ����س���ره من
خالل الت�شكيك يف رغبتها “الوفاء بالتزاماتها” يف
امل�ستقبل.يربط خط �أنابيب الغاز نورد �سرتمي الذي
تبلغ طاقته ،وف�� ًق��ا ل�شركة غ��ازب��روم 167 ،مليون
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الربملان الإيراين ي�صادق على تبادل ال�سجناء مع بلجيكا

مرت مكعب يوم ًيا ،رو�سيا ب�أملانيا عرب بحر البلطيق.
�سينعك�س قطع االمدادات الرو�سية �أو خف�ضها ب�شكل
كبري� ،سلبا على االقت�صادات الأوروبية .و�أملانيا هي
�أكرب قوة اقت�صادية يف القارة ،اال �أنها الأكرث عر�ضة
للأثر ال�سلبي لذلك نظرا العتمادها الكبري على
واردات ال��غ��از م��ن رو�سيا.ويتهم الغربيون مو�سكو
با�ستخدام الغاز ك�سالح �سيا�سي ردا على العقوبات
التي مت فر�ضها بعد الهجوم على �أوكرانيا.
يقول الكرملني ،من جانبه� ،إن العقوبات هي �أ�صل
امل�شاكل الفنية ال��ت��ي تتعر�ض لها البنية التحتية
للغاز ،وبالتايل ف�إن �أوروب��ا تعاين من التدابري التي
تفر�ضها على رو�سيا.

•• طهران�-أ ف ب

�صادق جمل�س ال�شورى الإيراين الأربعاء ،على معاهدة تتيح تبادل ال�سجناء مع بلجيكا� ،أثارت جدال
وا�سعا يف بروك�سل لدى �إق��راره��ا ال�شهر املا�ضي.وكان جمل�س النواب البلجيكي �أق��ر يف  20يوليو
(متوز) املعاهدة التي يرى منتقدوها �أنها متهّد الطريق لإفراج بلجيكا عن الدبلوما�سي الإيراين
�أ�سد اهلل �أ�سدي املدان بتهم “الإرهاب».يف املقابل ،ترى احلكومة البلجيكية فيها فر�صة لإفراج طهران
عن النا�شط يف املجال الإن�ساين �أوليفيه فانديكا�ستيل املوقوف منذ فربايري (�شباط).
و�أف��اد املوقع االلكرتوين للربملان الإي��راين �أن “ممثلي ال�شعب وافقوا على م�شروع املعاهدة حول
االنتقال املتبادل للمدانني بني اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ومملكة بلجيكا».
ونالت املعاهدة موافقة  195نائباً ،مقابل رف�ض اثنني وامتناع �سبعة عن الت�صويت ،من �أ�صل
�إجمايل عدد نواب جمل�س ال�شورى الإيراين البالغ .209

وا�شنطن حتذر امل�سافرين الأمريكيني من خطر التعر�ض لأعمال عنف

بعد مقتل الظواهري ..فرتة حرجة لـ«القاعدة» الختيار زعيم جديد
•• باري�س�-أ ف ب

حذرت وزارة اخلارجية الأمريكية امل�سافرين
الأم��ي�رك����ي��ي�ن اىل خ������ارج ال����ب��ل�اد م����ن �أنهم
يواجهون خماطر متزايدة بالتعر�ض لأعمال
ع��ن��ف ب��ع��د ق��ت��ل ال���ق���وات الأم�ي�رك���ي���ة لزعيم
تنظيم القاعدة �أمين الظواهري.
وح�����ض��ت اخل���ارج���ي���ة الأم�ي�رك���ي���ة املواطنني
الأمريكيني على “احلفاظ على م�ستوى عال
من اليقظة وتقدير املواقف ب�شكل جيد عند
ال�سفر �إىل اخلارج».
وقالت الوزارة يف بيان �إن “املعلومات احلالية
ت�����ش�ير �إىل �أن امل��ن��ظ��م��ات الإره���اب���ي���ة توا�صل
التخطيط لهجمات �إره��اب��ي��ة ���ض��د امل�صالح
الأمريكية يف مناطق متعددة يف جميع �أنحاء
العامل».
ويرى حمللون �أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة
�أمين الظواهري ب�ضربة �أمريكية على كابول
ل���ن ي����ؤ ّث���ر ع��ل��ى ق�����درات اجل���م���اع���ات التابعة
للتنظيم املنت�شرة م��ن منطقة ال�ساحل �إىل
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ� ،إمن����ا �ستليه ف�ت�رة حرجة
الختيار خلف له.
ل��ع��ب ال���ظ���واه���ري ال����ذي خ��ل��ف ع���ام 2011
�أ�سامة بن الدن الذي ُقتل ب�ضربة �أمريكي يف
باك�ستان ،دو ًرا حموريًا يف �آلية جعل التنظيم
الم��رك��ز ًي��ا م��ا �سمح للقاعدة ب��ت��ج��اوز املحن،
وف��ق م��ا �شرح مدير منظمة Counter-
 Extremism Projectغري احلكومية
هان�س-جاكوب �شندلر وهو خبري �أممي �سابق
يف �ش�ؤون الإرهاب ،لوكالة فران�س بر�س.
وي��ق��ول �إن ال��ظ��واه��ري “�أدخل �إىل ال�شبكة
ج���ه���ات ف���اع���ل���ة ج����دي����دة م��ه��م��ة م���ث���ل حركة
ال�شباب التي ت�سيطر حال ًيا على  30يف املئة
من م�ساحة ال�صومال و�أ�شرفت عام 2017

على تدريب ما ت�سمى جماعة ن�صرة الإ�سالم
وامل�سلمني التحالف اجلديد التابع للقاعدة يف
غرب �إفريقيا».
وي��و���ض��ح ���ش��ن��دل��ر �أن ال���ظ���واه���ري “مل يكن
م��ن��خ ً
��رط��ا يف ال����ق����رارات ال��ي��وم��ي��ة مل���ا ت�سمى
ج��م��اع��ة ن�����ص��رة الإ����س�ل�ام وامل�����س��ل��م�ين وحركة
ال�شباب وج��م��اع��ة �أب���و �سياف يف الفيليبني”
وبالتايل ف�إن موته لن يغيرّ �شي ًئا يف خططها.
لك ّنه ي�ضيف �أن زع��ام��ة التنظيم حتتاج �إىل
“�شخ�صية تتمتع بتفوّق م��ع�ّي نّ لأن���ه ينبغي
على زعيم كل جماعة �أن يعلن والءه لها».
وي��رى �أن “بالتايل ،ا�ستبدال (الظواهري)

ُقتل الكثري منهم».
�سي�شكل حتديًا».
يخ�ص �سيف العدل “تقول
م��ن ب�ين اخل��ل��ف��اء املحتملني ،ي��ع��دّد اخلرباء و�أ�ضافت �أن يف ما ّ
ب�شكل �أ���س��ا���س��ي م�����ص��ريَ�ين ه��م��ا �سيف العدل �شائعات �إنه ذهب �إىل �سوريا بعدما خرج من
ً
�ضابطا يف القوات اخلا�صة امل�صريّة ال�سجن يف �إيران” ،م�شري ًة �إىل ندرة املعلومات
الذي كان
وهو �شخ�صية من احلر�س القدمي يف القاعدة املوثوقة يف هذا املجال.
ويُقال �إنه متواجد يف �إيران ،و�أبو عبد الكرمي ي��و���ض��ح م��رك��ز ���ص��وف��ان وه����و م��رك��ز �أبحاث
امل�صري وهو قائد يف تنظيم حرا�س الدين يف �أمريكي م�ستقل متخ�ص�ص ،يف مذكرة ُن�شرت
الثالثاء �أن��ه “رغم �أن ع��دد عنا�صر القاعدة
�سوريا.
كتبت مديرة مركز “�سايت” ملراقبة املواقع ت��راج��ع ع��ل��ى م��� ّر ال�����س��ن��وات ،مب��ا يف ذل���ك من
الإره��اب��ي��ة ري��ت��ا ك��ات��ز يف ت��غ��ري��دة �أن “خال ًفا خالل طرد تنظيم داع�ش عددًا من �أفراده يف
للو�ضع بعد مقتل �أ�سامة بن الدن ،ف�إن جزءًا مواقع خمتلفة حيث كان التنظيمان ين�شطان،
ريا من قادة القاعدة ذهبوا �إىل �سوريا حيث �إال �أن ال��ظ��واه��ري وا���ص��ل امل�سار” .ويعترب
كب ً

امل��رك��ز �أن “خيار ال��زع��ي��م اجل��دي��د �سيك�شف
ال��ك��ث�ير ع��ن اخل��ط��ط امل�ستقبلية للقاعدة”
شريا �إىل �أن “الق�ضاء �أو �إلقاء القب�ض يف
م� ً
ال�سنوات الأخ�ي�رة على جمموعة كبرية من
القادة يف احلر�س القدمي يرتك ً
هام�شا �ضي ًقا
�أكرث ف�أكرث للخلفاء املحتملني».
وت�����ش�ير امل���ذك���رة �إىل �أن ال��ت��واط���ؤ املفرت�ض
ل�سيف العدل مع �إيران حيث يُقال �إنه �أم�ضى
الفرتة الأكرب من ال�سنوات الع�شرين املا�ضية،
ق��د ي��ف��ق��ده دع���م اجل��ي��ل اجل��دي��د يف القاعدة
ل�صالح ق��ادة متطرفني موجودين يف �سوريا
على غرار �أبي عبد الكرمي امل�صري.
وي�شرح مركز �صوفان �أن مقتل الظواهري يف
كابول يثري ال�شكوك ب�ش�أن ال�ضمانات التي
قدّمتها حركة طالبان للواليات املتحدة عام
 2020بعدم الت�سامح مع �إيواء قادة القاعدة
يف �أفغان�ستان.
وي�ضيف امل��رك��ز �أن مقتل ال��ظ��واه��ري يوحي
ب�أن الأخري “كان ي�شعر بارتياح �أكرب للتنقل
منذ االن�سحاب الأم�يرك��ي (م��ن �أفغان�ستان)
قبل عام».
بعد �صمت �إعالمي طويل يف عامي 2019
ال�صحي
و� 2020أث��ار تكهّنات ح��ول و�ضعه
ّ
وحتى وفاته ،عاد الظواهري لين�شر مقاطع
ف��ي��دي��و يف �أي��ل��ول���/س��ب��ت��م�بر  ،2021ث��� ّم يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب ويف �شباط/فرباير
املا�ضي وني�سان�/أبريل ،وفق هان�س-جاكوب
�شندلر.
وي���ق���ول ���ش��ن��دل��ر ����س���اخ��� ًرا “فج�أة� ،سقطت
�أفغان�ستان بني �أيدي طالبان والظواهري مل
يعد ي�سكت!».
وي����رى �أن م��ك��ان ق��ت��ل��ه “ي�ؤكد م���رة جديدة
و�أخ��ي�رة �أن ط��ال��ب��ان م�����س��ت��ع��دّة ،ك��م��ا ك��ان��ت يف
الت�سعينات ،لإيواء وحماية القاعدة».

املبعوث الأمريكي يعتقد �أن طهران لن تقبل بن�ص بوريل

االقرتاح الأوروبي لإحياء النووي الإيراين ..مو�ضع �شك
اجلانبني للرد على اق�تراح بوريل ،لكن “وقت التفاو�ض
•• عوا�صم-وكاالت
قد مت ا�ستهالكه حالياً...ما ميكن �أن يتفق عليه الطرفان
�أو�ضح علي ها�شم و�أليزابيث هايجدرون يف موقع �أملونيتور ،موجود يف الن�ص».
�إن �صانعي ال��ق��رار يف وا�شنطن وط��ه��ران يدر�سون �أف�ضل
عر�ض ممكن قدمه االحتاد لإحياء االتفاق م�ؤخراً للخروج
العقبات الأ�سا�سية
من الطريق امل�سدود الذي و�صلت �إليه املفاو�ضات اجلارية وت�����ش��م��ل ال��ع��ق��ب��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي حت���ول دون التو�صل
لإح��ي��اء الإت��ف��اق ال��ن��ووي لعام  2015بني �إي���ران والقوى �إىل اتفاق� ،إ�صرار �إي��ران على �شطب احلر�س الثوري عن
العاملية.
الئحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يف الواليات املتحدة.
وكان املمثل الأعلى لالحتاد الأوروب��ي لل�ش�ؤون اخلارجية ورف�ضت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن هذا املطلب.
وال�سيا�سة الأمنية جوزيب بوريل ،و�صف يف مقال ن�شره وعو�ض ذلك ،طلب املفاو�ضون الإيرانيون بعد ذلك �إعفاء
يف �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” الأمريكية ،االقرتاح احلر�س الثوري من العقوبات املفرو�ضة عليه.
الذي يت�ضمن التنازالت ال�صعبة التي مت احل�صول عليها كما يريد الإيرانيون �ضمانات ب�أن الإدارة الأمريكية املقبلة
يف اجلوالت ال�سابقة من املفاو�ضات ،ب�أنه “االتفاق الأف�ضل لن تلغي االتفاق ،على غرار ما فعل الرئي�س دونالد ترامب
املمكن احل�صول عليه ،كما �أراه كو�سيط يف التفاو�ض».
عام  .2018وقالت �إدارة بايدن �إن منح �ضمانة قانونية
و�صرح الناطق با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س با�ستمرار االتفاق �إىل ما بعد  ،2024لي�س ممكناً.
لل�صحفيني اخلمي�س� ،أن وا�شنطن تراجع االقرتاح و�ستبلغ
االحت��اد االوروب��ي بردها مبا�شرة .وق��ال�“ :سنتوا�صل مع
االنتخابات الن�صفية
حلفائنا الأوروب��ي�ين ،ولكن جم��دداً نقول �إننا نريد قبول كما ميكن �إيران �أن تكون ترتقب نتائج االنتخابات الن�صفية
االتفاق املو�ضوع على الطاولة منذ بع�ض الوقت ،يف حني للكونغر�س الأم��ري��ك��ي يف نوفمرب (ت�شرين ال��ث��اين) ،كي
�أن �إيران ال تقبل ذلك».
تتبني اجتاه املناخات ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة.ويقول
وقال م�صدر يف االحت��اد الأوروب��ي �أن لي�س ثمة مهلة �أمام املحلل يف جمموعة الأزمات الدولية الذي يتابع املفاو�ضات

النووية علي واعظ� ،إن الإقرتاح الأوروبي ال يلبي التوقعات �سنة “ب�أ�سابيع �أو �أقل».
الإيرانية ،ومن غري املحتمل �أن ي�سد الثغرات املتبقية بني
مالذ �أخري
موقفي الطرفني.ويقول“ :من ال�صعوبة مبكان تخ ّيل �أي
قبول متبادل لأي �صيغة يف الوقت احلا�ضر..وعلى رغم �أن وت�����ص��در ال�ب�رن���ام���ج ال���ن���ووي الإي�������راين �أج���ن���دة الرئي�س
الطرفني ال يريدان الإقرار بف�شل املفاو�ضات ،ف�إنني ال �أرى الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن خ�ل�ال زي���ارت���ه لإ���س��رائ��ي��ل ال�شهر
�أن ثمة طريقاً للتقدم �إىل الأمام�..إنني �شبه مت�أكد من �أن املا�ضي ،حيث تعهد �أن ال��والي��ات املتحدة “لن تنتظر �إىل
الأبد” عودة �إيران �إىل االتفاق النووي .و�أكد �أنه م�ستعد
�إيران لن تقبل باالقرتاح” الأوروبي.
ال�ستخدام القوة “كمالذ �أخري” ملنع �إي��ران من احل�صول
على �سالح نووي.و�أبلغ م�صدر ديبلوما�سي �إ�سرائيلي �إىل
�أوروبا متفائلة
ً
ويف العلن ،يتم�سك القادة الإيرانيون بنربة �أكرث تفا�ؤال .موقع “�أملونيتور”� ،أن املبعوث الأمريكي اخلا�ص لل�ش�ؤون
و�أك��د وزي��ر اخلارجية الإي���راين ح�سني �أم�ير عبداللهيان الإيرانية روبرت مايل نقل م�ؤخراً لإ�سرائيل� ،أنه يعتقد �أن
ل��ب��وري��ل الأرب����ع����اء� ،أن �إي������ران ت��رح��ب مب��وا���ص��ل��ة جهوده �إيران لن تقبل بن�ص اقرتاح بوريل.
ويعك�س ر�أي مايل التقومي الذي خرج به م�ست�شار بايدن
الديبلوما�سية.
ً
ً
ً
لكن م�صدراً ديبلوما�سيا �إيرانيا �أب��دى ح��ذرا ،وقال ملوقع ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط بريت ماكغورك الأ�سبوع املا�ضي،
“�أملونيتور” �إن طهران “منفتحة على �أفكار جديدة طاملا ب�أن �إحياء االتفاق النووي “غري مرجح بدرجة كبرية».
�أنها ت�ساهم يف احل�صول على املنفعة الق�صوى من الإتفاق .لكن “�أملونيتور” علمت �أن “املو�ساد” الإ�سرائيلي يعمل
على �أ�سا�س �أنه �سيتم التو�صل �إىل �إتفاق.
و�إال �سيكون االتفاق عدمي اجلدوى».
ومع عدم توقع اخرتاق يف املدى املنظور ،ف�إن �إيران حتقق وبينما يقلل امل�س�ؤولون الأمريكيون من التوقعات بالتو�صل
تقدماً يثري احلذر يف برناجمها النووي .وجتري الواليات �إىل �إح��ي��اء الإت��ف��اق ال��ن��ووي ،ف���إن القلق يت�صاعد يف �ش�أن
امل��ت��ح��دة الآن ت��ق��ومي��اً مل��ا يو�صف ب��ال��ف�ترة ال��ت��ي حتتاجها م�صري مواطنني �أمريكيني من ا�صل �إي��راين معتقلني يف
�إي��ران لبلوغ العتبة النووية-وهي فرتة كانت تقا�س منذ طهران.

�صحف عربية :مقتل الظواهري�« ..إعدام م ّيت»
•• عوا�صم-وكاالت

متكنت الواليات املتحدة من ت�صفية �أحد �أهم
املطلوبني يف العامل زعيم تنظيم القاعدة �أمين
الظواهري ،يف عملية و�صفت ب�أنها �أكرب �ضربة
يتلقاها التنظيم املت�شدد منذ مقتل م�ؤ�س�سه
�أ�سامة بن الدن يف .2011
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س الأول �أ�شارت
م�صادر �إىل �أن الإعالن الأمريكي �أذن بالتعامل
مع التنظيم �شبه املنهار على وقع جديد ،فيما
اعتربت �أخ��رى �أن م�صرع الظواهري مبثابة
�إعالن ملوت القاعدة.
مقتل اجلبان
يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال�������ش���رق الأو������س�����ط ،ق����ال ط���ارق
احلميد “على غرار مقتل الإرهابي �أ�سامة بن
الدن ،قتل الإرهابي الثاين �أمين الظواهري يف
�أفغان�ستان الأحد املا�ضي ،خمتبئاً بني �أطفاله
وزوج��ت��ه ،مثله مثل ب��ن الدن ال���ذي قتل بني
زوجاته و�أطفاله يف باك�ستان عام .»2011
و�أ���ض��اف “قتل ال��ظ��واه��ري قتلة ج��ب��ان ،مثله
م��ث��ل ب��ن الدن ،وب��ع��د �أن زف���وا �آالف ال�شباب
للمهالك ،و���س��اح��ات ال��ق��ت��ال ب���دون وج��ه حق،
وبعد �أن حر�ضوا على �سفك الدماء ،وانتهاك
احلرمات ،و�أحلقوا بالعرب ،والإ�سالم� ،أذى مل

ي�ستطع �أحد فعله منذ فجر الإ�سالم».
و�أو�ضح �أن �أمين الظواهري املنت�سب للإخوان
امل�سلمني منذ �صغره ،ال��ذي �ساهم يف تلويث
عقول ال�شباب ،والإرهابي الذي الزم بن الدن
يف ال�شر والقتل ،والتحري�ض ،والعنف ،انتهى
نهاية جبان مطارد ،بعد �أن �ساهم هو وبن الدن
يف تكري�س ثقافة املوت والتفجري والإرهاب.
وت�����س��اءل الكاتب ق��ائ ً
�لا “منذ متى وطالبان
حتمي الإرهابي الظواهري؟ متى دخل كابول،
وكيف �سكن منزل وزير داخلية طالبان �سراج
ال��دي��ن ح��ق��اين؟ وم��ا عالقة باك�ستان بذلك،
خ�صو�صاً �أن بن الدن قتل بباك�ستان �أي�ضاً؟».
وتابع “�أ�سئلة كرث ت�ستحق التحري واملتابعة،
الق�ضية بالن�سبة لنا �أهم من الغرب ،ويخطئ
م��ن ي��ق��ول �إن ب��ن الدن وال��ظ��واه��ري �صفحة
وط��وي��ت� ،أو م��زق��ت ،ه��ذا غ�ير �صحيح ،فلكي
ن�����ض��م��ن �أال ن���ل���دغ م����ن اجل���ح���ر ن��ف�����س��ه مرة
�أخ���رى ،بل قل م��رات ،فال بد من معرفة كل
التفا�صيل».
موت القاعدة
وب������دوره ،اع��ت�بر ه�����ش��ام ال��ن��ج��ار يف م��ق��ال له
ب�صحيفة العرب اللندنية �أن �إع�لان الرئي�س
الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم القاعدة �أمين
ال��ظ��واه��ري ،ه��و ب��داي��ة نهاية التنظيم الذي

التي متكنت من خاللها الواليات املتحدة من
ا�صطياد كبار قادة القاعدة من اجليل امل�ؤ�س�س
�أو اجليل الثاين الفاعل عرب الطائرات دون
طيار ه��ي العامل الوحيد ال��ذي �أ�ضعف هذا
التنظيم ،ال��ذي عانى ذات��ي��اً م��ن االنق�سامات
واخل��ل�اف����ات ال��داخ��ل��ي��ة م��ن��ذ ال���ع���ام 2017
اعرتا�ضاً على �ضعف الظواهري وف�شله يف �سد
الفراغ الذي تركه �أ�سامة بن الدن».
و�أ����ش���ار ال��ك��ات��ب �إىل �أن �سيف ال��ع��دل وا�سمه
احلقيقي حممد �صالح الدين زي��دان  ،يبدو
الأوف����ر ح��ظ��اً خل�لاف��ة ال��ظ��واه��ري على ر�أ�س
القاعدة ،خا�صة �أن غالبية من كانوا يناف�سونه
ق��د مت��ت ت�صفيتهم ،وب�ين �أن���ه رغ��م خمالفة
تر�شح �سيف العدل املقيم يف �إي��ران لل�شروط
املو�ضوعة والتي تق�ضي بتولية قيادي مقيم
يف خ��را���س��ان (�أفغان�ستان وباك�ستان) �أو �أحد
�أفرع التنظيم� ،إال �أنه قد يكون خياراً توافقياً
ملنع التنازع على القيادة ،ومن املرجح �أن ي�سعى
ق��ادة الأف���رع الأخ���رى خا�صة ال��ف��رع ال�سوري
واليمني لعرقلة ت�سمية �سيف العدل زعيماً
للقاعدة خلفاً للظواهري.

�سي�شهد خ�لاف��ات داخ����ل ف��روع��ه يف خمتلف
البلدان على خالفة الظواهري.
وق��ال “ميثل خرب م�صرع الظواهري ر�سمياً
ال���ذي ع��اين م��ن �أم��را���ض ال�شيخوخة وتردد
موته �أك�ثر من مرة ط��وال ال�سنوات املا�ضية،
�إعالناً مبوت القاعدة بعد �أن ح��اول القيادي
امل�صري املطلوب حياً �أو ميتاً من قبل وا�شنطن
ور���ص��د لذلك مبلغ  25مليون دوالر� ،إنقاذ
التنظيم املحت�ضر عقب خ��روج��ه فعلياً
من
عقوبة �أمريكية
امل�سلح».
دائرة ال�سيطرة على امل�شهد اجلهادي
و�أما يف �صحيفة عكاظ ،فقال خالد ال�سليمان
ال�صلبة
��ة
و�أ����ض���اف “مل ت��ك��ن الإ���س�ترات��ي��ج��ي
“�أ�ستطيع �أن �أ���ص��ف ق��ت��ل �أمي���ن الظواهري
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ب�أنه تنفيذ عقوبة �أمريكية انتقاماً جلرمية
��� 11س��ب��ت��م�بر(�أي��ل��ول)� ،أك�ث�ر م��ن��ه ا�ستهدافاً
لتنظيم ال��ق��اع��دة ال����ذي مل ي��ع��د ل��ه ح�ضور
م�ؤثر منذ االحتالل الأمريكي لأفغان�ستان،
مت��ام��اً ك��م��ا ك���ان ق��ت��ل زع��ي��م التنظيم �أ�سامة
ب���ن الدن ال�����ذي ق��ت��ل يف غ���رف���ة ن���وم���ه وبني
زوجاته عجوزاً مري�ضاً ال ميلك �سوى جهاز
ال��ت��ح��ك��م ب��ت��ل��ف��زي��ون��ه!».و�أ���ض��اف “هناك من
ي��رى �أن توقيت العديد م��ن عمليات اغتيال
زعماء التنظيمات الإرهابية ارتبط باملوا�سم
االنتخابية الأمريكية ،وهذا �صحيح ظاهرياً،
فانتخابات الكونغر�س على الأب���واب ويحتاج
ال��رئ��ي�����س ب���اي���دن �إىل م��ع��ج��زة مل��ن��ع خ�سارة
حزبه لها».و�أو�ضح الكاتب �أن ا�ستهداف قادة
التنظيمات الإرهابية الذين ت�سببت �أعمالهم
يف قتل الأب���ري���اء ���ض��روري ،وال يعني التقدم
يف ال�سن �أو العجز باملر�ض �أو فقدان الت�أثري
امل��ي��داين الإع���ف���اء م��ن ال��ع��ق��وب��ة� ،أو ع���دم نيل
اجلزاء الذي يقت�ص لل�ضحايا ويعترب منه كل
من يختارون ممار�سة الإرهاب وقتل الأبرياء
و�سيلة للعمل وت�صفية احل�سابات.واختتم
مقاله قائ ً
ال “باخت�صار ..مات الظواهري يف
�شرفة منزله بطريقة مدمرة كما مات الآالف
م��ن �ضحاياه الأب���ري���اء ،ال��ذي��ن باغتهم املوت
ب�أب�شع �صوره دون ذنب �أو ميعاد».

09

عوا�صم
مو�سكو
قال الكرملني �أم�س الأربعاء �إن م�ستوى التوتر الذي �أثارته زيارة
رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي لتايوان “ال ينبغي
اال�ستهانة به».
وردا على �س�ؤال حول ما �إذا كان العامل �أقرب �إىل احلرب ،قال املتحدث
با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�صحفيني �إنه ال ي�ؤيد ا�ستخدام
هذه الكلمة لكنه �أكد �أن الزيارة كانت “ا�ستفزازا».
و�أ�ضاف �أنه مل يتم التخطيط لإجراء ات�صاالت �إ�ضافية بني الرئي�س
فالدميري بوتني والزعيم ال�صيني �شي جني بينغ يف �ضوء الزيارة.
و�أثار و�صول بيلو�سي الثالثاء �إىل تايوان رد فعل غا�ضبا من بكني
يف وقت ت�صاعدت فيه التوترات الدولية بالفعل ب�سبب ال�صراع يف
�أوكرانيا.
وا�شنطن
�صوت الناخبون يف كان�سا�س يف الغرب الأو�سط الأمريكي ل�صالح
�ضمان الإجها�ض الد�ستوري يف �أول اقرتاع رئي�سي للإجها�ض منذ
�أن �ألغت املحكمة العليا الأمريكية احلق الفدرايل يف الإجها�ض.
رف�ض الناخبون يف هذه الوالية املحافظة تعديال كان من �ش�أنه
�إزال��ة الن�ص ال��ذي ي�ضمن احلق يف الإجها�ض يف د�ستور الوالية
والتمهيد للت�شدد يف تطبيقه �أو حتى حظره.
اعتربت هذه االنتخابات اختبارا �سيا�سيا على امل�ستوى الوطني
بينما حظرت والي���ات ع��دة حمافظة �أو تعتزم التحرك ب�سرعة
حلظر �أي حق يف الإجها�ض.فور �إعالن النتيجة احتفل املدافعون
عن حقوق الإجها�ض بانت�صار مع�سكرهم يف اجلدل احلاد الدائر
يف الواليات املتحدة.
وقالت �آ�شلي �أول املتحدثة با�سم حملة احلق يف الإجها�ض �إنها
نتيجة “رائعة” .و�أ���ض��اف��ت �أن “�سكان كان�سا�س �أدرك���وا �أن هذا
التعديل �سيجعل احلكومة تتحكم بالقرارات الطبية اخلا�صة».
وكتبت حاكمة والية كن�سا�س الدميوقراطية لورا كيلي على تويرت
�أن “�سكان كن�سا�س دافعوا عن احلقوق الأ�سا�سية اليوم».
بعد حلظات من �إغالق مراكز االقرتاع يف امل�ساء قال امل�شرف على
انتخابات كان�سا�س �سكوت �شواب �إن ن�سبة امل�شاركة بلغت خم�سني
باملئة على الأقل وهو رقم يتطابق مع التوقعات.
من جهتها� ،صرحت امل�س�ؤولة يف حملة تنظيم االق�ت�راع مار�شا
ب��اري��ت �أن وت�ي�رة امل�����ش��ارك��ة م�شابهة لتلك ال��ت��ي �سجلت خالل
االنتخابات الرئا�سية ،م�شرية �إىل مركز اقرتاع يف �أوالث� ،إحدى
�ضواحي مدينة كان�سا�س �سيتي.
وقالت لوكالة فران�س بر�س �إن “هذا الت�صويت جنوين  ...النا�س
م�صممون على الت�صويت».
مورغان �سبور ( 19عاما) التي �صوتت للمرة الأوىل قالت �إنها
�أرادت الت�أكيد على “احلق يف االختيار” .و�أ�ضافت “�أريد �أن يكون
�صوتي م�سموعا ،خ�صو�صا ب�صفتي امر�أة .ال �أعتقد �أن �أي �شخ�ص
ميكنه �أن ميلي على امر�أة ما ميكن �أن تفعله بج�سدها».
باكو
�أكدت �أذربيجان الأربعاء مقتل �أحد جنودها بنريان �أرمنية بالقرب
من ناغورين قره باغ ،اجليب االنف�صايل املدعوم من يريفان واملتنازع
عليه منذ حرب عام .2020
ا�ستهدفت “نريان مكثفة” �صباح الأربعاء مواقع للجي�ش الأذربيجاين
يف منطقة الت�����ش�ين ،وه���ي منطقة ع��ازل��ة ب�ين احل����دود الأرمنية
وناغورين قره باغ ،على ما ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية.
ا�شارت الوزارة يف بيان �إىل مقتل جمند �أذربيجاين يف نريان �أطلقتها
“ت�شكيالت ع�سكرية �أرمنية غري �شرعية».
بعد حرب �أوىل يف الت�سعينيات ،تواجهت �أرمينيا و�أذربيجان يف خريف
العام  2020لل�سيطرة على منطقة ناغورين قره باغ اجلبلية التي
ان�شقت عن �أذربيجان بدعم من يريفان.
�أ�سفرت احلرب الأخ�يرة عن مقتل حواىل � 6500شخ�ص وانتهت
بهدنة مت التو�صل �إليها بو�ساطة رو�سية.
يف �إط���ار ات��ف��اق ال��ه��دن��ة ،تخ ّلت �أرمينيا ع��ن م�ساحات �شا�سعة من
الأرا�ضي التي كانت ت�سيطر عليها ،ون�شرت رو�سيا قوة حلفظ ال�سالم
قوامها نحو �ألفي ع�سكري مكلفني مراقبة التق ّيد بالهدنة اله�شة.

اليابان قلقة من املناورات
الع�سكرية ال�صينية

•• طوكيو�-أ ف ب

�أع��رب��ت ال��ي��اب��ان الأرب��ع��اء ع��ن قلقها م��ن “التحركات الع�سكرية املحددة
الأهداف” التي توعدت ال�صني بالقيام بها ردا على زيارة رئي�سة جمل�س
ال��ن��واب الأم�يرك��ي نان�سي بيلو�سي جل��زي��رة ت��اي��وان ،مو�ضحة �أن بع�ضها
�سيجري داخل املنطقة االقت�صادية احل�صرية اليابانية.
وقال املتحدث با�سم احلكومة اليابانية هريوكازو مات�سونو لل�صحافيني �إن
“املناطق البحرية التي �أعلن اجلانب ال�صيني �أنها �ست�ستخدم يف املناورات
الع�سكرية اع��ت��ب��ارا م��ن ظ��ه��ر ال��راب��ع م��ن �آب�/أغ�����س��ط�����س ت�شمل املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة لليابان.
وا���ض��اف �أن طوكيو “عربت عن قلقها لل�صني نظرا لطبيعة الن�شاطات
الع�سكرية” التي ت�شمل “�إطالق ذخرية حية».
وتابع مات�سونو �أن “ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق تايوان مهم لي�س فقط
لأم���ن ب�لادن��ا ول��ك��ن �أي�ضا ال�ستقرار املجتمع الدويل” ،م�شددا على �أن
“موقف اليابان الثابت كان دائما �أنه يتوقع حل الق�ضايا املتعلقة بتايوان
ب�شكل �سلمي عرب احلوار».

اخلميس  4أغسطس  2022م  -العـدد 13611
2022 - Issue No 13611

August

4

عربي ودويل

Thursday

نتيجة انتخابات �سبتمرب لي�ست حم�سومة

هل ً
حقا تعاين ال�سيا�سة الإيطالية من عدم ا�ستقرار مزمن...؟
�سبب نهاية هذه التجربة احلكومية ،التي ا�ستمرت عامًا
•• الفجر -لوكا توميني
ون�صف العام ،هو اال�ضطرابات الداخلية حلركة  5جنوم،
ترجمة خرية ال�شيباينوهي ع�ضو رئي�سي يف التحالف املنتهية واليته.
هل ي�شري �سقوط احلكومة بقيادة ماريو دراجي �إىل بداية يف الأ�سابيع الأخرية ،مل ترتدد حركة  5جنوم ،يف خ�ضم
�أزم��ة هوية وهبوط يف ا�ستطالعات ال��ر�أي ،يف ا�ستغالل
فرتة جديدة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف �إيطاليا؟

مو�ضوعات ال�سيا�سة اخلارجية �أو ال�سيا�سة االقت�صادية �أو
حتى ال�سيا�سة املحلية يف حماولة لك�سب الظهور من خالل
التهديد بعدم الت�صويت مطلقا على الثقة يف احلكومة.
يف  20يوليو ،بعد فرتة م�شو�شة  -14يوليو ،قدم دراجي
ا�ستقالته �إىل الرئي�س ماتاريال ،الذي رف�ضها -الأحزاب

اليمينية التابعة للتحالف “الرابطة ،بقيادة ماتيو
�سالفيني ،وف��ورزا �إيطاليا� ،سيلفيو برل�سكوين” ولأ�سباب
�سيا�سية � ً
أي�ضا ،قررت �سحب دعمها للحكومة .يف  20يوليو،
امتنعت الرابطة وف���ورزا �إيطاليا وحركة  5جن��وم عن
الت�صويت يف الربملان على اقرتاح الثقة يف احلكومة.
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ماتيو رينزي حظوظ ي�سار الو�سط قائمة
يف ال���ي���وم ال���ت���ايل��� ،س��ل��م رئ��ي�����س ال�����وزراء
ا�ستقالته جمددا �إىل الرئي�س ،الذي قبلها
ه��ذه امل��رة وكلفه بت�صريف االع��م��ال حتى
االنتخابات القادمة.
نحو �إعادة ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي
ه��ك��ذا ان��ت��ه��ت ح��ك��وم��ة دراج����ي والهدنة
ال��ظ��اه��ري��ة ب�ي�ن ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة التي
�سمحت با�ستقرار ن�سبي طيلة عام ون�صف.
هذا اال�ستقرار ،وبكل معنى الكلمة ،كان
ه��� ّ��ش��ا ،لأن���ه ق��ائ��م ع��ل��ى ات��ف��اق ب�ين العديد
م����ن ال���ف���اع���ل�ي�ن ال�����س��ي��ا���س��ي�ين املختلفني
واملتعار�ضني ب�شكل �أ�سا�سي ،ولأن��ه مل يكن
�سوى ف�صل ثالث من فرتة ت�شريعية �شهدت
م����رور ث��ل�اث ح��ك��وم��ات م��دع��وم��ة بثالث
�أغلبيات خمتلفة :حكومة كونتي الأوىل
“يونيو � - 2018أغ�سط�س ، ”2019
بدعم من حركة  5جنوم والرابطة  ،والتي
متيزت ب�ضغوط �شعبوية ومناه�ضة �أوروبا
؛ حكومة كونتي الثانية (�سبتمرب 2019
 ف�براي��ر  ، )2021ب��دع��م م��ن ح��رك��ة 5جنوم وي�سار الو�سط (احلزب الدميقراطي
وحت��ال��ف “احرار ومت�ساوون”)  ،والتي
تعاملت ب�شكل �أ�سا�سي مع الوباء وتفاو�ضت
على اخلطة الأوروبية اجليل القادم لأوروبا
را  ،احل��ك��وم��ة االئ��ت�لاف��ي��ة الثالثة
؛ و�أخ��ي� ً
برئا�سة م��اري��و دراج���ي وب��دع��م م��ن جميع
الأحزاب با�ستثناء فراتلي ديتاليا (اليمني
املتطرف)  ،والتي �ضمنت ا�ستقرار البالد
يف ال�سياق الأوروب�����ي وال����دويل ،و�أ�شرفت
على اخل���روج م��ن ال��وب��اء ،وتنفيذ املراحل
الأوىل م��ن خطة اجل��ي��ل ال��ق��ادم لأوروب����ا.
والآن تتجه البالد �إىل انتخابات جديدة،
من املقرر �إجرا�ؤها يف نهاية �سبتمرب .تدور
املناف�سة حول ثالثة �أقطاب� :أو ًال  ،حتالف
يقدم نف�سه على �أنه “ميني الو�سط”  -يف
ال��واق��ع غ�ير م��ت��وازن للغاية جت��اه اليمني
املتطرف بزعامة ماتيو �سالفيني (رابطة
ال�������ش���م���ال) وخ���ا����ص���ة ج���ي���ورج���ي���ا ميلوين
(فراتلي ديتاليا)  ،امل�شارك الثالث فورزا
�إيطاليا بقيادة �سيلفيو برل�سكوين ،فقد
ج���اذب���ي���ت���ه ل�����دى ال���ن���اخ���ب�ي�ن الو�سطيني،
وب���ات يف دور “ال�شريك الأ�صغر” ؛ ث��م ،
ق��ط��ب ي�����س��ار ال��و���س��ط ق��ي��د الإن�����ش��اء حال ًيا
 ،ي�شكله احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ،والعديد
م��ن الأح�����زاب ال��ي�����س��اري��ة  ،وجم��م��وع��ة من
الأحزاب الو�سطية والليربالية التي ترغب
يف وراثة الأجندة ال�سيا�سية ملاريو دراجي ؛
ريا  ،حركة  5جنوم ،التي مت ا�ستبعادها
و�أخ ً

دراجي يف جمل�س ال�شيوخ يوم رميه املنديل

 �سبب نهاية التجربة احلكومية ،التي ا�ستمرت عا ًماون�صف العام ،هو اال�ضطرابات الداخلية حلركة  5جنوم

 على الرغم من تقدم التحالف اليميني حال ًيا يفا�ستطالعات الر�أي� ،إال �أن نتيجة االنتخابات تظل مفتوحة

 وراء الوحدة الظاهرية لليمني ،يتخفى �صراع �ضرو�س على الزعامةم��ن حتالفات احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي لأنها
كانت وراء �سقوط حكومة دراج��ي  ،ويبدو
�أنها تتجه نحو ع��دم الأهمية ال�سيا�سية ،
بعد �أن ا�ستنفدت وظيفتها على الأرجح يف
ال�سيا�سة الإيطالية.
يبدو �أن ا�ستطالعات ال���ر�أي تعلن فوز
حت��ال��ف مي�ين ال��و���س��ط ،خا�صة �أن النظام
االنتخابي الإيطايل “نظام خمتلط ن�سبي
 �أغلبي” مييل �إىل م��ك��اف���أة التحالفاتالكبرية قبل االنتخابات ،ولأن غياب اتفاق
احل�����زب ال���دمي���ق���راط���ي-ح���رك���ة  5جنوم
ي�ضعف بال �شك اجلبهة املقابلة.
وم����ع ذل�����ك ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن التقدم
يف ا���س��ت��ط�لاع��ات ال�����ر�أي ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها
ال��ت��ح��ال��ف اليميني ح��ال�� ًي��ا� ،إال �أن نتيجة
االن��ت��خ��اب��ات ،وخ��ا���ص��ة م��ف��او���ض��ات م��ا بعد
االنتخابات لت�شكيل حكومة جديدة� ،ستظل
مفتوحة .من الوا�ضح �أن الكثري �سيتوقف
على احلملة وق���درة الأح����زاب على تعبئة
ناخبيها (يف ���س��ي��اق ال�تراج��ع امل�ستمر يف
ن�����س��ب��ة امل�����ش��ارك��ة) وف���ر����ض مو�ضوعاتهم
والآن� ،أ����ص���ب���ح دور ب��رل�����س��ك��وين85 ،
املف�ضلة ب�شكل فعال يف النقا�ش .بالإ�ضافة ع�����امً�����ا ،ه���ام�������ش���ي���ا ،واج���ب��ر ح���زب���ه ف�����ورزا
�إىل ذلك ،يجب مراعاة �أربعة عوامل بعناية �إي��ط��ال��ي��ا على ان ي��ك��ون ال�شريك الأ�صغر
فائقة.
ل�لائ��ت�لاف ،ح��ي��ث منحته اال�ستطالعات
الأخ�يرة نتيجة متوا�ضعة� .إن “املحرك”
ال�صراع الكامن داخل حتالف “ميني ال�سيا�سي للتحالف هي جيورجيا ميلوين،
الو�سط»
زعيمة ح��زب “فراتلي ديتاليا” اليميني
م��ن��ذ �أك��ث��ر م���ن ث�ل�اث�ي�ن ع����امً����ا ،كانت امل��ت��ط��رف ،ال��ت��ي �أعلنت ع��ن طموحاتها يف
ال��ت��ح��ال��ف��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ليمني �أن ت�صبح رئي�سة للوزراء .من جانبه� ،شهد
الو�سط حتت الهيمنة دائ�� ًم��ا ،مبعنى ،قام ماتيو �سالفيني تقل�صً ا ح���ادًا لرابطته يف
ببنائها �سيلفيو ب��رل�����س��ك��وين ،م��ن خالل ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ب�سبب قيادته املرتبكة
ال����دور ال��غ��ال��ب حل��زب��ه ال�شخ�صي ،فورزا يف كثري من الأح��ي��ان ،ومناف�سة ميلوين.
�إيطاليا.
باخت�صار ،وراء الوحدة الظاهرية ،يتخفى

لتلك اخلا�صة بالتجمع الوطني يف فرن�سا
�أو حزب احلرية يف النم�سا.
وب��ال��ت��ايل ،ل��ن ي��ك��ون ال��ن��ج��اح االنتخابي
املحتمل لهذا التحالف �ضما ًنا ال�ستقرار
احلكومة على املدى الطويل.

�سيلفيو برل�سكوين
وجورجيا ميلوين وماتيو
�سالفيني يف اجتماع
م�شرتك

�صراع �ضرو�س على الزعامة ،الأم��ر الذي
ق��د ي�شكل خطرا على امل��دى الطويل لأي
حكومة من ميني الو�سط يف امل�ستقبل.
ع���دم جت��ان�����س ب��رام��ج حت��ال��ف ميني
الو�سط
ل��ل��ت��ذك�ير� ،أن الأح�������زاب ال��ث�لاث��ة التي
ي��ت���أل��ف منها االئ��ت�لاف تنتمي �إىل ثالثة
�أحزاب خمتلفة يف الربملان الأوروبي :حزب
ال�شعب الأوروبي بالن�سبة لفورزا �إيطاليا؛
ك��ت��ل��ة ال���ه���وي���ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة لرابطة
ال�شمال .وحزب املحافظني والإ�صالحيني
الأوروب��ي�ين لفراتلي ديتاليا .يف الواقع،

 لن يكون النجاح االنتخابي املحتمل ليمني الو�سطً
�ضمانا ال�ستقرار احلكومة على املدى الطويل

ماتيو �سالفيني (و�سط  ،مع �أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ من حزبه)

غال ًبا ما يكون لهذه الت�شكيالت الثالثة
مواقف متباعدة ح��ول جمموعة متنوعة
م��ن ال��ق�����ض��اي��ا .ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،تتبنى
ال��راب��ط��ة وف��رات��ل��ي دي��ت��ال��ي��ا الت�شكيك يف
�أوروب������ا حل��ل��ف��ائ��ه��م��ا يف ال��ت��ج��م��ع الوطني
يف فرن�سا وفيد�س بقيادة فيكتور �أوربان
يف امل��ج��ر ،على عك�س ف���ورزا �إيطاليا التي
امل�ؤيدة ب�شدة لأوروبا .وفيما يتعلق باحلرب
يف �أوك��ران��ي��ا ،يتبنى ح��زب فراتلي ديتاليا
امل���وق���ف امل���ع���ادي ل��رو���س��ي��ا وامل�����ؤي����د ب�شدة
لأوكرانيا ان�سجاما مع حلفائه البولنديني
يف ح��زب ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ،بينما تدافع
الرابطة عن ر�ؤي��ة موالية لرو�سيا مماثلة

املجهول ،نتيجة الأحزاب الليربالية
الو�سطية
ال�صعوبة الرئي�سية للمجرة الليربالية
وال��و���س��ط��ي��ة “�أزيون” ل��ك��ارل��و كاليندا،
و”فيفا �إيطاليا” لرئي�س ال��وزراء ال�سابق
ماتيو رينزي ،و”معا من اجل امل�ستقبل”
ب��ق��ي��ادة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة احل���ايل والزعيم
ال�سابق لـ حركة  5جنوم لويجي دي مايو”
ت��ع��ود ح��ال��ي��ا اىل غ��ي��اب زع���ام���ة وا�ضحة،
وال��ت��وت��رات ال�شخ�صية ب�ين ق��ادة الأحزاب
التي تتكون منها .ت�ستفيد هذه احلركة
م���ن ق��رب��ه��ا الأي���دي���ول���وج���ي م���ن حكومة
دراجي ،حيث ال يزال رئي�س الوزراء ال�سابق
يحظى باحرتام العديد من مواطنيه ،كما
تظهر ا�ستطالعات الر�أي الأخرية.
و�إذا متكنت ه��ذه الأح����زاب م��ن التغلب
على اخلالفات الفردية ،فيمكنها �أن ت�أمل
يف احل�صول على نتائج جيدة يف االنتخابات
املقبلة .و�إذا ف�شل ميني الو�سط ،فيمكنها
امل�ساهمة يف ت�شكيل ائتالف حكومي بديل
ورمب��ا �إع���ادة تكنوقراط �إىل ق�صر �شيغي،
مقر احلكومة.

اخل��ط��ر ال�����س��ي��ادي �أو ح��ت��ى ال��ف��ا���ش��ي الذي
قد ميثله ظهور اليمني ،ف�ستكون الطريق
مفتوحة خل�صومه لفر�ض مو�ضوعاتهم
اخلا�صة على انتباه ال���ر�أي العام وو�سائل
الإع�ل�ام :مكافحة الهجرة ،زي���ادة الأمن،
�ضرائب �أق��ل  ...وعلى العك�س من ذلك،
�إذا متكن احلزب الدميقراطي من تطوير
ون�شر ر�سالة فعالة ذات حمتوى ثريّ حول
الق�ضايا الأ�سا�سية مثل التوظيف والبيئة،
ف�ستكون املناف�سة مفتوحة ،م��ع ا�ستيالء
الي�سار على امل�ساحة االنتخابية التي ت�شغلها
حتى الآن حركة  5جن��وم التي ينتظر �أن
تنهار يف انتخابات �سبتمرب� .أما بالن�سبة لـ
“احرار ومت�ساوون” ،ف�سيكون هذا احلزب
متحال ًفا مع احل��زب الدميقراطي وميكن
حتى ،على املدى الطويل ،االندماج ر�سم ًيا
فيه.

�أي حكومة و�إىل متى؟
اخلال�صة ،ان انتخابات �سبتمرب �أبعد ما
تكون عن نتيجة حم�سومة .لكن حذار من
الأوهام .كان ا�ستقرار حكومة دراجي ،الذي
مت احرتامها خا�صة خارج �إيطالياّ ،
ه�شا يف
الواقع ،ب�سبب اله�شا�شة الهيكلية لل�سيا�سة
الإيطالية� :أحزاب �ضعيفة ،وحتالفات غري
م�ستقرة ،ونظام م�ؤ�س�سي �صلب بني بهدف
ت�شكيل حكومات �ضعيفة ،ونظام انتخابي
غ�ير ف��ع��ال ال ينتج متثيلية وال ا�ستقرار
حكومي.
هناك العديد من اجلوانب التي من غري
املرجح �أن تتغري يف امل�ستقبل القريب ،مما
يجعل االئ��ت�لاف��ات احلكومية املقبلة غري
م�ستقرة متامًا مثل التحالف الذي �سقط
يف الآونة االخرية.
يف ن��ف�����س ال���وق���ت ،ف�����إن ع���دم اال�ستقرار
الإيطايل املزمن هذا مقيد بعوامل هيكلية
�أخ��رى “متو�ضع �أوروب��ي و�أطل�سي ،وقيود
امليزانية ،واحلاجة �إىل تنفيذ اجليل القادم
لأوروبا” ،مما يقلل من هام�ش املناورة لأي
حكومة ،كما �سبق ان ر�أي��ن��ا يف املا�ضي مع
�أي موقف للحزب الدميقراطي؟
���س��ي��ك��ون اخ���ت���ي���ار م���و����ض���وع���ات احلملة النهاية املبكرة لتجربة 2019-2018
االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي �أم���� ًرا ال�شعبوية ،ال��راب��ط��ة-ح��رك��ة  5جن���وم .ان
حا�س ًما� .إذا اكتفى احل��زب ب��ا إلحل��اح على ن��ت��ي��ج��ة ���ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع غ�ي�ر م�ؤكدة،
وحياة احلكومة التي �ستخرج منها � ً
أي�ضا
...
-------------------------------*ب��اح��ث م���ؤه��ل يف ���ص��ن��دوق البحث
العلمي� .أ���س��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
بجامعة بروك�سل احلرة

 �سيكون اختيار مو�ضوعات احلملةاالنتخابية للحزب الدميقراطي �أم ًرا حا�س ًما

لويجي دي مايو ،وزير اخلارجية والزعيم ال�سابق حلركة  5جنوم  ،مع رئي�س الوزراء يف جمل�س ال�شيوخ
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ترا�س تعزز موقعها يف �سباق رئا�سة احلكومة الربيطانية
•• لندن�-أ ف ب

ع��ززت ليز ترا�س موقعها يف ال�سباق على رئا�سة
احلكومة الربيطانية خلفا لبوري�س جون�سون،
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اال���س��ت��ي��اء ال�����ذي �أث����ارت����ه منذ
�إطالقها وعدا تخلت عنه يف وقت الحق ،بخف�ض
كبري يف �أجور موظفي القطاع العام.
ف��ق��د ك�����ش��ف ا���س��ت��ط�لاع ل���ل���ر�أي ن�����ش��ره الثالثاء
معهد يوغوف ل�صحيفة “ذي تاميز” �أن وزيرة
اخل��ارج��ي��ة البالغة م��ن العمر  47ع��ام��ا و�سعت
الفارق بينها وبني مناف�سها ري�شي �سوناك.

و�أكد �ستون باملئة من الناخبني املحافظني الذين
ا�ستطلعت �آرا�ؤه���م خالل الأي��ام اخلم�سة املا�ضية
�أنهم �سي�صوتون لها ،مقابل  26%فقط لوزير
املال ال�سابق.
وتتناق�ض ه���ذه الأرق�����ام الأخ��ي�رة م��ع ا�ستطالع
خا�ص �سابق �أجرته ال�صحيفة الربيطانية اليومية
نف�سها ،ك�شف الثالثاء �أن ليز ترا�س تتقدم بفارق
خم�س نقاط فقط على �سوناك.
وي�أتي هذا اال�ستطالع اجلديد الذي يعزز موقع
وزيرة اخلارجية بعدما �أثارت م�ساء االثنني جدال
كبريا ب�إعالنها عن خطة لتوفري  8,8مليارات

جنيه ( 10,5م��ل��ي��ارات ي���ورو) يف �أج���ور القطاع
العام ،بعد ربطها بكلفة املعي�شة يف كل منطقة.
ور�أى ب��ع�����ض امل��ح��اف��ظ�ين �أن ه���ذه التخفي�ضات
���س��ت��ج��ع��ل امل���م���ر����ض���ات ورج������ال ال�����ش��رط��ة وحتى
املدر�سني �أكرث فقراً يف مناطق حمرومة �أ�صال.
و���ص��ب��اح ال��ث�لاث��اء �أي ب��ع��د ��� 12س��اع��ة ف��ق��ط من
�إع�لان م�شروعها تراجعت ليز ترا�س عن الفكرة
بينما دانت املتحدثة با�سمها “الت�شويه املتعمد”
لها.
وق��ال��ت املتحدثة �إن “امل�ستويات احلالية لأجور
القطاع ال��ع��ام �سيتم احل��ف��اظ عليها بالت�أكيد”.

و�أ�ضافت �أن “قول عك�س ذلك �أمر خاطئ».
وكان امل�شروع الذي عُر�ض م�ساء الإثنني يتحدث
ب�����ش��ك��ل وا����ض���ح ع���ن و����ض���ع “�سلم روات�����ب ح�سب
املناطق” خارج لندن.
و�أكد فريق حملة ري�شي �سوناك �أن خطة من هذا
النوع �ست�ؤثر على �أجور حواىل �ستة ماليني عامل
يف القطاع العام.
وي�ؤيد املحافظون يف �أغلب الأحيان التخفي�ضات
يف اخل�����دم�����ات ال����ع����ام����ة .وم������ع ذل������ك ف���������ازوا يف
االنتخابات الت�شريعية يف  2019بناء على وعد
“برفع م�ستوى” مناطق حمرومة  ،ال �سيما يف

�أودى بحياة ما ال يقل عن � 215شخ�صا و�أ�صاب الآالف

انفجار بريوت ..ملاذا مل ُيحا�سب �أي م�س�ؤول كبري؟
من  20ق�ضية ت�سعى لإبعاد البيطار بدعوى
حتيزه وارتكابه “�أخطاء ج�سيمة” ،مما �أدى
�إىل توقف التحقيق عدة مرات.
وقال ال��وزراء ال�سابقون �إن �أي ق�ضايا �ضدهم
يجب �أن تنظرها حمكمة خا�صة بالر�ؤ�ساء
وال���������وزراء .ومل حت��ا���س��ب ت��ل��ك امل��ح��ك��م��ة �أي
م�����س���ؤول ق���ط ،و�ستنقل ق��ي��ادة التحقيق �إىل
الأحزاب احلاكمة يف الربملان.
والتحقيق يف غياهب اجلب منذ �أوائل 2022
ب�سبب تقاعد ق�ضاة حمكمة يتعني �أن تف�صل
يف العديد من ال�شكاوى بحق البيطار قبل �أن
يتمكن من اال�ستمرار يف ت�أدية عمله.
و�أوقف وزير املالية ،املدعوم من بري ،التوقيع
على مر�سوم بتعيني ق�ضاة ج��دد ،م�شريا �إىل
خماوف ب�ش�أن التوازن الطائفي.

•• بريوت-رويرتز

يوافق اليوم اخلمي�س الذكرى الثانية النفجار
مرف�أ بريوت الذي �أودى بحياة ما ال يقل عن
� 215شخ�صا و�أ�صاب الآالف و�أحل��ق �أ�ضرارا
ب�أجزاء من العا�صمة اللبنانية.
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه االنفجار
وه���و �أح���د �أك�ب�ر االن��ف��ج��ارات غ�ير النوويةامل�سجلة على الإط�لاق -مل ت�سفر التحقيقات
الق�ضائية عن حما�سبة �أي م�س�ؤول كبري.
وم��ع جتمد التحقيقات لأ�شهر ،ي��رى العديد
من اللبنانيني يف هذا مثاال على الإفالت من
العقاب الذي تتمتع به الطبقة احلاكمة التي
طاملا جتنبت امل�ساءلة عن الف�ساد و�سوء الإدارة
مبا يف ذلك ال�سيا�سات التي �أدت �إىل االنهيار
املايل.
وفيما يلي ملخ�ص لكيفية ح��دوث االنفجار
والعقبات التي كبّلت التحقيق:
(�إف.ب����ي�.آي) �إىل �أن كمية ن�ترات الأمونيوم
ال��ت��ي ان��ف��ج��رت ك��ان��ت ُخم�س �إج��م��ايل الكمية
ال��ب��ال��غ��ة  2754ط��ن��ا ال��ت��ي مت ت��ف��ري��غ��ه��ا يف
 ،2013مما زاد من ال�شكوك يف اختفاء جزء
كبري من ال�شحنة.
كان االنفجار قويا لدرجة �أنه �أمكن ال�شعور به
على بعد  250كيلومرتا يف قرب�ص ،و�أطلق
�سحابة �أ�شبه ب�سحب االنفجارات النووية.

وذك�����رت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������ش يف
تقرير العام املا�ضي �أن كبار م�س�ؤويل الأمن
واحل��ك��وم��ة “كانوا ي���درك���ون اخل��ط��ر الكبري
على احل��ي��اة ...وتقبلوا �ضمنيا خطر حدوث
وفيات».

* ماذا حدث؟
وقع االنفجار بعد ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء
الرابع من �أغ�سط�س �آب  2020نتيجة تفجّ ر
م��ئ��ات الأط���ن���ان م���ن ن��ت�رات الأم���ون���ي���وم بعد
ا�شتعالها ب�سبب حريق يف امل�ستودع الذي كانت
مخُ زنة فيه.
* من حقق يف االنفجار؟
إىل
�
أ�صل
ل
ا
يف
متجهة
الكيمياوية
كانت امل��واد
قام وزير العدل بتعيني القا�ضي فادي �صوان
م��وزام��ب��ي��ق على م�تن �سفينة م�ست�أجرة من
ك���ب�ي�را ل��ل��م��ح��ق��ق�ين ب���ع���د ف��ت��رة وج����ي����زة من
االنفجار .ويف دي�سمرب كانون الأول 2021
رو�سيا وبقيت يف املرف�أ منذ عام  2013عندما * من كان يعرف ب�أمر املواد الكيماوية؟
مت تفريغ حمولتها خالل توقف غري خمطط ك���ان م�����س���ؤول��ون ل��ب��ن��ان��ي��ون ك��ب��ار ،م��ن بينهم ات���ه���م ����ص���وان ث�ل�اث���ة وزراء ���س��اب��ق�ين ودي����اب
له لتحميل �شحنة �إ�ضافية.
الرئي�س مي�شال ع��ون ورئي�س ال���وزراء �آنذاك ب���الإه���م���ال ،ل��ك��ن��ه واج�����ه ب��ع��د ذل����ك مقاومة
�سيا�سية قوية.
ومل تغادر ال�سفينة امل��رف���أ مطلقا ،وعلِقت يف ح�سان دياب ،على علم بال�شحنة.
نزاع قانوين حول ر�سوم للميناء مل يتم دفعها وقال عون بعد قليل من االنفجار �إنه طلب من و�أبعدته املحكمة عن الق�ضية يف فرباير �شباط
بالإ�ضافة �إىل وجود عيوب فيها.
ال�سلطات الأمنية “القيام مبا هو �ضروري”  2021بعد �أن ا�شتكى وزي��ران �سابقان ،هما
بال�شحنة.
ومل يتقدم �أحد للمطالبة
بعد �أن علم بوجود املواد الكيماوية .وقال دياب علي ح�سن خليل وغازي زعيرت ،من �أنه جتاوز
�صالحياته.
وخل�ص مكتب التحقيقات االحتادي الأمريكي �إنه “مرتاح ال�ضمري».

وخلفه القا�ضي ط���ارق ال��ب��ي��ط��ار ،و�سعى �إىل
ا�ستجواب �شخ�صيات ب��ارزة من بينها زعيرت
وخليل ،وكالهما ع�ضوان يف حركة �أمل التي
يتزعمها رئي�س ال�برمل��ان نبيه ب��ري وحليفان
حلزب اهلل املدعوم من �إيران.
كما �سعى ال�ستجواب ال��ل��واء عبا�س �إبراهيم
املدير العام جهاز الأمن العام.
ونفى اجلميع ارتكاب �أي خمالفات.
* كيف تعرقل �سري التحقيق؟
واج��ه البيطار مقاومة من جميع امل�س�ؤولني
احل���ال���ي�ي�ن وال�������س���اب���ق�ي�ن ال����ذي����ن ���س��ع��ى �إىل
ا�ستجوابهم ،بحجة �أنهم يتمتعون باحل�صانة
�أو �أنه يفتقر �إىل �سلطة مقا�ضاتهم.
وامتد ال�صراع يف �ساحات املحاكم ويف احلياة
ال�سيا�سية وال�شوارع.
و�أغرق امل�شتبه بهم املحاكم العام املا�ضي ب�أكرث

* ما الذي يفكر فيه حزب اهلل؟
مل ي�لاح��ق ال��ب��ي��ط��ار �أي���ا م��ن �أع�����ض��اء جماعة
حزب اهلل امل�سلحة املدعومة من �إيران.
وم��ع ه��ذا �شن ح��زب اهلل حملة �شر�سة عليه
العام املا�ضي بعد �أن �سعى ال�ستجواب حلفاء
له .وبعث م�س�ؤول كبري يف حزب اهلل بر�سالة
�إىل ال��ب��ي��ط��ار ي��ح��ذر ف��ي��ه��ا م���ن �أن اجلماعة
“�ستقتلعه».
وحتولت مظاهرة مناه�ضة للبيطار دعا �إليها
ح��زب اهلل وح��ل��ف��ا�ؤه يف �أكتوبر ت�شرين الأول
املا�ضي �إىل �أعمال عنف دامية.
واتهم حزب اهلل الواليات املتحدة ،التي ت�صنف
اجلماعة على �أنها منظمة �إرهابية ،بالتدخل
يف التحقيق ،وهو ما نفاه ال�سفري الأمريكي.
ونفى ح��زب اهلل االت��ه��ام��ات التي وجهت �إليه
وقت االنفجار ب�أنه كان يخزن �أ�سلحة يف املرف�أ
وقال �إنه ال عالقة له باالنفجار .ولطاملا اتهم
خ�صوم ح��زب اهلل اجل��م��اع��ة بال�سيطرة على
املرف�أ ،وهو ما تنفيه �أي�ضا.

رئي�سة تايوان لـ«بيلو�سي» :لن نرتاجع �أمام التهديد ال�صيني
•• تايبيه�-أ ف ب

�أك���دت رئي�سة ت��اي��وان ت�ساي �إن���غ ون الأربعاء
�أن بالدها “لن ترتاجع” يف مواجهة تهديد
ال�صني التي ت�ستعد لتنظيم مناورات ع�سكرية
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى خ���ط���ورة ب��ال��ق��رب م���ن �سواحل
اجلزيرة ردا على زيارة رئي�سة جمل�س النواب
الأمريكي نان�سي بيلو�سي.
وخالل لقاء مع ت�ساي يف تايبيه ،قالت بيلو�سي
�إنها ج��اءت �إىل املنطقة “ب�سالم” ،م�ؤكدة يف
الوقت نف�سه �أن ال��والي��ات املتحدة لن تتخلى
عن التزاماتها حيال اجلزيرة الدميوقراطية
التي تعي�ش حتت التهديد الدائم لغزو �صيني.
و�صرحت بيلو�سي �أرف���ع م�س�ؤول يف الواليات
املتحدة ي��زور اجلزيرة منذ  25عاما “اليوم
ج��اء وف��دن��ا �إىل ت��اي��وان ليقول ب�شكل ال لب�س
فيه �إننا لن نتخلى عن التزامنا جتاه تايوان
و�أننا فخورون ب�صداقتنا الدائمة».
وو�صلت امل�س�ؤولة الأمريكية �إىل تايبيه م�ساء
الثالثاء على منت طائرة ع�سكرية �أمريكية ما
�أثار على الفور ردود فعل حادة يف بكني.
ودان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال�صينية “االنتهاك
اخلطري” ل�ل�ال���ت���زام���ات الأم�ي�رك���ي���ة حيال
ب��ك�ين ال����ذي “يقو�ض ب�شكل خ��ط�ير ال�سالم
واال�ستقرار الإقليميني».
وا����س���ت���دع���ت احل���ك���وم���ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال�سفري
الأم�ي�رك���ي ن��ي��ك��وال���س ب�يرن��ز م�����س��اء الثالثاء.
وع�ب�ر ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ���ش��ي��ه ف��ي��ن��غ عن

“احتجاجات حازمة” ل��ب��ل��ده ع��ل��ى الزيارة.
وق���ال �إن “املبادرة (زي����ارة بيلو�سي لتايوان)
�صادمة جدا والعواقب �ستكون خطرية جدا”،
كما ذكرت وكالة ال�صني اجلديدة.من جهتها،
وعدت وزارة الدفاع ال�صينية “ب�أعمال ع�سكرية
حمددة الأهداف” ،عرب �سل�سلة من املناورات
الع�سكرية حول اجلزيرة تبد�أ الأربعاء ،مبا يف
ذل��ك “�إطالق ال��ذخ�يرة احلية بعيدة املدى”
يف م�ضيق ت��اي��وان ال���ذي يف�صل اجل��زي��رة عن
ال�ب�ر الرئي�سي لل�صني.وت�شري الإحداثيات
التي ن�شرها اجلي�ش ال�صيني �إىل �أن جزءًا من
العمليات الع�سكرية �سيجري على بعد ع�شرين
كيلوم ً
رتا عن �ساحل تايوان.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال��دف��اع التايوانية

���س��ون يل ف��ان��غ �إن “بع�ض م��ن��اط��ق املناورات
ال�صينية تتداخل مع املياه الإقليمية لتايوان”.
و�أ�ضاف �أن “هذا عمل غري عقالين يهدف �إىل
حتدي النظام الدويل».
�أم���ا ال��ي��اب��ان ،فقد ق��ال��ت �إن��ه��ا “قلقة” ب�ش�أن
التدريبات ال�صينية ،م�شرية �إىل �أن بع�ضها
�سينتهك منطقتها االقت�صادية اخلال�صة.
ودعت كوريا اجلنوبية املحطة التالية يف اجلولة
الآ�سيوية لبيلو�سي الأربعاء� ،إىل الهدوء.
و�أعلنت ال�صني الأربعاء تعليق ا�سترياد بع�ض
�أن��واع الفاكهة والأ�سماك من تايوان وت�صدير
الرمال الطبيعية �إىل اجلزيرة.
وقالت �إدارة اجلمارك ال�صينية الأرب��ع��اء �إنها
�ستعلق ا�سترياد احلم�ضيات وبع�ض الأ�سماك

من تايوان .و�أكدت �أنها ر�صدت “مرا ًرا” نوعًا
من الطفيليات ال�ضارة على ثمار احلم�ضيات
و���س��ج��ل��ت م�����س��ت��وي��ات م��ف��رط��ة م���ن املبيدات
احل�شرية.
كما �أعلنت وزارة التجارة ،من جانبها“ ،تعليق
ت�صدير الرمال الطبيعية �إىل تايوان” اعتبا ًرا
من الأربعاء ،دون �إبداء �أي تف�سري.
�أك���دت رئي�سة ت��اي��وان الأرب��ع��اء �أن ب�لاده��ا لن
ترتاجع .وقالت خالل اجتماعها مع بيلو�سي
“�سنوا�صل ( )...الدفاع عن الدميوقراطية”.
و���ش��ك��رت امل�����س���ؤول��ة الأم�يرك��ي��ة ع��ل��ى “اتخاذ
خطوات ملمو�سة لإظهار دعمها الثابت لتايوان
يف هذه اللحظة احلا�سمة».
و ذكرت �سلطات تايوان ليل الثالثاء والأربعاء
�أن  21طائرة ع�سكرية �صينية دخلت منطقة
حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة  -وهي منطقة
�أك���ب��ر ب��ك��ث�ير م����ن جم���ال���ه���ا اجل�������وي .ودان�����ت
وزارة ال���دف���اع ال��ت��اي��وان��ي��ة “حماولة تهديد
موانئنا ومدننا وتقوي�ض ال�سالم واال�ستقرار
الإقليميني من جانب واحد».
و�أ�ضافت �أن “اجلي�ش �سيبقى بالت�أكيد يف مكانه
و�سيحمي الأمن القومي ،ونطلب من اجلمهور
االطمئنان ودعم اجلي�ش».
وجاءت ت�صريحات الناطق با�سم وزارة الدفاع
التايوانية بعيد بيان للوزارة �أك��د الأرب��ع��اء �إن
التدريبات الع�سكرية ال�صينية تهدد املوانئ
الرئي�سية وامل��ن��اط��ق احل�����ض��ري��ة يف اجلزيرة،
ووعدت ب”تعزيز” الدفاعات والرد بحزم.

�شمال �إنكلرتا .وقد �شهدوا يف هذه املناطق تقدما
هائال يف االقرتاع.ويبد�أ �أع�ضاء حزب املحافظني
الت�صويت ه��ذا الأ�سبوع النتخاب خلف لبوري�س
جون�سون ال��ذي ا�ستقال مطلع متوز/يوليو بعد
�سل�سلة م��ن ال��ف�����ض��ائ��ح.وي��ج��ري ه���ذا الت�صويت
باملرا�سلة حتى الثاين من �أيلول�/سبتمرب .ويتوقع
�إعالن النتيجة يف اخلام�س من �أيلول�/سبتمرب.
وتلقت ليز ترو�س دع��م ع��دد من ال�شخ�صيات يف
حزبها يف الأي��ام الأخ�يرة ودع��م “ديلي تلغراف”
الثالثاء ،وهي �صحيفة يومية لديها تاثري لدى
الناخبني املحافظني.
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عراقية جنوبية قاومت حزب
البعث واملجتمع بعد�ستها

•• العمارة�-أ ف ب

م�ص ّورة� ،سجينة �سيا�سية يف زم��ن ح��زب البعث ،وام���ر�أة حت��دّت املجتمع،
هذه هي �سمرية مزعل ،العراقية من العمارة يف جنوب العراق ،التي كربت
والكامريا بيدها ،و ّثقت بها طبيعة �أهوار اجلنوب املميزة ووجوه �س ّكانها.
اكت�سبت مزعل بكفاحها املهني وال�سيا�سي يف �سنوات عمرها ال�سبع وال�سبعني
مكان ًة حقيقية كامر�أة �صلبة ملدينة تغفو على �شواطئ نهر دجلة ،ورغم ك ّل
ما قا�سته من �سجن وتعذيب ،مل ينطفئ �شغفها مبهنة الت�صوير منذ �أن
كانت يف ال�ساد�سة ع�شرة.
«ال يكاد بيت يف مركز و�أق�ضية حمافظة مي�سان ال يعرف �سمرية امل�صورة”،
يقول با�سم الزبيدي “ 40عاماً” .وي�ضيف “جيلنا عرف �سمرية حينما كنا
ن�أتي اللتقاط �صورة لديها ،ومن اجليل ال�سابق ،هم عا�صروا �سمرية مزعل
يف جهادها ون�ضالها».
من اال�ستوديو املال�صق ملنزلها يف العمارة ،ت��روي �سمرية لفران�س بر�س
بتوا�ضع م�سريتها املهنية والن�ضالية التي بد�أت يف ال�ستينات ك�أول امر�أة
متتهن حرفة تع ّد حكراً على الرجال يف جمتمع ما زال حمافظاً وذكورياً
�إىل ح ّد كبري.
يغ�ص بالذكريات وب�صور التقطتها بالأبي�ض والأ���س��ود ،و�ضعتها
امل��ك��ان ّ
ّ
يف �ألبوم �أو علقتها على اجل��دران :ام��ر�أة وطفل منحنيان فوق نهر دجلة
لتعبئة قدر من املياه ،رجل بالعباءة التقليدية والكوفية يج ّر خلفه جم ً
ال،
قوارب تعرب الأهوار التي مت ّثل هو ّية تلك املنطقة الزراعية ،ن�ساء بالعباءة
ال�سوداء يحملن على ظهورهنّ ما يبدو �أنه �أكيا�س ثقيلة من احلنطة.
تقول مزعل “من الفالحني للمثقفني� ،صورت� .صورت العمارة بجمالها
الطبيعي والأهوار� ،إىل عمق الأهوار».
تقدّمت مزعل بال�سنّ  ،لكنها مل ترتك الت�صوير .خطوط الزمن بادي ٌة على
وجهها وغطى ال�شيب �شعرها الذي تظهر خ�صل منه حتت و�شاحها الأ�سود.
على اجلدار خلفها �صور ٌة لها وهي �شا ّبة يف فرتة ال�ستينات ،ب�شعر ق�صري
كان رائجاً حينها وت ّنورة ق�صرية بي�ضاء.
حينما ق�� ّررت حمل الكامريا والت�صوير ،مل يحبذ والدها الفكرة متاماً.
تروي “طلبت من �أبي �أن يع ّلمني املهنة ،قال يل كلاّ �أنت ال تزالني �شابة
قا�س ،قلت له ال ،على العك�س».
�صغرية ال ت�ستطيعني ،واملجتمع ٍ
يف ذلك احلني� ،أ�صبحت ظروف عائلة �سمرية املادية �صعب ًة جداً ،فالوالد
الذي كان من �أوائ��ل امل�ص ّورين يف حمافظة مي�سان ،فقد ب�صره ،ومل يعد
قادراً على �إعالة العائلة.
تقول �سمرية “عائلتي ال تعرف غري مهنة ،جميعنا نقوم بالت�صوير”.
لقّنها بداي ًة الت�صوير بالكامريا ال�شم�سية ،ث ّم باع �أر�ضاً ورثها عن �أجداده
لي�شرتي لها كامريا كهربائية.

رو�سيا تدعم املجموعة الع�سكرية احلاكمة يف بورما
•• رانغون�-أ ف ب

����ص���رح وزي������ر اخل���ارج���ي���ة الرو�سي
����س�ي�رغ���ي الف���������روف يف ن���اي���ب���ي���داو
الأرب�����ع�����اء �أن ب��ل��اده ت���دع���م جهود
امل��ج��م��وع��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة “لتحقيق
اال�ستقرار” يف ب��ورم��ا ال��ت��ي ت�شهد
�أزم����ة م��ن��ذ االن���ق�ل�اب ال��ع�����س��ك��ري يف
الأول من �شباط/فرباير .2021
ونقلت وك��االت الأنباء الرو�سية عن
الف���روف ق��ول��ه “نحن مت�ضامنون
م��ع اجل��ه��ود (ال�سلطات البورمية)
ال��ه��ادف��ة �إىل �إح��ل�ال اال���س��ت��ق��رار يف
البالد” .و�أ�����ض����اف “العام املقبل
���س��ت��ن��ظ��م��ون ان���ت���خ���اب���ات ت�شريعية
ونتمنى لكم التوفيق يف جعل بلدكم
�أقوى و�أكرث ازدها ًرا».
التقى الفروف خالل زيارته الأوىل
�إىل ب���ورم���ا م��ن��ذ االن����ق��ل�اب ،بقادة
امل���ج���م���وع���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة احلاكمة،
ون���اق�������ش م��ع��ه��م ق�����ض��اي��ا التعاون
الدفاعي والأمني.
وقال الوزير الرو�سي “لدينا �أ�سا�س
متني جدا لتعزيز التعاون يف عدد من
املجاالت” م�شريا �إىل �أن “ال�شراكة
ودية تقليديا” بني البلدين.
وق��ال �إن رو�سيا تنتظر �أي�ضا قدوم
“وفد كبري” م��ن ب��ورم��ا حل�ضور

امل��ن��ت��دى االق���ت�������ص���ادي ال�����ش��رق��ي يف
ف�ل�ادي���ف���و����س���ت���وك امل����ق����رر ع���ق���ده يف
مطلع �أيلول�/سبتمرب.
وناق�ش الفروف مع قائد املجموعة
الع�سكرية احل��اك��م��ة اجل��ن�رال مني
�أون��غ هالينغ فتح قن�صليات جديدة
“لتعزيز ال�سفر” بني بلديهما ،على
ما ذكرت وكالة تا�س.
ومل تعلق املجموعة الع�سكرية بعد
على زيارة الفروف.
وم�����ن امل���ت���وق���ع �أن ي�����ص��ل الف�����روف
اخلمي�س �إىل بنوم بنه يف كمبوديا
حيث يجتمع وزراء خارجية الدول
الأع�ضاء يف رابطة دول جنوب �شرق
�آ�سيا (�آ�سيان) ،وهو اجتماع مل ُتد َع
�إليه بورما.
�أظ����ه����رت رو����س���ي���ا ،امل���ع���زول���ة ب�شكل

متزايد على ال�ساحة الدولية ب�سبب
هجومها على �أوكرانيا ،دع ًما متزايدًا
للمجل�س الع�سكري البورمي الذي
تبيعه �أ�سلحة ب�شكل خا�ص.
وق����ام اجل��ن��رال م�ي�ن �أون�����غ هالينغ
ب���زي���ارة “خا�صة” �إىل م��و���س��ك��و يف
مت���وز/ي���ول���ي���و وذك�����رت ت��ق��اري��ر �إنه
التقى م�س�ؤولني من وكالتي الف�ضاء
والطاقة النووية.
وي��ت�����ض��اءل ال��ت���أي��ي��د ال�����ذي حتظى
ب���ه ب���ورم���ا ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الدولية،
خا�صة بعد �إع��دام �أربعة من ن�شطاء
ال���دمي���وق���راط���ي���ة يف ن��ه��اي��ة مت���وز/
ي���ول���ي���و ،ب��ي��ن��ه��م اث����ن����ان م����ن رم����وز
املعار�ضة.
و ُي���وا����ص���ل اجل��ي�����ش احل���اك���م 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 .ك��ان اجلي�ش
�أك���د �أن���ه �سيتم رف��ع ح��ال��ة الطوارئ
ق��ب��ل �آب�/أغ�����س��ط�����س  .2023لكن
يف خطاب �أل��ق��اه �صباح االث��ن�ين ،مل
يذكر مني �أون��غ هالينغ �أي موعد،
قائال �إن ب��ورم��ا حتتاج �أو ًال �إىل �أن
تكون “ب�سالم وا�ستقرار” لإجراء
انتخابات ،ومتحدثا عن “�إ�صالح”
للنظام االنتخابي.

اجلي�شان ال�صيني والتايواين ..القدرات الع�سكرية وفر�ص احلرب
•• عوا�صم-وكاالت

ف��ور و���ص��ول رئي�سة جمل�س ال��ن��واب الأمريكي
ن��ان�����س��ي ب��ي��ل��و���س��ي� ،إىل ت���اي���وان� ،أع���ل���ن اجلي�ش
ال�صيني �إجراء مناورات ع�سكرية حول اجلزيرة،
التي ردت ب�أنها متتلك القدرة على حماية �أمنها،
الأم����ر ال���ذي يجعل ف��ر���ص ال�����ص��دام مفتوحة.
و�أج�����رى اجل��ي�����ش ال�صيني م���ن���اورات حم���دودة
ال��ث�لاث��اء ،وي��ج��ه��ز لأخ����رى مو�سعة اخلمي�س،
فيما علق اجلي�ش التايواين �أن ال�صني “حتاول
ت��ه��دي��د م��وان��ئ��ن��ا وم��دن��ن��ا الرئي�سية” ،م�ؤكدًا
�أن��ه “ميتلك القدرة على حماية �أم��ن تايوان».
وع��ب�رت م��ق��ات�لات ���ص��ي��ن��ي��ة ط����راز «»su-35

م�ضيق تايوان ،وردت املدفعية التايوانية بطلقات
حتذيرية ،وبثت وكالة �أنباء ال�صني “�شينخوا”،
�صورة �أظهرت متركز القوات حول تايوان من
جميع االجتاهات؛ حيث �ستكون املناورات يف 6
مناطق حميطة بها.
ووف��ق موقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي،
فاجلي�ش ال�صيني يحتل امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة بني
�أق��وى  139جي�شا يف العامل ،ح�سب �إح�صاءات
.2021وميتلك اجل��ي�����ش ال�����ص��ي��ن��ي ق����درات
ع�سكرية هائلة؛ �أبرزها جتاوز عدد جنوده 3.3
م�لاي�ين ج��ن��دي ،وي�صلح للخدمة الع�سكرية
 617مليون فرد ،وي�صل ل�سن التجنيد �سنويا
 20مليونا.

�أم��ا الأ�سطول في�صنف يف املرتبة الأوىل عامل ًّيا
بـ 777وح���دة ب��ح��ري��ة ،بينما ت�صنف القوات
اجل��وي��ة يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة بـ� 3آالف و260
ط��ائ��رة� ،إ�ضافة �إىل ال��ق��وات ال�بري��ة التي ت�ضم
�آالف ال��دب��اب��ات وامل��داف��ع وراج��م��ات ال�صواريخ
وع�������ش���رات �آالف امل����درع����ات.وت����ق����در التقارير
الع�سكرية �أن ل��دى ال�صني  350ر�أ���س��ا نوو ّيا،
مب��ا يف ذل��ك ��� 204ص��واري��خ طويلة امل��دى يتم
�إطالقها من من�صات �إطالق �أر�ضية و 48على
الغوا�صات ،و“ 20قنبلة جاذبية” يتم �إ�سقاطها
م���ن ال���ط���ائ���رات ،ف�����ض�لا ع���ن �آالف ال�صواريخ
العابرة للقارات.ويوا�صل اجلي�ش حتديث قواته
�سعيا لتخطي التفوق التكنولوجي الأمريكي،

وح�سب ال��ب��ن��ت��اغ��ون ،ف���إ ّن��ه �أط��ل��ق ال��ع��ام املا�ضي
طائرة �شراعية فرط �صوتية قامت بدورة حول
الأر�ض ب�سرعة تفوق � 6آالف كم يف ال�ساعة ،وهو
�سالح على ما يبدو ال متتلكه وا�شنطن.
يف املقابل ،ي�صنف اجلي�ش التايواين يف املرتبة
 22بني �أقوى اجليو�ش ،وميتلك �أكرث من 1.8
ماليني جندي ،وي�صل � 300ألف ل�سن التجنيد
�سنو ّيا.وت�صنّف القوات اجلوية يف املرتبة رقم
 14عامل ّيا بـ 739ط��ائ��رة ،بينما الأ���س��ط��ول يف
املرتبة  22بـ 117وحدة بحرية.
وتعتزم القوات اجلوية امتالك  66طائرة من
طراز “�إيه تي 5-بريف �إيجل” فائقة القدرات،
بحلول ع��ام � ،2026أنتجتها �شركة حكومية

حملية.وتعتمد ال��ق��وات امل�سلحة التايوانية يف
ال��غ��ال��ب على ال��ع��ت��اد الأم�يرك��ي ،لكن الرئي�سة
ت�ساي �إن���غ-ون �أعطت �أول��وي��ة لتطوير �صناعة
دف��اع��ي��ة وطنية.وفيما يخ�ص ال��ق��وات الربية
فت�ضم �أكرث من  1100دبابة و�آالف املدرعات،
�إ���ض��اف��ة �إىل امل��داف��ع امل��ي��دان��ي��ة وذات��ي��ة احلركة
وراجمات ال�صواريخ.ووفق تقارير ،ف�إن تايوان
تعلم �أن���ه ال ميكنها ال�صمود يف وج��ه اجلي�ش
ال�صيني؛ ولهذا تتجهز بتكتيكات قتالية تعتمد
عدم مركزية االت�صاالت ،وا�ستخدام �أك�بر قدر
م���ن ال��ع��ت��اد ال��ع�����س��ك��ري امل��ت��ح��رك ال����ذي ي�سهل
�إخفا�ؤه خالل احلرب.
ومعلقا يقول اخلبري الع�سكري جالل الطويل،

�إن ال�����ص�ين ت��ع��ط��ي حت���دي���ث اجل��ي�����ش �أول���وي���ة
ق�صوى؛ لذلك اعتمدت ا�سرتاتيجية للتحول
ل��ق��وة تكنولوجية وحمو�سبة ب��ال��ك��ام��ل ،و�سط
نزاعاتها مع دول اجلوار.
وعن قدرات اجلي�ش ال�صيني مقابل التايواين،
ي��ق��ول ال��ط��وي��ل مل��وق��ع “�سكاي ن��ي��وز عربية”:
“�إنه ال مقارنة� ،سواء يف الرت�سانة الع�سكرية
�أو ال��ق��درات اللوج�ستية القتالية ،خا�صة مع
ام��ت�لاك ب��ك�ين ق����درات ن��ووي��ة ه��ائ��ل��ة ،ويعتقد
ب���أن��ه �سيكون لديها بحلول � 2030أل��ف ر�أ�س
ن��ووي جاهز ل�ل�إط�لاق ،ورغ��م ذل��ك فعقيدتها
الع�سكرية ال تقوم على النزعات الهجومية بل
فر�ض الهيمنة والردع».
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تون�س ..بيان رئا�سي يك�شف ف�ضائح ع�شرية «حكم النه�ضة»

•• تون�س-وكاالت

12

عربي ودويل

ك�شفت رئا�سة اجلمهورية يف تون�س عن ت�سجيل �إخالالت
و خم��ال��ف��ات م��ال��ي��ة تعلقت ب��ال��ق��رو���ض امل�����س��ن��دة ل��ل��دول��ة و
امل�ؤ�س�سات العامة خالل الع�شر �سنوات الأخرية� ،إبان حكم عر�ض نتائج هذه التحقيقات للعموم ت�سلم الرئي�س قي�س
حركة النه�ضة الإخوانية و حلفائها للبالد.
�سعيد ك�شفا عن تفا�صيلها وقال باملنا�سبة �إنه “يجب و�ضع
أول
�
يوم
اجلمهورية
و جاء يف بيان ر�سمي �صدر عن رئا�سة
ح ّد لهذه الأو�ضاع وحتميل كل من ت�س ّبب فيها امل�س�ؤولية
قي�س
الرئي�س
جمع
لقاء
من �أم�س الأول االثنني يف �أعقاب
كاملة لأن ال�شعب ه��و م��ن يدفع الثمن دون �أن ي�ستفيد
لوزارة
تقريرا
أن
�
��ودن
ب
�سعيد برئي�سة احلكومة جن�لاء
من هذه الأموال الطائلة».و يثري ملف القرو�ض و الهبات
يف
تون�س
عليها
حت�صلت
التي
املالية تعلق بجرد القرو�ض
التي حت�صلت عليها احلكومات ال�سابقة �شكوكا وا�سعة حول
القرو�ض
هذه
آل
�
م
يف
إخالالت
�
ال�سنوات الأخرية بني وجود
�شبهات ف�ساد و�سوء ت�صرف يف هذه الأموال ،حيث قال رئي�س
وكانت
��ب�لاد.
ل
ا
تكبدتها
موجب
ما ت�سبب يف خ�سائر دون
جلنة مكافحة الف�ساد يف الربملان ال�سابق والقيادي يف حركة
التي
أموال
ل
ا
يف
التحقيقات
أ�شهر
�
وزارة املالية قد بد�أت منذ
ال�شعب بدر الدين القمودي �إن املليارات التي ح�صلت عليها
فرتة
خالل
قرو�ض
و
هبات
�شكل
ح�صلت عليها تون�س يف
تون�س يف �إط���ار ق��رو���ض وه��ب��ات حت��وم ح��ول �أوج���ه �صرفها
انتظار
ويف
فيها.
الت�صرف
أوجه
�
ويف
حكم حركة النه�ضة
�شبهات ف�ساد ،و�إن حجم الأم��وال املنهوبة كبري جدا وهو

من �أ�سباب الأزم��ة االقت�صادية التي تعي�شها تون�س.وثمن
القمودي يف ت�صريحات ملوقع”�سكاي نيوز عربية”متابعة
الدولة مل�صري الأم��وال التي دخلت تون�س يف �شكل هبات و
قرو�ض ،م�شريا �إىل �أن جهوزية التقارير الرقابية �سي�سمح
ب��امل�لاح��ق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة مل��رت��ك��ب��ي ج��رائ��م ال��ف�����س��اد امل����ايل يف
احلكومات ال�سابقة ،كما �سيك�شف عن حجم الأم��وال التي
دخلت تون�س وجم��االت �صرفها خا�صة و�أن��ه ال �أث��ر لها يف
التنمية وال يف حت�سني ظروف عي�ش املواطنني.
و�أكد �أن ملف القرو�ض املنهوبة دليل على �إهدار املال العام
خ�لال الع�شرية ال�����س��وداء حلكم حركة النه�ضة املتورطة
�إىل ج��ان��ب م��ن �شاركها احل��ك��م م��ن الفا�سدين ول�صو�ص

يكرر اجلميع خطابا مماثال لكالم مقتدى ال�صدر
ّ

يف الربملان العراقي ..مطالب واحدة ملتظاهرين انتماءاتهم خمتلفة
•• بغداد�-أ ف ب

م����وظ����ف����ون ورب��������ات م����ن����زل وع���م���ال
م��ي��اوم��ون �أو ن��ا���ش��ط��ون :ه�����ؤالء هم
املعت�صمون داخ��ل ال�برمل��ان العراقي
منذ �أي���ام ،يرفعون املطالب نف�سها،
لكنهم قادمون من خلفيات خمتلفة.
يك ّرر اجلميع اخلطاب نف�سه ،خطاب
مم����اث����ل ل����ك��ل�ام م���ق���ت���دى ال�������ص���در،
وي��ت�راف����ق م���ع م��ط��ال��ب اجتماعية
تعك�س ق�سوة احلياة اليومية بالن�سبة
ل��ل��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال����ع����راق :من
تغيري ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي ومكافحة
ال��ف�����س��اد �إىل �إي���ج���اد ع��م��ل لل�شباب،
وت�أمني خدمات عامة جيدة.
��وح��دة ،ق�ص�ص
وخ��ل��ف ه��ذه اللغة امل ّ
خمتلفة.
ت��رك علي حممد البالغ م��ن العمر
 43ع��ام��اً زوج��ت��ه و�أط��ف��ال��ه الثالثة
يف ال��ب��ي��ت يف ج��ن��وب ال���ع���راق ،وجاء
لي�شارك يف االعت�صام منذ ال�سبت.
ع
وي��ق��ول ال��رج��ل بلغة ف�صيحة ت برّ
عن مهنته كمد ّر�س تربية �إ�سالمية،
“(جئت) من �أجل �إخال�ص بلدي من
�أفكاك الفا�سدين».
ويطالب املدر�س �أي�ضاً بد�ستور جديد
ونظام رئا�سي .وال يخفي م�شاركته
منذ العام  2003بك ّل التظاهرات
التي دعا �إليها التيار ال�صدري.
وي��ك��رر ع��ب��ارة “نحن ال�صدريون”
�أك�ث�ر م��ن م���رة ،وي���روي كيف �شارك
�أربع مرات باقتحام املنطقة اخل�ضراء
امل��ح�����ص��ن��ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ت��ي ت�ض ّم
مقرات حكومية و�سفارات ،فقد دخل
ال�ب�رمل���ان يف ال���ع���ام  2016ومكتب
رئي�س ال��وزراء ،وعاد ليدخله مرتني
خالل الأ�سبوع املا�ضي.

وي�������ض���ي���ف “دخلتها ك���ل���ه���ا ونعم
�أفتخر” ،م��ت��ح�� ّدث��اً ع���ن “االجتاه
ال���ث���وري العقائدي” ل��ل��ت��ي��ار الذي
ينتمي �إليه.
وي����ق���� ّر ال����رج����ل ب����وج����ود “حتديات
و�صعوبة يف ���ص��راع الإ�صالح” لكن
“احلماية الإلهية” التي يتمتع بها
ال�����ص��در ،ت�سهّل امل��ه��م��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
“قاعدته اجلماهريية املتفانية التي
تعترب ال��ذراع التي ي�ضرب بها �أوكار
الفا�سدين».
جتل�س �أم علي على �أريكة داخل مبنى
ال�ب�رمل���ان .ت����أت���ي امل�����ر�أة ال��ب��ال��غ��ة من
العمر  47عاماً يومياً �إىل الربملان
م��ن��ذ ال�����س��ب��ت م��ع زوج��ه��ا و�أ�شقائها
و�أوالدهم.
ت�ؤ ّكد امل���ر�أة ،وه��ي ر ّب��ة منزل ترتدي
العباءة ال�سوداء الطويلة واجل��دّة لـ
13حفيداً� ،أنها �ست�أتي “كل يوم� ،إىل
حني �أن يقول لنا ال�سيد ان�سحبوا».
و�ضعت �أم علي �صورة مقتدى ال�صدر

على ركبتيها فيما قالت “�إنه الوحيد
ال��ن��زي��ه ،ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ك��اف��ح �ض ّد
الظلم».
يف بلد غني بالنفط ولكن يعاين من
الف�ساد ،ت�شارك �أم علي بالتظاهرات
“ال�سرتجاع ال��وط��ن .ال��وط��ن �ضاع
الوطن كله قد مت نهبه».
حي مدينة ال�صدر
�أم علي من �سكان ّ
ال�شعبي يف بغداد والذي �س ّمي تيمناً
ب���وال���د م���ق���ت���دى .زوج���ه���ا م���ن ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة �إث����ر �إ�صابة
تلقاها يف العام  2009بانفجار يف
ب��غ��داد .وت��ق��ول “كان م��وظ��ف��اً ،وكان
خارجا من مكان العمل” .وت�ضيف
�أنه ا�ضطر لرتك املدر�سة من املرحلة
االبتدائية لإع��ال��ة عائلته“ ،م ّذاك،
مل نتل َّق �أي تعوي�ض».
تندّد املر�أة وهي �أم ل�ستّ بنات و�صبي
ب�أن “لي�س هناك عمل لل�شباب .حتى
اخل��ري��ج��ون ب�����ش��ه��ادات عليا يعملون
ح ّمالني �أو عما ًال ب�أجر يومي� .أهذا

ما ي�ستحقون؟».
كان ر�سول عا�شور البالغ من العمر
 20عاماً ،من بني املتظاهرين الذين
دخلوا الربملان .يف التكتك اخلا�ص به
ال���ذي �أح�����ض��ره م��ن مدينة ال�صدر،
ومقابل  500دينار لل�شخ�ص الواحد
(نحو � 30سنتاً من ال���دوالر) ،يق ّل
ر�سول الآن املتظاهرين عرب الطريق
ال��ط��وي��ل ال���ذي ي�����ؤدّي �إىل الربملان،
م��ا ي��و ّف��ر عليهم ع��ن��اء ال�����س�ير حتت
�شم�س ح��ارق��ة ودرج���ة ح���رارة تقارب
اخلم�سني مئوية.
ي��ق��ول ال�����ش��اب “�إنها تعرفة رمزية،
تكفيني ثمن الوقود فقط».
حي مدينة ال�صدر يعطيه
العمل يف ّ
مردوداً يفوق الع�شرة دوالرات بقليل
ب��ال��ك��اد يكفيه ل��ت���أم�ين ق���وت زوجته
واب���ن���ت���ه ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر عاماً
واحداً.
م���ث���ل ر�����س����ول ،ج�����اء ال���ع�������ش���رات من
�سائقي التكتك �إىل املنطقة اخل�ضراء

وحميطها لإق�ل�ال املتظاهرين �إىل
الربملان.
وي���ق���ول “كل ه������ؤالء ال�����ش��ب��اب لي�س
ل���دي���ه���م ع����م����ل ... .ن����ري����د ع ً
���م�ل�ا.
ليعطوين عم ً
ال مهما ك��ان ،حتى لو
كان حرا�سة احلدود مع �سوريا».
وي���ن���دد ال�������ش���اب �أي�������ض���اً ب�����س��وء حال
الطرقات يف ح ّيه ،وانقطاع الكهرباء
اليومي ،وغياب اخلدمات العامة.
وم��ط��ل��ب��ه الأخ��ي��ر ل��ل�����س��ل��ط��ات :رفع
املنع عن جت��وّل التكتك بني ال�ساعة
ال�ساد�سة م�سا ًء وال�ساد�سة �صباحاً.
لي�س كغريه من املتظاهرين ،ي�ؤكد
م�صطفى ،مهند�س الكمبيوتر البالغ
م��ن العمر  29ع��ام��اً ويتابع درو�س
اللغة الفرن�سية يف �أوقات فراغه� ،أنه
ال ينتمي �إىل التيار ال�صدري.
ومثل ع��دد قليل من املتظاهرين يف
ال�برمل��ان ال��ع��راق��ي ،ف���إن والءه الأ ّول
ه��و للحركة االحتجاجية الوا�سعة
املناه�ضة لل�سلطة ،التي ه ّزت العراق
يف خريف العام .2019
يذ ّكر ال�شاب ب�أن ال�صدريني يف ذلك
احلني ان�ض ّموا �إىل االحتجاجات يف
وقت من الأوقات.
وي��ق��ول “ن�صف امل��ت��ظ��اه��ري��ن كانوا
من املنا�صرين لل�صدر ،ك��ان لديهم
خيمهم اخلا�صة بهم ورفعوا �صوره».
وهو ي�أتي يومياً �إىل اعت�صام الربملان
م���ن �أج����ل “تغيري واقع” ال���ع���راق.
وي���ق���ول ع���ن ال�����س��ي��ا���س��ي�ين “لديهم
املاليني واملليارات ،لديهم مكيفات،
وبيوت ،وق�صور يف اخل��ارج ،ونحنا ال
منلك �شيئاً على الإطالق».
وعند �س�ؤاله عن دعوة ال�صدر لتغيري
النظام ال�سيا�سي� ،ضحك ،وقال “لكنه
غيرّ ه! �أين احلكومة؟ �سقطت».

�أطفال هايتي ..م�ستقبل جمهول ب�سبب عنف الع�صابات
•• بور او برن�س�-أ ف ب

ي���ح���اول �أك��ث�ر م���ن  300ط��ف��ل م���ن ه��اي��ت��ي �أن
ي��ن�����س��وا �أق��� ّل���ه ل��ف�ترة ق�����ص�يرة ،ع��ن��ف ع�صابات
�أجربتهم على الفرار وترك منازلهم ،من خالل
ن�شاطات و�أع��م��ال يدوية و�أل��ع��اب ميار�سونها يف
مدر�سة �سان-لوي دو غونزاغ التي حتولت �إىل
ملج�أ ي�ؤويهم.وبعدما ُف�صلوا موقتاً عن ذويهم،
ي�����س�تري��ح الأط���ف���ال ع��ل��ى ف��ر���ش رف��ي��ع��ة وُ�ضعت
على الأر���ض��ي��ة اخلر�سانية للمدر�سة الواقعة
يف العا�صمة ب��ور او برن�س ومي�ضون وقتهم يف
ممار�سة ن�شاطني يتوىل مدرّبون تنظيمهما.
وت��ق��ول ال��راه��ب��ة ب��اي��زي ،وه���ي م��دي��رة منظمة
كيزوتو امل�س�ؤولة ع��ن �سكنهم يف امل��در���س��ة التي
يتوىل �إدارتها رهبان كاثوليك ،لوكالة فران�س
بر�س �إ ّن الأطفال “تع ّر�ضوا ل�صدمة ،ولكن �إذا
ب��د�أوا ميار�سون كرة القدم ف�سيعاودون ال�شعور
بطفولتهم».وت�ضيف الراهبة الفرن�سية التي
تعي�ش يف هايتي منذ � 23سنة “عندما نتحدّث
�إليهم ،ندرك �أ ّنهم �شاهدوا �أموراً مروعة».
وق��ب��ل نحو �أ���س��ب��وع�ين ،حت�� ّول��ت منطقة �سيتيه
�سوالي التي كان يقطنها الأطفال والواقعة يف
�ضواحي ب��ور او برن�س �إىل �ساحة م��ع��ارك بني
ع�صابات متناحرة.
و�أدّت ه��ذه ال�صدامات التي ا�ستمرت ب�ين  8و

 17متوز/يوليو �إىل مقتل وجرح وفقدان �أكرث
من � 471شخ�صاً ،بح�سب �آخر ح�صيلة �سجلتها
منظمة الأمم املتحدة .ودفعت ه��ذه التطورات
كثريين �إىل الفرار من املنطقة.
وت�شري الراهبة بايزي �إىل �أ ّن الغالبية العظمى
م���ن الأط���ف���ال ال���ذي���ن ي�ضمهم امل��ل��ج���أ خ�سروا
منازلهم نتيجة �إ�ضرام �أفراد الع�صابات النريان
ف��ي��ه��ا.وت�����ض��ي��ف “�إ ّن ط��ف��ل �إح����دى الن�ساءكان
موجوداً داخل املنزل فق�ضى احرتاقاً” ،م�شري ًة
�إىل “طفلة �شاهدت وال��ده��ا وه��و يحرتق امام
ع��ي��ن��ي��ه��ا».وت�برز م���ن ب�ي�ن الأ����ش���خ���ا����ص الذين
ا�ستقبلتهم مدر�سة �سان-لوي ،الالجئة ديوال
دوب��ري��ف��ي��ل م��ع �أب��ن��ائ��ه��ا الأرب��ع��ة وه��ي ا�ضطرت
ل��ل��ف��رار م��ن امل��ن��ط��ق��ة ف��وراً.وت�����س��ت��ذك��ر �صاحبة
اجل�����س��م ال��ن��ح��ي��ل م���ا ح�����ص��ل ق���ائ���ل��� ًة “�سقطت
الر�صا�صات داخل منزيل».
وت�ضيف دوبريفيل التي مل ت�سمع �أي خرب عن
زوج��ه��ا منذ �أك�ثر م��ن �أ�سبوعني “عندما خرج
زوجي من املنزل انهالوا عليه بال�ضرب وت�سببوا
له ب�إ�صابة يف الر�أ�س».من جانبها ،تقول نيكول
بيار ،وهي �أم لت�سعة �أبناء ومن البالغني القالئل
ال��ذي��ن متكنوا م��ن ال��ف��رار م��ن منطقة املعارك
يف ال��وق��ت نف�سه م��ع الأط��ف��ال “�إ ّن اجلميع يف
املدر�سة يو ّفرون امل�ساعدة لنا».
ُ
�إال ا ّن �شقيقها مل يحظ بفر�صة ال��ف��رار وقتل
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Request a Public Notice Order
Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008243, Civil (Partial

To the defendant:Irfan Ahmed Nazir Ahmed, Address: 9403810
We inform you that on 29/03/2022. this court ruled against you in the
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C. as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (Thirteen
thousand four hundred fifty-one dirhams and twenty fils, and to pay
expenses, refusing more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term.
Judge/Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

ب�أن “�سوء الت�صرف يف املال العام هو عنوان الع�شر �سنوات
الأخ�ي�رة يف تون�س ويتعلق بالت�أجري امل��ف��رط و���س��وء �إدارة
امل�شاريع واب��ت��زاز امل��ال العام عرب االتفاقيات وق��د تورطت
فيه احلكومات املتعاقبة والأح���زاب ال�سيا�سية و املنظمات
ال��ت��ي ت���واط����أت ب��ال�����ص��م��ت» .يف ���س��ي��اق ذل����ك ،ق���ال الناطق
الر�سمي با�سم التيار ال�شعبي حم�سن النابتي “�إن التدقيق
يف الديون و الهبات التي تلقتها تون�س كان مطلبا �أ�سا�سيا
للمواطنني بعد �إغ��راق الدولة يف ديون مهولة مل تقابلها
�إجنازات على �أر�ض الواقع»,
و�أ���ض��اف يف حديثه ملوقع �سكاي نيوز عربية �أن املديونية
ال��ت��ي ت��ع��اين منها تون�س ال تعك�س منجزات تنموية و�أن
ال��ق��رو���ض ارت��ف��ع��ت ويف ن��ف�����س ال��وق��ت زادت ن�����س��ب الفقر
وانهارت اخلدمات يف البالد خالل الع�شرية الفارطة جراء
�سوء الت�صرف ال��ذي يجب �أن يحا�سب مرتكبيه بجرمية
العبث باملال العام.

امل��ال العام ،وفق تعبريه ،يف تبديد امل��ال العمومي ب�أ�شكال
خمتلفة عرب ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات العمومية وبيع الأمالك
امل�صادرة يف ظروف غام�ضة و�صرف الهبات و القرو�ض يف
غري حملها.
م��ن جهته� ،أو���ض��ح رئي�س الهيئة العليا للرقابة املالية و
الإداري��ة كمال العيادي يف ت�صريحات للموقع �أن التقرير
املتعلق ب�صرف الهبات و القرو�ض �صدر عن هيكل رقابي
م�ستقل يعمل حتت �إ�شراف وزارة املالية وم�شهود بنزاهته،
م���ؤك��دا �أن ت��ق��اري��ر التدقيق امل���ايل تنجز ب�صفة م�ستمرة
وت��ر���ص��د الإخ��ل�االت وال��ت��ج��اوزات غ�ير �أن��ه��ا مل تكن جتد
�أذانا �صاغية لدى �أجهزة ال�سلطة التنفيذية.وعلق العيادي

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

االنتخابات �ستحمل مفاج�آت!...
•• بيري مارتن*

م��ع اق�ت�راب االنتخابات الن�صفية لعام 2022
واالنتخابات الرئا�سية لعام  ،2024م�صادر رئي�سية
لعدم اليقني جتعل �أي توقعات حمفوفة باملخاطر.
يف ����ض���وء االن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة ،ي�����ض��ع احلزبان
�سيناريوهات يف غاية التفا�ؤل.
يراهن الدميقراطيون على امل�س�ؤوليات الثقيلة
ل��دون��ال��د ت��رام��ب ال����ذي ،ل��ئ��ن ف�����ش��ل��وا يف نقله �إىل
ال�سجن� ،سيرُ �سل �إىل املطهّر ال�سيا�سي مع النواب
ال��ذي��ن دعّ��م��وه .يف ح�ين يعتمد اجلمهوريون على
عدم �شعبية جو بايدن ،وعلى الت�ضخم ،وعلى زعيم
جديد �س ُين�سي ترامب.
تبدو هذه ال�سيناريوهات منطقية ،لكنها تتجاهل
ذل��ك املف�سد الدائم لل�سيا�سة :الطبيعة الب�شرية،
التي ال ميكن التنب�ؤ بها ب�شكل عام ،وال ميكن فهمها
متامًا يف حالة دونالد ترامب.
�إذا مت ا�ستبعاد ترامب
تريد غالبية اجلمهوريني ا�ستبدال ترامب ،ومن
غري املُ�ستبعد �أن يتفقوا على ّ
مر�شح مثل رون دي
�سانتي�س عام .2024
لكن ،كيف �سيكون رد فعل ترامب �إذا كان احلزب
الذي يعتقد �أنه يعبد �شخ�صيته �سيد ّله بكل لطف
على باب اخلروج؟ من املحتمل �أن ينفجر.
�إذا كان م�ستقبل احلزب اجلمهوري مه ًما بالن�سبة
ل��ه ،فاملتو ّقع منه االمتثال حلكم االع�ضاء ،اال ان
ت��رام��ب ال يهتم ب��احل��زب اجل��م��ه��وري ،و�إذا �سقط،
ف��م��ن امل��ح��ت��م��ل �أن ي�سعى �إىل ج��� ّر احل���زب م��ع��ه يف
�سقوطه.
�إذا بقي ترامب
كل �شيء ي�شري �إىل �أن دونالد ترامب يعتزم تر�سيخ
ن��ف�����س��ه ،وي��ظ��ل امل��ر���ش��ح الأك��ث�ر ت��رج��ي ً��ح��ا لرت�شيح
احل��زب اجلمهوري ،حتى لو �أرادت غالبية احلزب
ا�ستبداله.
ه��ذا ما ي�أمله الدميقراطيون ،الذين يعتقدون
�أن ب�إمكانهم هزم ترامب ب�سهولة -حتى مع بايدن
غري املحبوب  ،-خا�صة بعد ت�صاعد االتهامات التي

�ست�ستمر يف ال�سقوط على الرئي�س ال�سابق بحلول
عام  .2024ومع ذلك ،ف�إن هذا ال�سيناريو ينطوي
على خماطر اال�صطدام بالناخب املتو�سط الذي ال
ميكن فك �شفرته.
�إىل ج��ان��ب امل��ك��ا���س��ب ال��ه��ام�����ش��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن
يجلبها االن��ت��ع��ا���ش االق��ت�����ص��ادي للدميقراطيني،
�سيتعني عليهم �إق��ن��اع �أت��ب��اع��ه��م ال�سابقني ب�أنهم
خم��ط��ئ��ون ب��امل��راه��ن��ة ع��ل��ى دون��ال��د ت��رام��ب ،و�إقناع
اجل��م��ه��وري�ين ال��ذي��ن خ���اب �أم��ل��ه��م يف ت��رام��ب ب�أنّ
احلزب الدميقراطي لي�س البعبع الراديكايل املقدم
لهم يوميا من قبل فوك�س نيوز.
ل��ن ي��ك��ون الأم����ر ���س��ه�لا .ع���ام  ،2020ا�ست�سلم
ماليني الناخبني الذين رف�ضوا ترامب مع ذلك
لدعمه ،ومن املحتمل �أن ي�صنعوا نف�س احلركة عام
.2024
خ�صو�صا ،ان احلزبية خمدر �صلب .قال العديد
من ال�شهود اجلمهوريني �أم��ام جلنة  6يناير �إنهم
تعر�ضوا للخداع من قبل الرئي�س ال�سابق و�شعروا
باال�شمئزاز من �سلوكه .وما زالوا مع ذلك يعرتفون
ب�أنهم �سي�صوتون له �إذا ح�صل على تر�شيح احلزب
اجلمهوري  ...لأن الدميقراطيني جحيم.
�أي�ضا بني الدميقراطيني
م���ن ال��وا���ض��ح �أن ال��دمي��وق��راط��ي�ين ل���ن يكونوا
حم�صنني ���ض��د لأ���ش��ي��اء ال مي��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب عليها.
م��اذا �سيفعل جو بايدن؟ هل يتخذ اخليار املعقول
باالن�سحاب لل�سماح حلزبه بالتجديد ال�ضروري� ،أم
�أنه �سي�ستمر يف الأمل يف عك�س االجتاهات احلالية؟
وخ�����ص��و���ص��ا ،ه���ل ���س��ي���أخ��ذ احل�����زب ع��ل��ى حممل
اجل��د احل��اج��ة �إىل ا�ستعادة الناخبني الو�سطيني
والدميقراطيني ال�سابقني الذين ا�ست�سلموا لإغواء
ترامب؟ من ال�سهل �أن نتخيل �سيناريو يكت�سح فيه
اجلناح احل�ضري والتقدمي احلزب ويج ّره يف اجتاه
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل خ�سارته للأ�صوات الريفية
وامل���ح���اف���ظ���ة ،وال���ت���ي ب��دون��ه��ا ل���ن ت���ك���ون الأغلبية
ممكنة.
مثل القلب ،لل�سيا�سة غالبا �أ�سبابها التي يجهلها
العقل.
ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة حول
الرهانات الدولية

الربملان الفرن�سي ي�صادق على
ان�ضمام ال�سويد وفنلندا �إىل الناتو
احلي و ُو ّزع الأ�شخا�ص الذين مت �إجال�ؤهم على �ستة
بر�صا�صة يف بطنه �أثناء حماولته مغادرة ّ
ال��ذي ك��ان يقطنه.ويف املجموع ،جنح �أك�ثر من مراكز �إي���واء ،من بينها مدر�سة �سان -ل��وي دو
 800ط��ف��ل ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع�����ش��ري��ن �شخ�صاً غ��ون��زاغ.وب��ع��دم��ا وُ�ضعت الكرا�سي والطاوالت
بالغاً بالفرار من منطقة �سيتيه �سوالي بف�ضل الدرا�سية �إىل جانب اجل���دران ،ح��وّل املوظفون
م�����س��اع��دة م���ؤ���س�����س��ات دي��ن��ي��ة ت��ول��ت �إج�ل�اءه���م يف �إحدى ال�صفوف �إىل م�ستودع لتكدي�س مالب�س
عملية كانت حمفوفة باملخاطر.وتقول الراهبة وم��ن��ت��ج��ات تنظيف ت�برع��ت ب��ه��ا م��ن��ظ��م��ات غري
ب��اي��زي �إ ّن “مديرة إ�ح����دى م��دار���س��ن��ا �أظهرت حكومية وعدد من الأفراد.
�شجاعة ك��ب�يرة ،لأ ّن رج���ال الع�صابات �صوّبوا وق���دم���ت جم��م��وع��ة م���ن ال����وك����االت الإن�سانية
امل�ساعدة بدورها� ،إذ و ّفر برنامج الأغذية العاملي
�أ�سلحتهم �إليها».
وت�ضيف “جنحت يف �إقناعهم من خالل قولها �أكرث من ع�شرة �آالف وجبة �ساخنة لكل املراكز
الق�صر من دون �أهلهم.
لهم �إ ّن ه�ؤالء جمرد �أطفال».
التي ا�ستقر فيها ّ
United Arab Emirates
Ministry of Justice

•• باري�س�-أ ف ب

�صادق ال�برمل��ان الفرن�سي على ب��روت��وك��وليَ ان�ضمام
ال�سويد وفنلندا �إىل حلف �شمال الأطل�سي (ناتو)
بت�صويت يف اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة ال��ث�لاث��اء ب�أغلبية
� 209أ����ص���وات م��ق��اب��ل  ،46ب��ع��د ال��ق��رار التاريخي
لهاتني الدولتني بالتخلي عن احلياد ب�سبب الغزو
الرو�سي لأوكرانيا.
ومع ذلك ،حتتاج ال�سويد وفنلندا �إىل م�صادقة الدول
الثالثني الع�ضو يف املنظمة لال�ستفادة من احلماية
التي توفرها املادة  5من ميثاق الناتو للدفاع املتبادل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

GOVERNMENT OF DUBAI
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Defendant's notification by publication Case Management Office of Sharjah Court, the Federal

Request an announcement in the executive case by publication
Announcing an outlet against him by publication Sharjah Federal Court - Civil
Execution Court - AL Senegal Aluminum and Glass Cont Pay Perils
in Case No. SHCEXCICPL 2022/0003274
To: Convicted: AL Senegal Aluminum and Glass Cont,As the judgment issued, the
attached judgment, a copy of it, was issued against you in favor of the plaintiff:Executor
Gulf Towing Company LLC
In the case referred to above.Since the aforementioned convicted person has submitted
an application for the execution of the aforementioned ruling. And pay the specified
fees for that and since the required judgment implement it as follows:
Grand total inclusive fees and charges: 2035974
Therefore you are required to implement what was stated in the executive document
referred to above within (15) days from the date of your announcement/ announcement
of this notification. In the event of your failure to do so the court will take the
compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Wael Ahmed Abdallah
Sharjah Federal Court/Civil Execution Court

)Civil Court of First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0005184- Civil (Partial

To the defendant: Christopher Susu Unknown Place of residence:
Notification by Publication in both Arabic and English languages
As per the request of the Claimant: Emirates Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following: - Obligate the
defendant to pay an amount of (25226 dirhams) Twenty-five thousand two hundred twentysix dirhams. with the judgment including a legal interest of 12% from the date of the claim
until full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 09/08/2022 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 2) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case. accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication. in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office/Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

يف حال وقوع هجوم.
وتهدد تركيا ب”جتميد” العملية ،متهمة الدولتني
اال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ت�ين ب��ال��ت��ع��اط��ف م����ع ح�����زب العمال
الكرد�ستاين وحلفائه ال��ذي��ن تعتربهم “منظمات
�إرهابية».
وقالت وزيرة اخلارجية الفرن�سية كاترين كولونا �إن
فرن�سا تن�ضم بذلك �إىل “ 20دول��ة حليفة �صادقت
على الربوتوكو َلني».
و�أ�شادت كولونا ب”القرار التاريخي واملهم” لل�سويد
وف��ن��ل��ن��دا ال��ل��ت�ين “كان ح��ي��اده��م��ا ح��ت��ى الآن مبد�أ
�أ�سا�سيا».

70533
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Dubai Courts of First Instance
Service of Attachment Minutes by Publication
In Execution No.: 207/2022/6666 Commercial Execution
Tried in: Third Execution Circuit No 185.
Execution Subject: Execution of the judgment passed in Case No. 3488/2021
Payment Order, Jurisdiction to pay the amount of execution of AED 246,475.05
including the charges and expenses.
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
Address: Emirates-Sharjah- The Thirteenth Industrial Area Sheikh Mohammed
Bin Zayed Street-National Factories Complex Building-National roundabout
To be served on:1- MULTILINK CONTRACTING (L. L.C), capacity:Judgment Debtor
Service Subject:You are hereby notified that your assets being (right of usufruct
of land in Seih Shuaib 4, plot no. 271)) in fulfillment of the claimed amount in
the above file. For your information and full legal effect

اخلميس  4أغسطس  2022م  -العـدد 13611

عربي ودويل

2022 - Issue No 13611

August

4

Thursday

اجلي�ش النيجريي ي�ستخدم «�أق�صى قوة نريان» �ضد امل�سلحني
•• �أبوجا-رويرتز

ق��ال��ت ال���ق���وات اجل��وي��ة ال��ن��ي��ج�يري��ة �أم�����س الأربعاء
�إن اجلي�ش �سي�ستخدم �أق�صى ق��وة ن�ي�ران القتالع
اجلماعات امل�سلحة التي تقف وراء ت�صاعد انعدام
الأم��ن يف البالد ،و�سط خم��اوف من �أن الو�ضع قد
ي���ؤث��ر �إذا مل تتم ال�سيطرة عليه على االنتخابات
العامة التي حتل يف فرباير �شباط.
و�أ�صبحت هجمات املتمردين الإ�سالميني يف ال�شمال
ال�شرقي وعمليات اخلطف من �أج��ل احل�صول على
فدى وقتل القرويني يف ال�شمال الغربي �أمورا �شبه

يومية يف نيجرييا.
لكن امل�سلحني �شنوا عددا من الهجمات خارج مناطق
نفوذهم يف ال�شمايل ال�شرقي ،مما �أثار خماوف من
�أن ميتد ن�شاطهم �إىل �أجزاء �أخرى من البالد.
ووفقا لبيان �صدر عن ال��ق��وات اجلوية النيجريية
ق��ال ق��ائ��د ال��ق��وات اجل��وي��ة امل��ار���ش��ال �أوالداي�����و �أماو
�أبلغ القادة خالل اجتماع �أم�س الثالثاء �أن الو�ضع
الأمني “ال يزال ه�شا ويكتنفه الغمو�ض” مع حترك
اجلماعات امل�سلحة بني الواليات ال�شمالية.
و�أ���ض��اف �أن ق���ادة العمليات يجب “�أال يظهروا �أي
رح��م��ة و�أن ي�ضمنوا ا���س��ت��خ��دام �أق�����ص��ى ق���وة نريان

�ضد الإرهابيني الذين ي�شكلون تهديدات �أمنية يف
البالد».
و�صنفت احل��ك��وم��ة يف وق��ت مبكر ه��ذا ال��ع��ام قطاع
ال��ط��رق ع��ل��ى �أن��ه��م �إره���اب���ي���ون ،ل��ك��ن ت��رك��ي��ز م���وارد
اجلي�ش على حماربة املتمردين ترك قطاع الطرق
يتجولون بحرية �إىل حد كبري.
وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ن��ي��ج�يري حم��م��د ب��خ��اري يف وقت
م��ت���أخ��ر �أم�����س ال��ث�لاث��اء �إن احل��ك��وم��ة منحت قوات
الأم��ن “احلرية الكاملة للتعامل مع الأم��ر وو�ضع
حد لهذا اجلنون».
وحتدث بخاري بعد �سل�سلة من الهجمات التي �شنها

م�سلحون الأ�سبوع املا�ضي يف ثالث واليات �شمالية،
والتي خلفت ع�شرات القتلى.
وقالت ال�شرطة النيجريية �إنها ن�شرت قوة �إ�ضافية
حول �أبوجا لتعزيز الأمن ،بعد �أيام من ورود تقارير
حملية ع��ن هجوم على نقطة تفتي�ش بالقرب من
العا�صمة.
���س��ي��ك��ون الأم������ن ق�����ض��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة ع��ن��دم��ا ي�صوت
النيجرييون الختيار رئي�س جديد يف فرباير �شباط
خلالفة بخاري ،الذي ال ي�ستطيع خو�ض االنتخابات
مرة �أخ��رى بعد �أن ق�ضى فرتتني وهو ما ي�سمح به
الد�ستور.
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ملاذا ت�ص ّعد حركة ال�شباب عملياتها الإرهابية يف القرن الأفريقي؟ ارتفاع ح�صيلة قتلى �أكرب حريق غابات يف كاليفورنيا
•• عوا�صم-وكاالت

ُق�� ِت��ل م��دن��ي��ان ع��ل��ى الأق����ل و�أ�صيب
�آخرون بجرو ٍح �إثر انفجار ا�ستهدف،
�صباح الثالثاء� ،سيارة ع�سكرية يف
العا�صمة مقدي�شو ،بعد �ساعات من
حتذير �أمريكي مِ ن ت�صاعد ن�شاط
احل��رك��ة امل��وال��ي��ة لتنظيم القاعدة
الإرهابي يف ال�صومال و�إثيوبيا.
���ش��ه��د ال�����ص��وم��ال ع��م��ل��ي��ة �إرهابية
ب���ا����س���ت���ه���داف ����س���ي���ارة ع�����س��ك��ري��ة يف
ال��ع��ا���ص��م��ة مقدي�شو ن��ت��ج ع��ن لغم
�أر�����ض����ي زرع ب��ج��ان��ب ال���ط���ري���ق يف
ت��ق��اط��ع “ترابونكا” يف مديرية
“هودون” و�سط مقدي�شو.
ك��ذل��ك ���ش��ه��دت م��ن��اط��ق يف مدينة
“حما�س” يف �إقليم هريان بو�سط
ال�����ص��وم��ال ،ا���ش��ت��ب��اك��ات ك��ب�يرة بني
اجلي�ش ال�صومايل وعنا�صر حركة
ال�شباب الإرهابية ،ا�ستخدمت فيها
الأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة ،و�سط
�أنباء عن �سقوط قتلى وجرحى.
� ً
أي�ضا �شنت حركة ال�شباب هجو ًما
ريا على قاعدة للجي�ش الكيني
خط ً
يف مدينة مانديرا ب�إقليم �شمايل
�شرقي كينيا ،مما �أ�سفر عن وقوع
�إ�صابات يف �صفوف اجلي�ش الكيني.
و ُن���� ّف����ذ ال���ه���ج���وم ب���ق���ذائ���ف الهاون
وق����اع����دة ل��ل��ج��ي�����ش ال��ك��ي��ن��ي تقوم
ب��دوري��ات على احل���دود يف منطقة
كونتون بالقرب من منطقة قوروف
ه��رار يف مدينة م��ان��دي��را باملنطقة
ال�شمالية ال�شرقية من كينيا.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ���ض��ب��اط باجلي�ش

ال��ك��ي��ن��ي حت���دث���وا ل��و���س��ائ��ل �إع��ل�ام
حملية �إنهم �أحبطوا هجوم حركة
ال�شباب ،ويقومون بعمليات بحث
ع���ن امل��ه��اج��م�ين ال���ذي���ن ي�����ش��ت��ب��ه يف
�أن��ه��م لي�سوا بعيدين ع��ن منطقة
الهجوم.
وق���ب���ل �أي�������ام ،وج����ه ق���ائ���د القيادة
الأمريكية يف �إفريقيا “�أفريكوم”
املنتهية والي��ت��ه ،اجل�ن�رال �ستيفن
ت��اون�����س��ن��د ،حت����ذي���� ًرا م���ن هجمات
حركة ال�شباب على �إثيوبيا.
وقدّم اجلرنال �ستيفن وزارة الدفاع
الأم�يرك��ي��ة ،ت��ق��ري�� ًرا ع��ن الهجمات
الأخرية التي �شنتها حركة ال�شباب
يف املنطقة ال�صومالية ب�إثيوبيا،
ق���ائ�ًل�اً �إن ال��ت��ن��ظ��ي��م ل���دي���ه خطة
ل��ل��ه��ج��وم م����رة �أخ������رى يف �إثيوبيا
شريا
خ��ل��ال الأ����ش���ه���ر امل���ق���ب���ل���ة ،م� ً
�إىل �أهمية التنبه بهذه الهجمات
اجلديدة.
ه��اج��م��ت ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب املت�شددة
ال����ق����وات احل���ك���وم���ة يف ال�صومال
ث�لاث م��� ّرات يف �شهر يوليو ،وقتل
�أكرث من � 300شخ�ص؛ من بينهم
�أع�ضاء يف التنظيم الإرهابي.
و�أ�ضاف قائد “�أفريكوم” �أنه “لي�س
من قبيل ال�صدفة ،بعد �أقل من عام
من دعوة قائد حركة ال�شباب �أحمد
ديري ،بزيادة الرتكيز على الهجمات
خارج ال�صومال وا�ستهداف امل�صالح
الغربية ،يف القرن الإفريقي ،جاءت
الهجمات على �إثيوبيا».
وت�شن حركة ال�شباب التابعة �إىل
تنظيم القاعدة حر ًبا يف ال�صومال

•• يريكا�-أ ف ب

م��ن��ذ ن��ح��و  15ع���ا ًم���ا ،وي��ق��در عدد
مقاتليها مبا ي�تراوح بني  7و12
�ألف مقاتل وتنفق  24مليون دوالر
�سنو ًّيا.
وف�� ًق��ا مل���ؤ���ش��ر الإره����اب ال��ع��امل��ي لعام
 2022ن�����ش��ر يف م���ار����س املا�ضي،
ت��ع��د ال�����ص��وم��ال م���ن �أك��ث�ر ال����دول
الإف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن عنف
اجل��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة ،والن�شاط
الإرهابي يف القارة ال�سمراء.
ويف ظل ت�صاعد التهديدات الأمنية
من قبل حركة ال�شباب الإرهابية،
ق�������رر ال����رئ����ي���������س الأم���ي���رك�������ي جو
بايدن �إع��ادة ن�شر القوات اخلا�صة
الأمريكية ملحاربة حركة ال�شباب يف
ال�صومال والقرن الإفريقي.
وق���رار ب��اي��دن ج��اء يف �أع��ق��اب قرار
ب���الإج���م���اع مل��ج��ل�����س الأم������ن التابع

ل��ل���أمم امل���ت���ح���دة ب��امل�����ص��ادق��ة على
مهمة االحتاد الأفريقي االنتقالية
اجل��دي��دة يف ال�����ص��وم��ال ،وتفوي�ض
بعثة االحت��اد الأفريقي االنتقالية
يف ال�صومال ( )ATMISالتخاذ
�إجراءات �ضد القاعدة و”داع�ش».
يقول املحلل ال�سيا�سي ال�صومايل
امل���ت���خ�������ص�������ص يف �������ش�������ؤون ال����ق����رن
الأف�����ري�����ق�����ي ،ن���ع���م���ان ح�������س���ن� ،إن
املواجهات وعمليات حركة ال�شباب
ت�����ص��اع��دت يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ��ي��رة،
وهناك تفجريات يومية يف مناطق
متفرقة يف البالد ،يتبناها التنظيم
املت�شدد.
و�أ�����ض����اف ن��ع��م��ان �أن التحذيرات
الأم�ي�رك���ي���ة ت�����ش��ك��ل م����ؤ����ش��� ًرا على
ت�����ص��اع��د ال��ع��م��ل��ي��ات الإره���اب���ي���ة يف
ال�صومال والقرن الأفريقي ،الف ًتا

�إىل �أن ق����رار �إدارة ب��اي��دن ب�إعادة
ن�شر ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة الأمريكية
ي�شكل دع�� ًم��ا ملقدي�شيو يف مواجهة
اجلماعات الإرهابية.
و�أو�ضح اخلبري ال�صومايل ،تخو�ض
ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب ح���ر ًب���ا يف الداخل
ال���������ص����وم����ايل ل��ت��ع��ظ��ي��م وج����وده����ا
ومكانتها يف ظل التغري ال�سيا�سي يف
مقدي�شيو وتويل الرئي�س املنتخب
ح�������س���ن ����ش���ي���خ حم�����م�����ود ،مقاليد
ال�سلطة ،واتباع نهج �أكرث حز ًما مع
اجلماعات الإرهابية.
لكن �أو�ضح �أن حركة ال�شباب تعي�ش
حالة من ال�ضعف ونزيف القيادات،
مع ال�ضربات املكثفة التي وجهتها
لها القوات احلكومية ،واال�ستهداف
الأم�ي�رك���ي ل��ق��ي��ادات احل��رك��ة عرب
الطائرات امل�سرية.

قتل �أربعة �أ�شخا�ص على الأق��ل يف حريق غابات اجتاح
والية كاليفورنيا ،كما �أعلنت ال�سلطات الثالثاء ،حمذرة
من �أن ح�صيلة �ضحايا �أ�سو�أ حريق ت�شهده الوالية هذا
العام قد ترتفع �أكرث.
وجلبت الأم��ط��ار والطق�س ال��ب��ارد بع�ض ال��راح��ة ملئات
الإطفائيني الذين يقاتلون حلماية بلدة يريكا التي
يبلغ عدد �سكانها � 8000شخ�ص ،لكن الكلفة الب�شرية
للحريق كانت تتزايد.
وق��ال��ت ك��ورت��ن��ي ك��راي��در الناطقة با�سم �إدارة �شرطة
مقاطعة �سي�سكييو لوكالة فران�س بر�س “هناك �أربع
وفيات م�ؤكدة وقد يرتفع هذا العدد».
وع�ثر على اثنني م��ن القتلى يف �سيارة الأح���د ،ويبدو
�أنهما احرتقا بنريان احلريق �أثناء حماولتهما الفرار.
ومل ت��رد تفا�صيل عن القتيلني الآخ��ري��ن .وطلب من
ثالثة �آالف �شخ�ص على الأقل �إخالء منازلهم يف بلدة
كالماث ريفر وحميطها فيما د ّمرت  100من�ش�أة.
و�أ�ضافت كرايدر “هدفنا اليوم هو التوا�صل ب�شكل فعال
مع ال�سكان ونطلب منهم االن�صياع لأوام��ر الإخالء.
�أولويتنا هي حماية الأرواح واملمتلكات».
و�أ���ش��ارت �إدارة مكافحة احلرائق يف الوالية (كالفاير)
�إىل �أن حت�سن الأح���وال اجلوية خ�لال الليل �ساهم يف
احلد من انت�شار حريق “ماكيني” لكن الغطاء النباتي
ما زال جافا وعر�ضة لل�صواعق.
و�أو���ض��ح��ت “التهديد امل�ستمر ب��ال��ع��وا���ص��ف الرعدية
والرياح القوية غري املنتظمة امل�صاحبة لها قد ي�ؤديا
�إىل انت�شار احلريق يف �أي اتجّ اه».
واحلريق الذي ا�شتعل يف غابة كالماث الوطنية قرب
احل��دود مع والي��ة �أوري��غ��ون ،هو الأك�بر يف كاليفورنيا
ه��ذا ال��ع��ام ،وق��د �أت��ى حتى الآن على ق��راب��ة 22600
هكتار.
وك�����ان الإط���ف���ائ���ي���ون ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى اح����ت����واء انت�شاره
با�ستخدام جرافات لإحداث حواجز ملنع امتداد النريان
حول يريكا.

اكتمال تفتي�ش ال�سفينة املحملة باحلبوب الأوكرانية
•• ا�سطنبول�-أ ف ب

ا�ستكمل خرباء �أتراك ورو�س و�أوكرانيون
الأرب��ع��اء ب��ال��ق��رب م��ن ا�سطنبول تفتي�ش
ال�سفينة املحملة ب�أول �شحنة من احلبوب
الأوك���ران���ي���ة م��ن��ذ ال��غ��زو ال��رو���س��ي يف 24
���ش��ب��اط/ف�براي��ر ،تطبيقا الت��ف��اق �أب���رم يف
متوز/يوليو بني كييف ومو�سكو لتخفيف
وط�أة الأزمة الغذائية العاملية.
ا�ستغرق تفتي�ش ال�سفينة �أق��ل من �ساعة
ون�صف ،بح�سب مرا�سل فران�س بر�س.
و�أعلنت وزارة الدفاع الرتكية لل�صحفيني
الأرب���ع���اء �أن����ه ب��اك��ت��م��ال عملية التفتي�ش
“�ستتمكن ال�����س��ف��ي��ن��ة م���ن ع��ب��ور م�ضيق
البو�سفور للتوجه �إىل لبنان».وظهرت
�سفينة ال�����ش��ح��ن “رازوين” ال��ت��ي ترفع
علم �سرياليون ،عند ال�شواطئ ال�شمالية
لإ�سطنبول على البحر الأ���س��ود الثالثاء
ب��ع��د ي���وم ع��ل��ى م��غ��ادرت��ه��ا م��ي��ن��اء �أودي�سا
الأوكراين متوجهة �إىل طرابل�س يف لبنان
وعلى متنها � 26أل��ف ط��ن م��ن الذرة.مت
نقل نحو ع�شرين خ��ب�يراً ومنتدبني من
االمم امل��ت��ح��دة �إىل �سفينة ال�شحن على
م�ت�ن ق���ارب�ي�ن وج����رى ت��ف��ت��ي�����ش ال�سفينة
طبقا ل��رغ��ب��ة رو���س��ي��ا ال��ت��ي ت��ري��د الت�أكد
يف ال��ت���أك��د م��ن طبيعة ال�شحنة.وغادرت
���ش��ح��ن��ات ح���ب���وب �أوك����ران����ي����ا م���ن���ذ بداية
ال��ه��ج��وم ال��رو���س��ي ،لكن م��ن بريديان�سك
(ج��ن��وب ���ش��رق) ال��واق��ع��ة على بحر �آزوف
وه�����ي م��ن��ط��ق��ة ي��ح��ت��ل��ه��ا ال����رو�����س.وق����ال
الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي
يف خطابه اليومي م�ساء الثالثاء “هدفنا
الآن ه���و االن��ت��ظ��ام ( )...اال�ستمرارية
واالنتظام مبد�أ �ضروري مل�ستهلكي �إنتاجنا
الزراعي” ،مدينا “الدولة الإرهابية”

الرو�سية التي “ت�سببت ب�أزمة الغذاء من
�أج���ل ا���س��ت��خ��دام احل��ب��وب وال����ذرة والزيت
�أ�سلحة».و�صرح وزير اخلارجية الأوكراين
دم���ي�ت�رو ك��ول��ي��ب��ا �أن � 16سفينة �أخ���رى
حمملة باحلبوب “تنتظر دورها” ملغادرة
ميناء �أودي�سا الرئي�سي الواقع على البحر
الأ����س���ود وك���ان ي���ؤم��ن ق��ب��ل احل���رب �ستني
باملئة من ن�شاط املوانئ يف البالد.وي�سمح
االتفاق ال��ذي وقعته رو�سيا و�أوكرانيا يف
 22متوز/يوليو بو�ساطة تركيا ورعاية
الأمم امل��ت��ح��دة ،با�ستئناف ال�شحنات �إىل
الأ���س��واق العاملية من احلبوب الأوكرانية
املتوقفة منذ الغزو الرو�سي,
وت��ن�����ص ال��وث��ي��ق��ة خ�����ص��و���ص��ا ع��ل��ى �إن�شاء
مم�����رات �آم���ن���ة ل��ل�����س��م��اح ب����إب���ح���ار ال�سفن
التجارية يف البحر الأ�سود وت�صدير بني
ع�شرين و 25مليون ط��ن م��ن احل��ب��وب.

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدان �شهادة �أ�سهم

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م ����ص���ادرة من
ال�شركة العاملية القاب�ضة (�أ�سماك)
با�سم:عدنان �سامل �أحمد خريطان
 رق����م ال�شهادة1716798: ع���دد الأ�سهم��� 2400:س��ه��م ,م���ن ي��ج��ده��ا ع��ل��ي��ه ت�سليمها اىل
ال�شركة املذكورة اعاله او االت�صال
بالرقم0506555147:

ف����ق����دت �����ش����ه����ادة �أ�����س����ه����م �����ص����ادرة
م���ن ال�����ش��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة القاب�ضة
(�أ����س���م���اك) ب��ا���س��م:حم��م��د عدنان
����س���امل �أح����م����د خ���ري���ط���ان  -رقم
ال�شهادة - 1716799:عدد
الأ�سهم���� 1200:س���ه���م  ,من
يجدها عليه ت�سليمها اىل ال�شركة
امل������ذك������ورة اع����ل���اه او االت�������ص���ال
بالرقم0506555147:

وق��ال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي
بي�سكوف “دعونا ن�أمل يف �أن تنفذ جميع
الأط�����راف االت��ف��اق��ات و�أن تعمل الآليات
ب�شكل فعال».
ومت توقيع اتفاق مماثل ي�ضمن لرو�سيا يف
الوقت نف�سه ت�صدير منتجاتها الزراعية
و�أ���س��م��دت��ه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن العقوبات
الغربية.
ويفرت�ض �أن ي�ساعد االتفاقان يف تخفيف
�أزم��ة ال��غ��ذاء العاملية الناجمة عن ارتفاع
�أ�سعار املواد الغذائية يف عدد من �أفقر دول
العامل.
ميدانيا� ،أك��د اجلي�ش الرو�سي يف بيان �أن
“�صواريخ عالية الدقة” دمرت يف منطقة
لفيف (غرب)“ ،م�ستودع �أ�سلحة وذخرية
�أج��ن��ب��ي��ة مت ت�سليمها ل��ن��ظ��ام ك��ي��ي��ف من
بولندا».

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /جا�سم الدين
ف����اروق اح��م��د  ،بنغالد�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��������م ()A00077212
م���ن ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�سليمه
اىل ���س��ف��ارة ب��ن��غ�لاد���ش او
�أقرب مركز �شرطة.

يف حزيران/يونيو املا�ضي� ،أك��دت مو�سكو
تدمري م�ستودع �أ�سلحة �سلمه حلف �شمال
الأطل�سي يف غرب �أوكرانيا ،وهي منطقة
نادرا ما تعر�ضت ل�ضربات رو�سية.
�أك���د ���س�لاح اجل��و الأوك�����راين ال��ث�لاث��اء �أن
القوات الرو�سية �أطلقت ثمانية �صواريخ
ك�����روز م���ن ب��ح��ر ق���زوي���ن ع��ل��ى الأرا����ض���ي
الأوك����ران����ي����ة� ،أح����ده����ا “�أ�صاب جممعا
للدفاع اجلوي يف منطقة لفيف” يف غرب
البالد .و�أكد هذا امل�صدر �أنه مت اعرتا�ض
ال�صواريخ ال�سبعة الأخرى.
وكتب حاكم املنطقة مك�سيم كوزيت�سكي يف
تغريدة على تويرت “لي�ست هناك معلومات
عن �ضحايا حمتملني يف الوقت احلايل».
يف ميكوالييف البلدة القريبة من اجلبهة
يف جنوب �أوكرانيا�ُ ،سمع دوي “انفجارات
قوية” حوايل ال�ساعة اخلام�سة الأربعاء،

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و  /حممد
ع��ب��دال��ع��ل��ي��م م��ع�ين احل���ق ،
بنغالد�ش اجلن�سية  -جواز
�سفره رقم ()BP0525351
م���ن ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�سليمه
اىل ���س��ف��ارة ب��ن��غ�لاد���ش او
�أقرب مركز �شرطة.

ك���م���ا ك���ت���ب رئ���ي�������س ال���ب���ل���دي���ة �أولك�سندر
�سينكيفيت�ش على تطبيق تلغرام.
ويف منطقة خري�سون املجاورة� ،أول مدينة
ك�برى �سيطر عليها اجلي�ش الرو�سي ،يف
الثالث من �آذار/م��ار���س “ال ي��زال الو�ضع
متوترا».
ل��ك��ن �أوك��ران��ي��ا ال��ت��ي ت��ق��ود ح��ال��ي��ا هجوما
م�����ض��ادا يف اجل��ن��وب �أع��ل��ن��ت ال��ث�لاث��اء �أنها
ا�ستولت على �أكرث من  53بلدة هناك.
يف املنطقة نف�سها� ،أعلن �أولك�سندر فيلكول
رئي�س الإدارة الع�سكرية يف كريفي ريه
م��ق��ت��ل م��دن��ي�ين ك���ان���ا يف ح��اف��ل��ة �صغرية
ي��ح��اوالن م��غ��ادرة قرية �ستارو�سيليا التي
ي�سيطر عليها الرو�س .ومت اجالء خم�سة
ا���ش��خ��ا���ص �آخ���ري���ن م���ن ب��ي��ن��ه��م جريحان
�أ�صابتهما خطرية ونقال اىل امل�ست�شفى.
وامل���دف���ع���ي���ة ع���ام���ل ح���ا����س���م يف ال����ن����زاع يف
�أوك���ران���ي���ا .وي��خ��و���ض اجل��ي�����ش��ان الرو�سي
والأوك������راين ال��ل��ذان ي���ت���زودان ب��ك��ل �أن���واع
ال��ق��ذائ��ف ،ح��رب ا���س��ت��ن��زاف على م�ستوى
الذخرية.
�أعلنت ال��والي��ات املتحدة ال��دول��ة الكربى
ال��داع��م��ة لأوك���ران���ي���ا ع��ن �إر����س���ال �أ�سلحة
ج��دي��دة �إىل كييف بقيمة  550مليون
دوالر ،لت�صل بذلك م�ساعدتها الع�سكرية
�إىل �أك��ث�ر م���ن ث��م��ان��ي��ة م���ل���ي���ارات دوالر.
و�ست�شمل ه��ذه امل�ساعدات ذخ�يرة ملن�صات
�صواريخ “هيمار�س” و� 75أل��ف قذيفة
عيار  155ملم.
ات��ه��م امل�ست�شار الأمل�����اين �أوالف �شولت�س
الأربعاء رو�سيا ب�أنها م�س�ؤولة عن عرقلة
ت�سليم ت��ورب�ين م��وج��ود ح��ال��ي��ا يف �أملانيا
وال ميكن ت�شغيل خط �أنابيب الغاز نورد
�سرتمي ب�شكل طبيعي من دونه ،كما تقول
مو�سكو.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /علي ابراهيم
حم��م��د احل����وارن����ه  ،االردن
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����������م ()428900O
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0506556517

ف��ق��د امل���دع���و  /هيوجنجون
ت�����ش��وى  ،ج��م��ه��وري��ة كوريا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق���م ()93535362M
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0508258347

وقالت �شريي مار�شيتي-بريو ل�صحيفة “لو�س �أجنلي�س
تاميز”“ ،عندما غادرنا (املنزل) كان كل �شيء م�شتعال.
حدث ذلك ب�سرعة كبرية .مل نتمكن من التنف�س ومل
نتمكن من ر�ؤية �شيء».
من جانبه ،قال �شخ�ص يقطن املنطقة امل�شمولة ب�أوامر
الإخالء هو رافايل فرانكو لوكالة فران�س بر�س “�أحاول
ال�صمود وعدم الإ�سراع يف املغادرة لأنني �أ�ساعد والدتي.
�صحتها اجل�سدية ال ت�سمح لها بالتحرك».
وتابع “�إذا ر�أي��ت احلريق ي�صل �إىل التلة حيث نعي�ش،
���س��ن���أخ��ذ ك���ل م���ا ب��و���س��ع��ن��ا ح��م��ل��ه يف ال��ل��ح��ظ��ة الأخ��ي�رة
ونهرب».
وت�شهد كاليفورنيا ،كما ه��ي احل��ال يف معظم مناطق
غرب الواليات املتحدة� ،أ�سو�أ موجة جفاف ت�ضربها منذ
�أكرث من �ألف عام.
وت��رك اجل��ف��اف ال��ذي يفاقمه تغري امل��ن��اخ الناجم عن
الن�شاطات الب�شرية الأري���اف عر�ضة حلرائق الغابات
ال��ت��ي ت��ن��دل��ع ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ،م���ا ي��زي��د م���ن حرارتها
و�سرعتها وحجم الدمار الناجم عنها.
وق��ال ديني�س ب�يرن��ز ،حملل �سلوك احل��رائ��ق يف فريق
كاليفورنيا امل�شرتك بني الوكاالت لإدارة احل��وادث� ،إن
هناك احتماال بحدوث عوا�صف رعدية وهطول �أمطار
غزيرة الثالثاء ما قد مينح الإطفائيني الهام�ش الذي
يبحثون عنه.
و�أ�ضاف “ال نتوقع �أي حترك كبري للحريق لكن ما زال
ب�إمكاننا ر�ؤية �أل�سنة ن�شطة».
وت���اب���ع “اليوم ل��دي��ن��ا ج���و رط���ب ج���دا ون��ت��وق��ع بع�ض
ال��ع��وا���ص��ف ال��رع��دي��ة ال�����ش��دي��دة .م��ع الأح����وال اجلوية
ال��راه��ن��ة ،نحن على ثقة ت��ام��ة يف �أن��ن��ا �سنحقق بع�ض
النجاح».
وي�أتي احلريق ال��ذي ينت�شر �سريعا بعدما دمر حريق
“�أوك” ق���رب م��ن��ت��زه يو�سيميتي ال��وط��ن��ي ق��ب��ل �أي���ام
ع�شرات املباين و�أجرب �آالف الأ�شخا�ص على الفرار.
وما زال انتهاء مو�سم احلرائق يف كاليفورنيا يحتاج �إىل
�أ�شهر.

تزايد موجات احلر يف الهند
مع انخفا�ض الوفيات

•• نيودلهي-رويرتز

قالت احلكومة الهندية �أم�س الأربعاء �إن درجات احلرارة ارتفعت خالل فرتة
الرياح املو�سمية يف الهند ه��ذا القرن و�إن البالد قد ت�شهد تكرارا ملوجات
احلر ب�شكل متزايد يف امل�ستقبل ،لكنها �أ�ضافت �أن الوفيات املرتبطة باحلر
انخف�ضت يف ال�سنوات الأخرية.
وكانت درج��ات احل��رارة يف مار�س �آذار
هي الأعلى يف الهند يف �أكرث من قرن.
وارتفعت درج��ات احل��رارة ب�شكل غري
عادي يف �أبريل ني�سان ومايو �أيار �أي�ضا
ب�سبب تغري امل��ن��اخ ب��الأ���س��ا���س .وتقول
احلكومة �إن موجات احلر �شائعة بني
�أبريل ني�سان ويونيو حزيران.
وق�����ال وزي�����ر ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا
وعلوم الأر�ض جيتندرا �سينغ للربملان
“تبني �أن م��ت��و���س��ط درج����ة احل����رارة
خالل فرتة الرياح املو�سمية ارتفع يف
العقدين املا�ضيني».
وت��اب��ع “ارتفاع درج��ة ح���رارة املحيط
ال��ه��ن��دي وت��ك��رار الأح����داث املناخية املرتبطة ب��ظ��اه��رة النينو ب�شكل �أكرب
يف امل�ستقبل قد ي���ؤدي �إىل زي��ادة تواتر موجات احل��ر وا�ستمرارها لفرتات
طويلة يف الهند».وقال �سينغ �إن متو�سط درجة احلرارة يف الهند خالل فرتة
الرياح املو�سمية من يونيو حزيران �إىل �سبتمرب �أيلول ارتفع �إىل ما يقرب
من  28.4درجة مئوية العام املا�ضي من �أقل من  28درجة مئوية يف عام
.2001ومع ذلك ،فقد انخف�ضت الوفيات ب�سبب موجات احلر يف ال�سنوات
الأخرية ،وفقا للبيانات التي قدمها �سينج لنواب الربملان والتي ا�ست�شهدت
بتقارير �صحفية.وبداية من هذا العام وحتى يوليو حزيران� ،سجلت الهند
 24وفاة ب�سبب احلر فيما مل ت�سجل �أي وفيات العام املا�ضي ب�أكمله مقارنة
مع  25وفاة يف عام  2020ومعدل وفيات مرتفع على مدى عدة �سنوات
بلغ  505يف .2019
ومل يذكر الوزير �سبب انخفا�ض عدد القتلى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.
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ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )63,258.51دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 20040خ�صو�صي � /9/أبوظبي ) من نوع ( تويوتا كامري _
�صالون ) موديل ( _ )2019لون (ابي�ض ل�ؤل�ؤي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

اخلميس  4أغسطس  2022م  -العـدد 13611
2022 - Issue No 13611

August

4

املال والأعمال

Thursday

القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر  2022تناق�ش حماور الطاقة والأمن الغذائي وال�شباب �سبتمرب املقبل بدبي
•• دبي-وام:

14

تنظم هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي واملنظمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�����ض��ر حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه
اهلل” يومي  28و � 29سبتمرب املقبل يف مركز دبي
التجاري العاملي ال��دورة الثامنة من القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر .
وتناق�ش القمة العاملية عدداً من املحاور الرئي�سية
مثل الطاقة والتمويل والأم���ن الغذائي وال�شباب
وغريها من املو�ضوعات التي ت�سهم يف دفع م�سرية

ال��ت��ح��ول نحو االق��ت�����ص��اد الأخ�����ض��ر وت�سريع عجلة
التنمية امل�ستدامة.
وتركز القمة على �إزالة الكربون من �أنظمة الطاقة
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��م��ار���س��ات البيئية واالجتماعية
وحوكمة ال�شركات وج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات لتحقيق
التنمية اخل�ضراء وتعزيز التنقل امل�ستدام و�شبكات
ال��ن��ق��ل امل�����س��ت��دام��ة و���ض��م��ان بيئة ع��م��ران��ي��ة تواكب
التغريات امل�ستقبلية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم
التحول نحو م�ستقبل منخف�ض الكربون وتوفري
�سال�سل قيمة قوية ومرنة و�إ�شراك اجليل القادم يف
جعل احلياد الكربوين حقيقة واقعة.
وق����ال م��ع��ايل �سعيد حم��م��د ال��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س

املجل�س الأع��ل��ى للطاقة يف دب��ي والع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئي�س
القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر“ :تن�سجم �أهداف
القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر مع التوجيهات
ال�سامية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” ب�����ض��رورة حتقيق التوازن
بني النمو االقت�صادي وا�ستدامة امل��وارد الطبيعية
والبيئية.
ك��م��ا ت��دع��م ال��ق��م��ة ج��ه��ود دول���ة الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ال���س��ت�����ض��اف��ة ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة والع�شرين
مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية

ب�ش�أن تغري املناخ /كوب  /28يف مدينة �إك�سبو دبي
ع���ام  ،2023وم�����س��اع��ي ال���دول���ة لتحقيق �أه���داف
التنمية امل�ستد
ام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ل��ع��ام  ،2030وا�سرتاتيجية
دبي للطاقة النظيفة  2050وا�سرتاتيجية احلياد
ال��ك��رب��وين  2050لإم����ارة دب���ي ل��ت��وف�ير 100%
من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�صادر الطاقة
النظيفة بحلول العام .2050
ومنذ �إطالقها ع��ام  2014حققت القمة تطوراً
و�إجن���ازات هامة من خ�لال تبني �سيا�سات وخطط
وم��ب��ادرات لتعزيز التعاون ال���دويل ب�ين امل�شاركني
من قادة الأعمال واخلرباء العامليني من القطاعني

العام واخلا�ص ”.و�أ���ض��اف معاليه“ :هناك حاجة
ملحّ ة لإح���داث تغيريات �سريعة وج��ذري��ة و�شاملة
يف توزيع الطاقة على م�ستوى العامل و�آليات تدفق
ر�ؤو�س الأموال ومن ال�ضروري �أي�ضاً �إعادة النظر يف
قطاع النقل وطرق التخل�ص من النفايات وتوطيد
�أوا����ص���ر ال��ت��ع��اون ب�ين امل��ج��ت��م��ع��ات والأف������راد لبناء
م�ستقبل م�ستدام و�إيجاد حلول م�ستدامة للتحديات
التي ت�ؤرق العامل .وتعد القمة من�صة ا�سرتاتيجية
لدعم التعاون الدويل يف مواجهة التحديات العاملية
وتعزيز التنمية امل�ستدامة واال�ستثمارات يف جمال
االقت�صاد الأخ�ضر وت�شجيع تبني �سيا�سات وخطط
ومبادرات فعالة يف هذا ال�ش�أن”.

ل�ضمان تطبيق �سيا�سة الإمارات لالقت�صاد الدائري على م�ستوى كافة القطاعات

«التغري املناخي والبيئة» تطلق �سل�سلة اجلل�سات احلوارية «مرونة االقت�صاد الدائري»

�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
«�أدنيك» تفتح باب الت�سجيل يف معر�ضي
«�آيدك�س» و«نافدك�س» 2023
•• �أبوظبي-الفجر:

•• دبي -وام :

�أطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة �سل�سلة
اجل��ل�����س��ات احل����واري����ة “مرونة االقت�صاد
الدائري” ،بهدف توفري من�صة اجتماعات
ل��ك��اف��ة اجل��ه��ات املعنية و�أ���ص��ح��اب امل�صلحة
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل��ب�رات وب��ن��اء القدرات
وا�ستك�شاف فر�ص تعزيز ممار�سات االقت�صاد
الدائري يف القطاعات ذات الأولوية ،وذلك
يف �إطار جهودها لتعزيز منظومة االقت�صاد
الدائري يف دولة الإمارات.
وك��ج��زء م��ن ه��ذه ال�سل�سلة احل��واري��ة التي
ت�����س��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة االقت�صادية
امل�������س���ت���دام���ة ،ن��ظ��م��ت ال��������وزارة ور����ش���ة عمل
متخ�ص�صة ل��ق��ط��اع الأغ���ذي���ة وامل�شروبات
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع جم��م��وع��ة �أع���م���ال �صناعة
الأغ���ذي���ة وامل�����ش��روب��ات يف الإم�����ارات يف مقر
ُغ����رف دب����ي ،ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ف��ه��م م�شرتك
لالقت�صاد الدائري يف ما يتعلق بهذا القطاع
احل���ي���وي ،وم��ن��اق�����ش��ة امل����ب����ادرات وامل�شاريع
احلالية واملحتملة م�ستقب ً
ال يف هذا املجال،
وال���ت���ع���رف ب�����ش��ك��ل �أو�����س����ع ع��ل��ى التحديات
ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم االقت�صاد
الدائري.

���ش��ارك يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل  120مم��ث�لا عن
ال�����ش��رك��ات وامل���ؤ���س�����س��ات و�أ���ص��ح��اب امل�صلحة
يف ق���ط���اع الأغ�����ذي�����ة وامل���������ش����روب����ات مب����ا يف
ذل���ك امل�����ص��ن��ع�ين وجت����ار اجل��م��ل��ة والتجزئة
وامل���وزع�ي�ن ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أع�����ض��اء جمل�س
الإم�������ارات ل�لاق��ت�����ص��اد ال����دائ����ري ،وممثلني
عن اجلهات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية
امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���ق���ط���اع وع������دد م����ن امل�ؤ�س�سات
البحثية والأك��ادمي��ي��ة.وق��ال��ت معايل مرمي
ب��ن��ت حم��م��د ���س��ع��ي��د ح����ارب امل���ه�ي�ري وزي���رة
التغري املناخي والبيئة �إن مفهوم االقت�صاد
الدائري يكت�سب يوماً بعد الآخر زخما عاملياً
يف مقابل منظومة االقت�صاد �أو الت�صنيع
االعتيادي التي تعتمد على ت�صنيع املنتجات
وا�ستخدامها ثم التخل�ص منها ،والتي تعد
غري فعاله وغري م�ستدامة ،يف مقابل فوائد
املنظومة ال��دائ��ري��ة االق��ت�����ص��ادي��ة والبيئية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ومنها رف��ع ك��ف��اءة ا�ستخدام
املوارد وتقليل �أو حتى الق�ضاء على النفايات
والتلوث ب�شكل نهائي وتعزيز ا�ستدامة بيئة
االع��م��ال ،وخلق وظ��ائ��ف ج��دي��دة ،وحت�سني
ال�صحة ال��ع��ام��ة ،م�شرية �إىل �أن االقت�صاد
الدائري يعد كذلك جزءاً حيوياً من جهود
دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات

املختلفة ،مما ي�ساهم يف ت�سريع وترية العمل
للو�صول للحياد املناخي بحلول .2050
ول��ف��ت��ت م��ع��ال��ي��ه��ا �إىل �أن ت��ب��ن��ي واعتماد
مبادئ االقت�صاد الدائري يف قطاع الأغذية
وامل�������ش���روب���ات ال ي��دع��م ���س��ي��ا���س��ة االقت�صاد
الدائري لدولة الإمارات فح�سب ،بل ي�ساهم
�أي�ضا يف حتقيق العديد من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل �أه��داف مبادرتنا
الوطنية لفقد الأغذية وهدرها /نعمة./
وخالل فعاليات الور�شة� ،أطلق �صالح لوتاه،
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �أعمال �صناعة
الأغ���ذي���ة وامل�����ش��روب��ات يف الإم������ارات ،تقرير
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��زراع��ي��ة يف االم������ارات لعام
 ،2021والذي يحدد الدوافع املحلية لثورة
التكنولوجيا الزراعية التي توظف �أحدث
التقنيات جلعل الزراعة �أكرث ا�ستدامة.
وحتدث الأمني العام للمجموعة عن برنامج
ال��ت��دري��ب على االقت�صاد ال��دائ��ري لطالب
امل��دار���س ،ال��ذي طورته املجموعة بالتعاون
مع �شركة “لوتاه للوقود احليوي” ،ويهدف
�إىل ت��وع��ي��ة ال�����ش��ب��اب ب��االق��ت�����ص��اد الدائري
واال�����س����ت����دام����ة ،وحت���ف���ي���زه���م ع���ل���ى تطبيق
الدرو�س امل�ستفادة يف حياتهم اليومية.
و���ش��م��ل��ت ف���ع���ال���ي���ات ال����ور�����ش����ة ا�ستعرا�ض

جمموعة م��ن �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة
من �أع�ضاء جمموعة �أعمال �صناعة الأغذية
وامل�شروبات يف الإم��ارات ،تو�ضح م�ساهمتهم
يف رحلة االقت�صاد الدائري.
وحت�����ت ع����ن����وان “كيف مي���ك���ن لالقت�صاد
ال��دائ��ري �أن يجعل ال�شركات املحلية �أكرث
ق�����درة ع��ل��ى املناف�سة” ���ش��ه��دت فعاليات
ال��ور���ش��ة تنظيم جل�سة نقا�شية مفتوحه،
�أدارت���ه���ا كري�ستني م��وري�����س��ون ،حم��ل��ل �أول
ل��ل��ن��م��و الأخ�������ض���ر يف امل��ع��ه��د ال��ع��امل��ي للنمو
الأخ�������ض���ر  /GGGI/وج��م��ع��ت ممثلني
عن احلكومة وال�شركات امل�صنعة للأغذية
املحلية واملتعددة اجلن�سيات وجتار التجزئة
ال�ستك�شاف التحديات التي تواجه �شركات
امل�أكوالت وامل�شروبات يف دولة الإمارات و�سبل
معاجلتها ،ومت خاللها تقدمي باقة وا�سعة
من املعلومات العميلة ح��ول تطبيق مبادئ
االق��ت�����ص��اد ال���دائ���ري �ضمن ق��ط��اع الأغذية
وامل�����ش��روب��ات ،وحت�سني فهمهم للإجراءات
التي يجب عليهم اتخاذها لدعم االنتقال
نحو �أنظمة غذائية �أكرث دائرية.
واختتمت الور�شة فعالياتها بحوار تفاعلي
رك�����ز ع���ل���ى  4م����ن ب��ي�ن ��� 22س��ي��ا���س��ة متت
املوافقة عليها يف االجتماع الأخ�ير ملجل�س

«�سريفوميك�س» العاملية تتخذ املنطقة احلرة ملطارات �أبوظبي مقرا لأعمالها يف املنطقة
•• �أبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت املنطقة احل���رة مل��ط��ارات �أب��وظ��ب��ي� ،إحدى
ال�شركات التابعة ملطارات �أبوظبي� ،أنها �أ�صبحت
مقراً ل�شركة �سريفوميك�س العاملية لأنظمة حتليل
الغاز ،والتي ُتعد مزوداً حللول قيا�س الغاز املوثوقة
والدقيقة لل�صناعات يف جميع �أنحاء العامل.
و�س ُتقدم �سريفوميك�س اخلدمات الأ�سا�سية املتعلقة
بالغاز �إىل ال�سوق املحلية بينما تخدم ال�صناعات
الهامة من مقرها اجلديد داخ��ل املنطقة احل ّرة
ملطارات �أبوظبي والوحيد يف ال�شرق الأو�سط.
وت��ق��وم �سريفوميك�س بت�صميم وت�صنيع وتوزيع
جمموعة وا���س��ع��ة م��ن منتجات وخ��دم��ات حتليل
الغاز للقطاع ال�صناعي ،ي�شمل ذلك �أجهزة حتليل
االحرتاق ،ومعدات حتليل العمليات واالنبعاثات،
وتقنية اال�ست�شعار عن بُعد ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
اخلدمات والدعم واحللول املتكاملة دولياً.
وق��ال ع��ادل ال��ط��اه��ري ،نائب الرئي�س للمبيعات
وخ����دم����ات امل��ن��ط��ق��ة احل������رة يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة
مل��ط��ارات �أب��وظ��ب��ي :ي�سر املنطقة احل���رة ملطارات
�أبوظبي �أن ترحب ب�سريفومك�س �ضمن منظومة
�أعمالها املتنامية ،حيث تتما�شى حمفظة �أعمال
�سريفوميك�س و�سجلها احلافل يف تقدمي القيمة
للمتعاملني وم�ساعدتهم على النجاح مع املعايري
التي و�ضعناها لكل ال�شركات الراغبة يف �أن تتخذ
من املنطقة احلرة مقراً لها ،كما � ّأن اخلربة والكفاءة
التي تقدمها هذه ال�شركة املتخ�ص�صة ُتعد فريدة
على م�ستوى املنطقة ،الأم��ر ال��ذي حم�س فريق
�إدارة املنطقة احلرة ملطارات �أبوظبي ال�ستك�شاف
ف��ر���ص عمل ه��ذا ال�شريك على امل���دى الطويل.

الإم��������ارات ل�لاق��ت�����ص��اد ال����دائ����ري ،وتت�صل
بقطاع الأغذية وامل�شروبات ،و�شمل احلوار
 4ج��ل�����س��ات ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ،خ�����ص�����ص ك���ل حوار
منها ملناق�شة واح����دة م��ن ه���ذه ال�سيا�سات
الأرب��ع ،وحدد امل�شاركون يف كل جل�سة نطاق
وع��ن��ا���ص��ر ال�����س��ي��ا���س��ات واق�ت�رح���وا �سيا�سات
ج���دي���دة مل��ع��اجل��ة ال��ف��ج��وات امل��ح��ت��م��ل��ة ،كما
حدد امل�شاركون ،مبن فيهم ممثلي اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية ذات العالقة،
الإجراءات امل�ستقبلية و�أفاق التعاون لتعميم
مفهوم االقت�صاد الدائري يف القطاع.جدير
بالذكر �أن جمل�س ال���وزراء اعتمد يف العام
� 2021سيا�سة الإمارات لالقت�صاد الدائري
 ،2031 - 2021والتي ت�ضع �إط��اراً عاماً
لتحقيق الإدارة امل�����س��ت��دام��ة واال�ستخدام
ال��ف��ع��ال ل��ل��م��وارد الطبيعية يف ال��دول��ة من
خالل اعتماد �أ�ساليب اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدام ،وعقب اعتماد ال�سيا�سة مت ت�شكيل
جمل�س الإمارات لالقت�صاد الدائري ،ليتوىل
م�س�ؤولية الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة من
خ�ل�ال متابعة تنفيذ امل���ب���ادرات القطاعية
وحت��دي��د م���ؤ���ش��رات الأداء الرئي�سة للتقدم
املحرز ،ومواءمة اال�سرتاتيجيات االحتادية
واملحلية مع متطلبات ال�سيا�سة.

خالل الن�صف الأول من العام اجلاري

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ُينوع مبادراته وقنوات تعاونه
•• عجمان ـ الفجر

وباتخاذها م��ن املنطقة احل��� ّرة مل��ط��ارات �أبوظبي
م��ق��راً ل��ه��ا� ،ستتمكن ���ش��رك��ة ���س�يرف��وم��ي��ك�����س من
تقدمي حلول �أعمال تالئم احتياجات القطاعات
احليوية يف دولة الإمارات واملنطقة ب�شكل عام ،كما
�س ُتعزز فر�ص ال�شراكة مع املتعاملني احلاليني يف
املنطقة احل ّرة ملطارات �أبوظبي ،ممن هم بحاجة
�إىل املنتجات واخلدمات املتخ�ص�صة التي تقدمها
���س�يرف��وم��ي��ك�����س.وق��ال �أف�����ض��ل خ���ان ،امل��دي��ر العام
ل�شركة �سريفوميك�س ميدل �إي�ست  :يُعد ت�أ�سي�س
�سريفوميك�س يف املنطقة احلرة ملطارات �أبوظبي
�أح��دث خطوة تعك�س التزامنا بتو�سعة عملياتنا
الت�شغيلية يف ال�سوق املحلية والإقليمية ،وبف�ضل
امل��زاي��ا وال��دع��م ال���ذي قدمته لنا املنطقة احل ّرة
ملطارات �أبوظبي وما تت�ضمنه من فر�ص �أ�صبحت
مي��ك��ن��ن��ا م��ن تزويد
�أع��م��ال��ن��ا الآن يف و���ض��ع ج��ي��د ُ

املتعاملني اجل��دد واحلاليني عرب القطاعات ذات
الأول��وي��ة العالية ب�أحدث خدمات وحلول �أنظمة
حت��ل��ي��ل ال���غ���از.وب���ق���رب���ه���ا م���ن م���ط���اري���ن دوليني
يقعان يف كل من �أبوظبي والعني ،توفر املنطقة
احلرة ملطارات �أبوظبي ملتعامليها فر�ص ممار�سة
الأعمال التجارية مع الو�صول الكامل �إىل جانبي
العمليات اجل��وي��ة والأر���ض��ي��ة يف امل��ط��ار ،لتحقيق
�أهدافهم وامل�ساهمة يف منو قطاع الطريان وتنوّع
اقت�صاد �إمارة �أبوظبي.
ُ
ُي��ذك��ر � ّأن املنطقة احل��رة مل��ط��ارات �أب��وظ��ب��ي تقدم
ل�����ش��رك��ائ��ه��ا احل���ال���ي�ي�ن جم��م��وع��ة م���ن الفر�ص
واملزايا الفريدة واجلذابة ،والتي تت�ضمن موقعاً
ا���س�ترات��ي��ج��ي��اً ،و���س��ه��ول��ة ال��و���ص��ول �إىل الأ�سواق
الدولية ،وبنية حتتية متقدمة ،وحلوال لوج�ستية
متكاملة.

الذهب يرتفع �أكرث من  3دوالرات يف املعامالت الفورية
•• �أبوظبي  -وام:

ارتفعت �أ�سعار الذهب العاملية يف املعامالت الفورية جلل�سة �أم�س ،حمققة
مكا�سب ب���أك�ثر م��ن  3دوالرات ،فيما تراجعت العقود الآج��ل��ة للمعدن
الأ�صفر ومعادن نفي�سة �أخري.
ووفقا لبيانات الأ�سواق العاملية� ،صعدت �أ�سعار املعدن الأ�صفر يف املعامالت
الفورية بن�سبة � 0.19%أو ما يعادل  3.4دوالر �إىل  1764.8دوالر

للأون�صة ،وذلك بحلول ال�ساعة “  02:14م�سا ًء بتوقيت الإمارات .
وانخف�ضت العقود الآجلة للذهب ت�سليم �شهر دي�سمرب بن�سبة 0.51%
�أو ما يعادل  9.45دوالر لت�صل �إىل  1780.15دوالر للأون�صة.
وع��ل��ى �صعيد امل��ع��ادن النفي�سة الأخ�����رى ،انخف�ض ال��ب�لادي��وم بن�سبة
� 1.78%إىل  2053.02دوالر ،وتراجعت الف�ضة بن�سبة 1.37%
�إىل  19.87دوالر للأوقية ،وتراجع البالتني � 1.76%إىل 896.4
دوالر.

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض “�أدنيك” ب���دء الت�سجيل
الإل���ك�ت�روين يف الن�سخة ال�����س��اد���س��ة ع�شر م��ن م��ع��ر���ض “الدفاع الدويل
(�آي��دك�����س  ”)2023والن�سخة ال�سابعة م��ن معر�ض “الدفاع البحري
(ن��اف��دك�����س  ”)2023وامل���ؤمت��ر امل�صاحب لهما ،ال��ت��ي تنظمها ال�شركة
بالتعاون مع وزارة الدفاع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من
� 20إىل  24فرباير  2023يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،وذلك
بح�ضور جمموعة بارزة من امل�شاركني ،والعار�ضني البارزين على م�ستوى
العامل.
ويوفر املعر�ضان من�صة دولية لعر�ض �أحدث التقنيات واالبتكارات يف قطاع
الدفاع الدويل ،كما يوفران ملتقى عاملي رفيع امل�ستوى ال�ستعرا�ض �أحدث
ما تو�صل �إليه قطاع ال�صناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة،
وفر�صة لعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية ب�ين خمتلف ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات ،وب�إمكان ال�شركات وال��زوار الت�سجيل عرب
الرابط االلكرتوين/https://idexuae.ae/registration :
وت��ت��زام��ن ه��ذه الن�سخة م��ع م���رور  30ع��ام��اً على ان��ط�لاق ه��ذا احلدث
الأكرب من نوعه على م�ستوى املنطقة ،وت�ستقطب �أكرب ال�شركات يف قطاع
ال�صناعات الدفاعية يف العامل ،فيما من املتوقع �أن ت�شهد ه��ذه الن�سخة
�إق��ب��ا ًال ع��امل��ي��اً رف��ي��ع امل�ستوى م��ن ال��ق��ادة و���ص��ن��اع ال��ق��رار ،وال�����وزراء وكبار
امل�س�ؤولني� ،إىل اخلرباء واملخت�صني من جميع دول العامل.
و�شهدت الدورة ال�سابقة من احلدث جناحاً الفتاً ،حيث ا�ستقطبت �أكرث من
� 62ألف زائر ،و� 900شركة حملية وعاملية من  59دولة ،وذلك بالتزامن
مع ارتفاع عدد الأجنحة الوطنية �إىل  35جناحاً وم�شاركة  5دول ت�شارك
لأول مرة يف تاريخ املعر�ض.

�أكدت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي
ع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة غ��رف��ة جتارة
و�صناعة عجمان ـ رئي�سة جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان ،على �أهمية
ت��ن��وع امل��ب��ادرات وال�برام��ج الداعمة
لأ�����ص����ح����اب و����ص���اح���ب���ات الأع����م����ال
وامل���ق���ب���ل�ي�ن ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م�شاريع
خا�صة و�ضرورة �إ�ستحداث مبادرات
م��ب��ت��ك��رة ت��واك��ب ت��ط��ل��ع��ات �أ�صحاب
امل�شاريع وتوجهات الدولة.
و�أو�����ض����ح����ت �أن جم���ل�������س �سيدات
�أعمال عجمان حري�ص على تعزيز
ا�ستفادة ع�ضواته واحلا�صالت على
رخ�صة بدايات و�أ�صحاب و�صاحبات
الأع��م��ال ب�شكل ع��ام ع�بر جمموعة
وا���س��ع��ة م��ن امل���ب���ادرات املتخ�ص�صة
وال��ت��ي توفر قيمة مُ�ضافة ،بحيث
ع��زز املجل�س من برنامج مبادراته
خ��ل�ال ال���ع���ام  2022ل��ت�����ص��ل �إىل
 7م�����ب�����ادرات ت��ت��م��ث��ل يف “مبادرة
���س��ي��ارت��ي ،م���ب���ادرة ري���وق���ي ،مبادرة
رف���وف ،م��ب��ادرة ام��ارات��ي اجلميلة،
مبادرة املن�صة الريا�ضية ،الربنامج
ال�صيفي  2022وم���ب���ادرة عيادة
االعمال».
و�أ���ض��اف��ت �أن املجل�س يعتمد خطة
ت��دري��ب��ي��ة �شاملة لتعزيز اخلربات
وال����ق����درات الإداري�������ة والت�سويقية
وال��ف��ن��ي��ة ل���دى ���ص��اح��ب��ات االعمال
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص ب��ح��ي��ث مت ت��ن��ف��ي��ذ 5
ور���ش عمل ودورات خ�لال الن�صف
الأول من العام اجلاري ،كما يعتمد
جم��ل�����س ����س���ي���دات اع����م����ال عجمان
خ��ط��ة لتنظيم ع���دد م��ن امللتقيات

املتخ�ص�صة ومنها “ملتقى ومعر�ض
امل��ج��ل�����س اخل��ل��ي��ج��ي الأول 2022
للأزياء واملجوهرات مب�شاركة 53
م��ن �أ���ص��ح��اب و���ص��اح��ب��ات امل�شاريع
و م��ل��ت��ق��ى “املر�أة ن��ب�����ض الوطن”
حتت �شعار ج��ودة احلياة ،و فعالية
م��ع��ر���ض يف ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون مع
دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان.
ون ّوع جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
م�����ش��ارك��ات��ه يف جملة م��ن امللتقيات
ب���اع���ت���ب���اره���ا �أح�������د �أه�������م االدوات
ال���ت���ط���وي���ري���ة مل�������ش���اري���ع �أ����ص���ح���اب
االعمال ومن�صة لتطوير امل�شاريع
وتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات،
حيث �شارك املجل�س يف م�ؤمتر ريادة
االعمال وامللتقى االقليمي ال�ساد�س
ملجل�س املر�أة العربية ومنتدى �إ�صنع
يف الإمارات.
ه��ذا وع��زز املجل�س �شراكاته بحيث

وق����ع امل��ج��ل�����س م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع
ج��م��ع��ي��ة ام امل�����ؤم����ن��ي�ن الن�سائية
وات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع ن���ادي �سيدات
ال�شارقة واتفاقية تعاون مع جمل�س
امل����ر�أة العربية وم��ذك��رة ت��ع��اون مع
دائرة الأرا�ضي والتنظيم العقاري،
كما �إ�ستقبل وفد من جمعية �سيدات
الأع����م����ال يف ك��ازاخ�����س��ت��ان و وف����داً
م��ن مملكة ت��اي�لان��د لبحث فر�ص
ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة وتبادل
اخلربات.
و�أك����دت ال��دك��ت��ورة �آم��ن��ة خليفة ان
املجل�س ي�سعى �إىل زي���ادة فعالياته
وم�شاركاته خ�لال الفرتة القادمة
�إىل ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ف��ن��وات التعاون
م����ع خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ذات ال��ع�لاق��ة ،حتقيقاً
لأهداف املجل�س املتمثلة يف “تذليل
ال�صعوبات التي قد تواجه �صاحبات

االعمال ،وتنظيم خمتلف الأن�شطة
وال�برام��ج ال��ت��ي تلبي االحتياجات
االقت�صادية للمر�أة ،وتوثيق �صالت
����س���ي���دات الأع�����م�����ال م����ع ال�شركات
والهيئات املحلية والدولية ،و�إطالق
امل���ب���ادرات وع��ق��د ال��ور���ش والندوات
بهدف دعم �أن�شطة �سيدات الأعمال،
وت���وث���ي���ق ال�����رواب�����ط م����ع جمال�س
ال�سيدات داخل الدولة وخارجها».
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 4.84تريليون درهم حتويالت مالية عرب بنوك الإمارات يف � 5أ�شهر
•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة التحويالت املنفذة يف القطاع امل�صريف بالدولة عرب نظام
الإم���ارات للتحويالت املالية  /UAEFTS/لنحو  4.848تريليون
درهم خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري ،وفق �أحدث �إح�صائيات
م�صرف الإمارات املركزي.
و�أظ��ه��رت �إح�صائيات العمليات امل�صرفية ال�صادرة عن امل�صرف املركزي
ام�س� ،أن قيمة التحويالت املنفذة عرب نظام الإم��ارات للتحويالت املالية
ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 25.15%أو ما يعادل  974.33مليار
دره��م خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجل��اري مقارنة بتحويالت
بلغت قيمتها نحو  3.873تريليون دره��م منفذة خالل اخلم�سة �أ�شهر

الأوىل من العام .2021
وبح�سب الإح�صائيات ،توزعت التحويالت املنفذة خالل اخلم�سة �أ�شهر
الأوىل من  ،2022بواقع  2.913تريليون درهم حتويالت بني البنوك
و 1.935تريليون درهم حتويالت بني عمالء البنوك.
وا�ستحوذ �شهر مار�س على الن�صيب الأكرب من �إجمايل التحويالت املنفذة
خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل بواقع  1.154تريليون درهم ،فيما و�صلت
حتويالت �شهر مايو �إىل  884.54مليار درهم ،ونحو  1.082تريليون
درهم ل�شهر �أبريل و 861.8مليار درهم ل�شهر فرباير و 864.7مليار
درهم لتحويالت �شهر يناير .2022
ونظام الإمارات للتحويالت املالية  /UAEFTS/هو نظام التحويالت
الرئي�سية ال��ذي مت تطويره يف م�صرف الإم���ارات املركزي منذ �أغ�سط�س

 ،2001حيث ي��ق��وم ه��ذا النظام بت�سهيل حت��وي��ل الأم����وال ب�ين اجلهات
امل�شرتكة يف النظام ب�شكل فوري.يف �سياق �آخر� ،أو�ضحت �إح�صاءات امل�صرف
امل��رك��زي �أن قيمة مقا�صة ال�شيكات امل��ت��داول��ة با�ستخدام ���ص��وره��ا بلغت
 490.49مليار دره��م خ�لال اخلم�سة �أ�شهر الأوىل م��ن ال��ع��ام اجلاري
ب��ارت��ف��اع بن�سبة  12.2%م��ق��ارن��ة بنحو  436.99مليار دره���م خالل
اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من .2021وزاد عدد ال�شيكات التي متت ت�سويتها
عرب نظام مقا�صة ال�شيكات خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري
بن�سبة  1.8%لي�صل �إىل  9.010مليون �شيك مقارنة بنحو 8.852
مليون �شيك يف اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من .2021وحاز �شهر مار�س على
الن�صيب الأك�بر من قيمة مقا�صة ال�شيكات املتداولة يف اخلم�سة �أ�شهر
الأوىل من العام احلايل بواقع  108.03مليار درهم موزعة على 1.991

مليون �شيك ،ونحو  92.02مليار درهم موزعة على  1.797مليون �شيك
يف يناير ،ونحو  90.69مليار درهم موزعة على  1.735مليون �شيك يف
فرباير ،ونحو  98.79مليار دره��م موزعة على  1.71مليون �شيك يف
�أبريل و 100.96مليار درهم موزعة على  1.77مليون �شيك يف مايو
املا�ضي.من جانب �آخر� ،أظهرت الإح�صائيات �أن قيمة الإيداعات النقدية يف
امل�صرف املركزي خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري و�صلت �إىل
 80.01مليار درهم ،وت�ضمنت  80مليار درهم �إيداعات بالعمالت الورقية
و 1.331مليون درهم بالعمالت املعدنية .بينما و�صلت قيمة ال�سحوبات
النقدية من امل�صرف املركزي لنحو  84.322مليار درهم خالل اخلم�سة
�أ�شهر الأوىل من العام اجل��اري ،و�شملت  84.29مليار دره��م �سحوبات
بالعمالت الورقية و 23.69مليون درهم بالعمالت املعدنية.

15
 542مليار دوالر مكا�سب «الويب» و«بوابات البحث» و«التوا�صل االجتماعي» بحلول 2025
بلدية مدينة �أبوظبي تعزز ثقافة
 2.4تريليون دوالر حجم قطاع اخلدمات الإعالمية والرتفيه عامليا العام املقبل ووعي الطلبة ب�ش�أن ال�سوق العقاري
  100مليار دوالر �سوق الذكاء اال�صطناعي يف قطاع الإعالم والرتفيه 2030 -منو قطاع الن�شر يف الإمارات  % 150بنهاية العقد احلايل �إىل  650مليون دوالر

•• �أبوظبي-وام:

ي�شهد قطاع اخلدمات الإعالمية والرتفيه عاملياً منواً متزايداً
اعتماداً على االبتكارات والذكاء اال�صطناعي وتزايد ا�ستخدام
التطور التقني واملعريف.
وت�شري ال��ت��ق��دي��رات �إىل من��و قيمة ه��ذا ال��ق��ط��اع خ�لال العام
املقبل �إىل  2.4تريليون دوالر ،مرتفعاً مبعدل من��و �سنوي
مركب يبلغ  3.8%منذ  ،2015وفقاً بيانات � pwcإحدى
ال�شركات العاملية الرائدة يف اخلدمات املهنية.
وتوقع تقرير PWCمنو القطاع مبعدل منو �سنوي مركب
بن�سبة  5%خ�لال الفرتة من  2025-2020لي�صل �إىل
 2.6ت��ري��ل��ي��ون دوالر ،م��ن��وه��اً �إىل �أن���ه ب��ح��ل��ول ع���ام 2025
�سيحقق قطاع حمتوى” الويب” و”بوابات البحث” وو�سائل
التوا�صل االجتماعي مكا�سب بقيمة  542.2مليار دوالر من
املبيعات ال�سنوية العاملية ،وق��ط��اع البث التلفزيوين 79.2
مليار دوالر ،وق��ط��اع الأف�ل�ام والفيديو  83.3مليار دوالر،
وقطاعات نا�شري ال�صحف واملجالت 32.6مليار دوالر.
الذكاء اال�صطناعي.و�أف��ادت تقارير متخ�ص�صة يف اخلدمات الإعالمية والرتفيه
عاملياً ،بنمو ح�صة الذكاء اال�صطناعي العاملي يف �سوق الإعالم
والرتفيه خالل  2022مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 30%

لي�صل �إىل  8.4مليار دوالر وفقاً لبيانات �/أنالي�ستك ان�سايت،/
مع تقديرات بارتفاع حجم ال�سوق العاملي للذكاء اال�صطناعي
يف و�سائل الإعالم والرتفيه �إىل  99.48مليار دوالر بحلول
 ،2030بح�سب /جراند فيو ري�سري�ش./
و�أ�شارت /فيوت�شر ماركيت ان�سايت� /إىل �أن قيمة �سوق الذكاء
اال�صطناعي العاملي يف و�سائل الإعالم والرتفيه بلغت 10.4
مليار دوالر يف عام  ،2021مع تقديرات �أن ينمو هذا القطاع
خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن  2032-2022مب��ع��دل ���س��ن��وي مركب
 26%لي�صل �إىل 132.16مليار دوالر �أمريكي.
وقدر تقرير  ،SPCمنو قطاع الن�شر يف الإمارات خالل العقد
احلايل بن�سبة  150%لي�صل �إىل  650مليون دوالر بحلول
 ،2030م�شرياً �إىل �أن الإم���ارات ت�شكل  25%من �إجمايل
ا�شرتاكات و�سائل البث الرقمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا.وتوقع التقرير ارت��ف��اع الإي����رادات يف قطاع
املو�سيقى الرقمية يف الإم����ارات �إىل  62مليون دوالر العام
اجلاري ،ومنو الإيرادات مبعدل �سنوي ن�سبته  ،9.46%مما
ينتج عنه حجم �سوق متوقع ق��دره  89مليون دوالر بحلول
 ،2026الف��ت��اً �إىل �أن  99%م��ن ال�سكان  9.84/مليون
ن�سمة /ه��م م��ن م�ستخدمي الإن�ترن��ت وم�ستخدمي و�سائل
التوا�صل االجتماعي الن�شطني.
وبح�سب �شركة  Niko Partnersمن املتوقع منو �صناعة
الرتفيه يف الإمارات مبعدل �سنوي مركب ن�سبته  9%خالل

•• �أبوظبي-الفجر:

و ّق��ع �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية اتفاقية جديدة
مل�������ش���ارك���ة ال���ب���ي���ان���ات م����ع م��ن�����ص��ة “تريدينج فيو»
( ،)TradingViewب��واب��ة امل��ع��ل��وم��ات املالية
الرائدة التي تتخذ من الواليات املتحدة مقراً لها،
وذل��ك بهدف ا�ستقطاب جيل جديد م��ن املتداولني
وامل�ستثمرين العامليني �إىل ال�سوق.
ويف �إطار االتفاقية ،باتت بيانات �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية متوفرة مبا�شرة على من�صة “تريدينج فيو”
ومي��ك��ن ل��ق��اع��دة وا���س��ع��ة م��ن امل�ستثمرين املحليني
والإق��ل��ي��م��ي�ين وال��دول��ي�ين م��ن م�ستخدمي املن�صة
الو�صول �إليها ب�سرعة و�سهولة حيث تدعم املن�صة
�أكرث من  18لغة من بينها اللغة العربية.
ت��ق��دم ت��ري��دجن ف��ي��و م��ع��ل��وم��ات و �أخ���ب���ار و حتليالت
م��ال��ي��ة و�أدوات م��ت��ط��ورة ل��ل��م��ت��داول�ين متكنهم من
�إتخاذ ق��رارات ت��داول مدرو�سة بناءاً على االجتاهات
وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بالأ�سواق.
ولديها قاعدة متنامية من املتداولني االجتماعيني،
حيث يبلغ �إجمايل عدد م�ستخدميها �أك�ثر من 30
م��ل��ي��ون م�ستخدم ���ش��ه��ري��اً ول��دي��ه��ا �أك�ث�ر م��ن مليون
م�����ش�ترك يف خ��دم��ات��ه��ا امل���دف���وع���ة يف ج��م��ي��ع �أنحاء
العامل.
ويف هذه املنا�سبة ،قال �سعيد حمد الظاهري ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية“ :ي�سعدنا التعاون مع من�صة ’تريدينج فيو‘
العاملية م��ن �أج���ل �إت��اح��ة بيانات ال�سوق ع�بر قنوات
جديدة ليتمكن ع��د ٌد �أك�بر من املتداولني واملهتمني
بالأ�سواق املالية من متابعتها .ت�أتي هذه االتفاقية
يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتنا الطموحة ’‘ADX One

والتي من �ضمن �أهدافها اال�ستثمار يف تعزيز �إمكاناتنا
ال��رائ��دة وحتولنا التكنولوجي ل�ضمان توفري ربط
�سل�س بني امل�ستثمرين وال�شركات �ضمن بيئة تداول
حيوية .ومن �ش�أن �شراكات كهذه دعم حتقيق هدفنا
مبوا�صلة زي��ادة القيمة ال�سوقية وتعزيز م�ستويات
ال�سيولة ب�شكل ك��ب�ير ،باال�ضافة �إىل تنويع قاعدة
امل�ستثمرين».
م��ن جانبه ،ق��ال ديني�س جلوبا ،الرئي�س التنفيذي
لرتيدينج فيو“ :يتمتع �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
ب�سمعة قوية ومكانة رائدة ،فهو ثاين �أكرب �سوق مايل
يف ال�شرق الأو���س��ط وي�شهد من��واً وت��ط��وراً متوا�ص ً
ال
بوترية مت�سارعة� .ستمكننا االتفاقية اجلديدة التي
�أبرمناها مع ال�سوق من �إتاحة بياناته ومعلوماته يف
متناول قاعدة �أو�سع من اجلمهور وحت�سني الو�صول
�إليها وت��واف��ره��ا يف جمتمع ال��ت��داول ال��ع��امل��ي ،وذلك
ب��اال���س��ت��ف��ادة مم��ا تتمتع ب��ه من�صة ’تريدينج فيو‘
م��ن �شعبية وانت�شار كبريين وق��اع��دة متنامية من
امل�ستخدمني املتابعني للأ�سواق وامل�ستثمرين الأفراد
الن�شطني على املن�صة».
وكان �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية قد �أطلق م�ؤخراً
العديد من املبادرات اجلديدة جلذب م�ستثمرين جدد
وتعزيز م�ستويات �سيولته ،وم��ن �أب��رزه��ا ط��رح �سوقٍ
للم�شتقات املالية يف الربع الأخ�ير من عام ،2021
و�إط�لاق م�ؤ�شر “فاداك�س  ”15املرجعي اجلديد يف
مار�س من العام اجلاري بعد �إبرامه اتفاقية تعاون مع
�شركة “فوت�سي را�سل” لتطوير م�ؤ�شرات ذات عالمة
جتارية م�شرتكة ،بجانب �إط�لاق العقود امل�ستقبلية
مل�ؤ�شر “فاداك�س  ”15يف يونيو  ،2022ك�أول عقود
م�ستقبلية للم�ؤ�شر تتوفر على من�صة امل�شتقات املالية
التابعة لل�سوق.

الفر�ص اال�ستثمارية.وت�ضمن تقرير ل����وزارة االق��ت�����ص��اد حت��ت ع��ن��وان “اال�ستثمار
يف الإع�ل�ام وال�ترف��ي��ه ب��دول��ة الإمارات” ،ت��ق��دي��رات ع��دد من
ال��ت��ق��اري��ر العاملية ح��ول �صناعة الإع��ل�ام وال�ترف��ي��ه بالدولة
والفر�ص اال�ستثمارية بالقطاع ،م�شرياً �إىل �أن مدينة دبي
للإعالم حتت�ضن بيئة �أعمال ت�ضم نحو � 33ألف متخ�ص�ص
يف قطاع الإع�لام ،كما ت�شكل مقراً لـما يزيد عن  122قناة،
فيما ت�ضم املنطقة احلرة للإعالم ب�أبوظبي �أكرث من 600
�شركة و 130من رواد الأعمال و�أكرث من � 5آالف متخ�ص�ص
يف قطاع الإعالم.
و�أف��اد ب���أن املنطقة الإبداعية يف جزيرة يا�س �ستحت�ضن 16
�أل���ف م��وظ��ف يف ع��ام � ،2031ضمن ا�سرتاتيجية �أب���و ظبي
اال�ستثمارية التي تتجاوز قيمتها  30مليار دره��م لتطوير
ال�صناعات الثقافية والإبداعية.
وذكر �أن مدينة ال�شارقة للإعالم �شهدت خالل 2021منواً
ملحوظاً ،وزاد عدد ال�شركات امل�سجلة �إىل � 5689شركة ،فيما
جددت� 4293شركة تراخي�صها خالل العام نف�سه.

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة االحتاد للطريان ،الناقل الوطني
ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،ع��ن ت�أكيد
الطلب ال��ذي قدمته ل�شركة �إي��رب��ا���ص ل�شراء
���س��ب��ع ط����ائ����رات ���ش��ح��ن م����ن ال����ط����راز اجلديد
 ،A350Fب��ع��د الإع��ل��ان ع��ن ال��ط��ل��ب خالل
فعاليات معر�ض �سنغافورة للطريان ،مبا يعزز
من ق��درات ال�شحن ل��دى “االحتاد للطريان”
م��ن خ�لال ت��زوي��د �أ�سطولها ب���أح��دث طائرات
ال�شحن و�أكرثها كفاء ًة يف ال�سوق.
وي�ؤكد هذا الطلب على م�ساعي �شركة االحتاد
ل��ل��ط�يران و���ش��رك��ة �إي��رب��ا���ص �إىل تو�سيع �آفاق
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن اجل���ان���ب�ي�ن ،م���ن خ��ل�ال �إ�ضافة
طائرات �شحن �إىل طلبيتها ال�سابقة ل�شراء 20
طائرة ركاب من طراز  1000-A350ب�أكرب
ح��ج��م م��ت��وف��ر ،وال��ت��ي �س ّلمت �إي��رب��ا���ص خم�س
طائرات منها حتى الآن.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال ت��وين دوغ�لا���س ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة االحت����اد ل��ل��ط�يران “ :يف
�إطار م�ساعينا �إىل بناء واحد من �أكرث �أ�ساطيل
ال����ط��ي�ران ح���داث���ة وا����س���ت���دام���ة ح����ول العامل،
ي�����س��ع��دن��ا ت��و���س��ي��ع ���ش��راك��ت��ن��ا ط��وي��ل��ة الأم�����د مع
�إيربا�ص من خالل �إ�ضافة �سبع طائرات �شحن
من الطراز اجلديد � A350Fإىل �أ�سطولنا.
حيث ن�سعى من خالل طائرات ال�شحن هذه �إىل
دعم معدالت النمو اال�ستثنائية التي يحققها
ق�سم ال�شحن ل��دي��ن��ا .كما نحر�ص م��ن خالل
عائلة  1000-A350ذات ال��ك��ف��اءة العالية
يف ا�ستهالك ال��وق��ود� ،إىل االل��ت��زام مب�ساعينا
الرامية �إىل حتقيق احل��ي��اد الكربوين بحلول
.»2050
وب�������دوره ،ق����ال ك��ري�����س��ت��ي��ان ���ش�يري��ر ،الرئي�س
ال��ت��ج��اري ل�شركة �إي��رب��ا���ص ورئ��ي�����س �إيربا�ص
الدولية“ :ي�سعدنا تو�سيع �شراكتنا الرا�سخة

م���ع االحت������اد ل���ل���ط�ي�ران ،وال���ت���ي ك����ان �أحدثها
�إ�ضافة طائرات الركاب من طراز � A350إىل
ا�سطول الناقلة الوطنية الإماراتية ،وتوا�صل
اليوم اال�ستفادة من هذه العائلة من الطائرات
م��ن خ�ل�ال ���ش��راء ط���ائ���رات ال�����ش��ح��ن م��ن طراز
 .A350Fوينف ّرد اجليل اجلديد من طائرات
ال�شحن كبرية احلجم مبزايا ال ت�ضاهى و�أدا ٍء
ال مثيل ل��ه م��ن حيث امل�����س��اف��ات ال��ت��ي تقطعها
وكفاءة ا�ستهالك الوقود وم�ستويات االنبعاثات
املنخف�ضة ،مم��ا ي�ساعد العمالء على حت�سني
ال���ك���ف���اءات الت�شغيلية واحل����د م���ن الت�أثريات
البيئية يف �آن معاً».
ً
كما وق��ع��ت االحت���اد ل��ل��ط�يران ات��ف��اق��ي��ة طويلة
الأجل للح�صول على خدمات ال�صيانة ال�شاملة
 )Flight Hour Services (FHSمن
�إيربا�ص لدعم �أ�سطولها من طائرات A350
و���ض��م��ان �أدائ����ه����ا ال���ع���ايل وحت�����س�ين م�ستويات

جامعة ال�شارقة �أول م�ؤ�س�سة تعليم عال بالدولة تعر�ض منتجاتها الغذائية الع�ضوية يف ال�سوق املحلية
•• ال�شارقة -الفجر:

بهدف تعزيز ا�ستدامة القطاع الزراعي
وزيادة ن�سبة املنتجات الغذائية الع�ضوية
امل��ع��رو���ض��ة يف ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ،جامعة
ال�شارقة تنجح ك���أول م�ؤ�س�سة للتعليم
العايل يف الدولة بتنفيذ م�شروع لإنتاج
ال�سماد الع�ضوي و�إنتاج منتجات زراعية
ع�ضوية يف احل��دي��ق��ة امل�ستدامة داخل
احل���رم اجل��ام��ع��ي وحت�صل على �شهادة
مطابقة املحا�صيل الع�ضوية ال�صادرة
م���ن وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ،وع���ر����ض امل��ن��ت��ج��ات يف �أف���رع
جمعية ال�شارقة التعاونية.حيث عملت
اجلامعة على ان��ت��اج �سماد ع�ضوي من

النفايات القابلة للتحلل احليوي والتي
يتم جتميعها من حرم جامعة ال�شارقة
م��ن��ذ ن��وف��م�بر  ،2019ب��ه��دف تقليل
االنبعاثات الكربونية امل�سببة لالحتبا�س
احل��������راري ،و�إث��������راء خ�����ص��وب��ة الرتبة،
وبالفعل مت حتويل حوايل � 7آالف كجم
من املخلفات الع�ضوية وحتويلها �إىل 4
�آالف كجم من ال�سماد ومت ا�ستخدام هذا
ال�سماد الع�ضوي يف احلديقة امل�ستدامة،
وقد انتجت احلديقة امل�ستدامة منذ ذلك
احلني حوايل  200كجم من املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة الع�ضوية م��ث��ل :الطماطم،
اجل��زر ،ج��زر �أ���س��ود ،ج��زر �أحمر ،بطاطا
حلوة ،فجل ،ملفوف ،املورينجا ،الأرز،
القمح ،الكينوا ،وغريها من املحا�صيل

ا�ستقبلت بلدية مدينة �أبوظبي -من
خ�لال ق��ط��اع الأرا����ض���ي والعقارات-
 12م���ن ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ة الثانوية،
�ضمن �إط���ار ال�شراكة وال��ت��ع��اون مع
امل�ؤ�س�سات التعليمية لتعزيز الثقافة
العامة ،وخلق بيئة حمفزة لرت�سيخ
ال���وع���ي وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ق��اري��ة ،حيث
تناول اللقاء تعريف الطلبة بخدمات
البلدية ،وعلى وجه التحديد ال�سوق
العقاري ،وكذلك �إطالع الطلبة على التي ت�سهم يف تنظيم بيئة العمل يف ج��م��ي��ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن.و�أك��دت بلدية
ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل وب��ي��ئ��ات��ه املختلفة مدينة �أبوظبي ،وت�سليط ال�ضوء على م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن ه���ذه اللقاءات
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه ،و�إك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات اجلانب الرتويجي للقطاع العقاري ،ت��ع�بر ع���ن ال���ت���زام ال��ب��ل��دي��ة بت�أهيل
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة ،و�إع����داده����م وال����دور ال��رق��اب��ي للقطاع العقاري وتدريب الأجيال ال�صاعدة وامل�شاركة
ل�لان��خ��راط امل��ب��ك��ر يف ���س��وق العمل ،و�أه��م��ي��ة االم��ت��ث��ال ل��ق��ان��ون التنظيم يف �إع����داده����م ل�ل�ان���خ���راط يف �سوق
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حت���دي���د �أهدافهم ال��ع��ق��اري،و ال���دور ال��ف��ع��ال يف جمال العمل ،و�إب���راز مواهبهم وطاقاتهم
املهنية امل�ستقبلية.
�إدارة ح�سابات ال�ضمان وم��ا ل��ه من وكفاءاتهم وحتفيزهم على امل�شاركة
اللقاء
خ�ل�ال
��ة
ي
��د
وا���س��ت��ه��دف��ت ال��ب��ل
�أثر يف حفظ وحماية حقوق و�أموال يف دعم التنمية ال�شاملة يف �أبوظبي.
ت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب��ة باالخت�صا�صات
وال���ق���وان�ي�ن امل��ه��م��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة بقطاع
ال����ت����ط����وي����ر ال�����ع�����ق�����اري يف �إم���������ارة
�أب��وظ��ب��ي ،وك��ي��ف��ي��ة رف���ع التناف�سية
بتعزيز ال�شفافية ،و���ض��م��ان حقوق
امل�ستثمرين ،وجذب ا�ستثمارات دول
العامل �إىل �إمارة �أبوظبي.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء �أي�����ض��اً ال��ع��دي��د من
امل�����ح�����اور م�����ن �أه����م����ه����ا :التعريف
ب��ال��ق��وان�ين وال��ت�����ش��ري��ع��ات العقارية

«االحتاد للطريان» تعزز عملياتها يف ال�شحن اجلوي
ب�إ�ضافة طائرات «�إيربا�ص »A350F -

بهدف ا�ستقطاب جيل جديد من املتداولني وامل�ستثمرين

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يوقع اتفاقية
م�شاركة بيانات مع من�صة «تريدينج فيو» العاملية

ال��ف�ترة م��ن  ،2028-2021م��ع ت��ق��دي��رات ب��ارت��ف��اع �سوق
الألعاب يف ال�سعودية والإمارات وم�صر �إىل  3.14مليار دوالر
�أمريكي يف  2025مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 13.8%
ملدة � 5سنوات.

•• �أبوظبي – الفجر:

ال��زراع��ي��ة الع�ضوية ،ومت بيع م��ا يزيد
على  70كجم ملجتمع احلرم اجلامعي،
�إىل جانب توزيع بع�ض املنتجات كعمل
خريي.وت�أتي �إن�شاء احلديقة امل�ستدامة
يف اجل���ام���ع���ة ك�����أح����د م�����ب�����ادرات مكتب
اال���س��ت��دام��ة ،ب��ه��دف زي���ادة ال��وع��ي لدى
جمتمع اجلامعة ب�أهمية اال�ستدامة يف
كافة املجاالت من خالل ت�شجيع الطلبة
و�أع�ضاء الهيئات التدري�سية والإدارية
والفنية على ممار�سة الزراعة الع�ضوية
يف احل��دي��ق��ة امل�����س��ت��دام��ة داخ����ل احلرم
اجل��ام��ع��ي ،بجانب امل�ساهمة يف حتقيق
الأم��ن الغذائي ،وحت�سني ج��ودة الرتبة
امل��ح��ل��ي��ة وزي������ادة امل�����س��اح��ات اخل�ضراء،
وتقليل االنبعاثات الكربونية ،وتتكون

احلديقة امل�ستدامة من البيت الأخ�ضر
 Green Houseوال����ذي يهدف
�إىل �إن���ت���اج امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��ع�����ض��وي��ة على
م����دار ال���ع���ام ،وال��ب��ي��ت ال�����ش��ب��ك��ي Net
 Houseوال�����ذي ي��ه��دف �إىل �إنتاج
املحا�صيل الع�ضوية املو�سمية ،بجانب
املزرعة املجتمعية Community
 Farmال��ت��ي ي�ستطيع م��ن خاللها
�أع�����ض��اء الهيئة ال��ت��دري�����س��ي��ة والإداري�����ة
ا�ستالم قطعة �أر�ض للعمل على زراعتها
م���ن خ��ل�ال م�����س��اع��دة ال��ق��ائ��م�ين على
احل��دي��ق��ة حت��ت �إ���ش��راف ال��دك��ت��ورة انو
رانادي� ،أ�ستاذ م�شارك يف كلية الطب يف
اجلامعة وقائد م�سار دائرة ربط التعليم
بالزراعة.

املوثوقية ،وهي االتفاقية الأوىل من نوعها يف
ال�شرق الأو�سط .كما اعتمدت االحتاد للطريان
نظام �سكاي وايز ملراقبة ال�سالمة من �إيربا�ص،
والذي يتيح لها �إدارة عمليات الطائرة واكت�شاف
الأعطال و�إ�صالحها يف الوقت الفعلي ،مما يوفر
الوقت ويخف�ض تكاليف ال�صيانة املفاجئة.
وت�ضم طائرات  A350Fجمموعة كبرية من
املزايا امل�شرتكة مع طائرات الركاب � ،A350إذ
ينتمي كِال الطرازين �إىل �أحدث عائلة طائرات
للم�سافات الطويلة يف ال��ع��امل .وتبلغ حمولة
طائرات ال�شحن هذه � 109أطنان ،الأمر الذي
يتيح لها تلبية احتياجات جميع �أ�سواق ال�شحن.
ك��م��ا ت�شتمل ط���ائ���رات  A350Fع��ل��ى بوابة
�ضخمة خا�صة باحلمولة ،وجرى حت�سني ج�سم
الطائرة و�سعتها لتتوافق مع املقا�سات املعيارية
ملن�صات وم�ستوعبات التخزين اخلا�صة بالقطاع.
وت�����ش�� ّك��ل امل����واد امل��ت��ط��ورة �أك�ث�ر م��ن  70%من

هيكل طائرات  ،A350Fوهو ما مينحها وزن
�إقالع �أقل مبقدار  30طناً ،وي�سهم يف تخفي�ض
ا�ستهالك ال��وق��ود واالن��ب��ع��اث��ات بن�سبة 20%
باملقارنة مع �أقرب مناف�سيها احلاليني .ويتوافق
املح�سنة النبعاثات
الطراز بالكامل مع املعايري ّ
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون من منظمة الطريان
املدين الدويل ،والتي �سيبد�أ العمل بها اعتباراً
م��ن ع��ام  .2027وت��ل�� ّق��ت �إي��رب��ا���ص حتى الآن
 31طلباً م���ؤك��داً ل�شراء ال��ط��ائ��رات م��ن طراز
 A350Fمن قبل �ستة عمالء ،مبا فيها طلب
االحتاد للطريان.وت�سهم طائرات  A350Fيف
ر�سم مالمح م�ستقبل قطاع ال�شحن اجلوي� ،إذ
تن�سجم مع التوجه ال�ستبدال طائرات ال�شحن
كبرية احلجم ،ومع املتطلبات البيئية املتنامية.
وي�أتي الطراز مُزوداً ب�أحدث التقنيات �إىل جانب
حم��رك��ات رول���ز روي�����س ت��ري��ن��ت XWB-97
الفعالة من حيث ا�ستهالك الوقود.

الأ�سهم الأوروبية توا�صل تراجعها

•• �أبوظبي-وام:

تراجعت م�ؤ�شرات �أ���س��واق الأ�سهم الأوروب��ي��ة يف م�ستهل تعامالت ام�س،
لتوا�صل هبوطها منذ مطلع �أغ�سط�س اجل��اري بعد �أن �سجلت يف يوليو
املا�ضي �أول مكا�سب �شهرية منذ � 4أ�شهر.
وانخف�ض م�ؤ�شر “�ستوك�س  ”600الأوروب��ي بن�سبة  0.19%ما يعادل
 0.8نقطة ليبلغ م�ستوى  435.32نقطة ،فيما ن��زل م���ؤ���ش��ر “يورو
�ستوك�س  ”50بن�سبة  0.04%توازي  1.53نقطة لي�صل �إىل 3683.1
نقطة ،وذلك وفقا لبيانات الأ�سواق الأوروبية.
وهبط م�ؤ�شر “كاك  ”40الفرن�سي نحو  8.3نقطة �أو ما ن�سبته 0.13%
لي�صل �إىل  6403.11نقطة ،وانخف�ض م�ؤ�شر “داك�س” الأملاين بن�سبة
 0.41%ما يوازي  54.8نقطة ليبلغ م�ستوى  13396.07نقطة.
وت��راج��ع م�ؤ�شر “فوت�سي  ”100الربيطاين بنحو  20.4نقطة �أو ما
ن�سبته  0.27%لي�صل �إىل م�ستوى  7388.93نقطة.
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حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1597/2022/60:امر اداء

70459

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام مببلغ وقدره ( )184.603مئة واربعة وثمانون الفا و�ستمائة وثالثة
درهما  -والفائدة الت�أخريية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة املالحة القطرية اللوج�ستيكية
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد اخلليج التجاري  -كربي كون تاور الطابق  12بالكامل
املطلوب �إعالنه � -1 :سكاي كوم اك�سربي�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ- 2022/7/26:
بالزام املدعي عليها بان ت���ؤدي للمدعيه مبلغا وق��دره ( )184.603مئة واربعة وثمانون الفا و�ستمائة
وثالثة درهما والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن .

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

فقدان �شهادات �أ�سهم

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1حممد مري ها�شم احمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177844عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 2فهد حممد مري ها�شم خوري
�شهادة رقم  ASMAK177847عدد الأ�سهم � 1200سهم
� - 3سلطان حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177849عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 4فرح حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK171992عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 5حياه حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177852عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 6راكان حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177853عدد الأ�سهم � 1200سهم
� - 7ساريا حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177850عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 8فاطمة حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177851عدد الأ�سهم � 1200سهم
 - 9بدور حممد مري ها�شم �أحمد خوري
�شهادة رقم  ASMAK177848عدد الأ�سهم � 1200سهم
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله �أو االت�صال على موبايل رقم
 0502487212م�شكورا.

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ام كيه للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 1012711:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد على الب�شيت %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ام كيه للمقاوالت العامة
M K GENERAL CONTRACTING

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جلف فلور لتجارة ال�سجاد ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1249893:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق م�صطفى على حممد ابو�ستيته %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سيف عبداهلل حممد املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق م�صطفى على حممد ابو�ستيته
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جلف فلور لتجارة ال�سجاد ذ.م.م
GULF FLOOR CARPET TRADING L.L.C

�إىل /ام كيه للمقاوالت العامة ذ.م.م

�إىل /جلف فلور لتجارة ال�سجاد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

M K GENERAL CONTRACTING L.L.C

GULF FLOOR CARPET TRADING1 - 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)

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

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0002334مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :االء ب�سام �شاكر دروي�ش  -جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/15أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � ) 6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2022/8/3
مكتب اخلدمات الق�ضائية
اميان احمد العو�ضي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

فقدان �شهادة �أ�سهم

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1نورة عبد العزيز احمد حممد جعفر البلوكي
�شهادة رقم  ASMAK172718عدد الأ�سهم � 1800سهم
 - 2مرمي عبد العزيز احمد حممد جعفر البلوكي
�شهادة رقم  ASMAK172720عدد الأ�سهم � 1800سهم
 - 3خالد عبد العزيز احمد حممد جعفر البلوكي
�شهادة رقم  ASMAK172721عدد الأ�سهم � 1800سهم
 - 4في�صل عبد العزيز احمد حممد جعفر البلوكي
�شهادة رقم  ASMAK172719عدد الأ�سهم � 1800سهم
 - 5عبد العزيز احمد حممد جعفر البلوكي
�شهادة رقم  ASMAK172716عدد الأ�سهم � 1800سهم
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله �أو االت�صال على
موبايل رقم  0506263737م�شكورا.

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الطوفان لل�سفر وال�سياحة
رخ�صة رقم  CN 2240728:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى %51
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد منري حممد عا�شق %49
تعديل مدير  /حذف احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�سيد احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الطوفان لل�سفر وال�سياحة
AL TOUFAN TRAVEL & TOURISM

�إىل /الطوفان لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
AL TOUFAN TRAVEL & TOURISM L.L.C

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4
انذار عديل بالن�شر
رقم االنذار 150047/2022 :
املنذر:بن من�صور ملواد البناء
�ضد املنذر اليها/الكيتوب ملقاوالت البناء ذ.م.م  -رخ�صة رقم215995:
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:تنذر املنذرة املنذر اليها
وتكلفها ان ت�ؤدي فورا للمنذرة مبلغ ( )79.562.20درهم ت�سعة و�سبعون الف
وخم�سمائة واثنني و�ستون درهم و  100/20فل�س  -قيمة املرت�صد يف ذمتها قيمة
املرت�صد يف ذمتها خالل االجل الذي �ضربه القانون واال �ست�ضطر املنذرة التخاذ
االجراءات القانونية امام املحكمة املخت�صة ومن ثم �سيكون املنذراليها ملزمة ب�سداد
املبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد
والتعوي�ض وكذا بالر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.

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)

70021

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 150044/2022

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

70197

املنذرة/كليفالند كيبل تريدجن �ش م ح
املنذر �إليه :هایدون انرتنا�شيونال للمقاوالت امليكانيكية والكهربائية �ش.ذ.م.م
مو�ضوع االنذار مطالبة ب�سداد قيمة املبالغ امل�ستحقة لل�شركة املنذرة وهي  7,470,838.49درهم �إماراتي.
الوقائع:
 )1الحقاً لعدة تعامالت جتارية قامت املنذرة بتزويد املنذر �إليها بعدة معدات وخدمات وذلك نظري �أوامر �شراء
�صادرة ،قامت املنذرة ب�إ�صدار الفواتري �أدناه �إىل املنذر �إليها :
 .1الفاتورة رقم  1126Aال�صادرة بتاريخ  23يناير  2017لقاء مبلغ وقدره  46,428،06درهم.
 .2الفاتورة رقم  1127Aال�صادرة بتاريخ  23يناير  2017لقاء مبلغ وقدره  14,940.75درهم
 .3الفاتورة رقم  1277Aال�صادرة بتاريخ  9مار�س  2017لقاء مبلغ وقدره  11,606.40درهم
 .4الفاتورة رقم  1657Aال�صادرة بتاريخ  19يونيو  2017لقاء مبلغ وقدره  1.134.66درهم.
 .5الفاتورة رقم  1967Aال�صادرة بتاريخ � 15أغ�سط�س  2017لقاء مبلغ وقدره  2,999.30درهم.
 .6الفاتورة رقم  2348Aال�صادرة بتاريخ � 30أكتوبر  2017لقاء مبلغ وقدره  41,832.42درهم
 .7الفاتورة رقم  2354Aال�صادرة بتاريخ � 31أكتوبر  2017لقاء مبلغ وقدره  30,342.67درهم
 .8الفاتورة رقم  2362Aال�صادرة بتاريخ  3نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  108,524,88درهم.
 .9الفاتورة رقم  2376Aال�صادرة بتاريخ  3نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  8.534.70درهم.
 .10الفاتورة رقم  2389Aال�صادرة بتاريخ  6نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  153.530.11درهم.
 .11الفاتورة رقم  2391Aال�صادرة بتاريخ  6نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  2,401,715.30درهم.
 .12الفاتورة رقم  2392Aال�صادرة بتاريخ  7نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  4,725.54درهم.
 .13الفاتورة رقم  2396Aال�صادرة بتاريخ  7نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  81,757.83درهم.
 .14الفاتورة رقم  2400Aال�صادرة بتاريخ  7نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  307,282.84درهم
 .15الفاتورة رقم  2407Bال�صادرة بتاريخ  8نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  1.177.44درهم.
 .16الفاتورة رقم  2427Aال�صادرة بتاريخ  13نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  191,257,60درهم.
.17الفاتورة رقم  2456Aال�صادرة بتاريخ  13نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  149,949.95درهم.
 .18الفاتورة رقم  24534ال�صادرة بتاريخ  16نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  54,501,98درهم.
 .19الفاتورة رقم  2457Aال�صادرة بتاريخ  16نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  8.1.35.64درهم.
 .20الفاتورة رقم  2459Aال�صادرة بتاريخ  20نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  8,534,70درهم.
 .21الفاتورة رقم  2460 Aال�صادرة بتاريخ  20نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  51.562.87درهم.
 .22الفاتورة رقم  2491Aال�صادرة بتاريخ  23نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  26.689.13درهم.
 .23الفاتورة رقم  2516Aال�صادرة بتاريخ  27نوفمرب  2017لقاء مبلغ وقدره  106,880.80درهم
 .24الفاتورة رقم  2803ال�صادرة بتاريخ  11يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  124,084.05درهم.
 .25الفاتورة رقم  2805ال�صادرة بتاريخ  11يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  1,209.30درهم.
 .26الفاتورة رقم  2853ال�صادرة بتاريخ  19يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  342,026,93درهم.
 .27الفاتورة رقم  2854ال�صادرة بتاريخ  19يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  4.909.77درهم.
 .28الفاتورة رقم  2855ال�صادرة بتاريخ  19يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  33.908.24درهم
 .29الفاتورة رقم  2862ال�صادرة بتاريخ  24يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  1,599,873.60درهم.
 .30الفاتورة رقم  2885ال�صادرة بتاريخ  25يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  120,481,60درهم .
 .31الفاتورة رقم  2888ال�صادرة بتاريخ  25بناير  2018لقاء مبلغ وقدره  241,979.54درهم .
 .32الفاتورة رقم  2891ال�صادرة بتاريخ  29يناير  2018لقاء مبلغ وقدره  173,523.44درهم
 .33الفاتورة رقم  2893ال�صادرة بتاريخ  29يناير  ،2018لقاء مبلغ وقدره  109,505.08درهم .
 .34الفاتورة رقم  2910ال�صادرة بتاريخ  31يناير  ،2018لقاء مبلغ وقدره  80,047،14درهم.
 .35الفاتورة رقم  2941ال�صادرة بتاريخ  3فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  69.310.38درهم.
 .36الفاتورة رقم  2950ال�صادرة بتاريخ  5فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  79.374.93درهم .
 .37الفاتورة رقم  2951ال�صادرة بتاريخ  5فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  202,649.66درهم.
 .38الفاتورة رقم  3015ال�صادرة بتاريخ  12فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  8,749.13درهم.
 .39الفاتورة رقم  3025ال�صادرة بتاريخ  13فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  11.700.47درهم.
 .40الفاتورة رقم  3040ال�صادرة بتاريخ  19فرباير  2018لقاء مبلغ وقدره  77,024.57درهم .
 .41الفاتورة رقم  3190ال�صادرة بتاريخ  15مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  49.885.61درهم.
 .42الفاتورة رقم  3192ال�صادرة بتاريخ  15مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  198,513.04درهم.
 .43الفاتورة رقم  3210ال�صادرة بتاريخ  20مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  18.648.35درهم .
 .44الفاتورة رقم  3220ال�صادرة بتاريخ  20مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  16,186,28درهم.
 .45الفاتورة رقم  3230ال�صادرة بتاريخ  22مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  5,128.41درهم.
 .46الفاتورة رقم  3235ال�صادرة بتاريخ  22مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  48.044.06درهم.
 .47الفاتورة رقم  3263ال�صادرة بتاريخ  26مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  3.659.25درهم.
 .48الفاتورة رقم  3284ال�صادرة بتاريخ  29مار�س  2018لقاء مبلغ وقدره  36,370.09درهم
 )2وهي الفواتري التي امتنعت املنذر �إليها عن �سدادها على الرغم من ا�ستالمها لها.
 )3عليه ترتب بذمة املنذر �إليها مبلغ وقدره  7,470,838.49درهم (قيمة املطالبة)
الطلبات )4 :تر�سل �إليكم هذا الإنذار القانوين النهائي وذلك لتكليفكم ب�سداد قيمة املطالبة وقيمتها 7,470,838.49
درهم وذلك خالل �سبعة (� )7أيام من تاريخ ا�ستالمكم الإنذار املاثل و�إال �ست�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية
املتاحة �ضدكم مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف والفوائد القانونية بن�سبة  %5من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام
�إ�ضافة �إىل �أتعاب املحاماة وكافة التعوي�ضات املق�ضي بها قانوناً.
يرجى اعتبار هذا الإنذار القانوين �آخر �إنذار قانوين مر�سل من جهة املنذرة فيما يتعلق بهذا املو�ضوع .مع احتفاظ املنذرة
بكافة احلقوق القانونية .بالوكالة عن �شركة كليفالند كيبل تريدجن �ش.م.ح �أ�سماء �أ�سامة عبد ال�سالم عبد املجيد الفقي
مبوجب الوكالة ال�صادرة عن املنذرة وامل�صدقة �أ�صو ًال من قبل وزارة العدل برقم الت�صديق 463072811
الكاتب العدل

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ال�سماء للخياطة والأقم�شة
رخ�صة رقم  CN 2280323:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد مبخوت بخيت طناف املنهاىل
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سماء للخياطة والأقم�شة
AL SAMAA TAILORING AND TEXTILES

�إىل /ال�سماء للخياطة والأقم�شة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL SAMAA TAILORING AND TEXTILES - 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)

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/6138
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/08/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده تيودرو�س جريما تيفريا و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
3,450
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/8619

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:انتيكا ارت الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية م  26ق  66طابق  1مكتب  41وحدة �سعيد
حمد حميد حممد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1199735 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :املزدلفة العمال الديكور

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب جمدي علي با�سندوة للمحا�سبة واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/8/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205030371:
تاريخ التعديل2022/8/3:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعديل �إ�سم جتاري من /املزدلفة العمال الديكور
AL MUZDALIFA DECORATION WORKS

�إىل /املزدلفة لل�صيانة واعمال الديكور
AL MUZDALIFA FOR MAINTENANCE AND DECORATION WORKS

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

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تيك �سايف للتدريب واال�ست�شارات
رخ�صة رقم  CN 2671784:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /تيك �سايف للتدريب واال�ست�شارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مر�سول خلدمات التو�صيل

�إعــــــــــالن

TECH SAFE TRAINING & CONSULTANCY

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إىل� /آرت لينك لالعالنات
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0076786

الـمـخـطـر  :عاطف م�شتاق احمد  -باك�ستاين اجلن�سية يحمل بطاقة هوية  - 784198527652931العنوان:دبي
 الق�صي�ص � -شارع النهدة  -بناية عمر بن داهد � -شقة رقم  - 15طابق  - 3هاتف رقم0503950605:املخطر اليه/ا�شرف ح�سني علي  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان/ال�شارقة � -صناعية � - 2شارع املليحة  -مطعم (املنقلة) قبل واالن مطعم (االفتخار)  -هاتف
رقم065423717 - 0502110678:
املو�ضوع/اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )34.500درهم
املخطر اليه حرر عدد � 3شيكات للمخطر مببلغ ( )34.500اربعة وثالثون الف وخم�سمائة درهم اماراتي فقط
ك�ضمان مبوجب قر�ض مربم بني املخطر واملخطر اليه  -حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرف
ال�شيكات اال انه ارتد دون �صرف ب�سبب �شيكات منهية ال�صالحية وبيانات ال�شيكات كالتايل�:شيك رقم102508:
مببلغ  11.500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/11/20:وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �ش.م.ع
�شيك رقم 102507:مببلغ  11.500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/9/20:وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �ش.م.ع
�شيك رقم 102509:مببلغ  11.500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/1/20:وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �ش.م.ع.
لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات
القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك

الكاتب العدل

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية االول
العدد  13611بتاريخ 2022/8/4
يف الدعوى رقم  2022/1129جتاري جزئي

رخ�صة رقم  CN 1153308:قد تقدموا �إلينا بطلب:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/08/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده
فيكتوري انرتنا�شيونال برودك�شن منطقة حره ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
5,000
مكائن طباعه ومعدات كهربائيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

�إعــــــــــالن

70197

املعلن اليه:املدعي عليه:يحيى يو�سف ال�سيد ابراهيم الها�شمي
اخل�صم املدخل:فوزي عبدالغني عبداهلل ح�سني
بناء على تكليفنا من قبل عدالة حمكمة دبي االبتدائية املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنني املوافق 2022/8/8:وذلك يف متام ال�ساعة11:00:
�صباحا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة املحا�سبية عن بعد (�أون الي��ن) من خالل
تطبيق  , ZOOMوميكنكم التوا�صل معنا وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -مزايا �سنرت للت�سوق  -مدخل  - Cمكتب رقم  2008 - 2007الطابق الثاين  -هاتف
رقم - 043963302:لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع
اح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي/عبدالرحمن كرم�ستجي

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم  CN 4000172:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مر�سول خلدمات التو�صيل

ARTLINK ADVERTISING

MARSOOL FOR DELIVERY SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتهيز و�إنتاج الهدايا االعالنية 7310004
تعديل ن�شاط  /حذف ا�ست�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية 7020018
تعديل ن�شاط  /حذف التدريب يف جمال الأمن وال�سالمة 8549019.5
تعديل ن�شاط  /حذف التدريب على �أعمال الت�شييد والبناء 8549019.2
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إىل /مر�سول خلدمات التو�صيل � - 1شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

MARSOOL FOR DELIVERY SERVICES 1 - 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)

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

العدد  13611بتاريخ 2022/8/4

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ميك امارك كميونيكي�شن�س � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 2874197:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى %50
تعديل مدير � /إ�ضافة يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداهلل احمد بن ف�ضل النعيمى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى
تعديل مدير  /حذف جميل �سعيد حممد ح�سن ابو دقن
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ميك امارك كميونيكي�شن�س �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ور�شة �سفري لت�صليح ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1039540:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل ح�سن على ابراهيم املرزوقى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل ح�سن على ابراهيم املرزوقى من � % 60إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هيثم حممود ا�سماعيل عيا�ش
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة �سفري لت�صليح ال�سيارات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

MAKEAMARK COMMUNICATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ميك امارك كميونيكي�شن�س ذ.م.م

MAKEAMARK COMMUNICATIONS 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

SAFEER AUTO REPAIR WORKSHOP L.L.C

�إىل /ور�شة �سفري لت�صليح ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SAFEER AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اخلميس  4أغسطس  2022م  -العـدد 13611

الفجر الريا�ضي

الدورة ال�صيفية لأكادمييات كرة القدم تنطلق � 13أغ�سط�س
ي�شار �إىل �أن ال��دورة من امل��ب��ادرات املهمة التي ينظمها
•• دبي -وام:
جمل�س دب��ي الريا�ضي �سنويا لتطوير قطاع الرباعم
تنطلق مناف�سات ال��دورة ال�صيفية الـ 11لأكادمييات والنا�شئني ،و�إع��ط��اء الفر�صة لالعبني للم�شاركة يف
كرة القدم يف � 13أغ�سط�س اجلاري ،على مالعب �أندية �أكرب عدد من املباريات اخلا�صة بهذه الفئات العمرية.
و�شركات كرة القدم بدبي ،وت�ستمر حتى  30من ال�شهر ومتثل ال���دورة �إع���دادا مبكرا لهذه ال��ف��رق والالعبني
نف�سه.
قبل انطالق املو�سم اجلديد للم�سابقات التي ينظمها
ي�شارك يف الدورة ،التي ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي ،احتاد الإمارات لكرة القدم ،حيث تكون الفر�صة مواتية
 24فريقا م��ن � 5أن��دي��ة "�شباب الأه��ل��ي ،والو�صل ،ل�ل�أج��ه��زة الفنية لتجربة ال�لاع��ب�ين وال��ت��ع��رف ب�شكل
والن�صر ،وحتا ،وعجمان" ،يتناف�سون على م�ستوى � 6أكرب على م�ستوياتهم من خالل مباريات ال��دورة قبل
فئات عمرية "من � 12إىل  17عاما".
الدخول يف �أجواء املناف�سات الر�سمية.
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منتخب الرجبي ي�شارك يف بطولة �آ�سيا لل�سباعيات
الأمني العام الحتاد الرجبي ،كما ت�ضم فوزية فريدون
•• دبي-وام:
ع�ضو جمل�س الإدارة م�شرفة املنتخب والكينية فيالدلفيا
ت��ت��ج��ه ب��ع��ث��ة منتخب الإم������ارات ل�����س��ي��دات ال��رج��ب��ي �إىل �أوالن���دو مدربة املنتخب ويو�سف �شاكر امل��درب امل�ساعد
العا�صمة الإن��دون��ي�����س��ي��ة ج��اك��رت��ا للم�شاركة يف بطولة و�أع�ضاء اجلهازين الفني والإداري و 13العبة.
�آ�سيا ل�سباعيات الرجبي ،املقررة من � 6إىل � 8أغ�سط�س وقال الزعابي �إن البطولة ت�ضم منتخبات لها باع كبري يف
احلايل.
اللعبة مثل منتخب �إندوني�سيا امل�ست�ضيف وثالث بطولة
����ارات
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وت��ق��ام ا
العام املا�ضي ،ومنتخب الهند الذي ي�ضم عنا�صر �شابة
و�إندوني�سيا والهند و�سنغافورة وجوام ومنغوليا ونيبال .متميزة ول��ذل��ك �سيكون التناف�س ق��وي��ا ب�ين املنتخبات
ويرت�أ�س بعثة منتخب الإمارات حممد �سلطان الزعابي امل�شاركة.

و�أ����ض���اف �أن منتخبنا ي��ط��م��ح يف امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ك�أ�س
البطولة  ،بعد �أن مت �إع���داد الفريق ب�شكل جيد خالل
الفرتة املا�ضية.
م��ن جهتها �أك���دت ف��وزي��ة ف��ري��دون �أن منتخب �سيدات
الإم���ارات ميتلك خ�برة جيدة يف التعامل مع مثل هذه
البطوالت بعد �أن �سبق وحقق الفوز بذهبية بطولة ك�أ�س
�آ�سيا "حتت  20عاما" يف ط�شقند ولقب بطولة غرب
�آ�سيا ل�سباعيات الرجبي ،وب��رون��زي��ة البطولة العربية
الثانية بتون�س.
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مواجهة خليجية جتمع العني والفيحاء بالنم�سا اليوم

التون�سي مرياح خارج ح�سابات العني والبحث عن حمور م�ستمر
•• ح�سن �سيد �أحمد – العني

بعد تعادل �سلبي مل يعجب جماهري العني �أم��ام �أبها ال�سعودي
يف املباراة الودية الإعدادية الأوىل للعني مبع�سكر النم�سا الأحد
امل��ا���ض��ي  ،ي��واج��ه ال��ع�ين ح��ام��ل لقب دوري �أدن����وك للمحرتفني
م�ساء اليوم اخلمي�س فريق الفيحاء يف الثامنة بتوقيت �أبوظبي
يف مواجهته الإع��دادي��ة الرابعة منذ انطالق مع�سكره الأوربي
بجمهوريتي �أملانيا والنم�سا.
وكان العني حقق الفوز بهدف نظيف على فريق هانكوفني  ،وعلى
فريق غوتر فورث بـ � 1-2ضمن مرحلة املع�سكر الأوىل يف املانيا
 ،و�أعقبهما بتعادل �سلبي �أمام �أبها يف افتتاح مرحلة النم�سا التي
ت�ستمر حتى � 20أغ�سط�س اجل���اري .وي��واج��ه العني غ��داً فريق
الكويت الكويتي يف التجربة الإعدادية اخلام�سة �ضمن مع�سكره
الأوربي.
وك����ان م����درب ال��ف��ري��ق الأوك�������راين ���س�يرج��ي ري���ب�ي�روف �أخ�ضع

الالعبني لتدريبات مكثفة �صباحية وم�سائية هدفت لرفع املعدل ال�شتوية  ،و بدا �أن كفة الكولومبي اربوليدا �أ�صبحت هي الأرجح
البدين يف �أعقاب مباراة الفريق التعادلية �أم��ام �أبها التي �شارك فخطف فر�صة اال�ستمرار مع العني بدي ً
ال دائماً للتون�سي يا�سني
فيها الدوليني للمرة الأوىل بعد ان�ضمامهم لتح�ضريات الفريق مريح.
�أخرياً.
و�أك��د ريبريوف �أن اجلميع �سعداء باملواجهات الودية ويتفهمون حمور االرتكاز
�أهمية العمل ال�شاق يف مرحلة الإعداد للمو�سم اجلديد.
يكثف العني بحثه عن العب حمور ويف�ضل �آ�سيوي مل�ساعدة الفريق
وب��امل��ق��اب��ل �أك���د طبيب ف��ري��ق ال��ع�ين ب��اب��ل��و اورت��ي��غ��ا �أن الالعبني يف دوري الأبطال الآ�سيوي لين�ضم لقائمة الفريق من الأجانب
ملتزمون بالتدريبات و�أن الأمور ت�سري ب�شكل جيد.
بعد �أن ان��ت��دب ال��ع�ين الأوك����راين ان���دري يارلينكهو والربازيلي
بال�سيو�س ( مقيم) اللذين ان�ضما لقائمة الفريق من العنا�صر
العني يودع مرياح
الأجنبية التي يُوجد فيها البا كودجو و�سفيان رحيمي و اربوليدا
ويُذكر �أن �إدارة العني قد �أعلنت مغادرة الدويل التون�سي يا�سني �إ�ضافة للمقيمني الربازيليني رفائيل و ايريك و جونتا�س .ورغم
مرياح لقلعة الزعيم العيناوي بعد االتفاق والرتا�ضي معه على عودة املحور فالح وليد ل�صفوف العني بنهاية فرتة �إعارته لفريق
تفا�صيل املغادرة التي جاءت على خلفية �إ�صابته بالرباط ال�صليبي خورفكان � ،إال �أن الأوك��راين ريبريوف طلب التعاقد مع حمور
التي حدثت مبكراً يف املو�سم املا�ضي  ،ما �أ�ضطر العني النتداب �أجنبي منذ وقت وح�ين لتعزيز ا�سرتاتيجيته التي تعتمد على
الكولومبي دانيلو �أربوليدا لتعوي�ض مرياح يف فرتة االنتقاالت التنظيم الدفاعي املحكم والهجوم الكا�سح ثم العودة للت�أمني.

مب�شاركة  19دولة يف كازاخ�ستان

الالعب �شغيلي يفتتح م�شوار منتخب اجلودو يف بطولة �آ�سيا اليوم
•• نور �سلطان-الفجر

يفتتح العب منتخبنا الوطني للجودو ج��ورام �شغيلي م�شوار منتخبنا يف بطولة �آ�سيا للمنتخبات
والفردي لأبطال النخبة التي تنطلق مبارياتها اليوم يف مدينة نور �سلطان يف كازاخ�ستان ،والتي
ت�ستمر مناف�ساتها حتى ال�سابع من �أغ�سط�س احلايل مب�شاركة  178العبا والعبة من  19دولة،
تتقدمها  5منتخبات عربية ممثله يف منتخب الإمارات وقطر ،والكويت ،ولبنان ،واليمن و�سيلعب
العبنا �شغيلي مع الالعب يوجن موجن (تايبيه)يف مناف�سات الوزن اخلفيف حتت  66كجم على �ضوء
قرعة البطولة التي جرت ظهر �أم�س بفندق رادي�سون مبدينة نور �سلطان الكازاخ�ستانية بح�ضور
اجلهاز الفني ملنتخبنا للجودو.
وو�ضعت القرعة العبنا �سعيد النقبي مع بطل كازاخ�ستان ترودوبيف يف وزن حتت  73كجم ،اما

العبنا با�شو نوجزاري �سيقابل ال�صيني بايندي يف وزن حتت  81كجم ،ويلعب العبنا جريجوريان
�أرام مع الكوري هان جيوب يف وزن حتت  90كجم ويف وزن حتت  100كجم يلعب زافر كو�سوف
مع ال�صيني زاجن ،فيما يلتقي العبنا ماجو ماروف الالعب الكوري يوجن جيج يف مناف�سات وزن فوق
 100كجم بجانب الوزن املفتوح يف ختام �أيام البطولة.
يذكر ب��ان بعثة منتخبنا الوطني للجودو ير�أ�سها ال�سيد نا�صر التميمي �أم�ين ال�سر العام الحتاد
الإم��ارات للم�صارعة واجل��ودو �أمني �صندوق االحتاد الدويل للجودو ،وت�ضم البعثة املدرب فيكتور
�سيكرتوف ،و 6العبني هم :جورام �شغيلي -وزن اخلفيف حتت  66كجم ،و�سعيد النقبي الذي يلعب
يف مناف�سات وزن حتت  73كجم ،وبا�شو نوجزاري يف حتت  81كجم ،وجريجوريان �أرام يف حتت
 90كجم وزافر كو�سوف يف مناف�سات وزن فوق  100كجم ،وماجو ماروف يف فوق  100كجم
بجانب الوزن املفتوح.

االحتاد القطري للريا�ضة اجلامعية يك�شف ر�ؤيته و�أهدافه:

تعزيز الأن�شطة الريا�ضية للطالب واكت�شاف املواهب
•• الدوحة-الفجر:

ك�����ش��ف االحت�����اد ال��ق��ط��ري للريا�ضة
اجلامعية ،لدى الإعالن عن �إكتمال
�إج����������راءات ت����أ����س���ي�������س���ه،ع���ن ر�سالته
ور�ؤي���ت���ه و�أه���داف���ه ال��ت��ي ت�ترك��ز على
تعزيز الأن�شطة الريا�ضية للطالب
والطالبات و�إكت�شاف املواهب القادرة
على االن�ضمام �إىل املنتخبات القطرية
يف اال�ستحقاقات اخلارجية.
وع��ق��د االحت�����اد ال��ق��ط��ري للريا�ضة
اجل��ام��ع��ي��ة م����ؤمت���را ���ص��ح��ف��ي��ا �أم�س

الأول ال��ث�لاث��اء ب��ق��اع��ة ال��و���س��ي��ل يف
اللجنة الأوملبية القطرية �أعلن من
خالله اكتمال �إجراءات ت�أ�سي�سه ،و�أنه
ب�صدد �إ�ستكمال �إج���راءات ان�ضمامه
�إىل االحت����ادات العربية والآ�سيوية
والدولية.
وق�����ال ال���دك���ت���ور �إب���راه���ي���م النعيمي
رئي�س االحت���اد :ر�سالتنا يف االحتاد
ه��ي ب��ن��اء م�ؤ�س�سات تعليم ع��ال ذات
ري��ادة ريا�ضية يف املحافل الإقليمية
والعاملية ،كما تهدف ر�ؤيتنا �إىل تعزيز
الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية ل��دى الطالب

وال��ط��ال��ب��ات يف م���ؤ���س�����س��ات التعليم
ال���ع���ايل م���ن ج��ام��ع��ات و�أك���ادمي���ي���ات
وك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د ال��ت��ع��ل��ي��م بالدولة
واكت�شاف ورعاية الطلبة املوهوبني
ريا�ضيا ورف��ع م�ستويات الريا�ضات
اجلامعية يف الدولة حمليا و�إقليميا
وعامليا.
وت��اب��ع� :إن �أه���م �أه����داف االحت���اد هي
ال���ن���ه���و����ض ب���الأن�������ش���ط���ة الريا�ضية
والبدنية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وف��ق معايري عاملية مبا يعزز الوعي
مبفهوم الريا�ضة و�أث��ره��ا الإيجابي

ع��ل��ى ���ص��ح��ة ال���ف���رد يف ع��ل��ى النطاق
االج���ت���م���اع���ي ب�����ش��ك��ل ع����ام واملجتمع
الطالبي واجلامعي ب�صورة خا�صة.
واختتم النعيمي بالقول� :إن الإحتاد
وفق ر�سالته ور�ؤيته و�أهدافه ي�سعى
�إىل اال�ستثمار يف العنا�صر الوطنية
امل��وه��وب��ة �ضمن املنظومة الريا�ضة
اجلامعية والعمل على �صقلها ورفع
م�ستوياتها املهارية مبا يدعم امل�سرية
الريا�ضية الفريدة للدولة.
من جهته ،ق��دم را�شد ع�ضيبه �أمني ور���س��ال��ة و�أه�����داف االحت����اد ،و�أو�ضح ي�سعى �إىل اكت�شاف مواهب ريا�ضية �أن ت���دع���م امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف والدولية ومتثل قدوة �ستحتذي بها
ال�����س��ر ع��ر���ض��ا ت��ق��دمي��ي��ا ح���ول ر�ؤي���ة �أن االحت������اد يف م�����س�يرت��ه ال���واع���دة وع��ن��ا���ص��ر ت��ت��م��ي��ز ب��امل��ه��ارة ت�ستطيع م�����ش��ارك��ات��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة والقارية الأجيال القادمة.

الأوملبية الكويتية ت�أمل مبراكز متقدمة لريا�ضييها يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي اخلام�سة بقونية تن هاغ :مغادرة رونالدو مباراة يونايتد «غري مقبولة»
•• الكويت-الفجر:

�أع���رب���ت ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ن �أملها
يف حتقيق ال��ري��ا���ض��ي�ين الكويتيني ع��ل��ى مراكز
متقدمة يف دورة �أل��ع��اب الت�ضامن الإ�سالمي
اخلام�سة املقررة يف مدينة قونية الرتكية من 9
�إىل � 18أغ�سط�س اجلاري.
و�أو�ضح ال�شيخ جابر ثامر اجلابر ع�ضو اللجنة
الأوملبية الكويتية ورئي�س الوفد الكويتي امل�شارك

يف الدورة يف م�ؤمتر �صحفي �إن  60العبا والعبة
�سي�شاركون يف مناف�سات الدورة عرب � 10ألعاب،
م�ؤكدا الثقة يف حتقيقهم نتائج م�شرفة.
و�أ����ض���اف :ت��ع��د ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ال��ث��ال��ث��ة للكويت
يف ال�������دورة� ،إذ ي�����ش��ارك الع��ب��وه��ا يف مناف�سات
�أل��ع��اب ال��ق��وى وال�����س��ب��اح��ة واجل����ودو والكاراتيه
وال���ت���اي���ك���وان���دو وال���رم���اي���ة وال���ق���و����س وال�سهم
والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.
و�أ�شار �إىل تنظيم مع�سكرات داخلية وخارجية من

�أج��ل �إع��داد الالعبني للدورة "التي تعد فر�صة
الحتكاكهم مع العبني �آخرين و�إك�سابهم املزيد
من اخلربات.
ي�شارك يف الن�سخة اخلام�سة من العاب الت�ضامن
الإ���س�لام��ي نحو � 6آالف ريا�ضي وريا�ضية من
�أك��ث�ر م���ن  50دول����ة ي��ت��ن��اف�����س��ون يف  21لعبة
ريا�ضية فردية وجماعية .وكانت الدورة مقررة
يف العام املا�ضي لكن مت ت�أجيلها ب�سبب تداعيات
جائحة فريو�س كورونا ،كوفيد .19

اعترب الهولندي �إري��ك تن هاغ مدرب مان�ش�سرت يونايتد
الإن��ك��ل��ي��زي �أم�����س الأرب���ع���اء� ،أن م��غ��ادرة النجم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو والعبني �آخرين ملعب "�أولد ترافورد"
قبل نهاية املباراة الودية �ضد رايو فايكانو الإ�سباين الأحد
"غري مقبولة" .بعدما خ�سر �ضد �أتلتيكو مدريد الإ�سباين
�صفر -1يف �أو���س��ل��و ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي ،اخ��ت��ت��م مان�ش�سرت
يونايتد الفرتة اال�ستعدادية للمو�سم بالتعادل  1-1مع
رايو فايكانو على ملعب "�أولد ترافود" يف اليوم التايل.
و�شارك رونالدو يف ال�شوط الأول من املباراة يف �أول ظهور
ل��ه م��ن��ذ ن��ه��اي��ة امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ،ب��ع��دم��ا غ���اب ع��ن اجلولة
التح�ضريية يف تايالند و�أ���س�ترال��ي��ا "لأ�سباب عائلية".

و�شوهد الالعب الراغب بالرحيل عن مان�ش�سرت يونايتد
ي��غ��ادر �أر����ض امللعب م��ع م��واط��ن��ه دي��وغ��و دال���و قبل نهاية
امل���ب���اراة .مل ي��ت��ح��دث ت��ن ه���اغ م��ع الإع��ل��ام ب��ع��د املباراة،
لكنه �أع���رب الأرب��ع��اء ع��ن امتعا�ضه يف حديث م��ع من�صة
"فِيابالي".
وق��ال يف ه��ذا ال�صدد �إن "كثريين "مبن فيهم رونالدو"
غادروا �إىل منازلهم .هذا �أمر غري مقبول للجميع".
وتابع "�أقول لهم �إن ذلك غري مقبول� ،إننا فريق ،جمموعة
واحدة و�أنه عليكم �أن تبقوا حتى النهاية" .و�سيتوىل تن
ه��اغ مهتمه الر�سمية الأوىل يف املرحلة االفتتاحية من
الدوري املمتاز الأحد �ضد �ضيفه برايتون.
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 130العبا والعبة ميثلون ال�سعودية
يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• الريا�ض-الفجر:

18

ت�شارك العربية ال�سعودية يف دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي اخلام�سة يف قونية
برتكيا من � 9إىل � 18أغ�سط�س اجلاري ب�أكرث من  130العبا والعبة.
وي��خ��و���ض ال��ري��ا���ض��ي��ون ال�����س��ع��ودي��ون مناف�سات ك��رة ال�سلة امل�صغرة وال�سهام
واجلمباز و�ألعاب القوى واملبارزة وك��رة القدم وك��رة اليد واجل��ودو والكاراتيه
وال��رم��اي��ة وال�سباحة وك��رة ال��ط��اول��ة وال��ت��اي��ك��وان��دو ورف��ع الأث��ق��ال وامل�صارعة

وال�سباحة الباراملبية.
وكانت ال�سعودية ا�ست�ضافت الن�سخة الأوىل من الدورة عام  2005يف منطقة
مكة املكرمة وت�صدرت فيها الرتتيب العام بواقع  60ميدالية ( 24ذهبية،
و 17ف�ضية ،و 19برونزية).
ومت احت�ساب الدورة الثانية رقميا يف �سجل الدورات رغم �أنها مل ت َقم يف �إيران
 ،2009ثم ا�ست�ضافت مدينتا باملبانغ و�سومطرة ب�إندوني�سيا الدورة الثالثة
عام  ،2013والعا�صمة الأذربيجانية باكو الدورة الرابعة عام .2017

�شباب الأهلي يتعاقد مع
ال�سوري عمر خريبني
•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة �شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقد النادي مع املهاجم
ال�سوري عمر خريبني قادما من ن��ادي الوحدة مل��دة مو�سم واح��د على
�سبيل الإع�����ارة  .وخ��ا���ض ال�لاع��ب م��ع ال���وح���دة  27م���ب���اراة مبختلف
ال��ب��ط��والت يف امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ،و�سجل خاللها  17ه��دف��ا و�صنع 10

�أه���داف .و�سبق خلريبني �أن لعب لفريق الظفرة وال��ه�لال ال�سعودي،
ونال جائزة �أف�ضل العب يف �آ�سيا عام .2017
ويقيم �شباب الأه��ل��ي حاليا مع�سكرا خارجيا يف �صربيا بقيادة مدربه
اجلديد الربتغايل ليوناردو ج��اردمي ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد الذي
ينطلق يف � 2سبتمرب املقبل .ويفتتح �شباب الأهلي م�سريته يف املو�سم
اجلديد لدوري �أدنوك مبواجهة فريق ال�شارقة.

املريكاتو ال�صيفي ي�ضاعف املناف�سة على احلذاء الذهبي بالدوري الإجنليزي
•• �أبوظبي-وام:

م��ع �إ����س���دال ال�����س��ت��ار ع��ل��ى فعاليات
امل�����و������س�����م امل�����ا������ض�����ي يف ال����������دوري
الإجن����ل����ي����زي ل���ك���رة ال�����ق�����دم ،قفز
املهاجم ال��ك��وري اجلنوبي هيوجن
مني �سون ملزاحمة امل�صري حممد
����ص�ل�اح يف ����ص���دارة ق��ائ��م��ة ه���دايف
امل�سابقة واق��ت�����س��ام ج��ائ��زة احلذاء
الذهبي.
ول��ك��ن امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اجل���ائ���زة يف
امل���و����س���م اجل����دي����د ،ال�����ذي تنطلق
فعالياته غ��دا اجلمعة ق��د ت�صبح
�أك��ث�ر ق���وة و���ش��را���س��ة م���ن املوا�سم
امل��ا���ض��ي��ة م���ع ان�����ض��م��ام �أك��ث��ر من
م���ه���اج���م م��ت��م��ي��ز ل���ف���رق ال������دوري
الإجن�����ل�����ي�����زي ،خ���ل��ال امل�ي�رك���ات���و
ال�����ص��ي��ف��ي احل�����ايل ،مي��ك��ن��ه تغيري
مالمح املناف�سة على هذه اجلائزة
يف املو�سم اجلديد.
وك��������ان �����س����ون ����س���ج���ل ه����دف��ي�ن يف
امل��ب��اراة الأخ�ي�رة لفريقه توتنهام
باملو�سم املا�ضي من ال��دوري فيما
�أح��رز �صالح هدفا واح��دا لفريقه
ليفربول يف اجلولة الأخرية �أي�ضا
ل��ي��ت�����س��اوى ال�ل�اع���ب���ان يف ر�صيد
الأه��داف " 23هدفا لكل منهما"
ويقت�سمان �صدارة قائمة الهدافني
يف امل�سابقة باملو�سم املا�ضي وكذلك

جائزة احلذاء الذهبي.
ول��ك��ن ال��ت��ع��اق��دات ال��ت��ي �أبرمتها
ب��ع�����ض الأن����دي����ة خ��ل�ال املريكاتو
ال�صيفي ينتظر �أن ت�ضيف �إىل قوة
املناف�سة ع��ل��ى اجل��ائ��زة يف املو�سم
املقبل خا�صة مع ان�ضمام هدافني
مم���ي���زي���ن �إىل ق���ائ���م���ة النجوم
امل�شاركني يف ال���دوري الإجنليزي
باملو�سم املرتقب.
وت���أت��ي يف مقدمة ه��ذه التعاقدات
انتقال الرنويجي �إيرلنج هاالند
�إىل ����ص���ف���وف م��ان�����ش�����س�تر �سيتي
والأوروجوياين داروين نونيز �إىل
���ص��ف��وف ل��ي��ف��رب��ول؛ ح��ي��ث يتمتع
ال�ل�اع���ب���ان ب���إم��ك��ان��ي��ات تهديفية
عالية �ستكون داعمة للفريقني يف
املناف�سة على لقب الدوري باملو�سم
اجل��دي��د م��ن ن��اح��ي��ة ول��ف��ر���ص كل
م���ن ال�لاع��ب�ين يف امل��ن��اف�����س��ة على
احلذاء الذهبي.
وت���ع���اق���د م��ان�����ش�����س�تر ���س��ي��ت��ي مع
ه���االن���د ب��ع��د ت����أل���ق ال�ل�اع���ب على
م�����دار م��و���س��م�ين ون�����ص��ف املو�سم
م���ع ب��رو���س��ي��ا دورمت����ون����د الأمل�����اين
حيث �سجل للفريق  86هدفا يف
 89م��ب��اراة مبختلف البطوالت
مب��ع��دل ي��ق�ترب م���ن ه���دف واحد
يف ك���ل م����ب����اراة ع��ل��م��ا ب����أن���ه �سجل
من قبل  29هدفا يف  27مباراة

خا�ضها مع فريقه ال�سابق ريد بول
�سالزبورج النم�ساوي.
ومي����ث����ل ه������االن������د ،ال��������ذي افتتح
�أه���داف���ه م��ع ال��ف��ري��ق فعليا خالل
ف�ت�رة الإع�����داد ل��ل��م��و���س��م ،بالطبع
�إ���ض��اف��ة ك��ب�يرة لهجوم مان�ش�سرت
�سيتي ،علما ب�أن هداف الفريق يف
املو�سم املا�ضي ك��ان الع��ب الو�سط

ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي امل�����وه�����وب ك��ي��ف��ن دي
بروين بر�صيد  15هدفا.
و�أظ���ه���رت ف�ت�رة الإع�����داد التفاهم
بني هاالند والعبي الفريق داخل
امللعب وخا�صة مع جاك جريلي�ش
�شريكه يف هجوم الفريق.
ويف ل��ي��ف��رب��ول ،ت��ع��اق��د ال��ن��ادي مع
نونيز من بنفيكا الربتغايل ليحل

يف ق����ي����ادة ه���ج���وم ال���ف���ري���ق مكان
ال�سنغايل �ساديو ماين ،الذي رحل
�إىل ب���اي���رن م��ي��ون��خ الأمل������اين هذا
ال�صيف.
وكان نونيز ت�ألق يف �صفوف بنفيكا
ال�برت��غ��ايل و���س��ج��ل  48ه��دف��ا يف
 87م��ب��اراة خا�ضها م��ع الفريق
يف خمتلف ال��ب��ط��والت ع��ل��ى مدار

املو�سمني املا�ضيني.
واف����ت����ت����ح ن���ون���ي���ز �أي���������ض����ا �سجله
التهديفي مع ليفربول خالل فرتة
الإعداد التي �أظهرت �أي�ضا تفاهمه
ال��وا���ض��ح م���ع ����ص�ل�اح ،ال����ذي جنح
ليفربول يف متديد عقده ليمنحه
دافعا معنويا �أي�ضا على موا�صلة
الت�ألق يف املو�سم اجلديد ما يجعله

م���ع ه���االن���د وج��ري��ل��ي�����ش ونونيز
وال�برت��غ��ايل دي��وج��و جوتا مهاجم
ليفربول من املر�شحني للمناف�سة
على جائزة احلذاء الذهبي.
ك����م����ا ت�������ض���م ق����ائ����م����ة املر�شحني
للمناف�سة ع��ل��ى ه���ذه اجل���ائ���زة يف
امل���و����س���م اجل����دي����د ث���ن���ائ���ي هجوم
ت��وت��ن��ه��ام "الإجنليزي ه���اري كني
وال����ك����وري اجل��ن��وب��ي ه��ي��وجن مني
�سون" حيث يرغب كني يف العودة
بقوة للمناف�سة على اجلائزة بعدما
حل رابعا يف قائمة ه��دايف الدوري
الإجن����ل����ي����زي يف امل���و����س���م املا�ضي
بر�صيد  17هدفا.
و���س��ج��ل ك�ين و���س��ون  40م��ن 69
ه����دف����ا " "% 58م�����ن �أه�������داف
توتنهام يف املو�سم املا�ضي.
وبرغم بلوغه اخلام�سة والثالثني
من العمر ،يظل املهاجم الإجنليزي
جيمي ف���اردي مر�شحا للمناف�سة
ع��ل��ى احل����ذاء ال��ذه��ب��ي ،ال���ذي توج
ب���ه يف م��و���س��م -2020 2019
ف���ي���م���ا ح����ل ����س���اد����س���ا يف القائمة
باملو�سم املا�ضي بر�صيد  15هدفا
بالت�ساوي م��ع ج��وت��ا ودي بروين
وب���ف���ارق ه���دف واح����د ف��ق��ط خلف
ماين.
ك��م��ا ي��دخ��ل ال�ب�رازي���ل���ي جابرييل
ج���ي�������س���و����س امل���ن���ت���ق���ل ح���دي���ث���ا �إىل

�أر�سنال ،ورحيم �ستريلنج املن�ضم
�إىل ت�شيل�سي��� ،ض��م��ن املر�شحني
ل��ل��ج��ائ��زة ب��ع��دم��ا �سجل �ستريلنج
 13ه��دف��ا مل��ان�����ش�����س�تر ���س��ي��ت��ي يف
املو�سم املا�ضي فيما قدم جي�سو�س
م�ستويات جيدة مع �أر�سنال خالل
فرتة الإعداد للمو�سم اجلديد.
وال تخلو قائمة املر�شحني بالطبع
م�����ن �إ������س�����م امل����ه����اج����م ال�ب�رت���غ���ايل
امل��خ�����ض��رم ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو
بعدما عاد الالعب م�ؤخرا للتدريب
مع فريقه مان�ش�سرت يونايتد بعد
�أ�سابيع من اجل��دل ب�ش�أن �إمكانية
انتقاله لناد �آخر بحثا عن فر�صة
للم�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا.
وك����ان رون���ال���دو وه���و �أب�����رز العبي
م��ان�����ش�����س�تر ي���ون���اي���ت���د يف املو�سم
امل����ا�����ض����ي ،ق����د ����س���ج���ل  18هدفا
ل��ل��ف��ري��ق ل��ي��ح��ت��ل امل����رك����ز الثالث
بجدارة يف قائمة هدايف امل�سابقة.
وم�����ع ت����واج����د ك����ل ه�����ذه الأ�سماء
والإمكانيات التهديفية التي يتمتع
ب��ه��ا ك��ل م��ن��ه��م ،ينتظر �أن ي�شهد
املو�سم اجلديد للدوري الإجنليزي
�صراعا كبريا على جائزة احلذاء
الذهبي خا�صة مع �إمكانية ظهور
العبني �آخرين من خمتلف الفرق
امل�شاركة ميكنهم االن�ضمام لدائرة
املناف�سة على اجلائزة.

ح�صاد «اخلليجية» و «عاملية» برمنجهام يدعم بعثة الإمارات يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• �أبوظبي-وام:

بعد �أ�سابيع من ح�صد  50ميدالية ملونة يف دورة الألعاب اخلليجية ،واقتنا�ص
 8ميداليات �أخ��رى يف م�شاركة رائعة ب��دورة الأل��ع��اب العاملية ،تتطلع ريا�ضة
الإمارات �إىل حتقيق املزيد من النتائج املميزة يف اختبارها اجلديد بدورة �ألعاب
الت�ضامن الإ�سالمي.
و�شهدت الآون���ة الأخ�ي�رة �أك�ث�ر م��ن �إجن���از �إقليمي وع��امل��ي لريا�ضة الإم����ارات،
يف ترجمة واقعية مل��ا يتمتع ب��ه امل��ج��ال الريا�ضي م��ن دع��م ق��وي على خمتلف
الأ�صعدة.
وتخو�ض الريا�ضة الإماراتية اختبارا جديدا ،خالل الأي��ام املقبلة ،ت�سعى من
خالله �إىل حتقيق املزيد من النتائج املميزة واكت�ساب ق��در �أك�بر من اخلربة

ا�ستعدادا لالرتباطات التالية.
وت�ستعد بعثة الإمارات حاليا لتد�شني م�شاركتها يف مناف�سات الن�سخة اخلام�سة
من دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي ،والتي ت�ست�ضيفها مدينة قونية الرتكية
من � 9إىل � 18أغ�سط�س اجلاري.
وت�شارك الإمارات يف املناف�سات بـ 53ريا�ضيا وريا�ضية يتناف�سون يف  9ريا�ضات
ف��ردي��ة خمتلفة ه��ي ال��رم��اي��ة ،وال��ق��و���س وال�سهم ،وال��ق��و���س وال�سهم لأ�صحاب
الهمم ،والكاراتيه ،واجلودو ،والتايكواندو ،واملبارزة ،ورفع الأثقال ،وال�سباحة،
والدراجات.
ومتثل الإجن���ازات التي حتققت يف الفرتة املا�ضية دافعا معنويا كبريا لبعثة
الإم����ارات قبل م�شاركتها يف �أل��ع��اب الت�ضامن الإ���س�لام��ي ،خا�صة م��ع النتائج
اجل��ي��دة يف دورة الأل��ع��اب اخلليجية بالكويت ودورة الأل��ع��اب العاملية مبدينة

برمنجهام الأمريكية.
وح�صدت بعثة الإم���ارات  50ميدالية ملونة " 18ذهبية و 16ف�ضية و16
برونزية" يف الدورة اخلليجية ،التي اختتمت نهاية مايو املا�ضي.
وم��ن خ�لال امل�شاركة يف  4ريا�ضات فقط ب��دورة الأل��ع��اب العاملية خ�لال يوليو
املا�ضي ،حققت الإم����ارات  8ميداليات ملونة "ذهبيتان ،وف�ضية واح���دة ،و5
برونزيات".
وت��ق��ام الن�سخة اخلام�سة م��ن �أل��ع��اب الت�ضامن الإ���س�لام��ي مب�شاركة 6000
ريا�ضي من  56دولة يتناف�سون يف  24ريا�ضة من خالل  483م�سابقة ريا�ضية
تقام فعالياتها يف  13موقعا خمتلفاً بح�ضور  2000متطوع.
ومن بني  9ريا�ضات ت�شارك فيها الإمارات ب�ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي ،هناك
 6ريا�ضات �شاركت يف دورة الألعاب اخلليجية بالكويت وتركت ب�صمتها بح�صد

العديد من امليداليات ما يدعم معنويات هذه املنتخبات لتحقيق نتائج مميزة يف
دورة �ألعاب الت�ضامن من ناحية كما ميثل حافزا للريا�ضات الـ 3الأخرى على
الت�ألق واكت�ساب اخلربة.
وتربز من هذه الريا�ضات ال�ست �سباقات الدراجات التي تد�شن م�شاركة الإمارات
يف دورة �ألعاب الت�ضامن؛ وح�صدت الدراجات يف الدورة اخلليجية  11ميدالية
ملونة " 4ذهبيات لل�سيدات ،و 3ذهبيات وف�ضيتان وبرونزيتان للرجال".
كما ت�ضم ريا�ضة اجلودو ،التي حققت  6ميداليات " 4ذهبيات وف�ضية واحدة
وبرونزية واحدة" ب��ال��دورة اخلليجية ،وال�سباحة التي ح�صدت  5ميداليات
"ذهبية واحدة وف�ضيتان وبرونزية واحدة" ،والرماية التي فازت بـ 5ميداليات
"ذهبية واحدة و 4ف�ضيات" ،واملبارزة التي حققت  4ميداليات "ف�ضية واحدة
و 4برونزيات" ،والكاراتيه بـ 3ميداليات "برونزيتان وف�ضية واحدة".

«الإمارات للدراجات» يفوز باملرحلة الرابعة يف جولة بولندا
•• �أبوظبي -وام:

�أحرز الأملاين با�سكال �أكرمان من فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية املركز
الأول يف املرحلة ال��راب��ع��ة م��ن ج��ول��ة بولندا وال��ت��ي �أقيمت على م�سار بطول
 179.4كم من لي�سكو �إىل �سانوك لي�ضيف جناحا جديدا �إىل �سجل �إجنازات
الفريق يف �سباقات العام احلايل.
وكان �سيبا�ستيان موالنو قدم دعمه لزميله �أكرمان مع و�صولهما �إىل م�سافة
الت�سلق النهائية ،ومتكنا معا من �صد هجمات مناف�سهما زدينيك �شتيبار "كويك
�ستيب �ألفا فينيل" يف �آخر  150مرتا من ال�سباق .
وقال �أكرمان" :فوز رائع ،خا�صة �أنه ي�أتي بعد الإ�صابة التي تعر�ضت لها .متكنت
�أخ�يرا من ا�ستعادة قوتي ولياقتي ،وه��و �أم��ر مهم ج��دا ،ال�سيما قبل املراحل
املقبلة من ال�سباق .كانت املرحلة �شيقة ج��دا ،وت�ضمنت العديد من م�سافات
الت�سلق ،لكنها مل تكن �شديدة االنحدار ،ما جعلها مثالية� .أ�شكر زميلي موالنو
الذي قدم دعما قويا يل طوال ال�سباق ،و�إىل فريق الإمارات ب�أكمله على ثقته بي
ودعمه يل" .وبهذا ،حقق �أكرمان فوزه اخلام�س يف مراحل جولة بولندا ،وفوزه
الثاين يف مو�سم  2022بعد فوزه باملركز الأول يف �سباق بريدينه كوك�سيده يف
بلجيكا .ومتكن زميله دييجو �أولي�سي من ال�صعود للمركز الرابع يف الت�صنيف
العام الذي يت�صدره مناف�سه �سريجيو هيجويتا "بورا-هانزجروي".
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�أكرث من  1000العب من  54دولة ي�شاركون يف مهرجان �أبوظبي الدويل لل�شطرجن
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان �أبوظبي ال��دويل لل�شطرجن عن تفا�صيل
الن�سخة الـ ، 28وال��ذي ي�صل عدد امل�شاركني فيه �أك�ثر من  1000العب
والعبة .وتقام فعاليات املهرجان من � 16إىل � 26أغ�سط�س اجلاري ،حتت
رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ل�ل�أع��م��ال اخل�يري��ة والإن�سانية رئي�س جمل�س
�أب��وظ��ب��ي الريا�ضي ،وب���إ���ش��راف جمل�س �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي ،وتنظيم نادي
�أبوظبي لل�شطرجن والألعاب الذهنية ،مبجموع جوائز ي�صل �إىل � 300ألف
درهم �إماراتي .وت�ضمن فعاليات املهرجان  11بطولة خمتلفة تتنا�سب مع
م�ستويات وفئات امل�شاركني العمرية ،وتت�صدرها بطولة الأ�ساتذة ،كما ت�ضم

بطولة �أبطال خط الدفاع الأول لل�شطرجن ال�سريع التي تنظم للمرة الثانية،
وت�شارك فيها الكوادر العاملة يف املن�ش�آت ال�صحية واجلي�ش وال�شرطة ،تقديرا
جلهودهم اال�ستثنائية يف حماية املجتمع خالل جائحة كورونا.
و�أعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان برئا�سة ح�سني ع��ب��داهلل اخل���وري عن
التفا�صيل ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقد �أم�س الأربعاء مبقر جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا���ض��ي ،بح�ضور ط�لال م�صطفى الها�شمي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
التطوير الريا�ضي يف املجل�س ،و�أحمد النعيمي نائب رئي�س جلنة احلكام،
وب��رن��ارد �أون��ي��ل م��دي��ر ف��ن��دق رادي�����س��ون بلو �أب��وظ��ب��ي "الكورني�ش" ،الذي
ي�ست�ضيف فعاليات املهرجان.
وي�����ش��ارك يف الن�سخة امل��رت��ق��ب��ة جم��م��وع��ة م��ن ال�لاع��ب�ين ال��ع��امل��ي�ين منهم
ال�صيني واجن هاو ،والرو�سي �سنان جوجريوف من رو�سيا ،والأوكراين انتون

كوربوف وامل�صري با�سم �أمني .كما ي�شهد املهرجان م�شاركة النجم الإماراتي
�سامل عبد الرحمن الذي ح�صد �ألقاب معظم بطوالت ال�شطرجن الفردية
بالإمارات منذ  ،1991وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة �آ�سيا للنا�شئني
ولقب مهرجان بييل للأ�ساتذة .وي�شارك يف املهرجان معظم العبي الإمارات
من كافة الفئات ال�سنية من اجلن�سني ،يتقدمهم عمران احلو�سني "19
عاما" والفائز ب�ألقاب بطولة غرب �آ�سيا لل�شباب وبطولة العرب لل�شباب
وبطولة الإمارات للرجال.
و�أك����د ح�سني ع��ب��د اهلل اخل����وري �أن امل��ه��رج��ان �أ���ص��ب��ح حم��ط �أن��ظ��ار معظم
الالعبني الدوليني من خمتلف �أنحاء العامل.
وق��ال" :الإقبال الكبري على امل�شاركة يف املهرجان من العبي ال�صف الأول
يف العامل هذا العام يجعلنا ن�ؤمن ب�أننا يف امل�سار ال�صحيح ،خا�صة �أن عدد

امل�شاركني يتجاوز الـ 1000العب والعبة من  54جن�سية خمتلفة" و�أو�ضح:
"يرجع جناحنا هذا ،للدعم الكبري من حكومتنا الر�شيدة بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،وتوجيهات
�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،حيث
مل تدخر حكومتنا والقائمون على القطاع الريا�ضي جهداً يف دعم الريا�ضة
والريا�ضيني واحلركات ال�شبابية مبختلف �أنواعها".
وتوجه طالل م�صطفى الها�شمي املدير التنفيذي لقطاع التطوير الريا�ضي
يف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بال�شكر واالمتنان ل�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،على رعايته الكرمية للمهرجان،
والتي تعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة بدعم جميع الريا�ضات ودفع م�سريتها
نحو النجاحات والتميز والإجنازات.
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الدوري الأملاين يرتقب �ضربة البداية  ..وبايرن يحظى برت�شيحات قوية لتتويج جديد
•• �أبوظبي-وام:

مبواجهة تت�سم ب��الإث��ارة يف مواجهة
بطل القارة الأوروبية� ،سيق�ص بايرن
ميونخ ال�شريط يف رحلة الدفاع عن
لقبه املحلي يف ن�سخة مميزة بالدوري
الأمل����اين ل��ك��رة ال��ق��دم /بوند�سليجا/
عندما يحل غ��دا اجلمعة �ضيفا على
�إن�ت�راخ���ت ف��ران��ك��ف��ورت امل���ت���وج بلقب
ال���دوري الأوروب����ي يف املو�سم املا�ضي
لتكون امل��ب��اراة ه��ي �ضربة البداية يف
الن�سخة الـ 60من امل�سابقة التي بد�أت
�إقامتها بنظامها احلايل يف . 1963
وي�����س��ت��ح��وذ ب���اي���رن ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
الأرق���ام القيا�سية يف تاريخ البطولة
منها عدد مرات الفوز باللقب بر�صيد
 32لقبا منها  31لقبا يف البطولة
بنظامها احلايل /بوند�سليجا. /
واح���ت���ك���ر ب����اي����رن ل���ق���ب ال���ب���ط���ول���ة يف

امل����وا�����س����م ال���ع�������ش���رة امل���ا����ض���ي���ة /رق����م
قيا�سي ،/ويخو�ض الفريق البطولة
ه��ذا امل��و���س��م برت�شيحات ق��وي��ة �أي�ضا
مل��وا���ص��ل��ة هيمنته ع��ل��ى ال��ل��ق��ب برغم
ب��ع�����ض ال��ت��غ��ي�يرات ال��ت��ي ط����ر�أت على
امل�����س��اب��ق��ة وع��ل��ى ال��ف��ري��ق ن��ف�����س��ه عن
املوا�سم املا�ضية.
وع��ل��ى م���دار ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ،كان
ب���اي���رن ه���و امل���ر����ش���ح الأق�������وى للقب،
ومل يخيب ال��ف��ري��ق �آم����ال جماهريه
ح��ي��ث ف��ر���ض ���س��ط��وت��ه ع��ل��ى امل�سابقة
بجدارة كونه الأكرث جاهزية واكتماال
لل�صفوف املفعمة بالنجوم يف خمتلف
املراكز .ويخو�ض بايرن رحلة الدفاع
ع��ن لقبه يف امل��و���س��م اجل��دي��د بتغيري
�ستفتقد بالت�أكيد عن�صرا مهما حيث وبرغم رحيل ليفاندوف�سكي وكذلك
جوهري يف �صفوفه مع رحيل مهاجمه القيا�سية على مدار �سنوات.
البولندي روب��رت ليفاندوف�سكي �إىل ورمبا عزز بايرن هجومه بال�سنغايل ك��ان ليفاندوف�سكي �أي�ضا هو املر�شح ال��ن�روي����ج����ي �إي����رل����ن����ج ه�����االن�����د من
بر�شلونة الإ���س��ب��اين بعدما حقق مع �ساديو ماين ل�سد الثغرة التي تركها الأق������وى ل��ل��ق��ب ال���ه���داف ع��ل��ى م���دار ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د �إىل مان�ش�سرت
�سيتي الإجن��ل��ي��زي ،ينتظر �أال تفقد
الفريق العديد من الألقاب والأرقام ل���ي���ف���ان���دوف�������س���ك���ي ،ول���ك���ن البطولة ال�سنوات املا�ضية.

فان ني�ستلروي ّ
ي�شغل «طواحينه»
التدريبية بانطالقة مثالية

بداية نارية! هذا هو تو�صيف انطالقة النجم الهولندي
الدويل ال�سابق رود فان ني�ستلروي يف م�شواره التدريبي،
عندما فر�ض نف�سه رقماً �صعباً يف مقارعة الكبار على ر�أ�س
�أيندهوفن ،فخرج بتعادل مع موناكو الفرن�سي يف الأدوار
التمهيدية لدوري �أبطال �أوروبا الثالثاء ،بعد ثالثة �أيام
من الظفر بالك�أ�س ال�سوبر الهولندية على ح�ساب �أياك�س.
كان ميكن للمهاجم ال�سابق غزير الإنتاج البالغ  46عاماً
�أن يبد�أ ب�أ�سلوب �أكرث ه��دوءاً على مقاعد البدالء ،بعدما
تع ّلم مهنة التدريب يف الظ ّل على مدار ال�سنوات الثماين
املا�ضية ،ت��ارة كم�ساعد مل��درب املنتخب ال�برت��ق��ايل ،وتارة
�أخرى على ر�أ�س الفرق النا�شئة يف �أيندهوفن.
لكن ال��ه��ول��ن��دي تعامل ب�شكل م��ث��ايل م��ع املهمة املرهقة
ب��ال��ف��وز بلقب م��رم��وق يف �أول م��ب��اراة ر�سمية ل��ه ب�صفة
املدرّب ،ظافراً بالك�أ�س ال�سوبر يف مباراة م�شوّقة حقق فيها
الفوز على ح�ساب غرميه اللدود �أياك�س  3-5ال�سبت ،على
ملعب يوهان كرويف �أرينا يف �أم�سرتدام.
ك��ان ذل��ك قبل �أن يخرج بتعادل �إيجابي  1-1م��ن �أر�ض
موناكو الفرن�سي الثالثاء� ،ضمن ذهاب الأدوار التمهيدية
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
بعد �إح��راز الك�أ�س الهولندية ،ق��ال ف��ان ني�ستلروي الذي
�شارك يف  70مباراة دولية �سجّ ل خاللها  35هدفاً "�إنها
بداية حلم� .أ�ستغل هذه اللحظة ولكن من دون �أي �شعور
بالن�شوة ،لعلمنا �أن��ه �سيتعني علينا الرتكيز ب�سرعة على
الرحلة �إىل موناكو" .رحلة موناكو كانت �إيجابية رمبا
رغم "التعب" الذي حتدّث عنه املهاجم ال�سابق ملان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي.
قال الثالثاء "�إنها نتيجة جيدة .املباراة كانت متوازنة.
نحن را���ض��ون ع��ن التعادل" .و�أ���ض��اف "لقد �أبلينا بال ًء
ح�سناً ،نحن يف طور تنفيذ عملية جديدة ،مع فريق تقني
جديد ( )...بعد مباراتنا ال�سبت يف الك�أ�س ال�سوبر ،انتهى
بنا الأمر بالتعب .لذلك نحن را�ضون عن عدم اخل�سارة".
من حيث اخللفية التدريبية ،كان فان ني�ستلروي تلميذاً
يف مدر�سة مم��ت��ازة .فقلة من امل��درب�ين ال�شباب احلاليني

ميكنهم بالفعل االدع����اء ب���أن��ه��م ت��ط��وروا ك�لاع��ب�ين حتت
ق����ي����ادة وح����و�����ش ت���دري���ب���ي���ة ع���ل���ى غ������رار غ���و����س هيدينك
والبلجيكي �إريك غرييت�س (يف �أيندهوفن) واال�سكتلندي
�أليك�س فريغو�سون (يف مان�ش�سرت يونايتد) ،والإيطايل
فابيو كابيلو (يف ري��ال م��دري��د) �أو حتى لوي�س ف��ان غال
(م��ع املنتخب)� .أو���ض��ح "فان ذا مان" (ف��ان ال��رجُ ��ل وهو
لقبه يف ي��ون��اي��ت��د) يف ح��زي��ران-ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي يف حديث
ملوقع "فوتبال انرتنا�شونال" �أنه "�إذا كان املدربون الذين
�أعرفهم يف الغالب خرباء تكتيكيني رائعني ،فقد كانوا قبل
كل �شيء �شخ�صيات متح ّم�سة .وه��ذه هي احلما�سة التي
�س�أحاول نقلها �إىل العبي فريقي" .تلك احلما�سة ظهرت
بالفعل لدى الهولندي يف �ضوء االنت�صارات الثالثة التي
�سجلها يف نهاية متوز/يوليو �ضد "�أف �سي �أيندهوفن"
من الدرجة الثانية (�5-صفر) ،وري��ال بيتي�س الإ�سباين
( ،)1-2و�أياك�س .قال فان ني�ستلروي الذي ّ
يف�ضل ت�شكيلة
 3-3-4التي حتظى ب�شعبية يف البالد التي �شهدت والدة
كرة القدم ال�شاملة� ،إن "ت�سجيل خم�سة �أهداف يف �أياك�س
ي��ع�� ّد �أدا ًء رائ���ع���اً ب�شكل وا�ضح" .ي��ع��رف امل��ه��اج��م الرائع
وال���ه���داف ال�����س��اب��ق ل���ل���دوري ال��ه��ول��ن��دي امل��م��ت��از ،ال���دوري
الإنكليزي املمتاز ،والدوري الإ�سباين مع ريال مدريد� ،أن
�سج ّله كالعب ال مينحه الأعذار يف م�سريته كمدرب .قال
يف الأول من متوز-يوليو املا�ضي عندما مت تعيينه خلفاً
للأملاين روجر �شميدت الذي انتقل �إىل بنفيكا الربتغايل
"مل �أرغب يف �أن �ألقي بنف�سي يف هذه املهنة ال�صعبة .لقد
ا���س��ت��غ��رق الأم����ر م��ا ي��ق��ارب ع�شر ���س��ن��وات للتح�ضري لها،
و�أعتقد ال��ي��وم �أن��ن��ي م�ستعد" .و�أ���ض��اف "�أنا ف��خ��ور :لقد
لعبت هنا والآن �س�أقود �أيندهوفن كمدرب رئي�س .لكنني
�أعلم �أي�ضاً �أنني ب��د�أت اجل��زء الأ�صعب ،و�أن كونك العباً
جيداً ال يكفي لأن ت�صبح مدرباً جيداً".
حينها ،رمب���ا ك���ان ي��ف�� ّك��ر يف م��ه��اج��م ه��ول��ن��دي رائ���ع �آخر،
وه���و ال��ن��ج��م ال�����س��اب��ق م��ارك��و ف���ان ب��ا���س�تن ال���ذي مل ت�صل
م�سريته التدريبية �إىل الذروة التي عرفها خالل م�سريته
الكروية.

ب��ط��ول��ة ال�����دوري الأمل�����اين ب��ري��ق��ه��ا يف
امل��و���س��م اجل��دي��د بعدما �شهدت فرتة
االنتقاالت ال�صيفية تدعيم �صفوف
ف�����رق امل�����س��اب��ق��ة ب���ع���دد م����ن النجوم
�أي�ضا يتقدمهم م��اين م��ن ليفربول
الإجن��ل��ي��زي والهولندي ماتيا�س دي
ليخت الذي انتقل لبايرن �أي�ضا قادما
من يوفنتو�س الإيطايل.
كما حتظى هذه الن�سخة املرتقبة من
البطولة بعن�صر �آخ���ر ل�ل�إث��ارة وهي
�أنها الأوىل منذ ربع قرن التي ت�ضم
فريقا غري بايرن ميونخ يحمل لقبا
�أوروب���ي���ا .وامل��ث�ير �أن ه��ذا ال��ف��ري��ق هو
�إن�تراخ��ت فرانكفورت ،ال��ذي ي�شارك
بايرن بعد غد يف ق�ص �شريط املو�سم
اجلديد.
وتوج �إنرتاخت فرانكفورت يف املو�سم
امل���ا����ض���ي ب��ل��ق��ب ال��������دوري الأوروب��������ي
ل��ي��ك��ون �أول ف���ري���ق �أمل�������اين ،بخالف

بايرن ،يحرز لقبا �أوروبيا منذ تتويج
بورو�سيا دورمتوند بلقب دوري �أبطال
�أوروبا يف  1997و�شالكه بلقب ك�أ�س
االحت��اد الأوروب��ي "الدوري الأوروبي
حاليا" يف نف�س العام.
ومع وجود فريق بطل مثال �إنرتاخت
وان�����ض��م��ام الع���ب�ي�ن م��ث��ل م����اين ودي
ل��ي��خ��ت��� ،س��ت��ح��اف��ظ ب��ط��ول��ة ال����دوري
الأمل��اين على قدر كبري من جاذبيتها
رغ�������م رح����ي����ل جن�������وم ب������ارزي������ن مثل
ليفاندوف�سكي وه��االن��د �إىل دوريات
�أخرى.
ك��م��ا ���ض��م ف���ري���ق دورمت����ون����د العبني
ب��ارزي��ن مثل الإي���ف���واري �سيبا�ستيان
هيلر م��ن �أي��اك�����س ال��ه��ول��ن��دي وكرمي
�أدمي��������ي م����ن ري������د ب������ول ����س���ال���زب���ورج
ال��ن��م�����س��اوي .ومل ت��ت�ردد ب��اق��ي فرق
ال��ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا يف ت��دع��ي��م �صفوفها
بالالعبني خالل املريكاتو ال�صيفي،

ول��ك��ن ت��ظ��ل ال��ف��رق الأك��ث�ر تر�شيحا
م��ع دورمت���ون���د ل��ل��دخ��ول يف املناف�سة
ع��ل��ى امل��راك��ز الأوىل ورمب���ا مزاحمة
ب��اي��رن ع��ل��ى ال�����ص��دارة ه��ي �إنرتاخت
فرانكفورت واليبزج وباير ليفركوزن.
وك��ان دورمتوند وليفركوزن واليبزج
احتلوا املراكز من الثاين �إىل الرابع
يف البوند�سليجا املو�سم املا�ضي.
وقد يعود فولف�سبورج بقيادة مديره
ال���ف���ن���ي ال����ك����روات����ي ن��ي��ك��و كوفات�ش
للمناف�سة على املراكز الأوىل بعدما
�أنهى املو�سم املا�ضي يف املركز الثاين
ع�����ش��ر خ��ل��ف �إن��ت�راخ����ت فرانكفورت
مبا�شرة.
وي�����س��ت��ط��ي��ع ف��ول��ف�����س��ب��ورج اال�ستفادة
من اخل�برة ال�سابقة ملدربه كوفات�ش
ب��ال��دوري الأمل��اين ال�سيما و�أن املدرب
ال��ك��روات��ي ت���وىل م��ن ق��ب��ل م�س�ؤولية
بايرن ميونخ.

�صراع جديد مرتقب بني �سيتي
وليفربول بالربميريليغ
�أنفقت �أن��دي��ة ال���دوري الإنكليزي لكرة ال��ق��دم نحو مليار جنيه
ا�سرتليني " 1.2مليار دوالر �أمريكي" جل��ذب م��واه��ب ترفع
حظوظها باملناف�سة ع��ل��ى ل��ق��ب م��و���س��م  2023-2022الذي
ينطلق اجل��م��ع��ة ،فيما يبقى مان�ش�سرت �سيتي امل��ر���ش��ح الأق���وى
للحفاظ على لقبه.
ب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه ب��ل��ق��ب ال�برم�يرل��ي��غ م���رة راب��ع��ة يف خ��م�����س �سنوات
والثامنة يف تاريخه ،ع ّزز املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال ت�شكيلته
ب�ض ّم املهاجم الرنوجي الف ّتاك �إرلينغ هاالند.
لهثت كربى الأندية الأوروبية وراء الرنوجي �صاحب  85هدفاً
يف  88مباراة مع بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين ،فاتبع نف�س م�سار
وال���ده �أل��ف �إينغه ال��ذي حمل ���ش��ارة القائد يف مان�ش�سرت �سيتي
مطلع الألفية الثالثة.
�صحيح �أن ه��االن��د �أه���در فر�صة ذهبية يف امل��ب��اراة �ضد الغرمي
ليفربول ( )3-1يف درع املجتمع االفتتاحية للمو�سم ال�سبت
املا�ضي� ،إال ان غوارديوال ح ّذر مناف�سيه ب�أن "الأهداف �ست�أتي".
و�أ�ضاف مدرب بر�شلونة الإ�سباين وبايرن ميونيخ الأملاين ال�سابق
"ال �سبب ل��ل�����ش��ك��وك .م��ا حققه ه�����ؤالء ال�����ش��ب��ان ،لي�س ف��ق��ط يف
الربمريليغ ،بل يف الك�ؤو�س ،اخلطوات يف �أوروبا و�أمور كثرية".
و�شهد ال��ن��ادي تغيريات م��ع ق��دوم املهاجم الأرجنتيني خوليان
ل���������ك���������ن
�ألفاري�س والعب الو�سط الدويل كالفن فيليب�س.
غ�������واردي�������وال خ�������س���ر م���ه���اج���م���ه ال������دويل
الربازيلي غابريال جيزو�س لأر�سنال
وج��ن��اح��ه ال�����دويل رح��ي��م �سرتلينغ
لت�شل�سي.
ويرتبّ�ص ليفربول الطرف الأزرق
مل��دي��ن��ة م��ان�����ش�����س�تر ،ب��ع��د �أن ح ّل
و�صيفاً ل��ه املو�سم املا�ضي ،بفارق
نقطة يتيمة!
ك��ان فريق امل��درب الأمل���اين يورغن
كلوب ي�سعى لرباعية تاريخية

يف �إنكلرتا ،لكنه اكتفى بلقبي الك�أ�س وك�أ�س الرابطة املحليني ،بعد
�أن خ�سر لقب ال���دوري �أم���ام �سيتي حتى ال��رم��ق الأخ�ي�ر ونهائي
دوري �أبطال �أوروبا �أمام ريال مدريد الإ�سباين �صفر.-1
ع ّزز فريق الـ"حمر" هجومه ب�ضم الأوروغوياين داروين نونيي�س،
معوّ�ضاً رحيل ال�سنغايل �ساديو مانيه �إىل بايرن ميونيخ الأملاين.
ت�أقلم ال�لاع��ب ال��ق��ادم م��ن بنفيكا الربتغايل ب�صفقة ق��د تناهز
 100مليون دوالر� ،سريعاً ،فنال ركلة جزاء و�سجّ ل هدفاً م�ساهماً
يف تفوّق فريقه.
�سيطر �سيتي وليفربول على الكرة الإنكليزية يف املوا�سم اخلم�س
الأخرية ،فيما يتقدّم توتنهام جمموعة الأندية املطاردة.
قبل بداية �أول مو�سم كامل لأنتونيو كونتي ،دعمت �إدارة الفريق
ال�شمايل املقت�صدة عادة ،املدرب الإيطايل ،فتعاقدت مع املهاجم
بي�سوما
ال�برازي��ل��ي ري�����ش��ارل��ي�����س��ون ،الع��ب��ي ال��و���س��ط امل���ايل �إي���ف ّ
وال��ك��روات��ي �إي��ف��ان بريي�شيت�ش ،ال��ظ��ه�ير الأمي����ن ال�����ش��اب دجيد
�سبين�س ،امل��داف��ع الفرن�سي كليمان النغليه واحل��ار���س املخ�ضرم
فرايزر فور�سرت.
واحتفظ توتنهام ،الباحث عن لقب �أول يف الدوري يف  62عاماً،
بالثنائي الهجومي ال�ضارب هاري كاين والكوري اجلنوبي �سون
هيونغ مني الذي تقا�سم جائزة هداف املو�سم املا�ضي مع امل�صري
حممد �صالح جنم ليفربول (.)23
وب���رز �أر���س��ن��ال يف ا���س��ت��ع��دادات امل��و���س��م ،عندما قدّم
ج���ي���زو����س �أوراق اع���ت���م���اده ب���ف���وزي���ن ودي�ي�ن
كبريين على ت�شل�سي �4-صفر و�إ�شبيلية
الإ�سباين �6-صفر.
و�صف م���درّب ت�شل�سي ،الأمل���اين توما�س
ت��وخ��ل ،فريقه ب���أن��ه "غري تناف�سي"
ب��ع��د اخل�����س��ارة ال��رب��اع��ي��ة �أمام

املدفعجية يف �أورالن��دو الأمريكية ،فيما يعي�ش الـ"بلوز" مرحلة
انتقالية مع ا�ستحواذ الأم�يرك��ي ت��ود بوهلي ب��د ًال من امللياردير
الرو�سي "املنبوذ" رومان �أبراموفيت�ش اثر غزو �أوكرانيا.
ويتعينّ على املدرب اجلديد ملان�ش�سرت يونايتد ،الهولندي �إريك تن
هاغ ،القيام بعمل كبري ،بعد ف�شل الفريق الأكرث تتويجاً بالدوري
( )20ب�ضمان مقعد م���ؤه��ل ل���دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا اث��ر حلوله
�ساد�ساً املو�سم املا�ضي .كما ان ال�شكوك حتوم حول ا�ستمرار جنم
الهجوم املخ�ضرم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مع "ال�شياطني
احلمر".
ً
ً
و�سط عا�صفة ال�صفقات املرتفة ،ك��ان نيوكا�سل هادئا ن�سبيا يف
�أول �صيف ان��ت��ق��االت حت��ت ملكية �صندوق اال�ستثمارات العامة
ال�سعودي.
�أنفق "ماغبايز" �أقل من  60مليون جنيه ل�ض ّم املدافع الهولندي
�سفن بومتان ،احلار�س نيك بوب وتعاقد نهائياً مع الظهري الأي�سر
مات تارغت.
�صرف العائد نوتنغهام فوري�ست �أكرث من  70مليون جنيه ل�ض ّم
 12العباً ،يف اول مو�سم يف الدوري منذ � 23سنة لبطل �أوروبا
مرتني.
وال يت�ضمن هذا املبلغ ال�صفقة ل�سنة مع جي�سي لينغارد ،املقدّرة
بـ� 200ألف جنيه �أ�سبوعياً ،بعد ان�ضمامه بعقد ح ّر من مان�ش�سرت
يونايتد.
ّ
وي�ؤكد �صيف �أ�ستون فيال القيمة الإ�ضافية للأندية
الإنكليزية مقارنة مع باقي �أندية القارة العجوز.
�ض ّم فيال العب الو�سط الدويل الفرن�سي بوبكر
كامارا وقلب الدفاع الربازيلي دييغو كارلو�س
اللذين تخليا عن اللعب يف دوري �أبطال �أوروبا
م��ع مر�سيليا و�إ�شبيلية الإ���س��ب��اين ،لالن�ضمام
�إىل ت�شكيلة املدرب �ستيفن جريارد �صاحب املركز
الرابع ع�شر يف الدوري املو�سم املا�ضي.

الأر�ض ت�سجل �أق�صر يوم لها على الإطالق
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

يف  29يونيو املا�ضي� ،سجلت الأر�ض �أق�صر يوم لها على الإطالق ،وهو رقم قيا�سي مل ي�سجل منذ ال�ستينيات ،حني
بد�أ العلماء يقي�سون دوران الكوكب ب�ساعات ذرية عالية الدقة.
ب�شكل عام ،تكمل الأر�ض دورة واحدة كاملة على حمورها كل � 24ساعة.
وح�سب ما ذكرت �صحيفة "الغارديان" الربيطانية ،ف�إن الأر�ض �أكملت دورة كاملة حول نف�سها يف  29يونيو املا�ضي
يف  1.59مللي ثانية ،وهو رقم مل ي�سجل من قبل.
و�أ�ضافت �أن الكرة الأر�ضية كادت �أن حتطم هذا ال�شهر �أي�ضا الرقم القيا�سي اجلديد ،حيث �أكملت يف  26يوليو
املن�صرم دورة حول نف�سها يف  1.50مللي ثانية.
و�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية عددا من الأرقام غري امل�سبوقة .ففي عام  ،2020جرى ت�سجيل �أق�صر �شهر مت
قيا�سه على الإطالق منذ ال�ستينيات.
وقد �سجلت يف ذلك العام �أي�ضا الرقم القيا�سي ال�سابق لأق�صر يوم ،والذي بلغ  1.47مللي ثانية يف  19يوليو.
ويقول العلماء �إنه لدى مراقبة هذه الأرقام على املدى البعيد ،يظهر �أن دوران الأر�ض يتباط�أ ،م�شريين �إىل �أنه يف
كل قرن ،ت�ستغرق الأر�ض ب�ضع �أجزاء من الألف من الثانية �أكرث لإكمال دورة واحدة.
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حاول قتل امر�أة لرتتد الر�صا�صة ُوتنهي حياته

يتوفى ب�سبب زيوت لت�ضخيم الع�ضالت

تنطبق مقولة "من حفر حفرة لأخيه وق��ع فيه" على
رجل حاول �إطالق النار على ام��ر�أة يف داال�س بالواليات
املتحدة الأمريكية� ،إال �أن الر�صا�صة ذات��ه��ا تخرج من
رقبتها وتنتهي بطريقة ما فت�صيب مُطلق النار وترديه
ال .وتلقت ال�شرطة الأمريكية يف مدينة داال�س بالغاً
قتي ً
يفيد ب�إ�صابة رجل وام��ر�أة بطلقات نارية يف �سيارة ومت
نقلهما �إىل امل�ست�شفى .وبح�سب بيان ال�شرطة ،يُعتقد
�أن بايرن ريدمون البالغ من العمر  26عاماً �أطلق النار
على املر�أة يف رقبتها وخرجت الر�صا�صة بطريقة ما من
رقبتها و�أ�صابت �ساقه ،وفقاً ملا ورد يف موقع "مريور"
الربيطاين .و�أ�شار املوقع �إىل �أن الرجل لقي حتفه فور
و�صوله �إىل امل�ست�شفى ،فيما تلقت املر�أة العالج وتعافت
وخرجت من امل�ست�شفى يف اليوم ذاته.

ت��ويف الع��ب ك��م��ال �أج�����س��ام ب��رازي��ل��ي بعد �ست ���س��ن��وات م��ن حتذير
الأطباء له من �أن احلقن التي يتلقاها لنفخ ع�ضالته قد ت�سبب
تلفاً يف الأع�صاب ،والإ�صابة بال�سكتة القلبية.
حذر الأطباء ،فالدير �سيغاتو ( 55عاماً) ،من �أن �أ�سلوب تنمية
ع�ضالته قد يكون له م�ضاعفات خطرية على �صحته ،ورغم هذه
التحذيرات ا�ستمر يف حقن نف�سه بزيوت ال�سينثول ال�ضارة التي
قيل له �إنها حتمل خطر الإ�صابة بال�سكتة القلبية وااللتهابات.
وك��ان �سيغاتو ال��ذي ت��ويف يف عيد م��ي�لاده اخلام�س واخلم�سني،
قد جمع �أكرث من  1,6مليون متابع على من�صة تيك توك ،عرب
ن�شر مقاطع فيديو تظهر ع�ضالته ال�ضخمة .وح�صل الرجل
اخلم�سيني على ع��دة �ألقاب ب�سبب �شكل ج�سمه ال�ضخم� ،أهمها
"الوح�ش" و"هالك" .وعلى الرغم من التحذيرات امل�ستمرة من
حقن زي��وت ال�سينثول التي ك��ان يتلقاها� ،إال �أن �سيغاتو رف�ض
التوقف عن هذه املمار�سة متذرعاً ب�أنها جلبت له االهتمام واحلب
من الآخرين .ويف يوم وفاته طلب �سيغاتو من والدته امل�ساعدة يف
وقت مت�أخر من الليل لأنه كان يعاين من �صعوبة يف التنف�س ،ومت
نقله �إىل وحدة العناية املركزة يف م�ست�شفى قريب .ومل مي�ض وقت
طويل حتى فارق الرجل احلياة.

حاول حرق العنكبوت ف�أحرق الغابة
�ألقت ال�شرطة الأمريكية يف والي��ة يوتاه القب�ض على
رجل ،بتهمة الت�سبب يف حرائق �ضخمة يف الغابات ،بينما
ك��ان يحاول قتل عنكبوت .وذك��رت �شبكة "�سكاي نيوز"
الربيطانية �أم�����س الأرب��ع��اء �أن ال�شرطة الأم�يرك��ي��ة يف
والي��ة يوتاه اعتقلت الرجل ال��ذي يبلغ من العمر (26
عاما) ،االثنني املا�ضي� ،شمال مدينة �سولت ليك �ستي،
عا�صمة ال��والي��ة .وق��ال ك��وري م��ارت��ن �إن��ه ك��ان يف نزهة
عندما ر�صد العنكبوت يف منطقة �سفح جبل ،حيث حاول
حرقه با�ستخدام قداحة .ومل يو�ضح الرجل ملاذا حاول
قتل العنكبوت حرقا .ويف تغريدة على "تويرت" ،قالت
ال�شرطة الأمريكية �إنها وجدت كميات من املاريغوانا يف
حقيبة الظهر التي كانت مع الرجل عند اعتقاله.
وذكر م�س�ؤول يف ال�شرطة الأمريكية �أنه ما من دليل على
�أن ال�شاب �أ�شعل النريان عمدا .ومع ذلك� ،أكد �أن ما قام
به مارتن قرار متهور وال ميكن تف�سريه ،م�شريا �إىل �أنه
حتى ال�شاب نف�سه رمبا ال يعرف ملاذا قام بهذا الفعل.
ويقبع ال�شاب يف احلجز االحتياطي على خلفية �سلوكه
املتهور ،الذي �أدى �إىل ا�شتعال النريان ،وحيازة املخدرات.
وانت�شرت ال��ن�يران �سريعا يف غابات املنطقة ،حيث �أتت
ع��ل��ى ن��ح��و ك��ي��ل��وم�تر م��رب��ع منها ح��ت��ى ال��ث�لاث��اء ،وفقا
مل�س�ؤويل الإطفاء.

يخت فاخر م�ستوحى من ما�سة نادرة

مت م�ؤخراً �إ�صدار �صور ليخت "�ستيال ديل �سود" الفاخر امل�ستوحى
من ما�سة نادرة للغاية ،والتي يبلغ وزنها  128قرياطاً ،ومتلكها الآن
كارتييه .ت�شمل امليزات املوجودة على اليخت الذي �صممه اخلبري
الإيطايل غابرييل تريوتزي ،والذي يبلغ طوله  110مرتاً� ،سينما
ومهبطاً للطائرات العمودية وثالثة حمامات �سباحة متكاملة تت�صل
مع بع�ضها البع�ض ب�شالالت .وميكن العثور على مهبط طائرات
الهليكوبرت على مقدمة ال�سفينة ،والتي تتميز �أي�ضاً ب�صالة حتتوي
على كرا�سي ا�ستلقاء للت�شم�س و�أرائ��ك على �شكل حرف  Lوحو�ض
�سباحة .باالنتقال �إىل اخللف ،هناك منطقة �شاطئ مفتوحة بطول
 75قدماً “ 23مرتاً” ،ميتد على ما يقرب من  300مرت مربع ،وهو
م�ستوحى من الق�صر امللكي يف كا�سريتا يف �إيطاليا ،والذي يعد �أكرب
�سكن ملكي يف العامل .مت ت�صميم خلفية اليخت على عدة م�ستويات
مق�سمة خللق �إح�سا�س ب����أن ال��رك��اب يف اجل���زء ال��داخ��ل��ي لل�سفينة
يواجهون البحر مبا�شرة .على �سطح الت�شم�س الذي تبلغ م�ساحته
 330مرتاً مربعاً ،توجد منطقة �صالة مع حو�ض ا�ستحمام �ساخن
وم�ساحة لتناول الطعام يف الهواء الطلق.

الراي� ..سر �صوت ال�سمكة الال�سعة

تعد �أ�صوات النقر العالية التي ت�صدرها �سمكة ال��راي الال�سعة،
وه��ي ت�سبح عرب ال�شعاب املرجانية ،قبالة �سواحل ج��زر جيل يف
�إندوني�سيا� ،أول توثيق يثبت �أن ل�سمكة الراي �صوت ي�سمع.
والحظ فريق من الباحثني ال�سويديني والأ�سرتاليني �أن الراي
ي�����ص��در ال�����ص��وت �أث���ن���اء حت��ري��ك��ه ل��ف��ت��ح��ات التنف�س ال��ق��ري��ب��ة من
عينيه ،مرجحني �أن ذلك يحدث ملجرد تعر�ضه لل�ضيق �أو الأذى
من خملوقات �أخ���رى .ومل يتو�صل الباحثون ،بح�سب الدرا�سة
التي ن�شرت يف جملة "�إيكولوجي" ،بعد �إىل �آلية �إ�صدار ال�صوت
لدى �سمك الراي� ،إال �أنه من املتوقع �أن يكون ال�سبب هو تعاقب
احلركة بني فتحات التنف�س القريبة من العينني ،وفتحات الأنف
يف وقت واحد .ومت اكت�شاف ال�صوت لأول مرة عام  ،2018عندما
�سمع الباحث جوين بيني فيتز�سيمونز ،ال�صوت من خالل مقطع
فيديو كانت غايته ت�صوير �أ�شجار املنغروف التي تنمو يف املاء.

والدة نادرة لفيل �أبي�ض يف بورما

كار�سني روز خالل ح�ضور العر�ض الأول لفيلم  Apple Original Luckيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

خدمة جديدة من تيك توك متلأ حياتك مو�سيقى جينيفر �أني�ستون حتتفل بعيد
تقدّمت بايت دان�س ال�شركة الأم لتطبيق تيك توك ،بطلب ت�سجيل
عالمة ميالد ليزا كودرو على طريقتها
جت��اري��ة با�سم ""TikTok Music؛ وه��و م��ا ي���ؤ� ّ��ش��ر الع��ت��زام التطبيق

جانيت يانغ رئي�سة
لأكادميية جوائز الأو�سكار
ان ُتخِ بت املنتجة الأمريكية جانيت
ي��ان��غ رئ��ي�����س��ة ج���دي���دة لأكادميية
ف���ن���ون ال�����س��ي��ن��م��ا وع��ل��وم��ه��ا التي
مت��ن��ح ك��ل �سنة ج��وائ��ز الأو�سكار،
على ما �أعلنت املنظمة �أم�س الأول
الثالثاء .وبذلك ،باتت يانغ التي
ي�شكل فيلما "جوي الك كلوب"
( )1993و"ذي بيبل فري�سز الري
فلينت" (� )1996أب����رز الأعمال
التي �أنتجتها راب��ع ام���ر�أة ُت َ
نتخب
لهذا املن�صب والأوىل من �أ�صول
�آ�سيوية ت�شغله .و�أ�شاد املدير العام
ل�ل�أك��ادمي��ي��ة ب��ي��ل ك���رامي���ر بعمل
يانغ يف ما يخ�ص "�ضم الأع�ضاء
واحل���وك���م���ة وامل�������س���اواة والتنوع"
ال���ذي تعر�ضت ج��وائ��ز الأو�سكار
يف ال�سنوات الأخ�يرة النتقادات يف
���ش���أن غ��ي��اب��ه .وت��ت���أل��ف الأكادميية
ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن ل��و���س �أجنلي�س
م����ق����راً م����ن �أع�������ض���اء ي��ع��م��ل��ون يف
 17م��ن املهن ال�سينمائية ،بينها
التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة
ال�������س���ي���ن���اري���و وت�����ص��ف��ي��ف ال�شعر
والتوليف والأزياء و�سواها.
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ال�صيني دخ��ول �سوق تطبيقات ب��ث املو�سيقى ومناف�سة رواد ه��ذه ال�سوق
مثل "�آبل ميوزيك" .واخلدمة اجلديدة التي ي�سعى �إليها التطبيق �ست�سمح
للم�ستخدم ب�إن�شاء وم�شاركة القوائم املو�سيقية وت�شغيل وحتميل وم�شاركة
و�إ�ضافة التعليقات على املقاطع املو�سيقية ،مع تقدمي خدمة بث مقاطع
ال�صوت والفيديو اخلا�صة باملو�سيقى ،وفق ما ورد يف براءة االخرتاع املقدمة
ملكتب براءات االخرتاع الأمريكي .وعن هدف "تيك توك" من وراء اخلدمة
اجلديدة ،يقول خبري و�سائل التوا�صل االجتماعي حممد احلارثي ،ملوقع
"�سكاي نيوز عربية"� ،إنها "ت�أتي متا�ش ًيا مع طبيعة املن�صات التي اعتمد
جناحها يف الأ�سا�س على الفيديوهات الق�صرية ،و�إتاحة بع�ض اخل�صائ�ص
ال�ستخدام املو�سيقى ،كت�سجيل الفيديوهات على مقاطع املو�سيقى وم�شاهد
الأفالم" .وي�ضيف �أن "التطبيق وجد عرب قيا�سات الذكاء اال�صطناعي �أن
املقاطع القائمة على الت�أثريات املو�سيقية من الأكرث جذبًا للم�ستخدمني،
ليتوقع �أن اخل��دم��ة اجل��دي��دة ه��ي م��ا يحتاج �إل��ي��ه م�ستخدمو التطبيق".
ويعتمد "تيك توك" على ا�سرتاتيجية ُتعلي من قيمة بث خ�صائ�ص جديدة
ب�شكلٍ مُ�ستم ّر "لإبقاء امل�ستخدمني �أطول فرتة ممكنة على التطبيق ،وجذب
املزيد منهم؛ ومِ ن ث ّم جذب املزيد من الإعالنات وفق منوذج �أعمال �أي من�ص ٍة
للتوا�صل االجتماعي ،وبالتايل جني املزيد من الأرباح" ،ح�سب احلارثي.

�أحجار لعبة ما جونغ ال تزال ت�صنع يف هونغ كونغ

برتكيز كبري �صوراً ور�سوماً �صينية على �أحجار لعبة ما جونغ ال�شهرية يف
ال�صني� ،إذ هو �أحد احلرفيني املماثلني القالئل املتبقني يف هونغ كونغ.
وك��ان الت�صنيع اليدوي لأحجار لعبة ما جونغ ي�شكل �سابقاً م�صدر دخل
لكثريين ،لكنّ احلرفيني الذين يعملون يف هذا املجال باتوا نادرين بعدما
غزت الأ�سواق ن�سخ م�صنعة �آلياً و�أرخ�ص من اليدوية.
وبعدما كانت عائلة ت�شيونغ متلك وحدها �أربعة م�شاغل تع ّلم فيها الرجل
احلرفة عندما كان مراهقاً ،مل تعد متلك حالياً �سوى م�شغل واحد فح�سب.
ويقول ت�شيونغ متحدثاً عن عمله "بذلت كل ما يف و�سعي من �أج��ل هذه
املهنة" ،م�ضيفاً "ال �أعرف ما �إذا كنت �س�أمتتع بالطاقة الالزمة لال�ستمرار
يف املهنة بعد �سنوات قليلة ،لكنني �س�أتابع عملي يف الوقت الراهن".
ويقع متجر ت�شيونغ يف �شارع ي�ضم كذلك �صاالت خم�ص�صة للعب ما جونغ،
لكنّ �أياً منها ال ي�شرتي منه �أحجار اللعبة امل�شغولة يدوياً.
ويقول "�إنّ الن�سخ التي �أ�ص ّنعها باهظة الثمن" ،مو�ضحاً �أنّ �سعر لعبة
كاملة م�شغولة �أحجارها يدوياً يبلغ بدوالر هونغ كونغ " 5500نحو 700
دوالر �أمريكي" ،بينما ال يتخطى �سعر اللعبة امل�صنوعة �آلياً حوايل �ألفي
دوالر "نحو  254دوالراً �أمريكياً".

احتفلت املمثلة الأمريكية جينيفر �أني�ستو ن
بعيد ميالد �صديقتها املمثلةليزا كودر و الـ،59
�شاركت �صوراً جتمعهما معاً من عدة منا�سبات
متمنية لها عيد ميالد �سعيد.
كذلك �شاركت �صورة جتمعهما معاً من ايام
�سل�سلة فريند ز ال�شهرية ،كتبت عليها �أحبك
وه���ي ت��ل��ع��ب��ان را���ش��ي��ل غ��ري��ن وف��ي��ب��ي بوفاي،
وتقفزان لأعلى ولأ�سفل وهما ت�صرخان.
عملت ال�صديقتان م�� ًع��ا مل��دة ��� 10س��ن��وات من
� 1994إىل  .2004مل���ت جم��م��وع��ة فريندز
�شملها يف �أوائل عام  ، 2021واعرتفت �أني�ستون
يف م��ق��اب��ل��ة م���ع ه��ول��ي��وود ري��ب��ورت��ر ب�����أن هذا
االجتماع �أث��ار الكثري من امل�شاعر والذكريات
غري املتوقعة عن ال�صعوبات التي واجهتها عند
انتهاء العر�ض.

�شهدت منطقة يف غ��رب ب��ورم��ا يف �أواخ����ر متوز-يوليو
الفائت ،بح�سب ما �أفادت و�سائل �إعالم ر�سمية والدة فيل
�أبي�ض ن��ادر ،وهو حيوان يعتربه الكثريون ف���أل خري يف
الدولة ذات الغالبية البوذية.
وذك���رت �صحيفة "غلوبال نيو الي��ت �أوف ميامنار" �أن
الفيل الذي ُولد يف  23متوز-يوليو يف والية راخني  ،كان
يزن  80كيلوغراماً عند ال��والدة  ،فيما كان طوله يبلغ
نحو � 70سنتيمرتاً.
وللمولود اجلديد �سبع من خ�صائ�ص الفيلة البي�ضاء
الثماين ،ومنها "العينان الل�ؤل�ؤيتا اللون"  ،و "الفرو
الأبي�ض"  ،و"الذيل املميز"  ،بح�سب ال�صحيفة الر�سمية.
وتتوىل �شركة �أخ�شاب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة
 33عاماً ،وتدعى زار نان هال .

الأردن ..مق�صد لل�سياحة العالجية واال�ست�شفاء
يف �أروق�����ة �أح����د ف���ن���ادق ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ج��ن��وب غرب
العا�صمة ع��م��ان ،ي�ستظل علي احلجاجي مبظلة
م��ق��ع��د ب���رك���ة ال�����س��ب��اح��ة ،م���ت���� ً
أم�ل�ا الأط����ف����ال وهم
ي�سبحون ،يف �آخ��ر ي��وم ا�ست�شفاء له يف الأردن بعد
فرتة عالج ا�ستمرت نحو �أ�سبوعني .وبعد تنهيدة
ط��وي��ل��ة ي��ق��ول احل��ج��اج��ي ال��ق��ادم م��ن ال��ي��م��ن وهو
يف اخلم�سينيات م��ن عمره �إن��ه اخ��ت��ار الأردن بعد
ن�صيحة من �أحد �أقاربه ليجري فحو�صات �شاملة
يف �أح��د امل�ست�شفيات اخلا�صة ،بعدما عانى لفرتة
لطويلة من �أمرا�ض يف اجلهاز التنف�سي وم�شكلة
جلدية .وي���ؤك��د �أن الأط��ب��اء يف امل�ست�شفى ن�صحوه
بق�ضاء �أيام يف منطقة البحر امليت� ،أخف�ض نقطة
ع��ل��ى �سطح الأر������ض ،مل��ا تتميز ب��ه م��ي��اه��ه �شديدة
امللوحة و�شواطئه الغنية ب��امل��ع��ادن م��ن ق��درة على
�شفاء لأمرا�ض جلدية مزمنة .ويقول احلجاجي:
"�سمعت من ابن عم يل عن تطور الطب يف الأردن
وك���ون���ه ب��ل��د ع���رب���ي ول��ي�����س ب��ب��ع��ي��د ع��ن��ا ارحت�����ت يف
التعامل جدا وبد�أت �أ�شعر بالتعايف" .ويرتبع الأردن
يف املرتبة الأوىل من حيث ال�سياحة العالجية يف

منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ومن
�أف�ضل ع�شر دول يف ال��ع��امل ،وف��ق��اً مل��ا �أك���ده رئي�س
ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات اخل���ا����ص���ة ،ال���دك���ت���ور فوزي
احلموري .وي�ضيف احلموري �أن الأردن كان ي�شهد
مناف�سة حادة يف ا�ستقطاب ال�سياحة العالجية مع
دول جماورة مثل م�صر وتون�س ولبنان ،ولكن بعد
ظ��روف �سيا�سية يف تلك ال��ب��ل��دان حافظت اململكة
على مكانتها .وي�شري �إىل �أن تركيا تناف�س الأردن
كثرياً يف هذا القطاع ،ولكن ي�ؤكد �أن "ال ن�ستطيع �أن
نقارن من الأف�ضل الختالف امل�ساحة وعدد ال�سكان
وعدد امل�ست�شفيات بني البلدين" .و�صل عدد املر�ضى
الذين دخلوا الأردن بهدف العالج واال�ست�شفاء نحو
� 85أل���ف مري�ض خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
احل��ايل ،وفقا للحموري الذي �أكد �أن تلك الأرقام
جيدة مقارنة مع العامني  2020و 2021ولكنها
�أقل من العام  .2019وي�ضيف احلموري "ال �شك
�أن كورونا ال تزال ت�ؤثر �سلباً على ال�سياحة ب�شكل
عام والعالجية منها ب�شكل خا�ص ولكن منذ بداية
العام احلايل بد�أنا ن�شعر بالتعايف التدريجي".

برفقة �أبنائها� ..شاكريا �شجاعة رغم الأزمات

رغ��م �أنها قد تواجه ثماين �سنوات يف ال�سجن بتهمة االحتيال ال�ضريبي ،ظهرت النجمة
الكولومبية �شاكريا ،وهي تغادر مطار ميامي مع �أبنائها ،فيما بدت على وجهها ابت�سامة،
عك�ست ثقتها و�شجاعتها رغم حالة عدم اال�ستقرار التي تعي�شها .وظهرت �شاكريا برفقة
�أبنائها من العب كرة القدم الإ�سباين جريارد بيكيه� ،سا�شا� ،سبع �سنوات ،وميالنو ،ت�سع
�سنوات ،وهم ي�شقون طريقهم عرب املطار .وك�شفت التقارير عن تفاو�ض �شاكريا وبيكيه
يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية حول م�ستقبل الولدين ،لأن �شاكريا تريد االنتقال بهما
ملدينة ميامي .و�أفادت �صحيفة "البايي�س" الإ�سبانية ،يف وقت �سابق ،ب�أن مدعيا عاما
طالب مبعاقبة النجمة الكولومبية �شاكريا بال�سجن � 8سنوات ،وبدفع غرامة تتجاوز
قيمتها  23مليون يورو " 23.51مليون دوالر" ،يف ق�ضية احتيال �ضريبي.
ووفقا لالدعاء ف�إن �شاكريا متهمة بالتقاع�س عن دفع  14.5مليون يورو.
ورف�ضت جنمة البوب ت�سوية عر�ضها عليها مكتب املدعي العام لإغالق الق�ضية
املتهمة فيها بالتقاع�س عن �سداد ال�ضرائب يف الفرتة من  2012و،2014
وهي فرتة تقول �شاكريا �إنها مل تكن تقيم فيها يف �إ�سبانيا.

وفاة امللحن اللبناين
�إح�سان املنذر
غ ّيب املوت امللحن واملوزع املو�سيقي
وق����ائ����د الأورك�����������س��ت��را اللبناين
ال�����ش��ه�ير �إح�����س��ان امل��ن��ذر ع��ن عمر
يناهز اخلام�سة وال�سبعني ،بعد
م�سرية حافلة راف��ق فيها جنوماً
يف بدايتهم و���س��اه��م يف جناحهم،
�أب���رزه���م م��اج��دة ال��روم��ي وراغب
عالمة .و�أف��ادت الوكالة الوطنية
ل��ل��إع��ل�ام ال��ر���س��م��ي��ة ب������أن املنذر
املولود عام  1947تويف "بعد �صراع
م��ع املر�ض" م��ن دون �أن ت��ورد �أي
تفا�صيل �إ�ضافية .وي�شيع الراحل
وي���وارى يف ال�ثرى يف ب�يروت بعد
ظهر الأربعاء ،بح�سب ن�ص النعوة
ال��ت��ي ت��ل��ق��ت وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س
ن�سخة منها .وقال النجم اللبناين
راغب عالمة لوكالة فران�س بر�س
"راح �صديق العمر" ،مع ّلقاً على
وف��اة املنذر ال��ذي ّ
حل��ن له �أغنيات
���س��اه��م��ت يف ���ص��ن��ع ���ش��ه��رت��ه بعد
تخ ّرجه يف مطلع ثمانينيات القرن
ال��ع�����ش��ري��ن م���ن ب��رن��ام��ج املواهب
التلفزيوين "ا�ستديو الفن" الذي
كان املنذر قائداً للفرقة املو�سيقية
فيه خالل هذه املرحلة .ومن �أبرز
الأغنيات التي ّ
حلنها املنذر لعالمة
مدى نحو � 15سنة "لو �شباكك ع
�شباكي" و"دي ليلة ورد" و"بكرا
بيربم دوالبك" و"الكتب العتيقة"
و"رح ط�ير حمام" .ك��ذل��ك و�ضع
امل��ن��ذر �أحل���ان بع�ض �أب���رز �أغنيات
النجمة م��اج��دة ال���روم���ي ،ومنها
"يا نبع املحبة" و"ما حدا بيع ّبي
مطرحك بقلبي" ،وحتى �أغنيات
ل�ل�أط��ف��ال ع��ل��ى غ����رار "طريي يا
ع�صفورة" لقيت جناحاً وا�سعاً.

