�إ�صابة بايدن بكوفيد والأعرا�ض طفيفة

�ص 02

�رشطة �أبوظبي :ترك الأطفال يف املركبات

•• وا�شنطن-رويرتز:

قال البيت الأبي�ض �أم�س اخلمي�س �إن الفحو�ص �أثبتت �إ�صابة الرئي�س الأمريكي
جو بايدن� ،أكرب من �شغل من�صب رئي�س الواليات املتحدة �سنا �إىل الآن ،بكوفيد-
 19و�إنه يعاين من �أعرا�ض طفيفة و�سيوا�صل العمل لكن من العزل.
وق��ال��ت املتحدثة با�سمه ك��اري��ن ج��ان بيري �إن ب��اي��دن ( 79ع��ام��ا) ب��د�أ يف تناول
باك�سلوفيد امل�ضاد للفريو�سات.
و�أ�ضافت يف بيان تلقى تطعيما كامال وح�صل على جرعتني معززتني ويعاين من
�أعرا�ض طفيفة للغاية.
وم�ضت قائلة التزاما ب�إر�شادات املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها
�سيعزل نف�سه يف البيت الأبي�ض و�سيوا�صل �أداء جميع مهامه كاملة خ�لال هذا
الوقت.
ويف ال�شهور املا�ضية �أثبتت الفحو�ص �إيجابية �إ�صابة عدد كبري من �أع�ضاء �إدارة
بايدن وكبار ال�شخ�صيات الأخ��رى يف وا�شنطن بفريو�س كورونا ،من بينهم كماال
هاري�س نائبة الرئي�س يف �أب��ري��ل ني�سان ورئي�سة جمل�س ال�ن��واب نان�سي بيلو�سي
واملدعي العام مرييك جارالند.
مواقــيت ال�صالة
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الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي
الذي ا�ستهدف نقطة لل�شرطة العراقية

•• �أبوظبي-وام:

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملك
بلجيكا باليوم الوطني لبالده

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تهنئة �إىل جاللة امللك فيليب ملك بلجيكا وذل��ك مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة �إىل
جاللة امللك فيليب .وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
برقية تهنئة مماثلة �إىل �ألك�سندر دي كرو رئي�س وزراء مملكة بلجيكا.

زار مطار دبي الدويل وتفقد �سري العمل والت�سهيالت املقدمة للم�سافرين

حممد بن را�شد ي�ؤكد �أهمية النموذج الإماراتي املتميز يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
•• دبي  -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل� ،أهمية احلفاظ
على النموذج الإم��ارات��ي املتميز يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات و�أعالها
جودة على تنوع �أ�شكالها و�ضمن خمتلف القطاعات ،و�سواء كانت تلك
اخلدمات مُقدَّمة ملواطني الدولة �أو املقيمني على �أر�ضها �أو كل من

يق�صدها زائراً و�ضيفاً مُكرماً ،ووفق �أرقى املعايري واملمار�سات العاملية.
وق ��ال ��س�م��وه :ال�ع�م��ل م�ستمر ل�لارت �ق��اء مب���س�ت��وى تناف�سية جميع
القطاعات اخلدمية والو�صول بها �إىل �أعلى م�ستوياتها  ..قطاع ال�سفر
وال�سياحة قطاع حيوي �أثبتت فيه دب��ي تفوقاً نوعياً على ال�صعيد
العاملي يف كافة الأوق��ات و�ضمن خمتلف الظروف  ..اجلهود تتوا�صل
على مدار ال�ساعة �ضمن منظومة متكاملة هدفها �ضمان �أمن و�سالمة
(التفا�صيل �ص)2
وراحة جميع امل�سافرين.

�أدان ��ت دول��ة الإم� ��ارات ب�شدة ال�ه�ج��وم الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف نقطة
لل�شرطة االحتادية يف حمافظة �صالح الدين �شمال جمهورية العراق
ال�شقيقة ،و�أ�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى من عنا�صر ال�شرطة .و�أكدت
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل �أن دولة الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها
ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية ،ورف�ضها الدائم جلميع �أ�شكال العنف
والإره��اب التي ت�ستهدف زعزعة الأم��ن واال�ستقرار وتتنافى مع القيم
وامل �ب��ادئ الإن���س��ان�ي��ة .و�أع��رب��ت ال ��وزارة ع��ن ت�ضامن دول��ة الإم� ��ارات مع
كافة الإج ��راءات التي يتخذها ال�ع��راق ال�شقيق حلماية �سيادته و�أمنه
وا�ستقراره ،ووقوفها �إىل جانبه يف مواجهة الإرهاب ،م�ؤكدة حر�ص دولة
الإمارات على ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار فيه.
كما �أع��رب��ت ال ��وزارة ع��ن خال�ص تعازيها وم��وا��س��ات�ه��ا حلكومة و�شعب
جمهورية العراق ال�شقيقة ولأهايل وذوي �ضحايا هذه اجلرمية النكراء،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

اال�ستخبارات الأمريكية� :إيران ت�شكل تهديدا متزايدا يف ال�شرق الأو�سط

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أكد مدير اال�ستخبارات املركزية الأمريكية� ،أم�س اخلمي�س� ،أن �إيران
ت�شكل تهديدا متزايدا يف ال�شرق الأو�سط.
وق��ال وليام برينز� ،إن تطوير �إي��ران �أج�ه��زة ط��رد يعني قربها من
القنبلة النووية.
كذلك ،تطرق للعملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا ،م�شريا �إىل �أن
الرئي�س فالدميري بوتني يراهن على ا�ضطرابات يف �أمريكا للن�صر
يف اجلارة الغربية.

ق�صف على خاركيف ..والغاز الرو�سي يعود �إىل �أوروبا

الأمم امل��ت��ح��دة :ات�صاالت
مكثفة لتنفيذ بنود هدنة اليمن

مدفيديف� :أوكرانيا قد تختفي من خريطة العامل!
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع�ل��ن نائب رئي�س جمل�س الأمن
ال��رو� �س��ي ،دم �ي�ت�ري مدفيديف،
عن �إمكانية اختفاء �أوكرانيا عن
خريطة العامل ،فيما قالت وزارة
ال��دف��اع الرو�سية �إن�ه��ا ق�ضت على
 600عن�صر متطرف �أوكراين.
تف�صيال ،قال دميرتي ميدفيديف،
يف تغريدة على ح�سابه يف تلغرام،
�إن �أوكرانيا كدولة نتيجة لكل ما
ي �ح��دث ق��د ت�خ�ت�ف��ي م��ن خريطة
ال� �ع ��امل ،م���ض�ي�ف��ا �أن ال���س�ب��ب هو
خطاياهم و�أن رو��س�ي��ا ال تتحمل
م�س�ؤوليته.
وت ��اب ��ع م �ي��دف �ي��دي��ف ق ��ائ�ل�ا :بعد
ان � �ق�ل��اب ع� � ��ام  ،2014فقدت
�أوك��ران �ي��ا ا��س�ت�ق�لال�ه��ا و�أ�صبحت
حت��ت ال�سيطرة امل�ب��ا��ش��رة للغرب،
واعتقدت �أي�ضا �أن الناتو �سي�ضمن
�أمنها .ونتيجة لكل ما يحدث ،قد
تفقد �أوكرانيا بقايا �سيادة الدولة
وتختفي من خريطة العامل.
و�أ�ضاف «يف احلقيقة ال يهتم حلف
الناتو بتوفري الأمن لأوكرانيا ،بل
يهتم بالو�صول �إىل ح��دود رو�سيا
ع�ب�ر �أوك ��ران� �ي ��ا .ك �م��ا ي �ج�بر قادة
االحت � ��اد الأوروب � � ��ي الأوكرانيني
على تقدمي حياتهم فداء من �أجل
االن �ت �� �س��اب �إىل ع���ض��وي��ة االحت ��اد
الأوروب� � � ��ي .وق ��د ت �ك��ون النتيجة

م�����ص��ر ت���ب���د�أ ب���ن���اء �أول
حم��ط��ة ن���ووي���ة بتاريخها
•• القاهرة-وكاالت

�أع �ط��ى وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء والطاقة
امل�صري ومدير عام �شركة رو�س�آتوم
الرو�سية ليخات�شوف �إ��ش��ارة البدء
يف �أعمال ال�صبة اخلر�سانية الأوىل
ل�ل��وح��دة الأوىل مبحطة ال�ضبعة
ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة .ووف ��ق م��ا نقله
موقع قناة رو�سيا اليوم الإلكرتوين،
�أك��د ليخات�شوف �أن ال�ب��دء يف بناء
ال��وح��دة الأوىل مبحطة ال�ضبعة
النووية يعني ان�ضمام م�صر للدول
املنتجة للطاقة النووية.
ولفت �إىل �أن هذا امل�شروع هو �أكرب
م�شروع تعاوين بني رو�سيا وم�صر
منذ بناء �سد �أ��س��وان ال�ع��ايل ،حيث
ظلت ف�ك��رة تطوير ب��رن��ام��ج وطني
للطاقة النووية حلماً م�صرياً لأكرث
من ن�صف قرن.

خرباء �أوكرانيون يعاينون حفرة يف الأر�ض بعد ق�صف رو�سي على مدينة خاركيف (ا ف ب)
�أن ت�ف�ق��د �أوك��ران �ي��ا م��ا ت�ب�ق��ى من ع��ن ال�ف�ظ��ائ��ع ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت �ضد �إىل م �ق �ت��ل � �ش �خ �� �ص�ين و�إ� �ص ��اب ��ة
��س�ي��ادت�ه��ا وت�خ�ت�ف��ي م��ن خريطة �شعبي �أوكرانيا ورو�سيا.
� 19آخ��ري��ن ب �ج��روح اخلمي�س،
العامل».
ميدانياً ،ق�صفت القوات الرو�سية ح�سبما �أعلن حاكم املنطقة �أوليغ
ول �ف��ت م��دف�ي��دي��ف �إىل �أن الناتو ال�ت��ي ه��ددت بتو�سيع هجومها يف �سينيغوبوف على و�سائل التوا�صل
يوا�صل ،خالفا للمنطق والفطرة �أوكرانيا ،مدينة خاركيف (�شمال االجتماعي عقب الق�صف مو�ضحا
ال���س�ل�ي�م��ة ،االق� �ت��راب م��ن ح��دود �� �ش ��رق) اخل �م �ي ����س م ��ا �أ� �س �ف��ر عن �أن � 19شخ�صا �أ��ص�ي�ب��وا بجروح
رو�سيا ،مما يخلق تهديدا حقيقيا مقتل �شخ�صني على الأق��ل ،فيما من بينهم طفل .مع الأ�سف �أربعة
لل�صراع العاملي وم��وت ج��زء كبري �أع��ادت مو�سكو فتح �صنابري الغاز �أ��ش�خ��ا���ص يف ح��ال خ �ط��رة .وتويف
من الب�شرية.
�إىل �أوروبا من خالل �إعادة ت�شغيل �شخ�صان.
�أودى الق�صف على املدينة الأربعاء
ك�م��ا �أع� ��رب م��دف�ي��دي��ف ع��ن ثقته خط �أنابيب الغاز نورد �سرتمي.
يف �أن م ��ن �أ� �س �م��اه��م املجرمني و�أدى ق�صف رو�سي على خاركيف ،بحياة ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل
الأوكرانيني �سيحاكمون بالت�أكيد ث ��اين ك �ب�رى امل � ��دن الأوك ��ران� �ي ��ة ،من بينهم طفل يبلغ  13عاما.

وفيما يتوا�صل الق�صف يف ال�شمال
ال�شرقي وال�شرق واجلنوب ،اتهمت
م�ن�ظ�م��ة ه �ي��وم��ن راي �ت ����س ووت�ش
اخلمي�س اجلي�ش الرو�سي والقوات
الأوك ��ران� �ي ��ة ب�ت�ع��ري����ض املدنيني
للخطر م��ن خ�لال ن�شر ق��وات يف
قلب مناطق م�أهولة ،مثل �أقبية
مدار�س �أو م�ستو�صفات.
م � ��ن ج ��ان � �ب � �ه ��ا ،ات � �ه � �م ��ت وزارة
اخل ��ارج� �ي ��ة ال��رو� �س �ي��ة اخلمي�س
كييف بتنفيذ ��ض��رب��ات بطائرات
م�سيرّ ة ه��ذا الأ��س�ب��وع على موقع
حمطة زابوريجيا للطاقة النووية
يف جنوب �أوك��ران�ي��ا وال�ت��ي تخ�ضع
ل�سيطرة ق��وات مو�سكو منذ �آذار
م��ار���س .وق��ال��ت م��اري��ا زاخاروفا
ال�ن��اط�ق��ة ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
ال� ��رو� � �س � �ي� ��ة خ � �ل ��ال م � ��ؤمت� ��ره� ��ا
ال�صحايف الأ�سبوعي �إن ذلك ي�ؤكد
رغ �ب��ة ال���س�ل�ط��ات الأوك ��ران� �ي ��ة يف
تهيئة الظروف لكارثة نووية لي�س
على �أرا�ضيها فح�سب ،بل �أي�ضا يف
كل �أنحاء �أوروبا.
و�أو� �ض �ح��ت زاخ ��اروف ��ا �أن القوات
الأوك��ران �ي��ة ن � ّف��ذت غ ��ارة بطائرة
م� ��� �س�ّي�ررّ ة االث � �ن �ي�ن ع �ل��ى م�سافة
ع �� �ش ��رات الأم � �ت� ��ار م ��ن الهياكل
احليوية ل�سالمة املحطة وخزان
وق � � � ��ود ن � � � ��ووي وخ � � � � ��زان ت�ب�ري ��د
للمفاعل ،م�ضيفة �أن كييف �ضربت
املوقع جمددا الأربعاء.

•• اليمن-وكاالت:

وزير اخلارجية العراقي يتفقد موقع الهجوم يف حمافظة دهوك( .رويرتز)

هجوم دهوك يوتر الأجواء بني العراق وتركيا

•• عوا�صم-وكاالت:

م��رة ج��دي��دة نفت تركيا تنفيذ �أي ه�ج��وم على مدنيني يف حمافظة
ده��وك �شمال ال�ع��راق .وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�ترك��ي ،مولود جاوي�ش
�أوغلو� ،أم�س اخلمي�س� ،إن بالده مل تنفذ �أي هجمات ت�ستهدف املدنيني
يف دهوك ،حيث �أ�سفرت �ضربة جوية عن مقتل  9و�إ�صابة  ،23الفتاً �إىل
�أن ال�سلطات العراقية يجب �أال ت�سقط يف هذا الفخ ،وفق تعبريه.
وبغ�صب وحزن� ،ش ّيع العراق اخلمي�س �ضحايا ق�صف ح ّملت بغداد تركيا
م�س�ؤوليته ،و�أودى بحياة ت�سعة مدنيني يف منتجع �سياحي يف كرد�ستان،
يف حدثٍ من �ش�أنه زيادة التوتر بني البلدين اجلارين.
يف مطار �أرب�ي��ل عا�صمة �إقليم كرد�ستان املتمتع بحكم ذات��ي� ،أر�سلت
طائرة ع�سكرية لنقل جثامني ال�ضحايا �إىل بغداد ،كما �شاهد م�ص ّور
يف فران�س بر�س.
ونقلت التوابيت الت�سعة ب�سيارة �إ�سعاف ،بينها تابوت طفل �صغري ،ول ّفت
بالعلم العراقي و�أكاليل ال��ورود .وحمل وزي��ر اخلارجية ف ��ؤاد ح�سني
ورئي�س الإقليم جنريفان بارزاين ،نحو الطائرة ،التابوت ال�صغري ،قبل
�أن تقلع �إىل بغداد.
ون �دّد رئي�س ال ��وزراء ال�ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي ،ب��ارت�ك��اب القوات
الرتكية جمددا انتهاكا �صريحا و�سافرا لل�سيادة العراقية� ،إثر ق�صف
ا�ستهدف منطقة �سياحية يف �إقليم كرد�ستان يف �شمال العراق ،و�أودى
بحياة مدنيني وفق ال�سلطات املحلية( .التفا�صيل �ص)10

الرئي�س الإيطايل يحل الربملان متهيدا النتخابات جديدة

ا�ستقالة رئي�س الوزراء الإيطايل بعد انهيار ائتالفه احلكومي
•• روما�-أ ف ب:

ذكرت الإذاعة الر�سمية (�آر�.إيه�.آي) ام�س اخلمي�س �أن الرئي�س
�سريجيو ماتاريال حل الربملان الإيطايل ،مما ميهد الطريق
�أمام �إجراء انتخابات مبكرة.
ويف وقت �سابق من �أم�س ،قالت الرئا�سة الإيطالية يف بيان
�إن رئي�س ال��وزراء ماريو دراجي قدم ا�ستقالته �إىل الرئي�س
م��ات��اري�لا ال��ذي طلب منه ال�ب�ق��اء يف من�صبه لت�صريف
الأعمال.
وقدم دراغي اخلمي�س ا�ستقالته بعد ف�شل اجلهود لإيجاد
�أر�ضية م�شرتكة بني الأحزاب املنق�سمة يف البالد ما من
��ش��أن��ه �إط�ل�اق حملة انتخابية مبكرة ق��د ت�صل باليمني
املت�شدد �إىل ال�سلطة.
ق��دم ال�سيا�سي ال�ب��ال��غ  74ع��ام��ا وي�ح�ظ��ى ب��اح�ت�رام عاملي،
ا�ستقالته للرئي�س �سريجو ماتاريال الذي �أ�صبحت مهمته الآن

�إخراج البالد من الأزمة.
ومن املرجح �أن يقوم ماتاريال بحل الربملان والدعوة النتخابات مبكرة
جترى يف �أيلول �سبتمرب �أو ت�شرين الأول �أكتوبر ،وفق حمللني �سيا�سيني.
وحتى ذلك احلني قد يبقى دراغي على ر�أ�س احلكومة.
وكتبت �صحيفة ال ريبوبليكا على �صفحتها الأوىل «�إيطاليا تعر�ضت
للخيانة» فيما عنونت ال �ستامبا عار عليكم.
وت�شري �أحدث اال�ستطالعات �إىل �أن ائتالفا ميينيا بقيادة حزب «�إخوة
�إيطاليا» الذي تتزعمه جورجيا ميلوين �سيحقق فوزا �سهال يف انتخابات
مبكرة.
توىل دراغ��ي ،امل�صريف ال�سابق ،رئا�سة احلكومة يف  2021بينما كانت
�إي�ط��ال�ي��ا ت��واج��ه اجل��ائ�ح��ة و�أزم ��ة اق�ت���ص��ادي��ة .و�سعى الأرب �ع��اء لإنقاذ
احلكومة داعيا ائتالفه �إىل و�ضع اخلالفات جانبا.
وخاطب �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ و�س�ألهم �أربع مرات هل �أنتم م�ستعدون؟.
وق��ال �إن ال ح��اج��ة مل��زي��د م��ن الإرب ��اك و��س��ط حت��دي��ات ال حت�صى بدءا
باقت�صاد يواجه �صعوبات وت�ضخم مرتفع �إىل احلرب يف �أوكرانيا.

�أع �ل ��ن امل �ب �ع��وث اخل ��ا� ��ص للأمني
ال�ع��ام لل��أمم امل�ت�ح��دة �إىل اليمن،
هان�س غروندبرغ� ،أم�س اخلمي�س،
عن تكثيف ات�صاالته مع الأطراف
دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة يف
البالد ،وا�ستك�شافاً لفر�ص تو�سيع
نطاقها ومتديد �أجَ لِها ملا بعد � 2آب
�أغ�سط�س.
و�أق � ��ر ب��وج��ود ب�ع����ض ال �ق �� �ص��ور يف
التنفيذ الكامل لعنا�صر الهدنة،
ل �ك �ن��ه �أك� � ��د �أن ال �ه ��دن ��ة �أح ��دث ��ت
حتو ًال كبرياً لليمن ،وحققت فرقاً
ملمو�ساً يف حياة النا�س.
ك�م��ا ق ��ال غ��رون��دب��رغ يف ب �ي��ان� ،إن
مت��دي��د ال�ه��دن��ة وت��و��س�ي��ع نطاقها
��س�ي��زي��د م��ن ال �ف��وائ��د ال �ت��ي تعود
على ال�شعب اليمني ،كما �ستوفر
من�صة لبناء مزيد من الثقة بني
الأط��راف ،والبدء يف نقا�شات جادة
ح��ول الأول��وي��ات االقت�صادية مثل
الإي ��رادات وال��روات��ب ،والأولويات
الأمنية ووقف �إطالق النار.
و�أكد �أن الهدف يف نهاية املطاف هو
امل�ضي قدماً نحو ت�سوية �سيا�سية
ُتنهي النزاع ب�شكل �شامل.
كذلك� ،أ�شار املبعوث الأممي �إىل �أنه
بف�ضل ا�ستمرار ال�ت��زام الأطراف،
ف��إن الهدنة �صمدت �إىل حد كبري
ل�ق��راب��ة الأرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر ،مم��ا متثل
واح ��دة م��ن �أط ��ول ف�ت�رات الهدوء
الن�سبي بعد �أكرث من �سبع �سنوات
من النزاع امل�ستمر.

مُنع من االحتفال بعيد اجلمهورية:

الد�ستوري احلر ُين ّدد وينظم عدة حتركات احتجاجية

•• الفجر  -تون�س

�أ ّك��د احل��زب الد�ستوري احل� ّر ،يف بيان له� ،أنّ حمافظ تون�س ق� ّرر منع
احل��زب من تنظيم احتفال وطني ب�شارع احلبيب بورقيبة مبنا�سبة �إحياء
ال��ذك��رى  65لعيد اجلمهورية رغ��م ا�ستيفاء كافة الإج� ��راءات القانونية
و�إعالم ال�سلطة منذ غرة يوليو بالن�شاط وتذكريها به يف  15يوليو ،ح�سب
ت�أكيده .وندّد احلزب مبا و�صفه ا�ستهدافا له من قبل �أجهزة الدولة وتكرار
منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع حت ّركاته ال�سلمية وا�ستعمال �أدوات العنف
�ض ّد منا�ضليه ممّا ت�سبّب لهم يف �أ�ضرار ج�سدية وا�ستوجب املتابعة ال�صحية
ن�ص البيان.
لعدد منهم وعلى ر�أ�سهم رئي�سة احلزب عبري مو�سي ،وفق ّ
وا��س�ت�ه�ج��ن احل ��زب م��ا اع �ت�بره��ا ��س�ي��ا��س��ة امل�ك�ي��ال�ين يف ت�ع��اط��ي ّ
املنظمات
وامل� ّؤ�س�سات املخت�صّ ة يف جمال حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني والدويل
مع االنتهاكات التي متار�س يف تون�س ممّا ي�ضرب م�صداقية هذه املنظومة
ويحوّلها �إىل �أداة يت ّم توظيفها ب�صفة انتقائية ح�سب امل�صلحة ال�سيا�سية.
و�أفاد ب�أ ّنه يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية �أمام مق ّر املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة حلقوق الإن���س��ان بتون�س ي��وم اجلمعة  22يوليو اجل��اري ،ووقفة
�أخرى �أمام مق ّر والية تون�س للتنديد بالقرارات التع�سفية لل�سلطة.
وق ّرر �إحياء الذكرى  65لإعالن اجلمهورية يوم  30يوليو ،حم ّذرا ال�سلطة
من منع �أن�شطته جمدّدا ،وانه يحتفظ بحقه يف مقا�ضاتها وطنيا ودوليا.
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زار مطار دبي الدويل وتفقد �سري العمل والت�سهيالت املقدمة للم�سافرين

حممد بن را�شد ي�ؤكد �أهمية احلفاظ على النموذج الإماراتي املتميز يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات يف خمتلف القطاعات
•• دبي  -وام:

�أك ��د ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب ��ي "رعاه اهلل"� ،أه �م �ي��ة احلفاظ
على ال�ن�م��وذج الإم��ارات��ي املتميز يف
ت �ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات و�أعالها
ج ��ودة ع�ل��ى ت �ن��وع �أ��ش�ك��ال�ه��ا و�ضمن
خمتلف القطاعات ،و�سواء كانت تلك
اخل��دم��ات ُم�ق� َّدم��ة مل��واط�ن��ي الدولة
�أو املقيمني على �أر��ض�ه��ا �أو ك��ل من
يق�صدها زائراً و�ضيفاً مُكرماً ،ووفق
�أرقى املعايري واملمار�سات العاملية.
وق� � � ��ال � � �س � �م ��وه :ال� �ع� �م ��ل م�ستمر
لالرتقاء مب�ستوى تناف�سية جميع
القطاعات اخلدمية وال��و��ص��ول بها
�إىل �أعلى م�ستوياتها  ..قطاع ال�سفر
وال�سياحة قطاع حيوي �أثبتت فيه
دب ��ي ت �ف��وق �اً ن��وع �ي �اً ع �ل��ى ال�صعيد
ال �ع��امل��ي يف ك��اف��ة الأوق � � ��ات و�ضمن
خمتلف الظروف  ..اجلهود تتوا�صل
على م��دار ال�ساعة �ضمن منظومة
متكاملة هدفها �ضمان �أمن و�سالمة
وراح��ة جميع امل�سافرين .ج��اء ذلك
خ�لال زي��ارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ملطار دبي
الدويل �أم�س اخلمي�س ،يرافقه �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية ،و�سمو
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم،
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة دب ��ي ل�ل�ط�يران املدين
رئي�س مطارات دبي الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي ملجموعة طريان
الإم ��ارات ،وذل��ك لتف ُّقد �سري العمل
يف املطار واخلدمات املُقدّمة من ِقبَل
خمتلف اجلهات املعنية ،والت�سهيالت

• نائب رئي�س الدولة ي�شيد بت�ضافر اجلهود يف تر�سيخ مكانة دبي كمركز حلركة الطريان العاملية
• العمل م�ستمر لالرتقاء مب�ستوى تناف�سية جميع القطاعات اخلدمية والو�صول بها �إىل �أعلى م�ستوياتها
• ال�سفر وال�سياحة قطاع حيوي �أثبتت فيه دبي تفوق ًا نوعي ًا على ال�صعيد العاملي يف كافة الأوقات و�ضمن خمتلف الظروف
• اجلهود تتوا�صل على مدار ال�ساعة �ضمن منظومة متكاملة هدفها �ضمان �أمن و�سالمة وراحة جميع امل�سافرين
التي توفرها يف �سبيل �ضمان جتربة
��س�ف��ر م��ري�ح��ة و�آم �ن��ة للم�سافرين
�إىل خمتلف الوجهات حول العامل.
واط �ل��ع ��س�م��وه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة على
�آلية العمل اخلا�صة ب�إنهاء �إجراءات
ال�سفر وما مت ا�ستحداثه من تقنيات
ذكية ت�سهم يف �ضمان �أع�ل��ى درجات
االن�سيابية يف ح��رك��ة ال��رك��اب ،منذ
دخ ��ول �ه ��م �إىل م� �ط ��ار دب � ��ي وحتى
و�صولهم �إىل بوابة املغادرة و�صعودهم
ع �ل��ى م�ت�ن رح�ل�ات� �ه ��م ،ك �م��ا اطلع

�سموه على ا�ستعدادات مطارات دبي
ال�ستيعاب الزيادة الكبرية يف حركة
ال�سفر تزامناً مع مو�سم العطالت
ال���ص�ي�ف�ي��ة ،م��وج�ه��ا ��س�م��وه ب�إمداد
امل�سافرين بكل �سبل الراحة املمكنة
� �س��واء م��ن ن��اح�ي��ة ف��اع�ل�ي��ة و�سرعة
�إنهاء �إج��راءات ال�سفر �أو من ناحية
اخل��دم��ات وامل��راف��ق التي م��ن �ش�أنها
تلبية ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات امل�سافرين
�أث �ن��اء ت��واج��ده��م يف م �ط��ارات دبي.
و�أثنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

بن را�شد �آل مكتوم على الأداء املتميز
ملطارات دبي ب�إ�شراف ومتابعة �سمو
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم،
كما �أ�شاد �سموه بت�ضافر جهود كافة
اجلهات املعنية والتي تتكامل �أدوارها
يف تر�سيخ مكانة دبي كمركز حموري
وف � ّع ��ال حل��رك��ة ال �ط�ي�ران العاملية،
ون�ق�ط��ة ال�ت�ق��اء ت���ص��ل � �ش��رق العامل
بغربه ،منوهاً �سموه ب�أهمية موا�صلة
ال�ع�م��ل ع�ل��ى تهيئة �أف���ض��ل الأج ��واء
امل��ري �ح��ة ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن م ��ن خالل

م �ط��ار دب ��ي ال � ��دويل وك��اف��ة منافذ
ال �� �س �ف��ر ،واال�� �س� �ت� �م ��رار يف حتديث
وتطوير قدرات مطارات دبي لتكون
ال� �ق ��دوة يف ت �ق��دمي م �ع��اي�ير ج ��ودة
جديدة لتجربة ال�سفر حول العامل.
و�أك ��د ��س�م��وه �أه�م�ي��ة م��وا��ص�ل��ة تبني
كافة احللول والتدابري التي تكفل
االن�سيابية الكاملة حلركة الطريان
م ��ن و�إىل م �ط��ار دب ��ي ال� ��ذي �شهد
م�ؤخرا افتتاح م�شروع جتديد املدرج
ال�شمايل ملواكبة النمو القوي حلركة

�شرطة �أبوظبي :ترك الأطفال يف املركبات مبفردهم جرمية يعاقب عليها القانون
•• �أبوظبي-وام:

نا�شدت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني �ضمن حملة
"�صيف ب�أمان" بعدم ن�سيان الأطفال داخل
املركبات وخا�صة يف ه��ذه الأج ��واء ال�صيفية
�أو ت��رك�ه��م مب�ف��رده��م �أث �ن��اء ال�ت���س��وق �أو لأي
��س�ب��ب �آخ ��ر  ..م ��ؤك��دة �أن ت�ع��ري����ض حياتهم
للخطر ُي�ع��د ج��رمي��ة يُعاقب عليها القانون
و�سيتم �إح��ال��ة ك��ل م��ن يثبت �إه�م��ال��ه يف مثل
ه��ذه احل��االت �إىل اجلهات الق�ضائية التخاذ
الإج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح�ق�ه��م .و�أو�ضحت
�أن ت��رك الأط �ف��ال يف املركبات ق��د يت�سبب يف
وفاتهم �أو تعري�ضهم لالختناق نتيجة عبث

الأط� �ف ��ال مب �ف �ت��اح ال �� �س �ي��ارة و�إغ�ل�اق �ه��ا مما
ي ��ؤدي �إىل نق�ص الأك�سجني وارت�ف��اع درجات
احلرارة داخل املركبة �أو حتريكها جراء العبث
ب�ن��اق��ل احل��رك��ة ووق� ��وع ح ��ادث �أو ا�ستغالل
�ضعاف النفو�س و�سرقة ال�سيارة .وذك��رت �أن
ح��وادث اختناق الأطفال داخل ال�سيارة ،وهم
مب�ف��رده��م ي�ع��ود �إىل �إه �م��ال الأ� �س��ر يف املقام
الأول كون الطفل ال يعي املخاطر التي حتيط
به نتيجة قلة �إدراك��ه للأمور ،وهنا ي�أتي دور
�أول �ي��اء الأم ��ور يف ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل م��ن نف�سه
ومن الآخرين ،حيث يعترب دور الأ�سرة حيوياً
يف ه��ذا الإط��ار ،متمنية ع��دم وق��وع مثل هذه
احلوادث التي يذهب �ضحيتها الأبرياء.

الإمارات ت�ست�ضيف امل�ؤمتر العاملى لالت�صاالت الراديوية فى  20نوفمرب املقبل
•• جنيف  -وام:

�أعلن االحتاد الدوىل لالت�صاالت
ف � ��ى ج� �ن� �ي ��ف �أم� � �� � ��س اخلمي�س
ع��ن ا��س�ت���ض��اف��ة دول� ��ة االم � ��ارات
العربية املتحدة للم�ؤمتر العاملى
امل �ق �ب��ل ل�لات �� �ص��االت الراديوية
ال � ��ذى ��س�ي�ع�ق��د ف ��ى م ��رك ��ز دبى
التجارى العاملى فى الفرتة من
 20نوفمرب اىل  15دي�سمرب
. 2023
ولفت االحت��اد ال��ذى رح��ب بهذه
اال�ست�ضافة اىل ان امل�ؤمتر الذى
يعقد كل �أربعة �سنوات لتحديث
لوائح الراديو هو املعاهدة الدولية
ال��وح �ي��دة ال�ت��ى حت�ك��م ا�ستخدام
ط� �ي ��ف ال � � �ت � ��رددات ال� ��رادي� ��وي� ��ة
ومدارات ال�سواتل امل�ستقرة وغري
امل�ستقرة بالن�سبة لالر�ض م�شريا
�إىل �أن امل�ؤمتر �سيجمع ال�سطات
احل �ك��وم �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة وهيئات
ت�ن�ظ�ي��م االت �� �ص��االت م��ع ممثلى
م�ستعملى خ��دم��ات االت�صاالت
الراديوية ومورديها الرئي�سيني

م � ��ن اج � � ��ل اج� � � � ��راء مناق�شات
�سيا�ساتية وتنظيمية تقنية بالغة
االهمية على ال�صعيد العاملى .
وق� ��ال امل �ه �ن��د���س م��اج��د �سلطان
امل�سمار املدير العام لهيئة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية فى
دول��ة االم��ارات فى بيان اليوم ان
االمارات وبو�صفها مركزا رئي�سيا
ورائدا عامليا فى جمال االقت�صاد

الرقمى حتر�ص على دعم االحتاد
ف��ى املهمة احل�ي��وي��ة املتمثلة فى
تخ�صي�ص امل� ��وارد ال�ع��امل�ي��ة مثل
طيف الرتددات الراديوية وموقع
امل��دارات ال�ساتلية من اجل ان�شاء
ن �ظ��ام ع��امل��ى ل�لات �� �ص��االت يت�سم
بال�سال�سة واملوثوقية واالبتكار .
من ناحيته قال ماريو مانيفيت�ش
م� � ��دي� � ��ر م � �ك � �ت� ��ب االت� � ��� � �ص � ��االت

ال� ��رادي� ��وي� ��ة ب� ��االحت� ��اد ال � ��دوىل
ل�لات���ص��االت ان امل ��ؤمت��ر العاملى
ل � �ع ��ام � � � 2023س � �ي � ��ؤدى دورا
رئي�سيا فى ت�شكيل االطار التقنى
وال�ت�ن�ظ�ي�م��ى امل�ستقبلى لتوفري
خدمات االت�صاالت الراديوية فى
جميع البلدان وا�ضاف ان ينبغى
�أال ت �ك��ون ال�ف��ر���ص االقت�صادية
التى جتلبها التكنولوجيا متاحة

للبع�ض ف�ق��ط وامن ��ا ي�ن�ب�غ��ى ان
تكون متاحة للجميع.
وب�ح���س��ب ب �ي��ان االحت� ��اد ال ��دوىل
لالت�صاالت فان امل�ؤمتر وجمعية
االت � �� � �ص� ��االت ال� ��رادي� ��وي� ��ة التى
�ستعقد فى نف�س املكان فى الفرتة
من  13اىل  17نوفمرب 2023
حيث من املتوقع ان يح�ضرهما
حواىل � 4أالف مندوب من الدول
االع�ضاء باالحتاد والبالغ عددها
 193دولة كما �سيح�ضر وب�صفة
م��راق��ب ممثلون الع���ض��اء قطاع
االت �� �ص��االت ال��رادي��وي��ة باالحتاد
وال �ب��ال��غ ع ��دده ��م  278ع�ضوا
مي�ث�ل��ون ا� �ص �ح��اب امل���ص�ل�ح��ة مبا
فى ذلك م�صنعو املعدات و�شركات
االت �� �ص��االت وم���ش�غ�ل��و ال�شبكات
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ومنتديات
ال �� �ص �ن��اع��ة ف �� �ض�لا ع ��ن ممثلني
لوكاالت االمم املتحدة واملنظمات
االقليمية لالت�صاالت واملنظمات
احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة ال� �ت ��ى
ت�شغل انظمة �ساتلية والهيئات
االكادميية.

ال�سفر يف املطار الذي ا�ستقبل �أكرث
م��ن  13.6م�ل�ي��ون م���س��اف��ر خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ال�ع��ام اجل��اري ،مع
توقع زي��ادة كبرية يف الأع��داد خالل
مو�سم العطالت ال�صيفية ،يف حني
م��ن املنتظر �أن ي�صل �إج �م��ايل عدد
امل �� �س��اف��ري��ن ع�ب�ر م� �ط ��ار دب� ��ي �إىل
ن �ح��و  58م �ل �ي��ون م �� �س��اف��ر بنهاية
ال�ع��ام اجل ��اري .ودع��ا ��س�م��وه ،خالل
ال ��زي ��ارة �إىل ت�ك�ث�ي��ف ال �ت �ع��اون بني
خمتلف اجل �ه��ات ال�ع��ام�ل��ة يف مطار

دب ��ي ال � ��دويل ،ك��ذل��ك ك��اف��ة منافذ
ال�سفر اجلوية والبحرية والربية،
وال�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د من
�أجل ت�سريع وترية تقدمي اخلدمات
الأم�ن�ي��ة واللوج�ستية للم�سافرين
وت ��أك �ي��د ت��و ُّف��ر خم�ت�ل��ف ال�ضمانات
التي تكفل لهم راحتهم و�سعادتهم
حتى مغادرتهم �إىل وجهاتهم بكل
ي�سر و�سهولة.
وا�ستمع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم خ�لال الزيارة

�إىل � �ش��رح ح ��ول ال�ت�ق�ن�ي��ات الذكية
امل���س�ت�خ��دم��ة يف م �ط��ار دب ��ي ال ��دويل
ل�ضمان الإن�ه��اء ال�سريع لإج��راءات
ال�سفر و�ضمان �أمن وراحة امل�سافرين
على م�تن رح�ل�ات خمتلف خطوط
ال�ط�يران التي ت�ش ّغل رحالتها من
خ�لال امل �ط��ار ،وال�ت��ي بلغ ع��دده��ا يف
العام � 2021إىل  84ناقلة �سريت
رحالتها �إىل وجهات متفرقة حول
ال� �ع ��امل ب �ل��غ ع ��دده ��ا  198وجهة
يف  93دول � ��ة ،ف �� �ض� ً
لا ع��ن رح�ل�ات
"طريان الإمارات" التي �أعلنت عن
ت�شغيل  24000رح �ل��ة جمدولة
�إىل ومن  129مطاراً حول العامل
خالل �شهري يوليو و�أغ�سط�س من
العام اجلاري.
راف ��ق ��س�م��وه خ�ل�ال ال��زي��ارة معايل
الفريق عبداهلل خليفة املري ،القائد
العام ل�شرطة دب��ي ،و�سعادة الفريق
حم�م��د �أح �م��د امل ��ري ،م��دي��ر الإدارة
العامة ل�ل�إق��ام��ة و� �ش��ؤون الأجانب،
وم� �ع ��ايل ال �ف ��ري ��ق ط �ل��ال بالهول
ال �ف�لا� �س��ي ،م��دي��ر ع ��ام ج �ه��از �أم ��ن
ال��دول��ة ب��دب��ي ،وع ��دد م��ن القيادات
وامل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن .وت� ��وف� ��ر ال� �ب ��واب ��ات
الذكية امل�ستخدمة يف مطارات دبي
للم�سافرين ال �ق��ادم�ين واملغادرين
�إم �ك��ان �ي��ة ان �ه��اء �إج � � ��راءات مراقبة
اجل� � ��وازات يف غ���ض��ون ث � ��وانٍ  ،حيث
تتميز ال �ب��واب��ات ال��ذك �ي��ة بخا�صية
الإج��راء ال�سل�س من خالل التعرف
على ب�صمة ال�ع�ين لإمت��ام املعاملة.
يُذكر �أن مطار دب��ي ال��دويل حافظ
على املركز الأول يف �صدارة املطارات
الدولية الأكرث ازدحاماً حول العامل
لل�سنة الثامنة على ال �ت��وايل ،حيث
ا�ستقبل  29.1مليون م�سافر خالل
عام .2021

زايد العليا وهوكوما ال�سوي�سرية تطلقان
حتدي امل�شي الدويل لأ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي -وام:

�أط� �ل� �ق ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي � � ��د العليا
لأ��ص�ح��اب الهمم م�ب��ادرة "خطوات
�� �ص� �غ�ي�رة ن� �ح ��و رح � �ل� ��ة عظيمة"
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع � �ش��رك��ة "هوكوما"
ال�سوي�سرية ال��رائ��دة على م�ستوى
العامل يف تطوير وت�صنيع وت�سويق
الأج �ه��زة ال��روب��وت�ي��ة املعتمدة على
�أجهزة اال�ست�شعار يف عالج �أ�صحاب
الهمم وت�أهيل وظائفهم احلركية.
وت��أت��ي ه��ذه امل�ب��ادرة الدولية �ضمن
حم ��ور ال���ص�ح��ة وال��رع��اي��ة و�إع� ��ادة
الت�أهيل ل��دى م�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ� �ص �ح ��اب ال �ه �م��م ب �ه ��دف �ضمان
رعاية �صحية �شاملة وعالية اجلودة
ت�ساعد �أ��ص�ح��اب الهمم يف التغلب
على ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجههم يف
امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال متكينهم من
امل�شي مل�سافات طويلة عرب احلدود.
وابتدا ًء من �أبوظبي تنطلق مبادرة
"خطوات � �ص �غ�ي�رة ن �ح ��و رحلة
عظيمة" م��ع ا� �س �ت �خ��دام �أ�صحاب
ال�ه�م��م لأج �ه��زة "لوكومات" وهي
�إح� ��دى �أج �ه��زة ال �ت ��أه �ي��ل وحت�سني
�إم � �ك� ��ان � �ي� ��ات امل� ��� �ش ��ي م � ��ن �شركة
"هوكوما" يف م�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم ثم متابعة الرحلة
ب��ا��س�ت�خ��دام الأج� �ه ��زة و� �ص ��و ًال �إىل
�إ� �س �ط �ن �ب��ول يف ت��رك �ي��ا مب�شاركة
�أ� � �ص � �ح� ��اب ال� �ه� �م ��م يف م�ست�شفى
"ميموريال �شي�شلي" ثم الو�صول
�إىل زغرب يف كرواتيا بال�شراكة مع
عيادة "جالفيت�ش" لتختتم اجلولة
يف مدينة زي��ورخ ال�سوي�سرية حيث
ت��وا� �ص��ل جم �م��وع��ات م ��ن مر�ضى
�إع ��ادة الت�أهيل على احل��رك��ة يف كل
مدينة م�شاركتها يف حت��دي امل�شي
من خالل ت�سجيل معدّل اخلطوات
وامل���س��اف��ة امل�ق�ط��وع��ة ع�ل��ى الأجهزة
ع�بر ت�شجيع �أ��ص�ح��اب الهمم على
امل�شاركة يف �إكمال هذه الرحلة بني
املدن املحددة.
وم � ��ع اخ �ت �ت��ام �ه��ا يف ن �ه��اي��ة العام

�ستحفز م �ب��ادرة "خطوات �صغرية
نحو رحلة عظيمة" مر�ضى �إعادة
الت�أهيل خ�لال �أن�شطتهم اليومية
لتحفيز حت�سن حالتهم على امل�شي
با�ستخدام �أجهزة "لوكومات" �أثناء
خ�ضوعهم للعالج الطبيعي.
وق ��ال � �س �ع��ادة ع�ب��د اهلل احلميدان
الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ��ص�ح��اب الهمم يف �إط��ار التزامنا
بدعم طموحات �أ�صحاب الهمم يف
االرتقاء بقدراتهم البدنية �ست�شهد
مبادرة "خطوات �صغرية نحو رحلة
عظيمة" م�شاركة �أ��ص�ح��اب الهمم
م ��ن خم �ت �ل��ف ال� �ب� �ل ��دان بالوقوف
وامل �� �ش��ي و��س�ي�ك��ون ذل ��ك لأول مرة
لدى البع�ض منهم وهذا �أمر مُلهم
للغاية.
و�أ� � � �ض � ��اف ب �ف �� �ض��ل � �ش ��راك �ت �ن ��ا مع
"هوكوما" ال��رائ��دة يف ه��ذا املجال
� �س �ي �ت��اح ل �ن��ا ال��و� �ص��ول �إىل �أح ��دث
ال �ت �ق �ن �ي��ات وامل � �ع� ��اجل� ��ات مبعونة
الأج �ه��زة ال��روب��وت�ي��ة ال�ت��ي �ستدعم
امل���ش��ارك�ين �أث �ن��اء ��س�يره��م مل�سافات
طويلة وجتاوزهم احلدود ونتوقع �أن
ت�سهم هذه املبادرة يف متكني �أ�صحاب
الهمم من خالل �سريهم جنباً �إىل
جنب يف رحلة ال ُتن�سى بني �أبوظبي
وا�سطنبول وزغ ��رب وزي��وري��خ كما
ن��و ّد �أن نعرب ع��ن خال�ص امتناننا
ل�شركائنا يف م�ست�شفى "ميموريال"
وعيادة "جالفيت�ش" لتعاونهم معنا

يف جناح هذه املبادرة.
من جهته قال ميتجاهريبار مدير
املبيعات الدولية ل��دى "هوكوما":
"على مدار الع�شرين عامًا املا�ضية
�أق�م�ن��ا بكل فخر ��ش��راك��ات م��ع �أبرز
امل�ؤ�س�سات يف جم��ال �إع��ادة الت�أهيل
وق��دم�ن��ا ح�ل��ول�ن��ا امل�ت�ق��دم��ة مل��ن هم
يف �أم �� ��س احل ��اج ��ة �إل �ي �ه��ا وت�شجع
مبادرة "خطوات �صغرية نحو رحلة
عظيمة" جميع م�ستخدمي �أجهزة
"لوكومات" على امل�شاركة يف هذه
املبادرة التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة زايد
العليا وم�ست�شفى ميموريال �شي�شلي
وع�ي��ادة جالفيت�ش لتعزيز املثابرة
والعمل اجلماعي.
ومن خالل اجلمع بني املر�ضى من
جميع �أنحاء العامل ف�إننا ال نهدف
ف �ق��ط الح �ت �� �س��اب ع� ��دد اخل �ط ��وات
نحو الوجهة النهائية ولكن ن�سعى
�إىل �إي �ج��اد بيئة حم�ف��زة وم�شجعة
وداع�م��ة كفريق واح��د للتغلب على
العقبات على طول الطريق.
وب� � � ��دوره ق� ��ال الأ�� �س� �ت ��اذ الدكتور
�إجن�ي�ن���ش��اك��ار رئ�ي����س م��رك��ز الطب
الطبيعي و�إع��ادة الت�أهيل الروبوتي
يف م�ست�شفى ميموريال "من املهم
فهم و�شرح مفهوم "خطوات �صغرية
نحو رحلةعظيمة" ،فنحن ال نحارب
ال�ك�ث�ير م��ن الأم ��را� ��ض والظروف
�ضمن هذا املفهوم وح�سب بل ن�سعى
�إىل حتفيز مر�ضانا التخاذ خطوة
�أخرى نحو التعايف كل يوم بال�صرب
والتفاين.
وم��ن جهته ق��ال ال��دك�ت��ور جوزيب
جالفيت�ش م��ؤ��س����س وم��ال��ك عيادة
جالفيت�ش" :تتمحور م�شاركتنا يف
ه��ذه امل �ب��ادرة ح��ول ت�ق��دمي م�صدر
�إلهام يرتقي مب�ستوى الأم��ل لدى
املر�ضى وحتقيق ريادتنا يف جمال
�إع ��ادة الت�أهيل الع�صبي الروبوتي
حول العامل وذلك من خالل اجلمع
ب�ي�ن �أف �� �ض ��ل ت �ف ��اع�ل�ات ال� �ق ��درات
ال �ب �� �ش��ري��ة و�أح� � ��دث م ��ا ل��دي �ن��ا من
تقنيات".
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 300متطوع من «�شكر ًا لعطائك» �ضمن املبادرات املجتمعية يف  3مناطق بدبي
•• دبي-الفجر:

�� �ش ��ارك  300م �ت �ط��وع م ��ن ف ��ري ��ق (�� �ش� �ك ��راً لعطائك
التطوعي) وعلى مدار يومني يف مبادرة العمال للعيد يف
ثالث مناطق هي الق�صي�ص ال�صناعية ،القوز ال�صناعية،
ومنطقة جبل علي ال�صناعية ،وذلك انطالقا من ر�سالة
الفريق التوعوية يف تر�سيخ القيم التطوعية ،ون�شرها
يف امل�ج�ت�م��ع .وي �ه��دف ب��رن��ام��ج (ف��ر��س��ان ��ش�ك��راً لعطائك
التطوعي) ايل حتفيز �أطفال املجتمع مبختلف فئاتهم
وت�سليط ال�ضوء على مهاراتهم و�إبداعاتهم عرب مبادرات
خمتلفة .وامل�ساعدة على �إب��راز االط�ف��ال الذين ميلكون

قدرات و�إجنازات على تعريف املجتمع بهم وبدورهم .كما
ي�سهم الربنامج يف تقدير جهود واجن��ازات االطفال من
�أ�صحاب الهمم وجميع فئات املجتمع.
وقال ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري ،الرئي�س
الفخري لفريق �شكراً لعطائك التطوعي �إن م�شاركة
الفريق يف امل�ب��ادرة وال�ت��ي حتمل ع�ن��وان (نحتفل بالعيد
معاً) ،ت�أتي ا�ستناداً من نهج الفريق ،ب�ضرورة امل�شاركة يف
�شتى �ضروب العمل التطوعي ،واال�سهام يف تعزيز وتر�سيخ
ال�ق�ي��م املجتمعية ،م��ع ك��ل م��ا ي�ع��زز ال�ت�ج��اوب الإيجابي
ال�ستدامة العطاء الإن�ساين ،م�شيداً بجهود القائمني على
تنظيم املبادرة.

ب��دوره �أك��د حذيفة �إب��راه�ي��م ع�ضو الفريق امل�ؤ�س�س �أن
العمل االن���س��اين يحظى باهتمام متعاظم م��ن قيادتنا
الر�شيدة التي �سارت على نهج الأب امل�ؤ�س�س ،انطالقاً من
الإمي��ان ب�أن عمل اخلري جزء ال يتجز�أ من ارث وتقاليد
وقيم �شعب الإمارات املحب للخري.
من جهتها قالت عفراء علي الكتبي قائد جلنة االعالم
ال�ت�ط��وع��ي� ،إن مثل ه��ذه امل �ب��ادرات ت�سهم يف تفعيل دور
العمل التطوعي يف ك��اف��ة امل �ج��االت ،وحت�ق��ق م��ا يرتتب
عليه من �آثار �إيجابية يف املجتمع ،م�شرياً �إىل �أن مبادرة
(نحتفل بالعيد معاً) تهدف �إىل تعزيز قيم التكافل يف
املجتمع العمايل ،و�إ�شعارهم بالدعم واالهتمام والرعاية.

الإمارات� ..أ�سبوع حافل باملهرجانات والفعاليات الرتاثية
•• �أبوظبي  -وام:

ت�شهد الإم��ارات منذ مطلع الأ�سبوع اجل��اري انطالق عدد من املهرجانات
والفعاليات الرتاثية التي باتت واحدة من �أبرز و�سائل �إحياء و�صون الرتاث
ورب��ط �أجيال امل�ستقبل باملا�ضي العريق بكل ما يحمله من ع��ادات وتقاليد
وقيم �أ�صيلة.
وحتفل �أج�ن��دة الفعاليات ال�سنوية يف الإم ��ارات بالعديد م��ن املهرجانات
والفعاليات ذات الطابع الرتاثي التي لعبت دورا كبريا يف �إي�صال هذا الرتاث
الأ�صيل �إىل خمتلف دول العامل من خالل امل�شاركات الدولية الوا�سعة التي
ت�شهدها تلك امل�سابقات واملهرجانات ،هذا �إىل جانب الدور املهم الذي ت�ؤديه
تلك الفعاليات يف تن�شيط حركة ال�سياحة الداخلية وا�ستقطاب الزوار من
خمتلف دول العامل.
مهرجان ليوا للرطب.
ينظم املهرجان خالل دورته احلالية التي انطلقت يوم ال�سبت املا�ضي نحو
 23م�سابقة رئي�سية خ�ص�ص لها  293جائزة بقيمة تبلغ  8ماليني و300
�ألف درهم �إماراتي ،وتتوزع امل�سابقات على النحو التايل  11م�سابقة ملزاينات
الرطب 7 ،م�سابقات للفواكه 3 ،م�سابقات للمزارع النموذجية ،وم�سابقة
�أج�م��ل خم��راف��ة ،وم�سابقة �أج�م��ل جم�سم ت��راث��ي  ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل العديد
من الفعاليات وامل�سابقات التي تقام يف ال�سوق ال�شعبي ف�ضال عن احلرف
ال�ي��دوي��ة التقليدية وامل���س��رح وم�سابقاته وج��وائ��زه اليومية وغ�يره��ا من
الفعاليات ال�شيقة واجلاذبة ملختلف الفئات العمرية.

و�أ�سهم املهرجان منذ ن�ش�أته يف �إبراز املكانة التاريخية ل�شجرة النخيل التي الآب��اء والأج��داد� ،إ�ضافة �إىل الألعاب ال�شعبية ،وزي��ارات املعامل التاريخية،
تعد رمزا وطنيا وتراثيا على امتداد تاريخ دولة الإمارات وم�صدرا رئي�سيا وور���ش الر�سم والتلوين ،وور���ش تعليم احلِ ��رف الن�سائية التقليدية مثل
لتعزيز الأم��ن الغذائي ،كما �ساهم املهرجان يف ت�شجيع القطاع الزراعي اخلو�ص ،والتلي ،والغزل ،وال�سدو ،واحلناء ،والأكالت الرتاثية.
ب�شكل عام وزراعة النخيل و�إنتاج التمور ب�شكل خا�ص ،ف�ضال عن دوره البارز
مهرجان الذيد للرطب.
يف حتفيز املزارعني واملنتجني وامل�ساهمة يف ت�سويق منتجاتهم.
وانطلقت� ،أم�س اخلمي�س ،يف مركز �إك�سبو الذيد ،فعاليات الن�سخة ال�ساد�سة
من "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
ملتقى ال�سمالية ال�صيفي.
وو�سط �أج��واء �أ�صيلة ،انطلقت الإثنني املا�ضي ،فعاليات ملتقى ال�سمالية على م��دار �أرب�ع��ة �أي��ام مب�شاركة امل�ئ��ات م��ن م��زارع��ي النخيل على م�ستوى
ال�صيفي  ،2022الذي ينظمه نادي تراث الإمارات �سنوياً بجزيرة ال�سمالية ال��دول��ة .ويحفل امل�ه��رج��ان مبجموعة متنوعة م��ن الفعاليات والأن�شطة
يف �أبوظبي ،مب�شاركة املراكز ال�شبابية والن�سائية التابعة له ،الذي ت�ستمر االقت�صادية والتجارية والثقافية التي �ستنظم و�سط الأج ��واء الرتاثية
�أن�شطته حتى ال��راب��ع م��ن �أغ�سط�س املقبل .وحتمل ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام من املميزة والتناف�س القوي بني مالك النخيل وامل��زارع�ين يف عر�ض خمتلف
امللتقى رمزية خا�صة ،فهي الن�سخة الـ 30للملتقى الذي انطلقت �أول دورة �أ�صناف ال��رط��ب ،وامل�شاركة يف م�سابقات املهرجان الرئي�سية ال�ستة التي
منه يف عام  1993لري�سخ طوال تلك ال�سنوات مكانته بو�صفه �أحد �أعرق يت�ضمنها احل��دث ،وه��ي م�سابقات مزاينة الرطب ،و�أك�بر ع��ذج ،وم�سابقة
امللتقيات الرتاثية يف املنطقة التي كان لها �أث��ر كبري يف املجتمع ،برت�سيخ الليمون ،وم�سابقة التني ،وم�سابقة متر احل�سيل ،و�أجمل خمرافة رطب
الهوية الوطنية ،والتعريف ب��ال�تراث ل��دى �آالف ال�ط�لاب ال��ذي��ن �شهدوا واملخ�ص�صة للن�ساء فقط ،حيث ت�تراوح قيمة اجلوائز يف كل م�سابقة بني
� 1000إىل � 25ألف درهم .وي�ساهم املهرجان يف تعزيز ا�ستدامة �إنتاج
فعالياته وور�شه ،وهم يتبو�أون اليوم خمتلف املواقع خلدمة الوطن.
وت�شمل برامج امللتقى هذا العام طيفاً وا�سعاً من عنا�صر الرتاث الإماراتي ،ال�صناعات الرتاثية والتقليدية كما ميثل من�صة مهمة لتنمية وتطوير
وت��أت��ي يف مقدمتها ور���ش ال��واج�ه��ة البحرية التي يتعرف امل�شاركون من قطاع زراعة النخيل ،حيث يقدم العديد من الإر�شادات العلمية للمزارعني
تر�سخ ح��ول �أ�ساليب ال��زراع��ة احل��دي�ث��ة ،و�أه��م املمار�سات املعتمدة لتعزيز جودة
خاللها على ال�تراث البحري الغني للدولة ،ومدر�سة ال�سنع التي ّ
لديهم الأخالق والعادات الأ�صيلة التي تعارف عليها �أبناء وبنات الإمارات �إنتاج الرطب من دون االعتماد على الأ�سمدة الكيميائية حفاظاً على نقاء
عرب الع�صور ،و�أن�شطة الهجن ،والفرو�سية ،وال�صقارة ،والرماية ،التي ت�أتي �سالالتها التي ت�شتهر بها مدينة ال��ذي��د ،بالإ�ضافة �إىل ت�ب��ادل اخلربات
مبثابة نافذة يطل عربها امل�شاركون �إىل املا�ضي ليعرفوا كيف كانت حياة والتجارب من خالل ا�ست�ضافة خرباء يف هذا املجال املهم.

"ابوظبي لل�صيد والفرو�سية".
وتتوا�صل التح�ضريات للن�سخة الـ  19من معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد
وال�ف��رو��س�ي��ة ،حيث يعد احل��دث ال�تراث��ي الأب ��رز ال��ذي يرتقبه اجلمهور
من داخ��ل الدولة وخارجها يف كل ع��ام باعتباره معر�ضاً فريداً لي�س على
م�ستوى املنطقة وح�سب ،و�إمنا على م�ستوى العامل ،خ�صو�صاً فيما يتعلق
باحلر�ص على احلفاظ على ت��راث ال�صقارة واحلفاظ على البيئة وتعزيز
ال�صيد امل�ستدام واملتوازن للموارد الطبيعية يف ظل الأنظمة واالتفاقيات
الدولية املعرتف بها� ،إذ يحظى املعر�ض مب�شاركة دولية وا�سعة من املنظمات
وامل�ؤ�س�سات املعنية بالرتويج لريا�ضات ال�صيد .وتنطلق �أح��داث الن�سخة
اجلديدة من املعر�ض يف الفرتة من � 26سبتمرب وحتى � 2أكتوبر املقبلني،
و�ستت�ضمن  90فعالية من �ضمنها مزادات ال�صقور واخليل والإبل وعرو�ض
الفرو�سية والرماية ب�أنواعها وم�سابقات �أجمل ال�صقور املكاثرة يف الأ�سر
ومزاينة ال�سلوقي كلب ال�صيد العربي الأ�صيل � ،إ�ضافة لأن�شطة تعليمية
وبيئية وعرو�ض تراثية �شيقة للخيول والطيور اجلارحة.
اجلدير بالذكر ان الإم��ارات ت�شهد �سنويا تنظيم العديد من املهرجانات
وامل�سابقات الرتاثية ،مثل مهرجان ق�صر احل�صن ،ومهرجان ال�شيخ زايد،
ومهرجان �أيام ال�شارقة الرتاثية ،واملهرجان الوطني للحرف وال�صناعات
التقليدية يف العني ،ومهرجان عوايف الرتاثي يف ر�أ���س اخليمة ،ومهرجان
�سلطان بن زايد الرتاثي يف �سويحان ،ف�ضال عن بطوالت الريا�ضات الرتاثية
مثل م�سابقات الهجن وال�صيد بال�صقور وغريها من الريا�ضات التي تخلق
حالة من التفاعل بني الأجيال اجلديدة واملوروث احل�ضاري للدولة بكل ما
يحمله من عادات وقيم نبيلة.

مهرجان ليوا للرطب يوا�صل فعالياته وم�سابقاته الرتاثية

•• ليوا  -الظفرة  -وام:

ي��وا� �ص��ل م �ه��رج��ان ل �ي��وا للرطب
ب��دورت��ه الثامنة ع�شرة ،فعالياته
وم���س��اب�ق��ات��ه ال�تراث �ي��ة يف مدينة
ل�ي��وا مبنطقة ال�ظ�ف��رة لغاية 24
يوليو اجل ��اري ،حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ديوان الرئا�سة ،بتنظيم جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية يف �أبوظبي.
وت � � ��وج م� �ه ��رج ��ان ل � �ي ��وا للرطب
ال �ف ��ائ ��زي ��ن يف م �� �س��اب �ق��ة مزاينة
ال��رط��ب �ضمن فئتي "بومعان" و
"اخلنيزي" ،بح�ضور عبيد خلفان
املزروعي مدير املهرجان ،و�سعادة
م�ب��ارك علي الق�صيلي املن�صوري
مدير مزاينة الرطب يف املهرجان،
وع� �ب ��داهلل ب �ط��ي ال�ق�ب�ي���س��ي مدير
�إدارة ال �ف �ع��ال �ي��ات واالت� ��� �ص ��ال يف
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة .و�أ�سفرت
النتائج يف م�سابقة "مزاينة رطب
بومعان" عن تقدم "قما�شة �سيف
بطي املزروعي" م��ن الغويطات/
ل �ي��وا يف امل��رك��ز الأول ،ويف املركز
الثاين "�سيف �صياح �سامل طما�ش
املن�صوري" م��ن احلومانة/ليوا،
ويف امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث "جابر علي
مر�شد خمي�س املرر" من النابتية،
ويف املركز الرابع "مرية علي مر�شد
املرر" م��ن ��س�ي��ح اخل�ي�ر اجلديد،
ويف امل��رك��ز اخلام�س "حممد علي
مر�شد املرر" من الرملة الو�سطى.
وح �� �ص��د امل��رك��ز الأول يف مزاينة
رط� ��ب اخل �ن �ي��زي "حممد �سعيد
حممد العرياين" من الوقن ،ويف
املركز الثاين "حمد �سعيد حممد
�سلطان العرياين" من الوقن ،ويف
املركز الثالث "فاطمة �سعيد حممد
العرياين" م��ن ال��وق��ن ،ويف املركز
ال ��راب ��ع "�سعيد ح� �م ��وده خمي�س
العرياين" م��ن ال��وق��ن ،ويف املركز
اخل��ام ����س "�أحمد خ�م�ي����س حوده
خمي�س العرياين" من الوقن.
وخ���ص���ص��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة 15
جائزة ملزاينة رطب بومعان بقيمة
� 397أل ��ف دره� ��م ،و 15جائزة

ملزاينة رطب اخلنيزي بقيمة 397
�ألف درهم.
وت �� �ش��ارك ب�ل��دي��ة منطقة الظفرة
ك��داع��م ا��س�ترات�ي�ج��ي يف مهرجان
ليوا للرطب انطالقاً من حر�صها
وم �� �س ��ؤول �ي �ت �ه��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة جتاه
املنطقة.
و� �ش��ارك��ت ب�ل��دي��ة منطقة الظفرة
ب �ج �ن��اح خ ��ا� ��ص ب �ه��ا يف املهرجان
ا�ستعر�ض ك��اف��ة م�شاريعها و�أبرز
اخلدمات الأ�سا�سية املتميزة التي
تقدمها للمنطقة ،وقامت البلدية
ب��امل �� �ش��ارك��ة وت �ن �ظ �ي��م الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�تراث �ي��ة ع�ل��ى م�سرح
امل�ه��رج��ان وع�م��ل �سحوبات للزوار
عن طريق �صناديق موزعة يف �أروقة
امل �ه��رج��ان ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل توزيع
الهدايا الرمزية على زوار اجلناح
ب�ه��دف ب�ن��اء جمتمع �سعيد ير�سخ
جهود قيادتنا الر�شيدة التي ت�ضع
هذا الهدف يف قمة �أولوياتها.
وق��ام��ت ال �ب �ل��دي��ة ب�ت�ج�ه�ي��ز املوقع
ال � ��دائ � ��م ل� �ل� �م� �ه ��رج ��ان ،و�إن� ��� �ش ��اء
امل �� �س �ط �ح��ات اخل� ��� �ض ��راء وزراع� � ��ة
الأ�� �ش� �ج ��ار ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة و�إ�ضافة
الإن� � � � � ��ارات امل �� �ض �ي �ئ��ة وال� �ل ��وح ��ات
والأ� � �ش � �ك� ��ال ال �ف �ن �ي��ة الرتحيبية
وامل�ستوحاة م��ن طبيعة املهرجان
وال �ت��ي ت��زي��ن م��دخ��ل م��دي�ن��ة ليوا
ومنطقة املهرجان بالإ�ضافة اىل

تركيب �أعالم الدولة.
وا�ستقطب جناح �شرطة �أبوظبي
ع � ��دداً ك �ب�ي�راً م ��ن زوار مهرجان
ل�ي��وا ل�ل��رط��ب يف منطقة الظفرة
ب�إمارة �أبوظبي ،لالطالع على ما
يقدمه اجلناح من برامج توعوية
وخدمات ذكية.
واط� �ل ��ع ال � � ��زوار يف م �ن �� �ص��ة �إدارة
مكافحة امل �خ��درات بالظفرة على
�أه� ��داف خ��دم��ة ف��ر��ص��ة �أم ��ل التي
تتيح طلب ال�ع�لاج ملتعاطي املواد

امل�خ��درة بطريقة ت�ضمن ال�سرية
التامة وجهود املديرية يف مكافحة
املخدرات وتوعية املجتمع مبخاطر
الإدم ��ان وعقدت حما�ضرة توعية
للجمهور يف م�سرح املهرجان حول
�أ�� �ض ��رار امل� �خ ��درات وف��ر���ص عالج
املتعاطني واملدمنني.
و�شاركت �إدارة ترخي�ص ال�سائقني
وامل � ��رك� � �ب � ��ات مب �ن �ط �ق��ة ال� �ظ� �ف ��رة
يف امل� �ه ��رج ��ان م ��ن خ�ل��ال عر�ض
مم � �ي � ��زات ج � �ه� ��از � �س �ه ��ل ال ��ذك �ي ��ة

يف ت���س�ه�ي��ل �إج � � � ��راءات معامالت
اجل �م �ه��ور ل�ترخ�ي����ص مركباتهم
و�إ�� �س� �ع ��اده ��م ،ك �م��ا ت �ع��رف ال � ��زوار
على �إج��راءات وعمليات الت�سجيل
ب��اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ل�شرطة
�أبوظبي و�أه ��داف رخ�ص التوعية
لل��أط �ف��ال ع�ب�ر الإ� � �ص� ��دار املميز
من البطاقات التي تت�ألق باللون
الذهبي �إ�شارة اىل اليوبيل الذهبي
لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة،
و�إجن ��ازات� �ه ��ا يف اخل �م �� �س�ين عاماً

املا�ضية ،وم�سريتها امل�ستمرة نحو
م�ستقبل م�شرق.
ووزع� ��ت �إدارة امل� ��رور وال ��دوري ��ات
مب �ن �ط �ق��ة ال � �ظ � �ف� ��رة ،امل� �ط ��وي ��ات
والربو�شورات التوعوية على �أفراد
امل�ج�ت�م��ع ،م ��ؤك��دة �أه�م�ي��ة االلتزام
ب ��الإج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ال�ت��ي تعزز
ال�سالمة املرورية.
و�أ��س�ه��م ق�سم ال�شرطة املجتمعية
يف الظفرة بتعريف الزوار ب�أهداف
حملة "�صيف ب�أمان" وحماورها
امل�خ�ت�ل�ف��ة لتوعيتهم بالإر�شادات
ال �� �ض��روري��ة وم ��ن �أه �م �ه��ا ت�أمني
امل �ن ��ازل �أث �ن ��اء الإج� � ��ازة ال�صيفية
خارج املنازل ،مثل الت�أ ّكد من �إحكام
الأبواب والنوافذ ومداخل وخمارج
امل �ن ��ازل ،وال �ت ��أك��د م��ن ع ��دم وجود
�آث��ار ت��دل على ع��دم وج��ود �أح��د يف
املنزل مثل ال�صحف والربو�شورات
ومل�صقات ال��دع��اي��ة وح��ث الأ�سر
على حماية الأطفال من املخاطر
وعدم تركهم مبفردهم يف املركبات
وحمايتهم من حوادث االختناق� ،أو
حوادث الغرق يف امل�سابح.
كما اطلع الزوار على جهود �شرطة
�أبوظبي يف توعية �سائقي املركبات
وال� ��� �ش ��اح� �ن ��ات ب� ��أه� �م� �ي ��ة فح�ص
الإط � ��ارات وال �ت ��أك��د م��ن �سالمتها
وتعزيز وعي ال�سائقني با�ستخدام
�أف�ضل �أ�صناف الإط��ارات من اجل
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�سالمتهم و�سالمة مرافقيهم على
الطرق.
وي�ح��ر���ص م�ه��رج��ان ل�ي��وا للرطب
على تقدمي برامج غنية بالأن�شطة
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ت�راث� �ي ��ة املقدمة
للأطفال من خمتلف الأع�م��ار� ،إذ
يت�ضمن برنامج هذا العام عرو�ض
مل�سرح الطفل ،وم�سابقات ثقافية،
وحكايات الراوي ،ف�ض ً
ال عن ور�ش
عمل فنية متنوعة.
وقال الإعالمي حمدان احلمادي،
مقدم فعاليات م�سرح قرية الطفل،
�إن ق ��ري ��ة ال �ط �ف��ل ت �ع��د الوجهة
املف�ضلة للأطفال وذوي�ه��م خالل
فعاليات املهرجان ،حيث يتعرفون
على �إرث الإم ��ارات الغني يف �إطار
م ��ن امل � ��رح وال� �ف ��ن ،ك �م��ا يطلعون
على تاريخ ليوا و�أهم القالع فيها،
و�أهمية النخيل والرطب.
وي� �ت� �ف ��اع ��ل الإع �ل ��ام� � ��ي ح� �م ��دان
احل� �م ��ادي ب ��أ� �س �ل��وب��ه ال �ع �ف��وي مع
�أط �ف��ال امل �� �س��رح�� ،ض�م��ن م�سابقات
تفاعلية و�أ�سئلة تراثية وتاريخية
وثقافية ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
الأل�ع��اب امل�صممة للأطفال ،حيث
ي���ص�ح��ب ه ��ذه امل �� �س��اب �ق��ات جوائز
قيمة للم�شاركني فيها.
ومينح ال�سوق ال�شعبي يف مهرجان
ل� �ي ��وا ل �ل��رط��ب ب� ��دورت� ��ه الثامنة
ع � �� � �ش ��رة ،زواره جت� ��رب� ��ة ت�سوق

متميزة و�سط �أجواء تراثية ،حيث
ي�شهد املهرجان �إق�ب��ا ًال وا�سعاً من
ال � ��زوار م��ن امل��واط �ن�ين واملقيمني
وال �� �س �ي��اح ع �ل��ى ح� � ّد �� �س ��واء ،وب ��ات
ال�سوق ال�شعبي واح��داً من املعامل
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ح��ر���ص زوار
امل�ه��رج��ان على زي��ارت�ه��ا ،لالطالع
على ال�ت�راث الإم��ارات��ي الأ�صيل،
مبا يحتويه من م�شغوالت يدوية
وحرفية قدمية.
وقالت فاطمة الهاملي �إن ال�سوق
ه ��ذا ال �ع��ام ��ش�ه��د ت �ط��وي��راً كبرياً،
��س��واء م��ن خ�لال البنية التحتية،
�أو تق�سيم املحال �إىل �أجنحة بحيث
تتنا�سق جميع املحال ذات الن�شاط
الواحد يف املكان نف�سه.
ور�أى �أح�م��د احل �م��ادي �أن ال�سوق
ال�شعبي يف املهرجان يعك�س جانبا
مهما لطبيعة املجتمع الإماراتي،
�إذ ي�ل�م����س ال ��زائ ��ر ف �ي��ه الب�ساطة
وال �ت �� �س ��ام ��ح ،وح� �ك ��اي ��ات املا�ضي
وحتفها روائح العود والبخور ،التي
تنبعث من جنباتها لت�ضفي �سحراً
خا�صاً عليها.
و�أكدت هدى عبدالعزيز �أن ال�سوق
ال�شعبي يفر�ض ح�ضوره كل عام،
وي�ع��د منا�سبة ذات ط��اب��ع ومذاق
خا�ص يجذب املت�سوقني والأ�سر،
ل �ت �ب ��ادل ال� �ه ��داي ��ا ال�ت�راث� �ي ��ة من
م�لاب����س وع �ط��ور وب �خ��ور وغريها
من الب�ضائع التقليدية.
و�أ�� �ش ��ار �أح �م��د امل ��زروع ��ي �إىل �أنه
ي��رى يف حم�ل�ات ال���س��وق ال�شعبي
امل �ن �ت �ج��ات ال �ت �ق �ل�ي��دي��ة ال �ت��ي متت
�صناعتها ي��دوي �اً لتحاكي املا�ضي
العريق ،والتي روع��ي فيها التنوع
ل �ت �ع � ّرف ال � ��زوار ع �ل��ى �أب � ��رز و�أه ��م
احل��رف التقليدية القدمية التي
كانت تعمل بها اجل��دات والأمهات
و�أبدعن يف �صناعتها.
ور�أت ه��دى املن�صوري �أن ما مييز
ال�سوق ال�شعبي املجموعة الكبرية
من املنتجات اليدوية ،مثل الربقع
الإماراتي ،واملداخن التي تفوح منها
روائح جميلة ،واحلقائب املمزوجة
باخلرز واخليوط املزرك�شة ،ودالل
القهوة وال�شاي التي متت �صناعتها
ونق�شها يدوياً ب�شكل يعك�س الطابع
الرتاثي.

اجلمعة  22يوليو  2022م  -العـدد 13600
2022 - Issue No 13600

July

22

�أخبـار الإمـارات

Friday

�شرطة دبي تلقي القب�ض على املت�شاجرين يف املقطع املنت�شر عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
•• دبي-الفجر:

القيادة العامة ل�شرطة دبي تلقي القب�ض على جمموعة
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص يحملون اجلن�سية الأف��ري�ق�ي��ة يف مقار
�سكنهم يف �ساعات مت�أخرة من الليل ،بالتزامن مع عمليات
مماثلة يف �إمارات �أخرى ،وذلك بعد تداول مقطع م�صور
على من�صات تطبيقات التوا�صل االجتماعيُ ،يظهر تبادل
ه��ؤالء الأ�شخا�ص االعتداء بال�سالح الأبي�ض ،و�إحلاقهم
ال �� �ض��رر يف مم�ت�ل�ك��ات ال �غ�ي�ر .و��س�ي�ت��م حت��وي�ل�ه��م للنيابة
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العامة .وحذرت �شرطة دبي من ممار�سة هذه ال�سلوكيات
اخلطرية ،والتي مت�س ب�أمن و�سالمة املجتمعات.
ون��ا� �ش��دت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي �أف � ��راد املجتمع
عند ر�صد ظ��واه��ر �سلبية ،الإب�ل�اغ عنها يف خدمة "عني
ال�شرطة" ،يف تطبيق �شرطة دبي على الهواتف الذكية� ،أو
االت�صال على رقم النجدة  ،999للإبالغ عن مثل هذه
ال�سلوكيات.
وحتذر �شرطة دبي من تداول مثل هذه املقاطع امل�صورة،
ملخالفتها القانون ،وذل��ك طبقاً للمادة  52من القانون

االحت� ��ادي رق��م  34ل�سنة  2021يف � �ش ��أن مكافحة
ال�شائعات واجلرائم االلكرتونية يف البند  1والذي يعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة ،والغرامة التي ال تقل عن
� 100ألف درهم كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية� ،أو
و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات لإذاعة �أو ن�شر �أو �إعادة
ن�شر �أو تداول �أو �إعادة تداول �أخبار من �ش�أنها ت�أليب الر�أي
العام �أو �إثارته �أو تكدير الأمن العام �أو �إلقاء الرعب بني
النا�س �أو �إحل��اق ال�ضرر بامل�صلحة العامة �أو باالقت�صاد
الوطني �أو بالنظام العام �أو بال�صحة العامة.

ت�ضمن اللقاء عر�ض ًا لأحدث جتهيزات التفتي�ش اجلمركية

وفد من �شرطة عمان ال�سلطانية ي�شيد بتجربة منفذ خطم مالحة احلدودي الرائدة يف العمل اجلمركي
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�شاد وفد رفيع امل�ستوى من �شرطة
ع �م��ان ال���س�ل�ط��ان�ي��ة ب�ت�ج��رب��ة منفذ
خطم مالحة احل��دودي ال��رائ��دة يف
العمل اجلمركي ،وجهوزيته العالية
يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات للقادمني
�إىل ال��دول��ة وامل �غ ��ادري ��ن ،وت�سهيل
�إج ��راءات� �ه ��م و� �ض �م��ان االن�سيابية
التامة حلركة املركبات عرب املنفذ،
�إىل ج��ان��ب الأن �ظ �م��ة امل �ت �ط��ورة ذات
الكفاءة العالية التي يتم ا�ستخدامها
يف ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ف�ت�ي����ش اجلمركي،
والإمكانيات والإج��راءات الت�شغيلية
املتبعة وفق �أرقى املعايري العاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال �سعادة
ال�ل��واء �سهيل �سعيد اخلييلي مدير
ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة االحت � ��ادي � ��ة للهوية
واجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة واجل � � �م � � ��ارك و�أم � � ��ن
امل �ن��اف��ذ ب ��الإن ��اب ��ة ،و� �س �ع��ادة حممد
م�ي�ر ع �ب��دال��رح �م��ن م��دي��ر املوانئ
واجلمارك يف هيئة ال�شارقة للموانئ
واجلمارك واملناطق احل��رة ،و�سعادة
حم �م��د �إب��راه �ي��م ال��رئ�ي���س��ي مدير
� �ش ��ؤون امل�ن��اف��ذ وال�ن�ق��اط احلدودية
رئي�س اللجنة التنظيمية للمنافذ
وال� �ن� �ق ��اط احل� ��دودي� ��ة بال�شارقة،
و� �س �ع��ادة �أح �م��د ع�ب��د اهلل ب��ن الحج
ال �ف�ل�ا� �س��ي م ��دي ��ر ع � ��ام اجل� �م ��ارك

الإحت � ��ادي � ��ة ب� ��الإن� ��اب� ��ة ،وع� � ��دد من
امل�س�ؤولني ،لوفد من �شرطة عمان
ال�سلطانية ال ��ذي زار منفذ خطم
مالحة احل��دودي ،و�ضم الوفد ك ً
ال
م��ن �سعادة العميد نا�صر ب��ن �سامل
احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر ع ��ام االت�صاالت
ب�شرطة عمان ال�سلطانية ،و�سعادة
ال�ع�م�ي��د �سعيد ب��ن خمي�س الغيثي
مدير ع��ام اجل�م��ارك ب�شرطة عُمان
ال�سلطانية ،وعدد من كبار ال�ضباط
يف �شرطة عمان ال�سلطانية.
و�شملت ال��زي��ارة عقد اج�ت�م��اع قدم
خالله منفذ خطم املالحة احلدودي

عر�ضاً لآخر امل�ستجدات والدرا�سات
اخلا�صة بتطوير املنفذ ،وما يتميز
به من بنية حتتية متطورة و�أجهزة
ورب��ط تقني و�أنظمة ذكية ،و�أحدث
جت� �ه� �ي ��زات ال �ت �ف �ت �ي ����ش اجلمركية
امل�ستخدمة ،وامل�ع��اي�ير الت�شتغيلية
اخل ��ا� � �ص ��ة ب � ��الأم � ��ن وال� ��� �س�ل�ام ��ة،
والإجراءات املتبعة لتنفيذ متطلبات
اجل� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة وامل �خ �ت �� �ص��ة يف
دولة الإم��ارات وخارجها� ،إىل جانب
ا� �س �ت �ع��را���ض ال � �ق ��درات الت�شغيلية
امل � �ت � �م � �ي ��زة مل� �ن� �ف ��ذ خ � �ط ��م م�ل�اح ��ة
احل � � ��دودي و�إج � � � � ��راءات اخ �ت �ب��ارات

الفح�ص والقبول ،وعمليات ال�صيانة
والتدقيق الفني الدورية على �أجهزة
التفتي�ش ،والربامج التدريبية التي
ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف ه ��ذا اخل�صو�ص،
و�آل �ي��ات ال�ع�م��ل ال�ت��ي يتبعها املنفذ
لتي�سري ح��رك��ة امل���س��اف��ري��ن وتدفق
ال�سلع واخلدمات وفق �أعلى املعايري
العاملية.
من�صة مهمة
ورحب مدير �ش�ؤون املنافذ والنقاط
احلدودية يف ال�شارقة بالوفد الزائر،
م�شيداً ب�ق��وة ال�ع�لاق��ات التاريخية

التي جتمع دولة الإم��ارات و�سلطنة
ع�م��ان ،وال�ت��ي متثل من��وذج��ا فريداً
من الأخوة وال�صداقة  ،وت�أتي ثمرة
حلر�ص القيادة الر�شيدة يف البلدين
ع �ل��ى االرت � �ق� ��اء امل �� �س �ت �م��ر ب�أوا�صر
التعاون �إىل �أف�ضل امل�ستويات ،م�شرياً
�إىل �أن هذا اللقاء الذي ميثل من�صة
مهمة للعمل ع��ن كثب ال�ستك�شاف
فر�ص التعاون امل�ستقبلية ،وتبادل
اخل �ب��رات وال �ت �ج ��ارب ع �ل��ى �صعيد
ع �م��ل امل �ن��اف��ذ احل ��دودي ��ة ،ي ��أت��ي يف
�إط� ��ار ح��ر���ص م�ن�ف��ذ خ�ط��م مالحة
احل��دوي على نقل خرباته وجتاربه

يف جم��ال العمليات اجلمركية  ،وال
�سيما �أنه يعد �أحد املنافذ احلدودية
ال�ب��ري� ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة ع� �ل ��ى م�ستوى
ال��دول��ة ،م��ن خ�ل�ال م��ا ي�ضمه من
كوادر متخ�ص�صة وم�ؤهلة وفق �أعلى
امل���س�ت��وي��ات �إىل ج��ان��ب الإمكانيات
التقنية املتطورة من �أح��دث النظم
والربامج والأجهزة.
تعزيز ال�شراكة
و�أ� � �ش� ��ار � �س �ع��ادة ال��رئ �ي �� �س��ي �إىل �أن
ه � � ��ذا ال � �ل � �ق� ��اء مي � �ه� ��د مل � ��زي � ��د من
ف��ر���ص ال�ت��وا��ص��ل وت �ب��ادل الزيارات

واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال �ت �ن �� �س �ي �ق �ي��ة مع
الأ� �ش �ق��اء يف ��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان بهدف
تعزيز ال�شراكة وال�ت�ع��اون وال�سيما
ب�ين اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ال�ع��ام�ل��ة يف
املنافذ والنقاط احلدودية لإحداث
نقلة ن��وع�ي��ة ع�ل��ى �صعيد ال�ع�م��ل يف
ه� ��ذا ال �ق �ط��اع احل� �ي ��وي م ��ن خالل
ن�ق��ل اخل �ب�رات وال �ت �ج��ارب وتنظيم
الربامج التدريبية امل�شرتكة للكوادر
الوظيفية ،مب��ا ي�ساهم يف حت�سني
�أداء العمليات وتب�سيط الإجراءات
وتطوير خدمات املتعاملني وتعزيز
االق�ت���ص��اد وتنمية وت�سهيل حركة

التجارة وامل�سافرين.
ك � �م ��ا ج � � ��ال وف � � ��د � � �ش ��رط ��ة ع �م ��ان
ال�سلطانية خ�لال زي��ارت��ه يف منفذ
خ �ط ��م م�ل�اح ��ة احل � � � ��دودي وت ��اب ��ع
اخلا�صة
طبيعة ��س�ير الإج � � ��راءات
ّ
بعمليات التفتي�ش يف املنفذ وجانب
من العمليات الفن ّية التي تتم على
الب�ضائع مبجرد و�صولها و�إجراء
ع�م�ل�ي��ات امل�ع��اي�ن��ة وال�ت�ف�ت�ي����ش ،كما
اط �ل��ع ال ��وف ��د خ �ل�ال اجل ��ول ��ة على
�أح ��دث الأج �ه��زة اخل��ا��ص��ة بتفتي�ش
ال�شاحنات واملركبات ،و�أجهزة م�سح
ال �ط��رود وال�ب���ض��ائ��ع ،وج �ه��از ك�شف
ال� �ف ��راغ ��ات وغ�ي�ره ��ا م ��ن تقنيات
التفتي�ش املتطورة.
ويف خ�ت��ام ال��زي��ارة ،ت�ب��ادل اجلانبان
ال � ��دروع ال �ت��ذك��اري��ة ،وق� ��دم �سعادة
حممد �إب��راه�ي��م الرئي�سي �إىل وفد
�شرطة عمان ال�سلطانية ،ن�سخ من
كتاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة
"تاريخ اليعاربة يف عُمان 1623م -
1747م" ،حيث �أعرب الوفد الزائر
ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب �ه��ذا الأه � ��داء الق ّيم
ال��ذي ي�شكل م��ؤل�ف�اً تاريخياً مهماً
و�إث� ��را ًء للمكتبة العربية ومرجعاً
ث �ق��اف �ي �اً وف �ك��ري �اً ع��ن ت��اري��خ الأم ��ة
العربية العريقة.

�إدارة الأحوال ال�شخ�صية مبحاكم دبي حتقق نتائج �إيجابية
يف الت�سويات الودية يف الن�صف الأول لعام 2022
•• دبي-الفجر:

�ضاحي خلفان يت�سلم بحث دكتوراة يف القيادة
الإبداعية من �ضابط ب�شرطة دبي
•• دبي-الفجر:

ت�سلم معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س
ال�شرطة والأمن العام يف دبي� ،أطروحة دكتوراة ل�ضابط
ب�شرطة دب ��ي ،ح��ول ال�ق�ي��ادة الإب��داع �ي��ة "درا�سة حالة
ل�شرطة دبي" .جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه مبكتبه،
الرائد دكتور عبداهلل ال�سعدي ،من الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع ،الذي �سلمه البحث ،حيث �أ�شاد معاليه بالباحث
وم��و��ض��وع درا��س�ت��ه ،وت��وج��ه �إل�ي��ه بال�شكر على �إجن ��ازه،
م�ؤكداً على االهتمام الكبري التي توليه القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي ل�ضباطها وتوجيههم نحو التخ�ص�صات
التي تعود على م�ؤ�س�ساتهم ووطنهم بالفائدة املرجوة.
وت�ن��اول��ت ال��درا��س��ة ر�ؤي ��ا �شاملة ومتكاملة ع��ن القيادة

الإبداعية والتفكري اال�سرتاتيجي يف �شرطة دبي ،حيث
ناق�ش الباحث �أطروحته والتي ت�ضمنت �أهمية القيادة
الإبداعية و�أبعادها ،ودور التفكري اال�سرتاتيجي وجوانب
التحفيز والإب � ��داع وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات يف ��ش��رط��ة دبي،
كم�ؤ�س�سة عريقة ب�إجنازاتها و�إبداعاتها ،كما ت�ضمنت
الأط��روح��ة �أه��م النتائج والتو�صيات التي تعد مرجعاً
للدرا�سات العلمية يف القيادة الإبداعية.
ُي��ذك��ر �أن ال��رائ��د ال��دك�ت��ور ال�سعدي ،يعد �أول باحث يف
�شرطة دبي يف جمال القيادة الإبداعية ،وقد تخرج من
جامعة م�ؤتة باململكة الأردنية الها�شمية بتقدير امتياز،
وتعد �أطروحته �إ�ضافة فعلية للمكتبة ال�شرطية ،وهي
الأوىل من نوعها التي يتقدم بها �ضابط من �شرطة دبي
ينال على �أثرها درجة الدكتوراة.

ك�شفت �إدارة الأح� ��وال ال�شخ�صية
مب �ح��اك��م دب ��ي ن �ت��ائ��ج �إي �ج��اب �ي��ة يف
ملفات الت�سويات الودية يف الن�صف
الأول ل �ع��ام  ،2022وذل � ��ك من
خالل نظام را�صد الذي ير�صد �أداء
املحاكم �إلكرتونياً ،وذلك �سعياً من
ال��دائ��رة لتقدمي خ��دم��ات ق�ضائية
م �ي �� �س��رة ول�ت�ح�ق�ي��ق ع ��دال ��ة نافذة
تت�سم بالدقة وال�سرعة ،للو�صول
�إىل ر�ؤي�ت�ه��ا حم��اك��م رائ ��دة متميزة
عاملياً.
ح� �ي ��ث �أو� � � �ض� � ��ح ح� �م ��د اجل� �ن ��اح ��ي
م��دي��ر �إدارة الأح � ��وال ال�شخ�صية
يف حم��اك��م دب��ي ،ان �إدارة الأح ��وال
ال�شخ�صية يف حم��اك��م دب��ي حققت
ن���س�ب��ة ( )98.7%يف الت�سوية
ال ��ودي ��ة مل �ل �ف��ات ق �� �ض��اي��ا ال�ت�رك ��ات،
بينما حققت ن�سبة ( )76.6%يف
الت�سوية الودية يف حاالت اال�صالح
اال� �س��ري� ،أم ��ا ال�ت���س��وي��ة ال��ودي��ة يف
دع� ��اوى االح� ��وال ال�شخ�صية فقد
بلغت ن�سبتها ()95.5%
م���ش�يراً اجل�ن��اح��ي �أن حم��اك��م دبي
ت �� �س �ع��ى مل ��واك� �ب ��ة ال� �ت� �ح ��ول الذكي

لت�سهيل الإج � � ��راءات للمتعاملني
وت��وف�ير ال��وق��ت واجل�ه��د م��ن خالل
ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل ج� ��ودة مم�ك�ن��ة من
اخلدمات ،حيث بلغ متو�سط الوقت
ال�ل��ازم لإجن� ��از امل �ل �ف��ات يف ق�ضايا
ال�ترك��ات (ي ��وم و 22دق�ي�ق��ة) ،ويف
ق�ضايا تنفيذ الأح ��وال ال�شخ�صية
بلغ ي��وم و� 3ساعات و 32دقيقة)،
ويف ق �� �ض��اي��ا الأ� � �س ��رة (ي � ��وم واح ��د
فقط).
و�أ� � �ض � ��اف اجل� �ن ��اح ��ي �أن ال ��دائ ��رة

ت�ستهدف بلوغاً كام ً
ال نحو �سرعة
تنفيذ الق�ضايا وتقدمي اخلدمات،
ف�أظهرت النتائج �أن متو�سط الوقت
ال �ل ��ازم ل�ت�ن�ف�ي��ذ ق � � ��رارات ق�ضايا
الأح ��وال بلغ �إىل (� 5ساعات و25
دقيقة) ،بينما بلغ متو�سط الوقت
ال �ل ��ازم ل�ت�ن�ف�ي��ذ ق � � ��رارات ق�ضايا
ال�ترك��ات �إىل (ي��وم و 33دقيقة)،
�أم��ا متو�سط الوقت ال�لازم لتنفيذ
قرارات ق�ضايا الأ�سرة فقد بلغ (5
��س��اع��ات و 15دق �ي �ق��ة) ،بالإ�ضافة

�إىل �أن ن���س�ب��ة ال �� �ش �ك��اوى ال �ت��ي مت
ح �ل �ه��ا خ�ل��ال � 7أي� � ��ام ع �م��ل بلغت
( ،)100%م�شرياً �إىل جناح �إمتام
عمليات التنفيذ م��ن خ�لال �سرعة
الوقت ودقة العمل.
وعلى هذا النحو� ،أكد حمد اجلناحي
�أن �إدارة الأح � � � ��وال ال�شخ�صية
مبحاكم دب��ي تعمل با�ستمرار على
تطوير خدماتها عن طريق تقدمي
�أف�ضل اخل��دم��ات ال�ت��ي تتوافق مع
�أعلى املعايري العاملية يف �إطار ر�ؤيتها

وا�سرتاتيجيتها لتب�سيط �إجراءات
احل�صول على اخل��دم��ات للو�صول
�إىل حماكم رائدة متميزة عاملياً.
و�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ت�ضمنت �أعمال
فريق العائلة ال�سعيدة التي تندرج
حت��ت �إدارة الأح � � ��وال ال�شخ�صية
�إجن � ��ازات ع��دي��دة ��س��اه�م��ت يف ن�شر
الثقافة املتنوعة والوعي القانوين
بني الأف��راد ،وم��ن �ضمنها مبادرات
توعوية �شملت جل�سة فوالة العيد،
وال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل��وال��دي��ن ،واليوم
العاملي للتوعية ب�ش�أن �إ�ساءة معاملة
امل �� �س �ن�ين ،و ب ��رام ��ج م �ت �ن��وع��ة عرب
التلفاز والإذاع��ة ومواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،كما ت�ضمنت �أعمال
الفريق تعاون مع م�ؤ�س�سات خارجية
من �ضمنها التعاون مع هيئة تنمية
املجتمع ،وهيئة الطرق واملوا�صالت،
وال� �ق� �ي ��ادة ال� �ع ��ام ��ة ل �� �ش��رط��ة دبي
وبلدية دب��ي وال�ت�ع��اون م��ع مدر�سة
دب� ��ي ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ت��وع �ي��ة بقانون
ح�ق��وق الطفل ودمي��ة ال�ت��ي تهدف
�إىل ن�شر الوعي القانوين واملعرفة
ومتابعة �آليات العمل وتطويره يف
ظل الو�صول �إىل �أف�ضل الإمكانيات
والكفاءة واجلودة يف العمل.

�شرطة دبي تختتم برناجم ًا تدريبي ًا طالبي ًا يف جمال العلوم اجلنائية

تن�سيب طالبها يف ال�برن��ام��ج منذ �أحمد مطر املهريي ،مدير االدارة را�شد الغافري ،مدير املركز الدويل من خاللها قدموا �أفكاراً تطويرية املركز الدويل ،دعماً ملنظومة البحث الربنامج يف ن�سخته الأوىل� ،شهد ال��دول��ة وخ��ارج �ه��ا ،مل��ا يحتويه من
•• دبي-الفجر:
�إقبا ًال كبرياً من قبل طلبة الكليات عناوين وموا�ضيع مهمة يف العلوم
ال �ع��ام��ة ل �ل��أدل ��ة اجل �ن��ائ �ي��ة وعلم ل�ل�ع�ل��وم اجل �ن��ائ �ي��ة ،ع�ل��ى العرو�ض وابتكارية رك��زت على العلوم والتي والتطوير يف املركز.
�إطالقه عام .2020
اخ�ت�ت�م��ت الإدارة ال �ع��ام��ة للأدلة واط �ل��ع ك��ل م��ن العميد خ�ب�ير �أول اجل��رمي��ة ب��ال�ن�ي��اب��ة ،وامل �ق��دم دكتور التقدميية النهائية للطلبة ،والتي �سيتم اع�ت�م��اده��ا وال�ع�م��ل عليها يف و�أكد املقدم دكتور را�شد الغافري �أن واجل��ام �ع��ات م��ن خمتلف جامعات اجل �ن��ائ �ي��ة ،وه ��و م��ا حت��ر���ص عليه
اجلنائية وعلم اجلرمية ممثلة يف
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي عند
امل��رك��ز ال ��دويل للعلوم اجلنائية يف
�إطالقها للربامج التخ�ص�صية التي
�شرطة دب��ي ،برنامج ت��دري��ب طلبة
تعزز من ثقافة العلوم و�أهميتها يف
الكليات واجلامعات يف جمال العلوم
منظومة العمل الأمني وال�شرطي.
اجلنائية ،والذي عقد ملدة � 6أ�سابيع
ويف خ �ت��ام ال�برن��ام��ج ،ك��رم العميد
مبا يعادل � 200ساعة تدريبية.
خ �ب�ير �أول �أح� �م ��د م �ط��ر املهريي
وي � �ه ��دف ال�ب�رن ��ام ��ج �إىل تعريف
بح�ضور املقدم دكتور را�شد الغافري،
ال �ط �ل �ب��ة ب�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ع �ل��وم التي
امل �� �ش��ارك�ين يف ال � ��دورة التدريبية،
اك �ت �� �س �ب �ه��ا ال �ط �ل �ب��ة يف اجلامعات
م�ؤكداً دعم القيادة لطلبة اجلامعات
وكيفية تكييفها خل��دم��ة العدالة،
والكليات وا�ستقطاب الكفاءات منهم
و�ضمت الدفعة الأوىل  25طالباً
للعمل �ضمن مرتب القيادة العامة
م��ن خم�ت�ل��ف اجل��ام �ع��ات والكليات
ل�شرطة دب��ي ،لي�ساهموا يف تقدمي
يف ال ��دول ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل طلبة
الأف �ك��ار التطويرية واالقرتاحات
م ��ن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة� ،إذ حر�صت
التي من �ش�أنها امل�ساهمة الفعالة يف
اجل��ام�ع��ات والكليات العريقة على
حتقيق الريادة والتميز.
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بلدية دبا احل�صن تنفذ عددا من امل�شاريع الزراعية والبنية التحتية خالل الن�صف الأول من  2022ال�صحة جتري  287,895فح�صا وتك�شف عن � 1,388إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,282حالة �شفاء
•• ال�شارقة-وام:

تفذت بلدية مدينة دبا احل�صن العديد من امل�شاريع الزراعية منها م�شاريع تطوير
البنية التحتية لأنظمة الري و�إ�ضافة م�ساحات زراعية جديدة و�إع��ادة ت�أهيل بع�ض
الأم��اك��ن التى كانت حتتاج �إىل �إع��ادة زراع��ة حمققة قفزة نوعية يف زي��ادة م�ساحة
الرقعة اخل�ضراء يف مدينة دب��ا احل�صن وذل��ك يف �إط��ار حر�صها على تنفيذ ر�ؤى
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة .كما نفذت �آالف اجلوالت التفتي�شية على كافة املن�ش�آت العاملة
باملدينة خالل الن�صف الأول من عام  2022انطالقاً من �سعيها للت�أكد من التزام
جميع املن�ش�آت ب�إجراءات ال�سالمة واتباعها كافة اال�شرتاطات والتعليمات والقوانني
ذات العالقة يف عملها بهدف احلفاظ على �صحة و�سالمة �سكان وزوار مدينة دبا
احل�صن .و�أك��د �سعادة طالب عبد اهلل اليحيائي مدير البلدية فى التقرير الن�صف

ال�سنوي للبلدية حر�صهم على تكثيف جوالتها التفتي�شية للمتابعة الدائمة وامل�ستمرة
للت�أكد من التزام جميع املحالت وامل�ؤ�س�سات العاملة يف املدينة باال�شرتاطات ال�صحية
والإج ��راءات االح�ترازي��ة حفاظاً على �صحة ال�سكان وم��ن منطلق دوره��ا يف خدمة
املجتمع م�شريا اىل ان �إجمايل امل�ساحات التي متت تغطيتها خالل الن�صف الأول
من العام اجلاري بلغت  20000مرتاً مربعاً منها �إعادة ت�أهيل م�سطحات خ�ضراء
مب�ساحة �إجمالية تقدر ح��وايل  7050م�تراً مربعاً يف حديقة ال�شاطئ واحلديقة
العامة وحديقة احلي الغربي مبدينة دبا احل�صن .كما نفذت البلدية عدداً كبرياً من
الفعاليات والأن�شطة الهادفة �إىل حماية �سكان املدينة من الآفات ال�صحية التي قد
يتعر�ضون لها ا�ضافة اىل تنفيذ االف اجلوالت التفتي�شية على كافة املن�ش�آت العاملة
بالقطاع الغذائي يف املدينة وخمتلف املن�ش�آت العاملة يف املدينة ف�ضال ع��ن قيام
البلدية باحلمالت واجلوالت التي �شملت مراقبة جميع املجاالت الأخرى ذات ال�صلة
وتنفيذ االوامر والعقود املرتبطة ب�سري عمل خمتلف اجلهات واملتعاملني.

••�أبوظبي  -وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  287,895فح�صا جديدا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن 1,388
حالة �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 احلاالت امل�سجلة  978,966حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد الوفيات يف الدولة
 2,329حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها
وخ��ال����ص تعازيها وم��وا��س��ات�ه��ا ل��ذوي امل �ت��ويف ،ومتنياتها بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً
ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,282حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخ��ول�ه��ا امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  958,728حالة.
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حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع
احلاكم �أم�س� -أن ل��وزارة تنمية املجتمع دورا كبريا ت�ؤديه يف تهيئة املناخ
االجتماعي املنا�سب للأ�سرة الإماراتية والوقوف على احتياجاتها املختلفة
ودع��م م�شاركتها يف احلياة اليومية وتعزيز التما�سك الأ��س��ري والتالحم
املجتمعي وتر�سيخ مفهوم التعاون بني اجلميع وتقدمي خدمات اجتماعية
متميزة ومبتكرة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن دولة الإم��ارات تويل اهتماما خا�صا بالأ�سرة باعتبارها
ن��واة املجتمع وع�م��اده  ،ولنا يف قيادتنا الر�شيدة �أ��س��وة ح�سنة وه��ي ت�سخر
كل الإمكانات واملوارد من �أجل ا�ستقرار الأ�سرة ومتا�سكها وتن�شئة �أفرادها
التن�شئة ال�صاحلة التي تعود بالفائدة عليها وعلى جمتمعها ،وقد وجدت

الأ� �س��رة امل��واط�ن��ة البيئة امل�لائ�م��ة لكي تعطي وت�ب��دع بف�ضل دع��م ورعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �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�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
�أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات حيث تعد الإم��ارات منوذجا للحياة
الأ�سرية ال�سليمة ومثاال للتعاي�ش والت�سامح االجتماعي.
من جانبها تقدمت معايل ح�صة بوحميد بال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان على دعم �سموهما خلطط

وبرامج وزارة تنمية املجتمع ،مما يعزز من دور الوزارة يف االرتقاء بالعمل
االجتماعي من خالل تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات اجتماعية
متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأ�سر والأبناء ،وتبني املبادرات املجتمعية
ال�ت��ي ت�ع��زز ت��راب��ط ومت��ا��س��ك الأ� �س��رة الإم��ارات �ي��ة ودع ��م م���س�يرة التنمية
االجتماعية على م�ستوى الدولة.
ح�ضر اال�ستقبال ..ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية
والتخطيط و ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و ال�شيخ عبداهلل بن ماجد
النعيمي مدير عام �ش�ؤون املواطنني و �سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير
عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة.

�أعلنت وزارة التغري املناخي والبيئة عن �إط�لاق ال��دورة اجلديدة من فعاليات
"�أ�سبوع القر�ش" يف ال�ف�ترة م��ن  24وحتى  31يوليو اجل��اري بالتعاون مع
ال�صندوق الدويل للرفق باحليوان ،وهيئة البيئة – �أبوظبي ،وفندق �أتالنت�س
النخلة .وتهدف فعاليات ال��دورة اجلديدة �إىل توعية اجلمهور ب�أهمية حماية
النظم البيئية البحرية وتعزيز ا�ستدامة تنوعها البيولوجي وال��دور الرئي�س
الذي تلعبه �أ�سماك القر�ش يف حتقيق توازن النظم البيئية البحرية.
وقال الدكتور نا�صر �سلطان ،الوكيل امل�ساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء
املائية بالوكالة يف وزارة التغري املناخي والبيئة� " :إن التنوع البيولوجي لدينا
وب��الأخ����ص البحري ي��واج��ه حت��دي��ات م�ت��زاي��دة  ،ل��ذا نحر�ص ب�شكل دائ��م على
مواجهة ه��ذه التحديات ع�بر �إي�ج��اد �إط��ار ت�شريعي متكامل وم��رن ،و�إطالق
العديد من املبادرات والربامج املجتمعية يف هذا ال�ش�أن ".و�أ�ضاف " :وت�أكيداً
على الدور املحوري لأ�سماك القر�ش و�أهمية حمايتها ،وخا�صة الأن��واع املهددة
باالنقرا�ض� ،أعدت ال��وزارة خطة العمل الوطنية للحفاظ على �أ�سماك القر�ش
و�إدارتها والتي حتقق خطوات ملمو�سة لتعزيز ا�ستدامة �أ�سماك القر�ش يف دولة
الإمارات .كما �أ�صدرنا قرارات لتنظيم �صيدها وجتارتها  ".و�أ�ضاف" :فعاليات
الدورة اجلديدة من �أ�سبوع القر�ش  2022يتوافق متامًا مع �أهدافنا .وندعو
جميع املواطنني واملقيمني وال��زوار للم�شاركة يف �أن�شطتها التي ت�ستهدف رفع

الوعي العام حول التنوع البيولوجي البحري وكيفية امل�ساهمة يف حمايته".
وق ��ال �أح �م��د ال�ه��ا��ش�م��ي ،امل��دي��ر التنفيذي ل�ق�ط��اع ال�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي الربي
والبحري بهيئة البيئة � -أبوظبي" :ي�سعدنا �أن نتعاون مع وزارة التغري املناخي
والبيئة و�شركائنا يف االحتفاء ب�أبوظبي ب�أ�سبوع القر�ش فاحلفاظ على التنوع
البيولوجي وحمايته يعترب من الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية الرئي�سية للهيئة.
وتعترب �أ�سماك القر�ش من الأنواع الهامة التي نعمل على حمايتها وتعزيز وعي
عامة اجلمهور وتعريفهم ب�أهمية حمايتها واملحافظة عليها .كما ونفخر يف
الهيئة بكوادرنا املخت�صة يف جماالت �أبحاث وعلوم �أ�سماك القر�ش والتي ت�ساهم
يف فهم �أنواع الأ�سماك املختلفة ودرا�سة �سلوكها".
وا�ضاف " من خالل فعاليات �أ�سبوع القر�ش �سيتم ت�سليط ال�ضوء على املعلومات
والنتائج العلمية التي جمعتها الهيئة من خالل الدرا�سات التي �أجرتها والتي
�ست�ساهم يف تعزيز جهودنا لتطوير ال�سيا�سات املتعلقة بحماية �أ�سماك القر�ش
والتنوع البيولوجي ل�ضمان �صحة وا�ستدامة الأنواع يف مياه �أبوظبي  .كما قامت
الهيئة بالتعاون مع االحت��اد ال��دويل حلماية الطبيعة بن�شر تقرير حول حالة
ودرجة تهديد �أنواع �أ�سماك القر�ش يف منطقة بحر العرب واملناطق املحيطة به،
وت�شكر الهيئة املجتمع وال�صيادين على تعاونهم ودعم جهود املحافظة على �أنواع
�أ�سماك القر�ش وااللتزام بالت�شريعات اخلا�صة بها".
ومن جهته �أعرب ال�سيد حممد ،املدير الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا يف ال�صندوق الدويل للرفق باحليوان عن تقديره للجهود التي تبذلها

دولة الإم��ارات يف حماية التنوع البيولوجي ،والأط��ر الت�شريعية التي تطبقها
للحفاظ على �أ�سماك القر�ش .و�أو�ضح �أن " ال�صندوق بالتعاون مع وزارة التغري
املناخي والبيئة يعمالن على تدريب اجلهات وال�سلطات واملوظفني احلكوميني
املعنيني ب�إنفاذ القانون حلماية خمتلف �أنواع �أ�سماك القر�ش املهددة باالنقرا�ض
والتعرف عليها ،و الرقابة على عمليات التجارة يف زعانف �أ�سماك القر�ش عرب
تنظيم ور�ش عمل ب�شكل دوري على مدار العام ".و�أ�ضاف " :ما تقوم به احلكومات
من جهود حلماية �أ�سماك القر�ش �أمر جيد لكن من ال�صعب �أن نحقق هدفنا دون
دعم وم�شاركة فعالة من اجلمهور ،لذا ف�إن �أ�سبوع القر�ش ميثل فر�صة متميزة
لرت�سيخ �سلوكيات احلفاظ على هذه الأنواع والتنوع البيولوجي ب�شكل عام بني
فئات اجلمهور وبالأخ�ص ال�شباب ،حلثهم على االن�ضمام وامل�شاركة يف م�سرية
حماية احلياة الربية واملوائل الطبيعية ".وتنطلق الدورة اجلديدة من فعاليات
�أ�سبوع القر�ش حتت �شعار " �أ�سماك القر�ش يف دولة الإمارات" ،وت�ستهدف خالل
يومي  24و 25يوليو اجلاري رفع وعي ال�صيادين واجلمهور ،مبا ت�ضمه من
�أن�شطة والتي ت�شمل جمموعة من اجلل�سات وور���ش العمل باللغتني العربية
واالجنليزية ح��ول التنوع البيولوجي وم�صايد الأ�سماك يقدمها خ�براء من
وزارة التغري املناخي والبيئة ،وهيئة البيئة – �أبوظبي ،و ال�صندوق الدويل
للرفق باحليوان ،وفندق اتالنت�س النخلة.
و�سرتكز ور�شة العمل الأوىل على التعريف مبجموعة وا�سعة من املعلومات حول
�أ�سماك القر�ش ،والتوجهات العاملية احلالية بخ�صو�ص ق�ضايا جت��ارة زعانف

ال�ق��ر���ش ،فيما �ست�ستك�شف ور��ش��ة العمل الثانية مو�ضوعات مثل االتفاقيات
الدولية والت�شريعات الإماراتية التي حتمي �أ�سماك القر�ش ،وحتديد الأنواع
املحمية من ال�صيد ب�شكل دائ��م ،وكيفية التعامل مع ال�صيد العر�ضي و�إعادة
�إطالقه ب�شكل �أم��ن .ميكن امل�شاركة يف ور���ش العمل واجلل�سات باللغة العربية
على الروابط التالية ،https://2u.pw/QQdgh :و https://2u.
 pw/UiO4qو�ضمن فعاليات الأ� �س �ب��وع� ،سي�ست�ضيف م��رك��ز م�ؤمترات
فندق اتالنت�س النخلة يف  28يوليو اجل��اري ،جل�سة توعوية عامة جمانية
ب�ع�ن��وان " �أ��س�م��اك ال�ق��ر���ش يف اخلليج العربي" ،ومي�ك��ن للجمهور الت�سجيل
للم�شاركة واحل�ضور عرب الرابطhttps://forms.office.com/r/ :
.kswRBVkuEJ
واعتباراً من  23يوليو اجل��اري وعلى م��دار الأ�سبوع �سيقدم فندق اتالنت�س
ال�ن�خ�ل��ة ع�بر احل��و���ض امل��ائ��ي "  "The Lost Chambersجمموعة
وا�سعة من الن�شاطات الرتفيهية والتعليمية والتي ت�شمل امل�سابقات وتوزيع
ال�ه��داي��ا وت�ستهدف رف��ع ال��وع��ي املجتمعي ب�أهمية �أ��س�م��اك القر�ش ومعاجلة
املفاهيم اخلاطئة حولها� ،ضمن �أجواء ترفيهية ،كما �سيطلق احلو�ض املائي /
الأك��واري��وم /عر�ضني جديدين للأطفال ي��راك��زان على �أ�سماك القر�ش وهما
الربنامج التعليمي  ،Shark Specialistللفئات العمرية من � 8إىل 14
عاماً ،وجتربة ال�سباحة مل�شاهدة �أ�سماك القر�ش للفئة العمرية من � 6أعوام
و�أكرث .

مليون م�ستخدم ،و بلغت ن�سبه الزيادة
بعدد ركاب النقل العام . 64%
كما و�أطلقت الهيئة عدداً من خطوط
النقل العام خالل الن�صف الأول من
ال �ع��ام احل ��ايل ح�ي��ث مت اط�ل�اق خط
م �ط��ار دب ��ي ال � ��دويل ك �خ��ط خارجي
ي��رب��ط امل �ح �ط��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة باملطار
م �ب��ا� �ش��رة و خ��ط ال���ص�ن��اع�ي��ة املغذي
ك�خ��ط داخ �ل��ي و ذل��ك خل��دم��ة �سكان
اماره عجمان من مواطنني و مقيمني
و تقدمي خدمات نقل متكاملة تلبي
اح�ت�ي��اج��ات�ه��م .ام��ا بالن�سبة خلدمة
حافله حت��ت الطلب ف�سجلت ارتفاع
ب �ع��دد امل���س�ت�خ��دم�ين ب�ن���س�ب��ه 45%

جتربتهم من خالل ا�ستخدام حافالت
ذات جودة عالية و حتقق بذلك ر�ؤية
الهيئة نقل �آمن م�ستدام ومتطور .و
بلغ عدد م�ستخدمني مركبات الأجرة
ل�ل�ن���ص��ف الأول م ��ن ال� �ع ��ام احل ��ايل
9،858،306م�ستخدم ،كما و بلغ
عدد الرحالت 4,929,153رحلة و
بن�سبة منو بلغت 37%مقارنه بعدد
ال ��رح�ل�ات ل �ع��ام 2021التي بلغت
3,605,239رحلة .ام��ا بالن�سبة
للنقل البحري (عربه) حيث بلغ عدد
امل���س�ت�خ��دم�ين 28,802م�ستخدم
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول ب �ع��دد رحالت
3,209رحلة  ،و ي �ت �م �ي��ز النقل

البحري التابع لهيئة النقل -عجمان
بطابعة الرتاثي والذي يعك�س تاريخ
اماره عجمان  .و ا�ضافت ال�سيدة ر�شا
خ�ل��ف ال�شام�سي امل��دي��ر ال �ع��ام لهيئة
النقل – عجمان بالندب ان امل�ؤ�شرات
ت�ؤكد فاعلية اخلطط والربامج التي
نفذتها الهيئة لتوفري بدائل متنوعة
ل�ت�ن�ق��ل ال �� �س �ك��ان يف ام � ��ارة ع �ج �م��ان ،
م�ؤكدتاً �أن منظومة النقل اجلماعي
يف ع �ج �م��ان ت �ت �ك��ام��ل يف عنا�صرها
م��ع بع�ضها البع�ض  ،وجن�ح��ت هذه
املنظومة يف �إحداث تغيري وتطوير يف
ثقافة ال�سكان مبختلف �شرائحه جتاه حيث بد�أ ال�سكان يدركون فوائد ومزايا
ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت العامة ،ا�ستخدام النقل اجلماعي مثل الراحة

النف�سية واجل�سدية للركاب ،وارتفاع املرتتبة على ا�ستخدام املركبات من
م�ستوى ال�سالمة ،وتقليل النفقات الوقود وال�صيانة وغريها.

•• عجمان-وام:

اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م عجمان بح�ضور �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان على خطط وب��رام��ج و�إجن� ��ازات وزارة تنمية املجتمع ال�ت��ي تعنى
بتقدمي خدمات اجتماعية ومتابعة �إط�لاق مبادرات جديدة و�شاملة تلبي
وتخدم �أفراد املجتمع بفئاته املختلفة.
و�أك��د �صاحب ال�سمو حاكم عجمان  -خ�لال ا�ستقباله معايل ح�صة بنت
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع والوفد املرافق لها مبكتبه يف ديوان

التغري املناخي والبيئة ت�سلط ال�ضوء على �أهمية حماية النظم البيئية البحرية خالل فعاليات (�أ�سبوع القر�ش)

•• دبي-وام:

هيئة النقل – عجمان تنقل اكرث عن  11مليون م�ستخدم خالل الن�صف الأول لعام 2022
•• عجمان -الفجر:

ك�شفت ه�ي�ئ��ة ال�ن�ق��ل – ع�ج�م��ان عن
ع � ��دد م �� �س �ت �خ��دم��ي ال �ن �ق��ل ال � �ع ��ام و
مركبات الأجرة و حافلة حتت الطلب
خالل الن�صف االول من العام احلايل
و ب �ل��غ اج� �م ��ايل ع� ��دد امل�ستخدمني
11,752,280م�ستخدم .
و ب� �ل ��غ ع� � ��دد م �� �س �ت �خ��دم��ي النقل
ال � �ع� ��ام ع�ب��ر اخل � �ط� ��وط ال��داخ �ل �ي��ة
واخلارجية1,832,907م�ستخدم
خ �ل��ال ال �ن �� �ص��ف الأول م� ��ن ال �ع ��ام
اجل ��اري ،بينما �شهدت نف�س الفرتة
من العام املا�ضي نقل 1,115,748

م�ق��ارن��ه ب�ع��دد امل�ستخدمني للن�صف
الأول م ��ن ال� �ع ��ام احل � ��ايل و ال ��ذي
ب�ل��غ ع��دده��م 32,265م�ستخدم ،
و م �ق��ارن��ه ب��ال�ن���ص��ف الأول م��ن عام
2021الذي بلغ ع��دد امل�ستخدمني
فيه 22,287م�ستخدم  ،و مت م�ؤخراً
حت ��دي ��ث اال�� �س� �ط ��ول ب 8ح ��اف�ل�ات
لتغطية الطلب املتزايد على اخلدمة
 ،ح �ي ��ث ت�ت���ض�م��ن اخل ��دم ��ة نوعني
م��ن احل��اف�لات؛ ح��اف�لات تت�سع 12
�شخ�صاً وحافالت تت�سع لـ� 14شخ�صاً،
وتهدف اخلدمة �إىل اخت�صار الزمن
امل�ستغرق وامل�سافة لرحلة م�ستخدم
حافالت املوا�صالت العامة وحت�سني

�أعدت منوذج منهجية حممد بن را�شد للإعالم ال�شامل

باحثة �إماراتية تنال درجة املاج�ستري من كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية عن ر�سالة هي الأوىل من نوعها
•• دبي-الفجر:

نالت الباحثة الإماراتية والإعالمية
�إمي� � � ��ان ع � �ب� ��داهلل �آل ع� �ل ��ي ،درج� ��ة
امل��اج �� �س �ت�ير ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف الإدارة
العامة ،من "كلية حممد بن را�شد
للإدارة احلكومية" ،بتقدير امتياز،
يف ر��س��ال��ة حملت ع �ن��وان "منهجية
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د يف الإدارة
احلكومية يف قطاع الإعالم".
وا�ستعر�ضت الر�سالة درا�سة وحتليل
حتوالت امل�شهد الإعالمي الإماراتي
يف الفرتة من عام 2006ح ّتى عام
 ،2022بعد ت �وليّ �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
مقاليد احلكم يف �إمارة دبي ،ورئا�سة
جمل�س الوزراء ،عرب �إيجاد مرجعية
ع�ل�م�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى درا� �س��ة كاملة،
حيث �أج��رت الباحثة  16لقاءً ،مع
ر�ؤ�ساء حترير وخ�براء وم�ست�شارين
يف ق �ط��اع الإع� �ل��ام ،و�أك��ادمي �ي�ي�ن يف

اجل ��ام� �ع ��ات ،م �ق��دم��ة ن� �ظ ��رة �أك�ث�ر
�شمولية ح��ول ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
اال�ست�شرافية يف قطاع الإعالم.
وخل�صت ر�سالة البحث �إىل جمموعة
م��ن ال �ن �ت��ائ��ج ،وه� ��ي� :أه �م �ي��ة ر�صد
وت��وث �ي��ق �أ� �س��ال �ي��ب � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د ومنهجيته
يف الإدارة احل �ك��وم �ي��ة ل�ل��إع�ل�ام،
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه امل�ؤ�س�سات
الإع�لام �ي��ة ،نتيجة ظ�ه��ور الإع�ل�ام
مبن�صات التوا�صل
اجلديد املرتبط
ّ
االج�ت�م��اع��ي ،ور�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو
اال��س�ت���ش��راف�ي��ة ال �ت��ي �أح ��دث ��ت نقلة
نوعية يف م�ستوى الإعالم الوطني.
و�أ�� �ش ��ارت ال�ب��اح�ث��ة �إىل �أن منهجية
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�� �ش ��د ،يف �إدارة الإع �ل ��ام �أحدثت
ت�غ�ي�يراً ملمو�ساً يف ق�ط��اع الإع�ل�ام،
ون�ق�ل�ت��ه �إىل حم �ط��ات ج ��دي ��دة من
التطور ،كما متكنت �إمارة دبي بفكر
ال�شيخ حممد بن را�شد اال�ست�شرايف

م��ن ا��س�ت�ق�ط��اب ك�بري��ات امل�ؤ�س�سات
الإعالمية العاملية ل�ل�إم��ارة ،ف�ض ً
ال
ع��ن �إط�ل�اق ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات
وامل� �ب ��ادرات ال�ه��ام��ة يف ه ��ذا القطاع
التي اجتذبت خ�براء �إعالميني من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ،الأم� ��ر الذي
�أثبتته التقارير وامل�ؤ�شرات العاملية،
ح�ي��ث جت�سد ذل��ك ب��اخ�ت�ي��ار جمل�س
وزراء الإع �ل�ام ال �ع��رب ،ل�ت�ك��ون دبي
ع��ا� �ص �م��ة ل�ل��إع�ل�ام ال �ع��رب��ي ل�سنة
.2020
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من
اال�ستنتاجات� ،أك��دت �أن الإع�لام قوة
ناعمة ،و�أن دول��ة الإم��ارات �أمنوذجاً
للمنطقة وال �ع��امل ب �ج��ودة الإع�ل�ام
وترابطه ،مع الرتكيز على الإعالم
اجلديد ،مبفهوم التوا�صل ،وعالقته
ب� ��الإع �ل�ام ال �ت �ق �ل �ي��دي ع�ب�ر الربط
وا�ستيعاب و�سائل التوا�صل� ،ضمن
م�ف�ه��وم الإع �ل��ام ال��وط �ن��ي للدولة،
بو�صفه ر�ؤي ًة ا�سرتاتيجي ًة.

وق ��دم ��ت ال��ر� �س��ال��ة جم �م��وع��ة من
التوجهات امل�ستقبلية� ،أهمها توثيق
من ��وذج منهجية ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد ،يف الإدارة احلكومية يف قطاع
الإع�ل�ام ،بعنوان "منوذج حممد بن
را�شد للإعالم ال�شامل" ،واقرتحت
ال��ر� �س��ال��ة �إن �� �ش��اء م�ن���ص��ة �إعالمية
من�صات
�إم ��ارات� �ي ��ة ع��امل �ي��ة ت� � ��وازي ّ
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل (ت� ��وي�ت��ر ،ف �ي ����س ب ��وك،
�إن�ستغرام� ،سناب ��ش��ات) ،بالإ�ضافة
من�صات احلوار
�إىل خلق املزيد من ّ
العربي والإقليمي ،بهدف االرتقاء
باملنظومة الإع�لام�ي��ة العربية� ،إىل
جانب ت�أ�سي�س مكاتب رقمية �إقليمية
للم�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية يف دول
ال �ع��امل .كما �أل�ق��ت الباحثة ال�ضوء
على مفهوم حوكمة الإعالم ،وقدمت
من ��وذج �اً ل�ت�ف�ع�ي��ل ح��وك�م��ة الإع �ل�ام
الإماراتي �ضمن �آلية وا�ضحة.
وق ��ال ��ت �إمي� � ��ان ع� �ب ��داهلل �آل علي:
�إن من � � � � ��وذج حم � �م� ��د ب� � ��ن را� � �ش� ��د

ل�ل�إع�لام ال�شامل ،يت�ضمن املعايري
واخل���ص��ائ����ص وال�ن�ظ��ري��ات والر�ؤية
امل�ستقبلية ل�صاحب ال�سمو ،بحيث
يع ّد منوذجاً للإعالم الناجح ،الذي
ي � ��وازي جن ��اح الإم � � ��ارات وتفوقها،
ليكون الإع�ل�ام متميزاً ع��امل�ي�اً ،كما
دولة الإمارات متميزة عاملياً ،وحتتل
م �ك��ان��ة م �ت �ق��دم��ة ع �ل��ى اخلريطة
العاملية ،م�شرية �إىل �أن النموذج قد مت
�إعداده بناء على معايري عدة ،تتمثل
بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د وم�ن�ه�ج�ي�ت��ه والنظريات
الإدارية احلديثة ونظريات الإعالم،
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن م� �ق�ت�رح ��ات �أ�صحاب
اخل�برة من ر�ؤ��س��اء حترير ال�صحف
وامل�س�ؤولني والأكادمييني يف الإعالم
و�آرائ� �ه ��م ،ب �ه��دف و� �ص��ول املنظومة
الإعالمية الإماراتية للعاملية ،حيث
ي�ضم النموذج ع�شرة مبادئ رئي�سة،
تع ّد �إط��ار عمل للمفاهيم لت�صميم
العمل الإعالمي وتطويره يف الدولة،

ا� �س �ت �ج��اب��ة ل ��دواف ��ع ال �ت �غ �ي�ير التي
تنتهجها دول��ة الإم � ��ارات ،للو�صول
للعاملية يف القطاعات كافة ،وا�ستناداً
ملئوية دول��ة الإم��ارات  ،2071التي
ت�ستند �إىل حمور حكومة ت�ست�شرف
امل�ستقبل ،واملبادئ ه��ي :ا�ست�شراف
امل�ستقبل ،وجودة املحتوى ،والإعالم
ال� ��رق � �م� ��ي ،وال � �� � �ش� ��راك� ��ات املحلية
وال ��دول �ي ��ة ،وامل �� �ش��ارك��ة املجتمعية،
وقيا�س الأداء ،والتناف�سية والرقم
واح��د ،ومنظومة م��وح��دة وعا�صمة
الإع � �ل � ��ام االق � �ت � �� � �ص ��ادي وامل� ��رون� ��ة
والر�شاقة امل�ؤ�س�سية.
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الإمارات ت�شارك يف اجتماع خطة العمل العاملية لال�ستجابة جلائحة كوفيد 19 -
•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل� ،أنّ الإمارات العربية املتحدة وبناء على توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،عازمة على
موا�صلة اجلهود الد�ؤوبة نحو م�ساندة العمل الإن�ساين الدويل لتوفري
ا�ستجابة �صحية من�سقة و�شاملة للحد م��ن جائحة كوفيد ،-19من
خالل تعزيز النظام ال�صحي العاملي مبا ي�ضمن الو�صول العادل وامل�ستدام
للقاحات والعالجات الآمنة والفعالة للجميع دون تفرقة �أو متييز.
ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركة معاليها يف فعاليات اجتماع وزراء اخلارجية

االفرتا�ضي خلطة العمل العاملية ملواجهة جائحة كوفيد ،-19والذي
مت تنظيمه من قبل اليابان والواليات املتحدة مب�شاركة �أك�ثر من 30
دول��ة وع��دد م��ن املنظمات ال��دول�ي��ة املتخ�ص�صة ،بهدف مناق�شة �آليات
توفري اللقاحات جلميع �أنحاء العامل ،وتعزيز مرونة �سال�سل التوريد
للإمدادات الكافية لإنتاج اللقاحات ،ومعاجلة فجوة املعلومات ال�صحية،
ودعم وحماية العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ،وكذلك تعزيز بنية
الأمن ال�صحي العاملي.
و�أو��ض�ح��ت م�ع��ايل الها�شمي �أن دول��ة الإم� ��ارات تعد م��ن �أوائ ��ل الدول
التي مدّت يد العون والتعاون ملواجهة تف�شي جائحة كوفيد ،-19فهي
ب��د�أت بالتخطيط املبكر للعديد م��ن امل �ب��ادرات و�أر��س�ل��ت �آالف الأطنان

من امل�ساعدات الطبية العاجلة التي �شملت اللقاحات ومعدات احلماية
ال�شخ�صية و�أجهزة التنف�س ال�صناعي واالختبارات �إىل قرابة  140دولة
�إ�ضافة �إىل بناء وجتهيز م�ست�شفيات ميدانية يف  9دول مثل فل�سطني –
غزة ،ولبنان و�سوريا ،وال�سودان ،وموريتانيا ،و�سرياليون.
و�أ� �ض��اف��ت معاليها �أن ��ه وف ��ا ًء ب��ال�ت��زام دول ��ة االم� ��ارات مب��وا��ص�ل��ة العمل
مع املجتمع ال��دويل ،تعهدت يف مايو املا�ضي بتقدمي  60مليون دوالر
�أم��ري�ك��ي �إ��ض��اف�ي��ة ،و�أن دول��ة الإم� ��ارات تتطلع للعمل ب�شكل وث�ي��ق مع
�صندوق الو�ساطة املالية التابع للبنك ال��دويل ،لكونه �أداة واع��دة نحو
العمل والتخطيط اجليد لتوفري اللقاحات ب�شكل م�ستدام.
و�أ�ضافت �أن��ه يف االجتماع الأخ�ير احل�ضوري خلطة العمل العاملية مت

ت�سليط ال�ضوء على التحديات التي تواجه �سال�سل التوريد مل�ستلزمات
انتاج اللقاحات ،و�أن دول��ة الإم��ارات ا�ستطاعت من خالل ما متلكه من
بنية حتتية قوية وموقع متميز و�إمكانيات لوج�ستية �ضخمة �أن تواجه
تلك التحديات وتنقل �أك�ثر م��ن  1.3مليار جرعة لقاح �إىل البلدان
املحتاجة يف زمن قيا�سي.
و�أكدت معايل الها�شمي يف ختام كلمتها �أن دولة الإمارات ت�ؤمن ب�أهمية
تعزيز التعاون الدويل لتحقيق ا�ستجابة ف ّعالة جلائحة كوفيد -19لأنّ
اخل��روج منها يتطلب �إمي��ان اجلميع ب�أهمية العمل امل�شرتك وتكامل
اجلهود على م�ستوى الأنظمة ال�صحية الوطنية والدولية لدعم القدرات
العاملية نحو ال�صمود امل�ستقبلي �أمام �أي تهديدات وبائية.

06

نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليون�سكو يف باري�س وتطلع على براجمه وم�شاريعه

•• باري�س -وام:

زارت معايل نورة بنت حممد الكعبي
وزي� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب  ،رئي�سة
اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة
والعلوم ،مكتب الوفد الدائم للدولة
لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية
وال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة "اليون�سكو" ،يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س ،بح�ضور
�سعادة �سامل خالد القا�سمي املندوب
ال ��دائ ��م ل �ل��دول��ة ل ��دى اليون�سكو.
وت��زام��ن �إع ��ادة افتتاح مكتب الوفد
ال��دائ��م ل �ل��دول��ة ل ��دى ال�ي��ون���س�ك��و -
وال� � ��ذي مت جت ��دي ��ده ح ��دي� �ث� �اً -مع
الذكرى اخلم�سني الن�ضمام الإمارات
يف ع��ام � 1972إىل املنظمة كدولة
ع�ضو ،حيث توا�صل دول��ة الإمارات
جهودها ال��رام�ي��ة للرتويج لأهمية
تعليم الفنون والثقافة ،ف�ض ً
ال عن
تعزيز التنوع الثقايف عرب املنتديات
امل�ت�ن��وع��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا اليون�سكو
وال��دول الأع���ض��اء .والتقت معاليها

خ�لال ال��زي��ارة ع��دداً م��ن امل�س�ؤولني
والكوادر الوظيفية وا�ستمعت منهم
ل���ش��روح��ات ع��ن ال�برام��ج وامل�شاريع
ال�ت��ي ي�ضطلع بها املكتب ،وخططه
امل�ستقبلية التي ي�سعى م��ن خاللها
لتعزيز مكانة الدولة الريادية كداعم
�أ�سا�سي ملختلف اجلهود اال�سرتاتيجية
ال �ت��ي ت �ق��وده��ا امل �ن �ظ �م��ة .وتف ّقدت

م �ع��ال �ي �ه��ا خ�ل��ال ال� ��زي� ��ارة م ��راف ��ق،
وق��اع��ات املكتب ال��ذي ي�ض ّم معر�ضاً
ل�ف�ن��ان�ين �إم��ارات �ي�ي�ن ب�ي�ن�ه��م حممد
�أح�م��د �إب��راه�ي��م ،وع�ف��راء الظاهري،
وحم �م��د ك��اظ��م ،ون��ا� �ص��ر ن���ص��ر اهلل
وغريهم من الفنانني الإماراتيني،
حيث يع ّد املكتب م�ساحة رحبة تتيح
الفر�صة ل �ل��ز ّوار للتع ّرف واكت�شاف

�أ�صالة الثقافة ،والفنون التقليدية
واملعا�صرة ل��دول��ة الإم ��ارات .وقالت
معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي " :
جتمع دولة الإمارات ومنظمة الأمم
امل�ت�ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة وال�ع�ل��م والثقافة
/ال �ي��ون �� �س �ك��و /رواب � ��ط ت��اري �خ �ي��ة يف
العديد من املجاالت ،وتوا�صل الدولة
دع ��م امل�ن�ظ�م��ة وع�ب�ر ج �ه��ود وا�سعة

وملمو�سة لتعزيز احل ��وار وال�سلم،
وم � ّد ج�سور التالقي ب�ين الثقافات
وال�شعوب ،وحفظ الرتاث الإن�ساين
ب�ش ّقيه امل ��ادي وغ�ي�ر امل� ��ادي ،ف�ض ً
ال
عن املبادرات امل�شرتكة بني الطرفني
وال � �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل دع � ��م الإب � � ��داع
واالبتكار ،والعلوم والفنون والثقافة،
وت��وف�ير بيئة حا�ضنة ل�ل�إب��داع على

م�ستوى العامل" .و�أكدت معاليها �أن
دولة الإمارات قدّمت الدعم للعديد
م ��ن امل� � �ب � ��ادرات امل �ه � ّم��ة ال �ت ��ي تقوم
ب�ه��ا امل�ن�ظ�م��ة منها م���ش��روع �/إحياء
املو�صل /وم��ا انبثق عنه من برامج
ت�ن�م��وي��ة م�ث��ل �إع� ��ادة �إع �م��ار اجلامع
ال�ن��وري ومنارته احل��دب��اء وكني�ستي
الطاهرة وال�ساعة �إ�ضافة �إىل العديد

من امل�شاريع امله ّمة والتي ا�ستفادت
م �ن �ه��ا دول ك� �ث�ي�رة ح � ��ول ال� �ع ��امل،
مب��ا ي ��ؤك��د ح���ض��ور وم �ك��ان��ة الدولة
وري��ادت�ه��ا على �صعيد دع��م امل�شاريع
الإمن��ائ �ي��ة واحل �ف ��اظ ع�ل��ى ال�ت�راث
الإن�ساين ومكت�سباته .من جانبه قال
�سعادة �سامل خالد القا�سمي املندوب
ال��دائ��م ل�ل��دول��ة ل ��دى اليون�سكو":

دول��ة الإم��ارات حري�صة على تدعيم
خمتلف ال��رواب��ط التي جتمعها مع
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة /اليون�سكو /وعلى خمتلف
الأ�� �ص� �ع ��دة ،ومب� ��ا ي���ض�م��ن ريادتها
أ�سا�سي للم�شاريع التنموية
كداعم � ّ
ال �ت��ي ت���ض�ط�ل��ع ب�ه��ا امل�ن�ظ�م��ة والتي
ت�سعى م��ن خ�لال�ه��ا حل�ف��ظ الرتاث
الإن �� �س ��اين ،و� �ص��ون��ه ،و�إب� � ��راز قيمة
الفنون والعلم والثقافة باعتبارها
مقومات ح�ضارية ،ومنطلقات لبناء
املجتمعات" .و�أو� �ض ��ح ��س�ع��ادت��ه " :
زي ��ارة م�ع��ايل ن��ورة الكعبي للمكتب
ت�ت�رج��م اه �ت �م��ام ال � � ��وزارة بتوطيد
ال �ع�لاق��ات امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي جتمعها
م��ع امل�ن�ظ�م��ة ،ومب ��ا ي �خ��دم االرتقاء
ب��امل���ش��اري��ع وال�ب�رام ��ج امل���ش�ترك��ة� ،إذ
لطاملا �أول ��ت دول�ت�ن��ا اه�ت�م��ام�اً كبرياً
بالثقافة ،وق� ّدم��ت ال��دع��م ملجموعة
م ��ن امل� � �ب � ��ادرات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف
جم ��االت ال�ث�ق��اف��ة وال�ع�ل��م والإب� ��داع
الإن�ساين".

برنامج الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار ي�ستكمل جولته التعريفية يف الواليات املتحدة
•• �أبوظبي-وام:

اخ�ت�ت��م امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للأر�صاد
م� ��ن خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج الإم� � � � ��ارات
لبحوث علوم اال�ستمطار؛ جولته
ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة يف ال ��والي ��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة وال �ت��ي �شملت تنظيم
�سل�سلة م��ن االج�ت�م��اع��ات املثمرة
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى �آخ� � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ب �ح �ث �ي��ة اجل ��دي ��دة
املتعلقة مبجال اال�ستمطار والأمن
املائي لدى �أبرز امل�ؤ�س�سات واملراكز
البحثية .كما التقى فريق الربنامج
ع�ل�م��اء وب��اح �ث�ين متخ�ص�صني يف
خمتلف جم��االت الأر�صاد اجلوية
وع �ل��وم اال� �س �ت �م �ط��ار ،لت�شجيعهم
على امل�شاركة يف ال��دورة اخلام�سة
من الربنامج التي �ستفتتح �أبوابها
يف العام املقبل  .. 2023وجاءت
احلملة التعريفية مكملة للحملة
ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�برن��ام��ج يف
دول � ��ة الإم � � � � ��ارات ،وال� �ت ��ي تهدف
�إىل ت �ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات م ��ع �أب ��رز
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة واجلامعات
املحلية .وخالل جولته التعريفية
 ..ق� ��ام ف��ري��ق ال�ب�رن ��ام ��ج بزيارة
جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو،
وقن�صليتي دول��ة الإم� ��ارات يف كل
م��ن ل��و���س �أجن �ل��و���س ونيويورك،
وه �ي �ئ��ة م �� �ش��روع جم �م �ع��ات املياه

يف �� �س ��ان� �ت ��ان ��ا  -ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا،
وج��ام�ع��ة كولومبيا يف نيويورك،
وم�ع�ه��د �ستيفنز للتكنولوجيا يف
ن�ي��وج�ير��س��ي ،م��ا ��س��اه��م يف تبادل
الأف� �ك ��ار واخل �ب��رات ح ��ول �أبحاث
وم�شاريع علوم اال�ستمطار يف دولة
الإمارات والواليات املتحدة ،وبحث
فر�ص التعاون والتوعية يف املجال.
وق � ��ال � �س �ع��ادة ال ��دك� �ت ��ور عبداهلل
املندو�س ،مدير عام املركز الوطني
للأر�صاد رئي�س االحت��اد الآ�سيوي
للأر�صاد اجلوية :تعك�س اجلوالت
ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة يف ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية؛ املكانة العاملية البارزة
ل�برن��ام��ج الإم� ��ارات لبحوث علوم
اال�ستمطار ،كمن�صة لالبتكارات

ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة اجل ��دي ��دة يف
جم��ال اال�ستمطار� ،إذ ن�سعى عرب
دع ��م امل �� �ش��اري��ع ال�ع�ل�م�ي��ة الواعدة
واالل � �ت� ��زام ب��امل �� �س��اه �م��ة يف تعزيز
ع�م�ل�ي��ات اال��س�ت�م�ط��ار ع��امل �ي �اً؛ �إىل
امل�ساهمة يف بناء القدرات البحثية
دولياً وحملياً ،وتر�سيخ عالقاتنا
م� ��ع ال� � �ق � ��ادة وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات التي
ت�شاركنا ر�ؤي�ت�ن��ا يف ال�سعي للحد
م��ن حت��دي��ات ن� ��درة امل �ي��اه عاملياً.
من جانبها ،قالت علياء املزروعي،
م��دي��رة برنامج الإم ��ارات لبحوث
علوم اال�ستمطار� :شكلت اجلولة
ف��ر��ص��ة مم �ي��زة ل�ت�ع��زي��ز الروابط
ال �ق��وي��ة م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال �ع �ل �م��ي يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ون �� �س �ع��ى من

خ�لال حمالتنا املحلية والدولية
�إىل ال��و� �ص��ول لآف� ��اق ج��دي��دة من
ال�ت�ع��اون ل�ت�ق��دمي �أب �ح��اث مبتكرة
ج� ��دي� ��دة ل �ت �ع��زي��ز الأم � � ��ن امل ��ائ ��ي
ال �ع ��امل ��ي ،م �ت��وج �ه��ة ب��ال �� �ش �ك��ر �إىل
قن�صليتي الدولة يف كل من لو�س
�أجن�ل��و���س ون �ي��وي��ورك وامل�ؤ�س�سات
وامل��راك��ز البحثية ،و�أب��دت التطلع
�إىل النتائج القيمة التي �ست�سفر
عنها امل�شاريع البحثية القائمة �أو
التي من املزمع تنفيذها م�ستقب ً
ال.
وك ��ان ��ت احل �م �ل��ة ال �ت �ع��ري �ف �ي��ة قد
ب ��دات ب�ل�ق��اء ج�م��ع ف��ري��ق برنامج
الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار
م��ع ال��دك �ت��ور ل��وك��ا دي �ل��ي موناكي
وفريقه البحثي يف املركز الغربي

للطق�س والظروف املائية املتطرفة
مبعهد �سكريب�س لعلوم املحيطات
يف جامعة كاليفورنيا � -سان دييغو
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
ال �ف��ائ��ز مب�ن�ح��ة ال� � ��دورة الرابعة
م��ن ال�برن��ام��ج ،وال ��ذي ي��رك��ز على
ا� �س �ت �خ��دام ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
لتح�سني التنب�ؤ اللحظي بهطول
املطر .كما التقى فريق الربنامج
م��ع ع��دد م��ن الطلبة الإماراتيني
امل�ل�ت�ح�ق�ين ب��اجل��ام �ع��ات يف لو�س
�أجن �ل��و���س ،ل�ل�ت�ع��ري��ف بالربنامج
و�إجن ��ازات ��ه  ..وزار ال�ف��ري��ق هيئة
م�شروع جممعات املياه يف �سانتانا
 كاليفورنيا ،لالطالع على برامجوم�شاريع اال�ستمطار التي يجري

تنفيذها يف غرب الواليات املتحدة،
وبحث �إمكانية التعاون مع جمل�س
تعديل الطق�س يف �أمريكا ال�شمالية،
و�إقامة �شراكات �أعمق مع امل�ؤ�س�سات
ال��رائ��دة يف جم��ال البحث وتعديل
ال �ط �ق ����س .ويف ن �ي��وي��ورك ،التقى
ف ��ري ��ق ال�ب�رن ��ام ��ج جم �م��وع��ة من
الطلبة الإم��ارات�ي�ين امللتحقني يف
جامعات نيويورك ،لتبادل الأفكار
حول مزيد من الفر�ص واملبادرات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ال �ت��ي مي �ك��ن �أن تعزز
ال��وع��ي ب ��أح��دث الأب �ح��اث والعلوم
والتقنيات يف جمال اال�ستمطار ..
ث��م زار ال��وف��د ج��ام�ع��ة كولومبيا،
والتقى مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
املخت�صني ملناق�شة فر�ص التعاون

ال �ب �ح �ث��ي ح ��ول ال �ت �ن �ب ��ؤ مبخاطر
ظواهر الطق�س و�أحدث التطورات
يف ت�ق�ن�ي��ات اال� �س �ت �م �ط��ار  ..وكان
االجتماع الأخري مع ق�سم الهند�سة
امل��دن �ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة وامل �ح �ي �ط��ات يف
م�ع�ه��د �ستيفنز ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف
ن�ي��وج�ير��س��ي ،ح�ي��ث ن��اق����ش فريق
الربنامج مع العلماء والباحثني يف
املعهد� ،آليات عملهم يف �أبحاث املياه.
وك �ج��زء م��ن اجل��ول��ة التعريفية
امل�ح�ل�ي��ة ،ال�ت�ق��ى ف��ري��ق الربنامج
قبل انطالقة اجل��ول��ة التعريفية
�إىل الواليات املتحدة بالدكتور راي
�أو .جون�سون ،الرئي�س التنفيذي
مل �ع �ه��د االب �ت �ك��ار ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي يف
�أب��و ظبي ،ملناق�شة فر�ص التعاون

املمكنة ،بالإ�ضافة �إىل رفع الوعي
ح��ول ال ��دورة اخلام�سة للربنامج
يف ع��ام  .. 2023ه��ذا و�سيوا�صل
الربنامج حملته التعريفية املحلية
خالل العام اجلاري عرب زيارة �أبرز
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية يف
دول��ة الإم��ارات .جدير بالذكر� ،أن
ب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات ل�ب�ح��وث علوم
اال��س�ت�م�ط��ار ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه وزارة
��ش��ؤون الرئا�سة يف دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وي��دي��ره املركز
الوطني للأر�صاد اجلوية ،يوا�صل
م�ساهماته يف حتقيق ر�ؤي ��ة دولة
الإم� � � � ��ارات ال �ط �م��وح��ة وتر�سيخ
م �ك��ان �ت �ه��ا ال� ��رائ� ��دة يف االقت�صاد
امل �ع��ريف ال�ع��امل��ي ،ومب��ا ي�ت��واف��ق مع
حر�صها على دعم اجلهود الدولية
ل�ت�ع��زي��ز الأم� ��ن امل��ائ��ي م��ن خالل
تر�سيخ �أف�ضل املمار�سات العلمية
وال �ت �ع��اون يف جم��ال �أب �ح��اث علوم
وعمليات اال�ستمطار.

بلدية عجمان حت�صد الأيزو يف التنمية امل�ستدامة يف املجتمعات للمرة الثانية

الإدارة للتنمية امل�ستدامة  -للمرة
•• عجمان-وام:
الثانية بعد ا�ستحواذها لها عام
ا�ستحقت دائ��رة البلدية بعجمان  ،2019لتكون ال��دائ��رة الأوىل
� � �ش � �ه ��ادة الأي � � � � ��زو يف "التنمية ال �ت ��ي حت �ق��ق ه� ��ذا الإجن � � ��از على
امل�ستدامة يف املجتمعات"  -نظام م�ستوى �إمارة عجمان.

وت�سلم �سعادة عبدالرحمن حممد
ال �ن �ع �ي �م��ي م ��دي ��ر ع � ��ام ال� ��دائ� ��رة
ال �� �ش �ه��ادة م ��ن ال �� �ش��رك��ة املانحة،
بح�ضور الدكتور املهند�س حممد
�أح �م��د ب��ن ع�م�ير امل �ه�ي�ري املدير

التنفيذي لقطاع تطوير البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ب ��ال ��دائ ��رة ،واملهند�سة
ع�ل�ي��اء جم�ل�اد ال���ش��ام���س��ي رئي�س
ق�سم املر�صد احل�ضري بالدائرة
وعدد من امل�س�ؤولني بالدائرة.

و�أك� � � ��د ع �ب ��دال ��رح �م ��ن النعيمي
�أن ال �ك �ف��اءات ال �ط �م��وح��ة ت�سعى
لتقدمي اخلدمات املثالية وتلبية
املتطلبات القانونية والتنظيمية
امل �ع �م��ول ب�ه��ا وحت���س�ين م�ساهمة

املجتمعات يف التنمية امل�ستدامة
بالإ�ضافة لتعزيز الذكاء واملرونة
يف امل� �ج� �ت� �م� �ع ��ات ،م ��و�� �ض� �ح� �اً �أن
اجل �ه��ود ك�ث�ف��ت لتحقيق الهدف
اال�سرتاتيجي املتمثل يف حتقيق
التنمية احل�ضرية املتوازنة.
وق��ال �إن املعيار ال��دويل ي�ستهدف
تقييم �أداء املجتمعات يف التقدم
نحو التنمية امل�ستدامة ،وتعزيز
ر�ضا �أ�صحاب امل�صلحة واملتعاملني
من خالل التطبيق الفعال للنظام،
وال �ت �ط��وي��ر ل �ل �ن �ظ��ام ،والتح�سني
امل���س�ت�م��ر وال�ت���س�ل���س��ل والتفاعل
ب �ي�ن ال �ع �م �ل �ي��ات وجت� ��وي� ��د طرق
التخطيط والتحكم يف الأن�شطة
العملية والوثائق ذات ال�صلة.
وث �م��ن ج �ه��ود ال� �ك ��وادر الب�شرية
امل�ت�خ���ص���ص��ة ب� � � ��إدارة التخطيط
وامل�ساحة بالدائرة والتي وا�صلت
�ساعات العمل لتمكن الدائرة من
ح�صد هذه ال�شهادة بعد اجتيازها
جلميع م��راح��ل عملية التدقيق
من قبل ال�شركة املانحة.
من جهته حتدث الدكتور املهند�س
حم�م��د �أح �م��د ب��ن ع�م�ير املهريي
ع��ن ع�م�ل�ي��ات الإدارة و�أهدافها

ال �� �س��اع �ي��ة ل�ت�ح���س�ين ا�ستدامة
وذك��اء وم��رون��ة اال�سرتاتيجيات
وال�ب�رام��ج وامل���ش��اري��ع واخلطط
واخل��دم��ات ال�ت��ي ي�ت��م �إجرا�ؤها
حت � ��ت امل � �� � �س � ��ؤول � �ي� ��ة امل� �ب ��ا�� �ش ��رة
للمجتمعات واملتعلقة بتطوير
ن�ه��ج ��ش��ام��ل للقطاعات وتعزيز
ال �ت ��آزر ب�ين العديد م��ن اجلهات
الفاعلة بالإ�ضافة لزيادة كفاءة
وجاذبية املجتمع.
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حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن
الكرمي يطلق ن�شاطه ال�صيفي العا�شر

•• عجمان  -وام:

�أطلق مركز حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القر�آن الكرمي برناجمه ال�صيفي العا�شر �ضمن �أن�شطته
ال�صيفية والذي ي�ستهدف 300طالب وطالبة .
ويتلقى الطالب خالل الربنامج دورات فى التجويد ور�سم امل�صحف وحما�ضرات توعوية وتربوية
بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف عجمان فيما �ستجري عملية اختبارات
لتقييم الأداء .كما �سيتم اختيار و تكرمي املتفوقون يف احلفظ واملراجعة وهم الطالب الذين حفظوا
وراجعوا �أكرب قدر من �صفحات القر�آن الكرمي ا�ضافة ايل املتفوقني يف التجويد وهم الطالب الذين
تفوقوا يف اختبارات التجويد .

07
حمدان التعليمية تختتم بنجاح الربنامج ال�صيفي  2022للطلبة املوهوبني يف مركز حمدان بن را�شد �آل مكتوم للموهبة واالبتكار
•• دبي-الفجر:

اختتمت م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد
�آل مكتوم ل�ل�أداء التعليمي املتميز
م��ؤخ��راً يف مركز حمدان بن را�شد
�آل مكتوم للموهبة واالبتكار التابع
ل�ل�م��ؤ��س���س��ة ،ال�ب�رن��ام��ج ال�صيفي
للطلبة املوهوبني بهدف تدريبهم
وت�شجيعهم على تو�سيع معارفهم
م � ��ن خ � �ل ��ال م� ��واك � �ب� ��ة ال� �ت� �ط ��ور
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وال�ع�ل�م��ي .وا�ستمر
الربنامج خالل الفرتة املمتدة من
� 4إىل  20يوليو اجلاري ،مب�شاركة
�أك �ث�ر م��ن  60ط��ال �ب �اً م��ن جميع
�إم� ��ارات ال��دول��ة وال��ذي��ن تراوحت
�أعمارهم بني  11و 17عاماً.
ومبنا�سبة اختتام الربنامج ال�صيفي
بنجاح ،قال الدكتور جمال املهريي،
نائب رئي�س جمل�س الأمناء الأمني
العام مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل
مكتوم ل�ل��أداء التعليمي املتميز:
"حتر�ص م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد
�آل مكتوم ل�ل�أداء التعليمي املتميز
ع�ل��ى تنظيم ال�ب�رام��ج التدريبية
للطلبة املوهوبني يف جميع الفئات
ال �ع �م��ري��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا يف
االرت �ق��اء ب �ج��ودة التعليم وتعزيز

املوهبة واالبتكار ومواكبة التطور
العلمي املت�سارع .وي�أتي الربنامج
ال�صيفي ملركز حمدان بن را�شد �آل
مكتوم للموهبة واالبتكار هذا العام
يف �إط ��ار ج�ه��ود امل��ؤ��س���س��ة الرامية
�إىل ت ��زوي ��د ال �ط �ل �ب��ة املوهوبني
ب��أح��دث التقنيات العلمية و�صقل
مهاراتهم وت�شجيع االبتكار وتعزيز
م �ه��ارات التعلم ال��ذات��ي والتفكري

الإب��داع��ي وال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
وحل امل�شكالت .وقد كان الربنامج
ال�صيفي الذي اختتم �أعماله اليوم
ن��اج �ح �اً ب�ك��ل امل�ق��اي�ي����س يف حتقيق
الأهداف املرجوة منه".
ومت تق�سيم الطلبة ح�سب الفئات
العمرية وامل�ستوى التعليمي �إىل
م�ستويني (�أ��س��ا���س و�إث ��راء) �ضمن
م� ��� �ش ��روع امل � �� � �س� ��ارات التعليمية،

وا�ستهدف الطلبة املنت�سبني ملركز
حمدان بن را�شد �آل مكتوم للموهبة
واالبتكار .وت�ض ّمن الربنامج ور�ش
عمل لكل م�ستوى من امل�ستويات،
حيث �شارك يف ور�ش م�ستوى �أ�سا�س
�أكرث من  30طالباً موهوباً ،منها
ور� �ش��ة حت ��دي ك ��رة الإلكرتونية،
حيث مت تدريبهم على ا�ستخدام
 JavaScriptوال� �ت� �ف� �ك�ي�ر

التحليلي ،ويف نهاية الور�شة قاموا
بخو�ض حتدي لإحراز هدف حيث
تط ّلب ذل��ك الإمل ��ام باخلوارزميات
املنطقية.
و� �ش��ارك يف ور��ش��ة حت��دي��ات روبوت
 12من الطلبة املوهوبني الذين
تدربوا على مبادئ مهمة ومتفرعة
يف هند�سة الروبوتات التخ�ص�صي،
ح�ي��ث �أت�ي�ح��ت ل�ه��م ف��ر��ص��ة جتربة

ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة وال �ع �م��ل على
م�شاريع فردية وجماعية يف جمال
الهند�سة مبختلف فروعها .وقام
امل �� �ش��ارك��ون ب�ت�ن�ف�ي��ذ م �ه��ام عملية
خمتلفة قادتهم يف جتربة علمية
م �ت �ك��ام �ل��ة ت �� �س��اع��ده��م يف تنمية
مهارات التفكري الإبداعي لديهم.
�أم� ��ا ور� �ش ��ة ع �م��ل ال �� �س �ي��ارة ذاتية
ال� �ق� �ي ��ادة ،ف �ق��د �� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا 12

م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة امل� ��وه� ��وب�ي��ن ،حيث
ت�ع��رف��وا على ال��ذك��اء اال�صطناعي
وك �ي��ف ي�ع�م��ل يف ال �� �س �ي��ارات ذاتية
ال �ق �ي��ادة وت�ع�ل�م��وا ك�ي��ف ت�ستخدم
ال�سيارات ذاتية القيادة احل�سا�سات
والكامريات لتتنقل عرب الطرقات
ولتتعرف على البيئة املحيطة ،ومت
ا�ستخدام �سيارة  zumiكو�سيلة
ع �م �ل �ي��ة .ويف م���س�ت��وى �إث� � ��راء ،مت

ت �ن �ف �ي��ذ زي� � ��ارة م �ي��دان �ي��ة للطلبة
امل��وه��وب�ين ب��ال �ت �ع��اون م��ع جمارك
دب��ي �إىل مطار دب��ي ال��دويل واملقر
ال��رئ�ي���س��ي جل �م��ارك دب ��ي و�شارك
ف�ي�ه��ا  30م��ن ال�ط�ل�ب��ة املوهوبني
خالل يومني على التوايل ،تعرفوا
من خالل الزيارات على اخلدمات
التي تقدمها اجل�م��ارك للمجتمع
من خالل عدد من االبتكارات التي
ت�سهل ع�ل��ى امل���س��اف��ري��ن رحالتهم
وك ��ذل ��ك حت �ق��ق الأم� � ��ن والأم� � ��ان
ل �ل �م �ج �ت �م��ع .ك �م��ا ت �ع ��رف الطلبة
خ�ل�ال ح���ض��وره��م ور� ��ش متنوعة
يف امل �ط��ار ب��الإ��ض��اف��ة �إىل زيارتهم
مل �ت �ح��ف اجل� �م ��ارك ال � ��ذي يحتوي
ع �ل��ى ك �ث�ير م ��ن من� ��اذج العمليات
التي مت �إحباطها قبل دخولها �إىل
ال��دول��ة .ويف ال�ي��وم ال �ت��اين ،قاموا
ب��زي��ارة ج�م��ارك دب��ي للتعرف على
الهيكل التنظيمي والتخ�ص�صات
وال� � ��ور�� � ��ش ال � �ت ��وع ��وي ��ة امل �ق ��دم ��ة
ل �ل �ج �م �ه��ور وخ��دم��ات �ه��م املقدمة
للمجتمع وال�ع��امل اخل��ارج��ي .كما
اط�ل��ع الطلبة على م��رك��ز االبتكار
وال��ذي ي�ضم ع��دد من االبتكارات،
حيث مت تخ�صي�ص فقرة للرد على
ا�ستف�سارات الطلبة ومقرتحاتهم.

جامعة �أبوظبي تطرح �أربعة م�سارات �أكادميية جديدة حتاكي متطلبات امل�ستقبل اعتبار ًا من الف�صل الدرا�سي املقبل
•• �أبوظبي-الفجر:

ت���س�ت�ع��د ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي� ،أك�ب�ر
جامعة خا�صة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ،لإط�ل�اق �أربعة
م� ��� �س ��ارات ج ��دي ��دة اع� �ت� �ب ��اراً من
الف�صل الدرا�سي  ،2022وذلك
ك �ج��زء م ��ن ج �ه��وده��ا املتوا�صلة
لإع � ��داد ال�ط�ل�ب��ة وت�ك�م�ي�ن�ه��م من
ت� ��ويل وظ ��ائ ��ف واع � � ��دة يف �سوق
ال �ع �م��ل يف امل���س�ت�ق�ب��ل .وتت�ضمن
امل�سارات اجلديدة م�سار حتليالت
البيانات ال�ضخمة وم�سار تطوير
تطبيقات الويب الهواتف الذكية
�ضمن برنامج بكالوريو�س العلوم
يف ه�ن��د��س��ة ال�برجم �ي��ات ،وم�سار
الأمن ال�سيرباين ،وم�سار تطوير
الألعاب �ضمن برنامج بكالوريو�س
العلوم يف تكنولوجيا املعلومات.
وتهدف امل�سارات اجلديدة املعتمدة

م ��ن ه�ي�ئ��ة االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي
يف الإم ��ارات العربية املتحدة �إىل
تزويد الطالب باملهارات الالزمة
لإع��داده��م وف��ق �أف�ضل املمار�سات
للح�صول على الفر�ص الوظيفية
ال� ��واع� ��دة وامل �ط �ل��وب��ة يف القرن
احل � � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن والتفوق
يف جم ��االت �ه ��م .وم ��ن امل �ق ��رر �أن
ي� �ب ��د�أ ط� ��رح امل� ��� �س ��ارات اجلديدة
اع �ت �ب ��اراً م ��ن ال �ف �� �ص��ل الدرا�سي
امل �ق �ب��ل خ��ري��ف  2022للطلبة
يف م �ق��ري اجل��ام �ع��ة يف �أبوظبي
وال�ع�ين .و ُي�ط��رح م�سار حتليالت
البيانات ال�ضخمة لطلبة هند�سة
الربجميات لتزويدهم باملهارات
وامل�ع��رف��ة التف�صيلية ال�ستخراج
وحتليل وتطوير نظم الربجميات
املتقدمة ال�ت��ي حتمل ك�م�اً هائ ً
ال
م��ن ال�ب�ي��ان��ات .ومي�ك��ن خلريجي
امل �� �س��ار ت�ط�ب�ي��ق ت���ص�م�ي��م هند�سة

الربجميات البتكار وتقدمي حلول
ملختلف القطاعات.
ويف ظ� ��ل م� ��ا ي �� �ش �ه��ده الف�ضاء
ال �� �س �ي�ب�راين م ��ن من ��و مت�سارع،
يتيح برنامج بكالوريو�س العلوم
يف تكنولوجيا املعلومات يف جامعة
�أبوظبي مع م�سار الأمن ال�سيرباين
الفر�صة �أمام اخلريجني لتطوير
نظم برجميات امل�ستقبل و�ضمان
�أمنها .ونظراً للدور املحوري الذي
يقدمه خرباء الأمن ال�سيرباين يف
احلفاظ على اخل�صو�صية وحماية
ال �ع �ن��ا� �ص��ر ال��رق �م �ي��ة التجارية
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�أع �م��ال من
ال�ه�ج�م��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ،ي�ضمن
امل�سار اجلديد يف جامعة �أبوظبي
ت�أهيل الطلبة لت�صميم وحتليل
واخ �ت �ب��ار ح �ل��ول وا� �س �ع��ة النطاق
لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ا�ستناداً
لأح� � � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات املتقدمة.

وب �ه��دف ت��زوي��د ال�ط�ل�ب��ة بفر�صة
اخ� �ت� �ي ��ار جم � ��ال ي �ل �ب��ي �شغفهم،
��س�ي�م�ك��ن م���س��ار ت�ط��وي��ر الألعاب
ع �� �ش��اق الأل� � �ع � ��اب الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
م��ن ا��س�ت�خ��دام وتطبيق املفاهيم
واملمار�سات التقنية احلالية من
خ�لال برجميات يتفاعل خاللها
ك� ��ل م� ��ن الإن � �� � �س� ��ان واحل ��ا�� �س ��وب
و�إدارة امل �ع �ل��وم��ات وال�ب�رجم ��ة.
وم��ن خ�لال ت�ضمنه ل�سل�سلة من
امل�ساقات واملو�ضوعات املتخ�ص�صة
الأ��س��ا��س�ي��ة ،يكت�سب الطلبة من
خ�لال امل�سار معرفة وا�سعة حول
�أح��دث تقنيات الويب وتطبيقات
الإن�ترن��ت وال�شبكات وتطبيقات
الهواتف الذكية والأم��ن الرقمي
وال��و� �س��ائ��ط ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة وبرجمة
الأل� � �ع � ��اب .ومت ت���ص�م�ي��م م�سار
تطوير تطبيقات الويب الهواتف
ال��ذك�ي��ة ال�ف��رع��ي لطلبة هند�سة

الربجميات الذين يتطلعون �إىل
اكت�ساب املعرفة واملهارات الالزمة
لتطبيق تقنيات الويب والهواتف
الذكية و�إجراء حتليالت البيانات
يف بيئات مهنية وقطاعات خمتلفة.
وق ��ال ال�بروف�ي���س��ور وق ��ار �أحمد،
مدير جامعة �أبوظبي" :قد يكون
اختيار برنامج �أو م�سار �أكادميي
ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ال ��وت�ي�رة ال�سريعة
التي يتغري بها العامل با�ستمرار
م�ه�م��ة � �ش��اق��ة �� �س ��وا ًء ل�ل�ط�ل�ب��ة �أو
لعائالتهم ،حيث �شهدت الأعوام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ن �� �ش ��أة جماالت
و�صناعات جديدة كنتيجة للتطور
التكنولوجي ،الأمر الذي يجعلنا
ح��ري �� �ص�ين يف ج��ام �ع��ة �أبوظبي
ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة حت��دي��ث براجمنا
وط ��رح ب��رام��ج وم �� �س��ارات تواكب
ه ��ذه امل �ت �غ�يرات وت �ع��زز التجربة
الأكادميية لطلبتنا ".من جهته،

وكالة �أنباء الإمارات وجامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي توقعان اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية
•• �أبوظبي-وام:

وقعت وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام"
ات�ف��اق�ي��ة � �ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مع
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي � ��د للذكاء
اال�صطناعي بهدف تعزيز التعاون
امل�شرتك ب�ين اجلانبني يف قطاعي
الإع�ل�ام وال��ذك��اء اال�صطناعي من
خ�ل��ال ت� �ب ��ادل امل �ع��رف��ة واخل �ب��رات
وال �ت��دري��ب .وق��ع االت�ف��اق�ي��ة �سعادة
حم�م��د ج�ل�ال ال��ري���س��ي ،م��دي��ر عام
وكالة �أنباء الإمارات "وام" ،و�سلطان
احلجي نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون
العامة وعالقات اخلريجني ،وذلك
يف مقر ال��وك��ال��ة ب��أب��وظ�ب��ي .وتن�ص
ات�ف��اق�ي��ة ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
ع �ل��ى �أن ت �ك��ون ج��ام �ع��ة حم �م��د بن
زاي� ��د ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي راعياً
�أك��ادمي�ي�اً ا�سرتاتيجياً للكوجنر�س
ال �ع��امل��ي ل�ل ��إع�ل��ام ،ال � ��ذي تنظمه
�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
 �أدنيك ،بال�شراكة مع وكالة �أنباءالإم� ��ارات "وام" يف م��رك��ز �أبوظبي
ال��وط�ن��ي ل�ل�م�ع��ار���ض خ�ل�ال الفرتة
من � 15إىل  17نوفمرب ،2022
كما �ستخ�ص�ص اجلامعة ع��دداً من
امل �ق��اع��د يف ال�ب�رن ��ام ��ج التنفيذي
اخل��ا���ص بها ملوظفي "وام" ،وذلك
ب �ه��دف دع ��م اجل �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
ال��وك��ال��ة ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن الت�أثري
الإي� �ج ��اب ��ي ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي
وتعزيز فعاليتها و�إنتاجيتها.
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك� ،ستقدم اجلامعة
خ��دم��ات �ه��ا اال� �س �ت �� �ش��اري��ة للوكالة
يف �إط � � ��ار �إن� ��� �ش ��اء خم �ت�ب�ر للذكاء

اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وت �ه��دف "وام" من
خالل املخترب �إىل تطوير وت�سخري
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي لدعم
االبتكار يف جمال الإعالم.
و�أك��د �سعادة حممد ج�لال الري�سي
�أهمية هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية
م��ع جامعة حممد ب��ن زاي��د للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،اجل��ام �ع��ة ال ��رائ ��دة
والأوىل ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل
وامل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ب� �ب� �ح ��وث ال� ��ذك� ��اء
اال�صطناعي ،م�شريا �إىل �أن الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ب� ��ات ي �� �ش �ك��ل ركيزة
�أ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ن�م��و امل �� �س �ت��دام يف كافة
ال�ق�ط��اع��ات ونتطلع �أن ي�سهم هذا
ال �ت �ع��اون يف �إط�ل��اق ب��رام��ج واع ��دة
للتعاون امل�شرتك ب�ين اجلانبني يف
هذا املجال.
وقال �سعادته :ت�ساهم هذه االتفاقية

�إىل ح ��د ك �ب�ي�ر يف ت �ط��وي��ر قطاع
الإع �ل��ام يف ال ��دول ��ة� ،إذ �إن رعاية
جامعة حممد بن زاي��د الأكادميية
للكوجنر�س العاملي للإعالم ،الذي
ت�ن�ظ�م��ه � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي الوطنية
للمعار�ض � -أدن �ي��ك بال�شراكة مع
وكالة �أنباء الإم��ارات ت�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى ال� ��دور امل �ح��وري ال ��ذي ت�ؤديه
اجلامعة يف الر�ؤية امل�ستقبلية لقطاع
الإعالم يف الدولة ،ويف ن�شر املعرفة
وتقدمي الفر�ص الواعدة لل�شباب.
يف الإط ��ار عينه ،ق��ال الربوفي�سور
�إريك زينغ ،رئي�س جامعة حممد بن
زاي��د للذكاء اال�صطناعي� :سي�سهم
ال��ذك��اء اال�صطناعي ب ��إح��داث نقلة
نوعية يف خمتلف القطاعات ومنها
الإع �ل��ام ،ح�ي��ث �ستمثل تطبيقات
جمايل الر�ؤية احلا�سوبية ومعاجلة

اللغات الطبيعية املحرك الأ�سا�سي
ل � �ه� ��ذا ال � �ت � �ط� ��ور ،وه � �م� ��ا جم � ��االن
رئي�سيان للبحث يف جامعة حممد
بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
و�أ�ضاف  :نفخر ب�شراكتنا مع وكالة
�أن �ب��اء الإم� � ��ارات امل��ؤ��س���س��ة الرائدة
التي ت�سعى با�ستمرار نحو االرتقاء
باملعايري الوطنية لو�سائل الإعالم
يف الإم ��ارات العربية املتحدة ،ومن
خ�ل�ال ه��ذه ال���ش��راك��ة �سنعمل على
توفري خرباتنا العلمية ،كما نتطلع
�إىل دع � ��م ج� �ه ��ود ال ��وك ��ال ��ة خالل
فعاليات الكوجنر�س العاملي للإعالم
يف العا�صمة �أبوظبي.
ويهدف الكوجنر�س العاملي للإعالم
ال� � ��ذي ت �ت �م �ح��ور ن �� �س �خ �ت��ه الأوىل
ح��ول التوا�صل الرقمي� ،إىل تعزيز
ال�ت�راب��ط ب�ي�ن خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات يف

ال �ق �ط��اع الإع�ل�ام ��ي ع �ل��ى م�ستوى
ال� �ع ��امل ،وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال من�صة
نوعية ت�سهم يف توفري ملتقى يجمع
ب�ين خمتلف ال�ث�ق��اف��ات وال�شركات
الدولية العاملة يف قطاع الإعالم.
وت�شهد فعاليات الكوجنر�س �إقامة
معر�ض وم��ؤمت��ر يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض يتميزان بربنامج
ط �م��وح ُي �ت �ي��ح مل ُ�خ �ت �ل��ف امل�ؤ�س�سات
الإع�ل�ام� �ي ��ة ال� �ق ��درة ع �ل��ى البحث
يف ال �� �ش��راك��ات وات �ف��اق �ي��ات التعاون
املحتملة ،ك�م��ا �سيناق�ش ع ��دداً من
املوا�ضيع الرئي�سية �أبرزها التوا�صل
الرقمي و�أث��ر ال��ذك��اء اال�صطناعي
على الإعالم املعا�صر ودمج التقنيات
املتقدمة واالبتكار يف قطاع الإعالم.
وق��ال �سلطان احل�ج��ي ن��ائ��ب رئي�س
اجل ��ام �ع ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون ال �ع ��ام ��ة  -يف
ت�صريح لوكالة انباء الإمارات "وام"
 �إن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة تعترب خطوةه��ام��ة تتيح ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك بني
وكالة �أنباء الإمارات وجامعة حممد
بن زايد للذكاء اال�صطناعي يف �سبيل
ب �ن��اء ال� �ق ��درات يف جم ��ال البيانات
والذكاء الإ�صطناعي والإع�لام من
خ�ل�ال م ��واءم ��ة امل �� �ش��اري��ع وبرامج
ال�ت��دري��ب ومب��ا يعود بالفائدة على
الطرفني ،م�ؤكدا �أن االتفاقية تعزز
العمل على و�ضع منهجيات و�آليات
ت�ب��ادل البيانات و�إق��ام��ة ور���ش عمل
يف جمال علوم البيانات وتطبيقات
ال ��ذك ��اء الإ� �ص �ط �ن��اع��ي ب �ه��دف فتح
�آف� ��اق ال�ت�ع�ل��م م��ن �أج ��ل اال�ستفادة
بني الطرفني وتبادل خربات طلبة
اجلامعة يف �إع��داد بحوث يف جمال

ق��ال ال��دك�ت��ور ح�م��دي ال�شيباين،
عميد كلية الهند�سة يف جامعة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي�" :إن �إط� �ل� ��اق كلية
ال �ه �ن��د� �س��ة ل� �ه ��ذه التخ�ص�صات
الفرعية يهدف لتلبية احتياجات
�سوق العمل من املواهب والكفاءات
يف ه ��ذه امل� �ج ��االت و ُي �ع��د ت�أكيداً

ل�لال �ت��زام ال�ك�ل�ي��ة ب�ت��وف�ير برامج
ح��ا��س��وب�ي��ة وف ��ق �أف �� �ض��ل املعايري
العاملية لتمكني الطلبة احلاليني
وامل�ستقبليني و�إع��داده��م لفر�ص
مهنية واع ��دة يف � �س��وق العمل".
ومت ت �ط��وي��ر امل �� �س��ارات اجلديدة
وف �ق �اً لأف �� �ض��ل م �ع��اي�ير الهيئات

املهنية العاملية مبا يف ذلك معهد
الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية
( ،)IEEEوج�م�ع�ي��ة احلا�سوب
يف م�ع�ه��د ال�ه�ن��د��س��ة الكهربائية
والإل�ك�ترون�ي��ة (،)IEEE-CS
ورابطة حمرتيف تقنية املعلومات
(.)AITP

تفقدت عدد ًا من املدار�س اخلا�صة يف الإمارة

ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ّ
تطلع على ا�ستعدادات
املدار�س والتزامها باخلطة الت�صحيحية للمرافق
•• ال�شارقة-الفجر:

بد�أت هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص
�أم�س الأول الأربعاء بتنفيذ �سل�سلة
من الزيارات امليدانية �إىل عدد من
املدار�س اخلا�صة بالإمارة ،للوقوف
ع �ل��ى م � ��دى ال� �ت ��زام� �ه ��ا باخلطة
الت�صحيحية للمالحظات التي مت
ر�صدها �سابقا على بع�ض مرافقها
وم � ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ه ��ا م� ��ن خ ��دم ��ات،
واالط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى ا� �س �ت �ع��دادات �ه��ا
ال�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد
 ،2023-2022على �أن توا�صل
الهيئة باقي الزيارات خالل �شهر
�أغ �� �س �ط ����س امل �ق �ب��ل .وت � ��أت� ��ي هذه
اجلولة بهدف التوا�صل مع امليدان
ال �ت�رب� ��وي ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى واق ��ع
اال�ستعدادات لبدء العام الدرا�سي
اجل ��دي ��د ،ال ��س�ي�م��ا ف �ي �م��ا يتعلق
بتنفيذ �أعمال اخلطة الت�صحيحية
حل ��ال ��ة امل� ��راف� ��ق ل �ب �ع ����ض املباين
امل��در� �س �ي��ة � �ض �م��ن خ �ط��ة �أعدتها
الهيئة ل�ضمان عودة �آمنة للطلبة
وبداية موفقة لعام درا�سي جديد.
وج ��ال ال��وف��د يف م��راف��ق املدار�س
واط�ل��ع على م��دى ج��اه��زي��ة غرف
ال���ص�ف��وف ال��درا��س�ي��ة واملختربات
وغ��رف الأن���ش�ط��ة للعام الدرا�سي
اجل��دي��د ،ل���ض�م��ان ب�ي�ئ��ة تعليمية
مالئمة م��ن �ش�أنها رف��ع م�ستوى
التح�صيل ال�ع�ل�م��ي للطلبة ،كما

ت �ن��اول ال��وف��د ع� ��دداً م��ن النقاط
املهمة والرئي�سية التي من �ش�أنها
حتقيق ا�ستقرار وانتظام العملية
التعليمية ،ومنها �سرعة االنتهاء
م � ��ن جت� �ه� �ي ��ز امل� � ��راف� � ��ق وت ��وف�ي�ر
اح�ت�ي��اج��ات امل��دار���س وو� �ص��وال اىل
ت�أهيل امل�ب��اين .كما ت�ط��رق الوفد
�إىل ��ض��رورة اال�ستمرار بااللتزام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة املتعلقة
بجائحة كوفيد ،19وت�أمني بيئة
�صحية للمجتمع التعليمي ،وقد
�أ�شاد الوفد باجلهود التي تبذلها
الإدارات امل��در��س�ي��ة يف �سبيل دعم
العملية التعليمية وتنفيذ اخلطط
ال� �ت ��ي ت���ض�ع�ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ،متمنياً
التوفيق والنجاح لكافة املدار�س.
و�أك ��د الأ� �س �ت��اذ ع�ب��د اهلل املرزوقي
امل�ست�شار الرتبوي ورئي�س الفريق
ال��زائ��ر �أن هيئة ال�شارقة للتعليم

اخل� ��ا�� ��ص � �س �ت �� �س �ت �م��ر يف متابعة
امل��دار���س وت �ق��دمي ال��دع��م ال�ل�ازم،
ل �ت �م �ك�ين امل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية
اخلا�صة من االلتزام مب�س�ؤولياتها
جت��اه الطلبة واملجتمع التعليمي
و��ض�م��ان تلقيهم تعليماً متميزاً
وتقدمي امل�شورة والدعم الالزمني
يف ه��ذا الإط ��ار ،م�شيداً بتجاوبها
ال � �ك ��ام ��ل م � ��ع ت ��وج� �ي� �ه ��ات هيئة
ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،مما كان
له اعظم الأثر يف تطوير منظومة
التعليم اخلا�ص ب��الإم��ارة يواكب
ال�ت�ط��ور التعليمي ال ��ذي ت�شهده
�إمارة ال�شارقة يف ظل رعاية ودعم
واه �ت �م��ام ال حم ��دود م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع �ل��ى ل�لاحت��اد ح��اك��م ال�شارقة
"حفظه اهلل ورعاه ".
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�أخبـار الإمـارات

Friday

� 85ألف م�ستفيد من م�شاريع وبرامج امل�ؤ�س�سة

«منار الإميان» تنفق  15.5مليون درهم خالل الن�صف الأول من العام 2022
•• عجمان –الفجر:

08

�أعلنت م�ؤ�س�سة منار الإمي��ان اخلريية� ،أنها انفقت  15.552مليون درهم
ا�ستفاد منها  84,979حالة خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،م�شرية
�إىل �أنها حققت زي��ادة وا�ضحة يف حجم الإنفاق وعدد امل�ستفيدين من الأ�سر
املتعففة وذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود والأي �ت ��ام والأرام� � ��ل ،وغ�يره��م م��ن الفئات
امل�ستحقة.
و�أك��د �سعادة نا�صر بن علي اجلنيبي ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة منار الإميان
اخل�يري��ة� ،أن �إن�ف��اق امل�ؤ�س�سة و�أداءه ��ا تطور ب�شكل نوعي يف الفرتة الأخرية

من حيث الأداء وحجم الإن�ف��اق وع��دد امل�ستفيدين ،منوهاً بجهود املح�سنني
واملتربعني ودعمهم الدائم وال�سخي للم�ؤ�س�سة.
و�أ�شار اىل �أنه وفقاً لنتائج التقرير املايل ن�صف ال�سنوي ،نفذت امل�ؤ�س�سة 18
م�شروعا تنموياً ،منها  10م�شاريع داخلية و 8خارجية ،بلغت تكلفتها 1,302
مليون دره��م ،فيما ا�ستحوذت امل�شاريع داخل الدولة على الن�سبة الأك�بر من
اجمايل االنفاق.
وذك��ر ان من �أب��رز امل�شاريع التي مت �إجنازها يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية ،حفر
الآب ��ار ال�سطحية وب�ن��اء م��راك��ز حتفيظ ال �ق��ر�آن وت��وف�ير امل�ي��اه وب�ن��اء م�سجد
وكذلك جتهيز منزل وتركيب برادات املياه ،ودعم الأ�سر املنتجة ،بالإ�ضافة �إىل

تي�سري الزواج.
ولفت اىل �أن الطالب يحظون ب�أولوية يف م�شاريع وبرامج امل�ؤ�س�سة ،من خالل
الطالب الذين يدر�سون مبدر�سة منار الإمي��ان اخلريية اخلا�صة بعجمان
التابعة للم�ؤ�س�سة.
وذك��ر اجلنيبي� ،أن امل�ؤ�س�سة �أب��رم��ت  7اتفاقيات وم��ذك��رة ت�ع��اون م��ع جهات
وم�ؤ�س�سات متنوعة� ،سواء �صحية �أو خريية و علمية ،وهو ما �ساعد يف تقدمي
مزيد من اخلدمات للم�ستفيدين ،من �أبرزها ال�شراكة مع جمعية دبي اخلريية
و�شركة االحت��اد للماء والكهرباء بعجمان ،و�صندوق التكافل االجتماعي "
فزعة" و�شركة منزل للخدمات الطبية.

�أكدت تنوع جماالت وقطاعات اال�ستثمارات اخلليجية يف القارة الأفريقية

تريندز يك�شف يف درا�سة حديثة �أن التعاون اخلليجي – الأفريقي يُ�سهم يف الق�ضاء على التهديدات الإرهابية
•• ابوظبي-الفجر:

ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أن دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
ال�ع��رب�ي��ة ودول م�ن�ط�ق�ت��ي القرن
وال � �� � �ش� ��رق الأف � ��ري� � �ق � ��ي �� �ش ��رك ��اء
ج�غ��راف�ي��ون طبيعيون؛ م��ا ي�سهل
ع�م�ل�ي��ة اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة فيها،
وخ ��ا�� �ص ��ة م ��ع ال� �ت� �ق ��ارب الثقايف
ب�ي�ن � �ش �ب��ه اجل ��زي ��ر ال �ع��رب �ي��ة من
جانب ومنطقتي ال�ق��رن وال�شرق
الأفريقي من جانب �آخ��ر .كما �أن
دول منطقة ال�ساحل الأفريقي،
حيث ترتكز اجلماعات الإ�سالمية
امل �ت �� �ش��ددة ،ت���س�ت�ط�ي��ع م ��ن خالل
تعاونها م��ع ال��دول اخلليجية �أن
ت�سهم يف الق�ضاء على التهديدات
الإره��اب�ي��ة ،مب��ا متتلكه م��ن خربة
يف ه� � ��ذا امل � � �ج � ��ال ،ح� �ي ��ث يعترب
الإرهاب من �أ�شد معوقات عمليات
اال�ستثمار يف تلك املنطقة.

و�أك� � � � � ��دت ال � ��درا� � � �س � ��ة ،امل �ع �ن ��ون ��ة
ب �ـ �ـ �ـ "العالقات اخل �ل �ي �ج �ي��ة –
الأف��ري�ق�ي��ة :الأول��وي��ات والفر�ص
والتحديات" ،والتي �أعدها الدكتور
م ��ادي �إب��راه �ي��م ك��ان�ت��ي املحا�ضر
والباحث يف كلية الإدارة والعلوم
ال�سيا�سية يف ج��ام�ع��ة - USJP
دول��ة م��ايل � -أك��دت �أن ك�ث�يراً من
الدول الأفريقية بد�أت فتح �أبواب
قطاعات متنوعة لرجال الأعمال،
من �ضمنها ال�صناعات الغذائية،
واجللدية ،والن�سيج ،وال�صناعات
ال ��دوائ �ي ��ة ،وال �ك �ه��رب��اء ،والبناء،
والأ��ش�غ��ال العمومية ،والتجهيز،
وال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي �ث��ة ل�ل��إع�ل�ام
واالت���ص��ال ،وتعترب ه��ذه املجاالت
فر�صاً لال�ستثمارات اخلليجية يف
ال�ق��ارة الأفريقية ،كما �أن�ه��ا تبني
ع�ل�اق��ة ج �ي��دة ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن يف
امل�ستقبل ،وتتمكن م��ن الت�صدي
الن �ت �� �ش��ار اجل �م ��اع ��ات الإره ��اب �ي ��ة
ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى ��س��وء الظروف

االقت�صادية واالجتماعية فيها.
وت �ط��رق��ت ال ��درا�� �س ��ة �إىل ثالثة
حم��اور �أ�سا�سية؛ تناولت يف الأول
جماالت التعاون بني دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة وال � �ق � ��ارة الأف ��ري �ق �ي ��ة،
وح �ل �ل��ت يف امل� �ح ��ور ال� �ث ��اين �أه ��م
التحديات التي قد تعرقل عملية
التنمية يف دول القارة الأفريقية،
ومن ثم تعرقل عملية اال�ستثمار
فيها ،وتعر�ضت يف املحور الثالث
�إىل ر�ؤي� ��ة لكيفية م��واج�ه��ة تلك
التحديات يف ظل التكالب الدويل
على دول القارة الأفريقية.

االجتماعية واالقت�صادية لل�شعوب
الأفريقية.
جتارة بينية
وذك ��رت �أن ال�ع��دي��د م��ن املنظمات
الإق �ل �ي �م �ي��ة الأف ��ري �ق �ي ��ة �أطلقت

م � �ب� ��ادرات م �ت �ن��وع��ة؛ ل �ت �� �س �ه��م يف
ال �ن �ه��و���ض ب ��امل� �ب ��ادالت التجارية
البينية ،وت�سهيل تن ُّقل الأ�شخا�ص
وامل�م�ت�ل�ك��ات ،وت�ط��وي��ر ن�ظ��ام مايل
يكون يف خدمة كل القطاعات مبا
فيها القطاع اخلا�ص ،عالوة على

حت�سني مناخ اال�ستثمار .ف�أفريقيا
يف الأل � �ف � �ي� ��ة اجل � ��دي � ��دة �أ� �ص �ب��ح
لديها كثري م��ن ال���ش��رك��اء اجلدد
احلري�صني على تعزيز عالقاتهم
االق �ت �� �ص��ادي��ة م �ع �ه��ا ،وه� ��م على
ا��س�ت�ع��داد ل��رف��ع حت��دي��ات التنمية

فر�ص ا�ستثمارية
وعددت الدرا�سة جماالت التعاون
ب�ي��ن دول اخل� �ل� �ي ��ج و�أف ��ري� �ق� �ي ��ا،
ومنها "البنية التحتية ،واملوارد
الطبيعية ،والنفط والغاز واملوارد
املعدنية ،والزراعة ،واملوارد املائية،
والطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح"،
م�ب�ي�ن��ة �أن دول جم�ل����س التعاون

ل � ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة تتمتع
بو�ضع �أف�ضل ي�ؤهلها الغتنام جزء
م��ن ه��ذه ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية،
خ��ا��ص��ة يف ظ��ل رغبتها املعلنة يف
تنويع اقت�صاداتها وتعزيز ثقلها
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي يف ظ� ��ل البيئة
الدولية امل�ضطربة ،ويلعب القرب
اجل�غ��رايف دوراً ك�ب�يراً يف التقارب
الأف��ري�ق��ي اخلليجي ،مقارنة مع
�أط��راف دولية �أخ��رى� ،إ�ضافة �إىل
ال ��رواب ��ط ال �ق��وي��ة وامل �ت �ي �ن��ة التي
جتمع الدول اخلليجية ب�أفريقيا،
وه��ي رواب��ط ت�ستمد ج��ذوره��ا من
ال �ت��اري��خ ،وال�ث�ق��اف��ة واجلغرافيا،
واخل� � ��� � �ص � ��ائ� � �� � ��ص ال� �ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة
والدميوغرافية.
حتديات �أفريقية
واع � � �ت� �ب��رت ال � ��درا�� � �س � ��ة ان �ت �� �ش��ار
التنظيمات الإره��اب�ي��ة يف منطقة
ال �� �س��اح��ل وال �� �ص �ح��راء م ��ن �أك�ب�ر
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه عملية

التنمية عموماً يف القارة الأفريقية
وتقف عائقاً �أمام �أي تقدم يف جذب
اال� �س �ت �ث �م��ارات الأج �ن �ب �ي��ة عموماً
واخلليجية خ�صو�صاً �إىل املنطقة،
وق ��د ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ة ان �ت �� �ش��ار تلك
اجلماعات الإرهابية نتاج ت�ضافر
العديد من العوامل؛ من �أبرزها
ت��ردّي الأح��وال املعي�شية يف الدول
الأفريقية ،والتدخل الأجنبي يف
�ش�ؤون القارة ،وانت�شار اجلماعات
التب�شريية ب�شكل كثيف ،و�سهولة
ال �ت �ن �ق��ل ب �ي�ن ال � � ��دول وبع�ضها،
واالح �ت�ك��اك مبجموعات جهادية
كثرية خارج الإقليم يف �أفغان�ستان
وال �� �س��ودان وغ�يره�م��ا� ،إىل جانب
الطبيعة ال��داخ�ل�ي��ة ،االقت�صادية
وال�ع��رق�ي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة للعديد من
ال � ��دول ال �ت��ي ت���ش�ج��ع ع �ل��ى �إف� ��راز
ت�ن�ظ�ي�م��ات م �ت �� �ش��ددة ،يف ك ��ل من
م��وري�ت��ان�ي��ا واجل ��زائ ��ر ونيجرييا
وم ��ايل ودول جم� ��اورة يف الغرب
والو�سط.

جت�سيد ًا حلر�ص البلدية على حياة العمال و�سالمتهم

بلدية مدينة �أبوظبي تثقف العمال بالإجراءات الوقائية للعمل على االرتفاعات العالية
•• �أبوظبي –الفجر:

ن�ظ�م��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
م��ن خ�لال �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة
"نور الإميان" ور� �ش��ة توعوية
ا� �س �ت �ه��دف��ت رف � ��ع م �� �س �ت��وى وعي
ال � �ع � �م� ��ال ب � �� � �ش � ��أن ال � �ع � �م� ��ل على
االرت �ف��اع��ات ال�ع��ال�ي��ة ،وتعريفهم
مبخاطر العمل على االرتفاعات،
وح �ث �ه��م ع �ل��ى �� �ض ��رورة ا�ستخدام
معدات احلماية ال�شخ�صية� .ضمن
هذا الإطار دعت البلدية العاملني

يف ق �ط ��اع ال �ب �ن��اء والإن� ��� �ش ��اء �إىل
�أهمية الت�شدد يف تطبيق متطلبات
احل�ي�ط��ة واحل� ��ذر واالل� �ت ��زام بكل
عنا�صر ال�سالمة املطلوبة يف جمال
ب �ن��اء وا� �س �ت �خ��دام��ات ال�سقاالت،
م�ؤكدة �أن هذا اجلانب يُعد عن�صراً
مهماً يف ا�ستمرار العمل يف املواقع
الإن���ش��ائ�ي��ة ،ح�ي��ث ت�ت�خ��ذ البلدية
الإج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة الكفيلة
ب �ح �م��اي��ة و� �ص ��ون ح �ي��اة و�سالمة
العمال يف املواقع الإن�شائية.
وتناولت الور�شة التوعوية �إجراء
تقييم امل �خ��اط��ر وحت��دي �ث��ه ب�شكل

دوري ال�� �س� �ت� �خ ��دام ال� ��� �س� �ق ��االت
ومن�صات العمل على االرتفاعات،
وحت��دي��د ال���ض��واب��ط املنا�سبة ملنع
ان �ه �ي��ار ال �� �س �ق��االت وم �ن��ع �سقوط
الأ�شخا�ص وامل �ع��دات ،م��ع �ضرورة
مراعاة �أعرا�ض اخلوف من العمل
على االرتفاعات والظروف اجلوية
غري املالئمة ،والت�أكد من تقدمي
ال �ت��دري��ب ال �ل�ازم م��ن ق�ب��ل طرف
ث��ال��ث جل�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين املعنيني
ب��ا� �س �ت �خ��دام وت �ف �ت �ي ����ش وتركيب
وت �ف �ك �ي��ك ال� ��� �س� �ق ��االت ومن�صات
العمل على االرتفاعات وال�سالمل

ل �� �ض �م��ان � �س�ل�ام��ة ا�ستخدامها.
و�شددت الور�شة على �أهمية فح�ص
ال���س�ق��االت وم�ن���ص��ات ال�ع�م��ل على
االرتفاعات وال�سالمل ب�شكل دوري
م ��ن ق �ب��ل ��ش�خ����ص خم �ت ����ص ومن
قبل طرف ثالث �إذا تطلب الأمر،
وال �ت ��أك��د م��ن ت��رك �ي��ب ال�سقاالت
وم �ن �� �ص��ات ال �ع �م��ل وت�ف�ك�ي�ك�ه��ا عن
ط��ري��ق ال�ف��ري��ق امل�خ�ت����ص وامل ��درب
م ��ن ط � ��رف ث ��ال ��ث وال � �ت � ��أك ��د من
�أن � �ه� ��ا �آم � �ن� ��ة ل�ل�ا�� �س� �ت� �خ ��دام ،كما
ي �ج��ب �إع� � ��داد ر� �س��وم��ات ت�صميم
لل�سقاالت لالرتفاعات لأك�ثر من

� 10أم�ت��ار بوا�سطة مهند�س ذي
ك �ف��اءة ،و ات �ب��اع ه ��ذه الر�سومات
ع �ن��د ت��رك �ي��ب وت �غ �ي�ير وف ��ك هذه
ال�سقاالت ،والت�أكد من ا�ستخدام
جميع و�سائل احلماية ال�شخ�صية
املطلوبة ملنع ال�سقوط  ،وتوفري
احلماية املالئمة للحواف و�إغالق
جميع الفتحات مع توفري لوحات
حت ��ذي ��ري ��ة .ك�م��ا ح�ث��ت الور�شة
على � �ض��رورة وج��ود م�شرف عمل
ذي كفاءة كافية مبجال ال�سقاالت
ومن�صات العمل على االرتفاعات،
وت�ق��دمي ن�شرة ال�سالمة اليومية

اخل��ا� �ص��ة ب��ا� �س �ت �خ��دام ال�سقاالت
ومن�صات العمل على االرتفاعات

وذل ��ك لرت�سيخ ال��وع��ي باملخاطر
التي قد تواجه العاملني والتحقق

م��ن ت��وف�ي�ر ال �� �ض��واب��ط املطلوبة
للعمل يف بيئة �آمنة و�سليمة.

�إ�سالمية دبي تطلق برنامج «�صيفنا ممتع ومفيد» لعام 2022
•• دبي -وام:

�أطلقت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل اخلريي بدبي �أم�س الأول
ب��رن��ام��ج "�صيفنا مم�ت��ع ومفيد"
لعام  2022يف مقر مراكز �إدارة
ال �ب�رام� ��ج امل �ع��رف �ي��ة الإ�سالمية
بفرعيها يف م��رك��ز امل��زه��ر الثقايف
الإ�� �س�ل�ام ��ي وم ��رك ��ز �أم ال�شيف
ال�ث�ق��ايف الإ��س�لام��ي خ�لال الفرتة
ال �� �ص �ب��اح �ي��ة وي �� �س �ت �م��ر ح �ت��ى 28
ي��ول �ي��و اجل � � ��اري � �ض �م��ن خطتها
التنفيذية وتزامنا مع دخول ف�صل
ال�صيف وب��دء االج ��ازات املدر�سية
للأطفال.
واف�ت�ت��ح ال�ف�ع��ال�ي��ات ��س�ع��ادة �أحمد
دروي � ��� ��ش امل � �ه �ي�ري امل ��دي ��ر العام
ل � ��دائ � ��رة ال � �� � �ش � ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي ��ة
والعمل اخل�يري بالإنابة و�سعادة
��ش�ي�خ��ة ��س�ع�ي��د امل �ن �� �ص��وري املدير
العام مل�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية الن�ساء
والأط� � �ف � ��ال ب ��الإن ��اب ��ة وبح�ضور
ك ��ل م ��ن ب �ط��ي اجل� �م�ي�ري املدير
التنفيذي لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي
و�أحمد املن�صوري املدير التنفيذي
لقطاع ال�ش�ؤون الإ�سالمية بالإنابة
وعدد من م�س�ؤويل اجلهات املنظمة
وامل�شاركة يف احلدث فيما �صاحب
ان � �ط �ل�اق ال �ف �ع ��ال �ي ��ات م�شاهدة
التدريبات الع�سكرية ال�صباحية.
وق� � ��ال �أح � �م� ��د دروي � ��� ��ش �إن ه��ذه
ال �ب��رام � ��ج ال �� �ص �ي �ف �ي��ة م � �ب� ��ادرات
مبتكرة من ال��دائ��رة بالتعاون مع
العديد م��ن اجل�ه��ات مثل القيادة
العامة ل�شرطة دبي -مركز حماية
وحماكم دبي وم�ؤ�س�سة دبي لرعاية
ال �ن �� �س��اء والأط � �ف ��ال وه ��ي �شريك
�أ�سا�سي للربنامج وت�شارك بحزمة
م��ن ال��ور���ش ال�ت��وع��وي��ة للأطفال
وال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل رف� ��ع الوعي
بحقوق الطفل .
و�أ�� �ش ��ار امل �ه�ي�ري �إىل �أن الدائرة
ت�سعى �إىل تعزيز وتقوية �أوا�صر

ال� �ت� �ع ��اون وال� ��� �ش ��راك ��ة املتبادلة
ب�ين امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام��ة والدوائر
احل�ك��وم��ة يف دب��ي م��وج�ه�اً ب�أهمية
ا�ستمرار هذه الربامج طوال العام
ولي�س فقط يف ف�صل ال�صيف يف
ظل دعم قيادتنا الر�شيدة ومتا�شيا
مع توجهات ا�سرتاتيجية الدائرة
يف ن�شر ال��وع��ي ال��دي�ن��ي والثقايف

باملجتمع وخ��ا��ص��ة لفئة الأطفال
ب� �ه ��دف � �ش �غ��ل وق� ��ت الأط � �ف� ��ال يف
ال�صيف ووقت الإجازة املدر�سية بكل
ما هو مفيد وجديد ما يدفع عنه
امللل ويجدد من ن�شاطه وتزويدهم
بالوعي الديني والثقايف واملعريف يف
حياتهم امل�ستقبلية �إ�ضافة �إىل ثقل
مواهبهم مع املحافظة على القيم

وال � �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د الإمارتية
املوروثة.
ومن جانبها �أو�ضحت حمدة �أحمد
امل� �ه�ي�ري م ��دي ��ر �إدارة ال�ب�رام ��ج
امل �ع��رف �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة �أن فكرة
ال�ب�رن ��ام ��ج ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال� �ع ��ودة
للحياة الطبيعية م��ا قبل كورونا
ف �ت �ح �م��ل ال �ف �ع��ال �ي��ات يف ثناياها

تعوي�ض الأطفال عن كل ما فقدوه
يف هذه الفرتة ال�صعبة وي�ستهدف
الربنامج الفتيات من عمر 14-7
��س�ن��ة وال�ف�ت�ي��ان م��ن ع�م��ر 12-7
�سنة .
وذك � � ��رت امل� �ه�ي�ري �أن الربنامج
ي �ت �� �ض �م��ن ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال ��ور� ��ش
ال� �ي ��دوي ��ة احل ��رف �ي ��ة الرتفيهية

والعملية بالتعاون مع مركز موهبة
ل �ل �ت��دري��ب وال �ت �ح �ف �ي��ز الإيجابي
م�ن�ه��اtik tok cooking :
فعالية ال�ف�ن��ان ال�صغري وفعالية
خيطي و�إبرتي فن �صناعة الفخار
وال�شموع وفعالية الروبوت وور�شة
كيف حتقق �أحالمك للأطفال من
عمر � -12 10سنة بالإ�ضافة �إىل

ور�ش دينية منها التعرف عن قرب
ب���س�يرة و�أف� �ع ��ال ر��س��ول�ن��ا الكرمي
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م وك�ي��ف �أنه
كان �صلى اهلل عليه و�سلم "�سراجا
منريا" وبرنامج رحلة �إىل اجلنة
وفعالية ال�صالة يف قلبي.
وم��ن جانبها �أك��دت �سعادة �شيخة
� �س �ع �ي��د امل �ن �� �ص��وري امل ��دي ��ر العام

مل ��ؤ� �س �� �س��ة دب � ��ي ل ��رع ��اي ��ة الن�ساء
والأطفال بالإنابة حر�ص امل�ؤ�س�سة
ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف ه ��ذا الربنامج
ب �ت �ق��دمي ح ��زم ��ة م ��ن الفعاليات
وور���ش العمل اخلا�صة بالأطفال
و�أول �ي��اء الأم ��ور وال�ت��ي ت�سهم �إىل
رف��ع الوعي بحقوق الطفل وكيف
تفهم متطلباته �إىل جانب توعية
الأط �ف��ال ب�ط��رق م�سلية ومبتكرة
تت�صدرها ور�شة "ج�سدي ملكي"
ت �� �ش��رح ك �ي �ف �ي��ة ح �م��اي��ة ج�سدهم
وف � �ك� ��ره� ��م م � ��ن ال� �ت� �ع ��ر� ��ض لأي
ان �ت �ه��اك��ات وور�� �ش ��ة "من منظور
ن�ف���س��ي واجتماعي" �إ� �ض��اف��ة �إىل
�أن���ش�ط��ة ت�ف��اع�ل�ي��ة م��ع احليوانات
الأل� �ي� �ف ��ة ل �ت �ع��زي��ز ال� ��وع� ��ي ل ��دى
الأطفال م�ستهدفة �أولياء الأمور
و الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني 7 /و  /14عاما .
وثمنت املن�صوري دور دائرة ال�ش�ؤون
الإ� �س�ل�ام �ي��ة وال �ع �م��ل اخل �ي��ري و
اجل �ه��ود االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ب��ذول��ة يف
وع� ��ي امل �ج �ت �م��ع ...الف � �ت� ��ة �إىل �أن
امل�ؤ�س�سة تتطلع دائ�م��ا �إىل العمل
وب�شكل دائم مع �شركائنا ملا ي�صب
يف م�صلحة املواطن واملجتمع .
ي��ذك��ر �أن� ��ه ال�ب�رن��ام��ج �سيت�ضمن
�أي�ضا ور���ش توعوية بالتعاون مع
�شرطة دب��ي منها ور�شة كن واعياً
ب �ع �ن ��وان ال �ت��وع �ي��ة ب "اجلرائم
الإل�ك�ترون�ي��ة "والتوعية بحقوق
ال� �ط� �ف ��ل وال � �ت� ��وع � �ي� ��ة مبخاطر
املخدرات والتوعية بحركة ال�سري
وامل� ��رور وك�ي�ف�ي��ة جت�ن��ب احل ��وادث
والتدريبات الع�سكرية .
كما قدمت حماكم دبي ور�شة عن
فن ال�سكراب " بوكينق "ودجمها
مع قيم اال�سرة والرتابط العائلي
ع� ��ن ط ��ري ��ق ت �� �ص �م �ي��م االط� �ف ��ال
البوم �صور لهم ولعائلتهم يحمل
ال� ��ذك� ��ري� ��ات اجل �م �ي �ل��ة و امل ��زي ��د
م��ن ال��ور���ش امل�م�ت�ع��ة ال �ت��ي جتذب
الأطفال .
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نا�شئة ال�شارقة تطلق خمترب املهارات بـ  21فعالية لرفد الدولة بالعقول املتميزة وترعى �أ�صحاب املواهب واملبدعني
•• ال�شارقة -الفجر:

ر�ؤي��ة نوعية جت�سدها فعاليات نا�شئة ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة رب��ع قرن
ل�صناعة القادة واملبتكرين من خالل �إطالقها "خمترب املهارات" يف برنامج
�صيفي متكامل الأدوات يف �شموليته لبناء خمرجات متميزة تواكب خطط
امل�ؤ�س�سة وت�شهد مراحل متنوعة ت�ساعد يف رعاية �أ�صحاب املواهب واملبدعني
والتي تتزامن مع انطالقة فعاليات "�صيفك ويانا".
فكـــرة الربنامج ال�صيفـــي "خمترب املهارات" الذي رفع ومع اليوم الأول �شعار
اكتمال العدد يف ظل االقبال على الت�سجيل يف فعالياته ر�ؤيته كمبادرة نوعية
لإلهام النا�شـــئة ودعمهم يف رحلة اكت�شـــاف قدراتهم وا�ســـتثمارها وذلك عرب
امل�شـــاركة فـــي جمموعة من الربامج التي مت ت�صميمها وفقـــا الحتياجات

واهتمامات هذه الفئة العمرية لتحمل عنوان ( حيث تلتقي املهارة باملتعة).
جرى ت�صميم هيكلة املخترب لتنا�سب �أجيال الدولة الواعدين واملبدعني
من خالل م�سارات ت�شمل خم�سة حماور هي املخترب الفني واملهني وخمترب
العلوم والتكنولوجيا وخمترب الفنون وا�ستديو النا�شئة وخمترب امل�سرح
والتي ت�أخذ يف االعتبار �سعي م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين
لتهيئة �أف�ضل ظروف الرعاية والتمكني وتوجيه طاقات النا�شئة نحو حتقيق
التنمية ال�شاملة للوطن يف امل�ج��االت القائمة على التكنولوجيا والفنون
والتخ�ص�صات املهنية.
وي�سعى خمترب امل�ه��ارات من جملة �أه��داف��ه يف �إر��س��اء العديد من الأهداف
واملتمثلة يف رف��د ال��دول��ة بالعقول املتميزة و�أ��ص�ح��اب امل�ه��ارة وت��وف�ير بيئة
منا�سبة لتلبية اهتمامات النا�شئة يف مكان واحد ف�ضال عن متكني النا�شئة

وتوجيههم نحو التميز والو�صول �إىل اكت�شاف ودعم املوهوبني يف خمتلف
املجاالت.
وتت�ضمن �أجندة خمترب امل�ه��ارات والتي �ستعقد على م��دى خم�سة �أ�سابيع
متوا�صلة بتنظيم  21فعالية تتوزع يف حماور املخترب اخلم�سة والتي �ستقام
يف مركز نا�شئة ال�شارقة بعد �أن جرى تهيئة البيئة املنا�سبة لتنظيم االجندة
والتي �صممت لتنه�ض بقدرات �أبناء الوطن يف خمتلف العلوم ومتكينهم
من التعامل مع التقنيات اجلديدة والرائدة وتطوير قدراتهم عرب حلول
مبتكرة من خ�لال توظيف تلك املختربات احلديثة والرامية �إىل متكني
امل�شاركني من فر�ص التعلم التطبيقي حتت �إ�شراف متخ�ص�صني من ذوي
خربة عالية متمر�سني يف تخ�ص�صاتهم.
و�سيتلقى امل�شاركون يف خمترب املهارات العديد من العلوم املتقدمة والربامج

التطبيقية والتي تتوافق مع �أهداف كل خمترب حيث �سيقدم خمترب العلوم
والتكنولوجيا الطائرات ب��دون طيار والروبوتات وبرنامج الزراعة املائية
والهند�سة ثالثية الأبعاد.
فيما يقدم خمترب التدريب الفني واملهني �شرحا يف جمال �صيانة املحركات
و�صناعة الفخاريات و�صناعة الراديو و�صناعة اخلناجر.
�أم��ا خمترب الفنون ف�سيقدم ف��ن ال�ت�يراري��وم وف��ن ال �ت�يرازو وف��ن الريزن
ومهارات فنية متعددة فيما �سيعمل ا�ستديو النا�شئة على تقدمي املحتوى
املرئي و املحتوى امل�سموع و�أفالم الهاتف املحمول والر�سوم املتحركة ثالثية
الأبعاد و الت�صوير الفوتوغرايف.
ويخ�ص�ص خمترب امل���س��رح مل�ج��االت تتعلق ب��ال��دي�ك��ور امل�سرحي والإ�ضاءة
امل�سرحية والتقنيات واملكياج امل�سرحي والأزياء امل�سرحية والإك�س�سوارات.
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قبول  433طبيبا متدربا �ضمن برامج دائرة ال�صحة � -أبوظبي للتعليم الطبي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت دائ��رة ال�صحة �أبوظبي عن قبول  433طبيباً متدرباً يف تخ�ص�صات
ط��ب الإق��ام��ة وال��زم��ال��ة وط��ب الأ��س�ن��ان وال�صيدلة ال�سريرية �ضمن برامج
الدائرة للتعليم الطبي وبزيادة تقدر بـ 28%مقارنة بالعام املا�ضي وبذلك
ي�صل عدد املتدربني احلاليني يف الربنامج �إىل  767متدرباً.
وطورت دائرة ال�صحة �أبوظبي منظومة متميزة لربامج التعليم الطبي ت�شمل
�شروطاً جديدة للت�سجيل يف الربامج ت�ضمن �إتاحة فر�ص تدريبية جلميع
املتقدمني من مواطني دول��ة االم��ارات واخلريجني من املقيمني يف الدولة
واخلريجني من جامعات خارج الدولة .وبعد مراجعة كافة الطلبات مت قبول
 125طبيباً مواطناً و� 109أطباء ينتمون لأكرث من  28جن�سية خمتلفة
بطاقة ا�ستيعابية  237مقعدا تدريبيا لهذا العام.

وقدمت الدائرة برامج طب االمتياز مب�شاركة فعالة من القطاع احلكومي
واخلا�ص حيث مت قبول 196متدرب امتياز مقارنة بـ 126متدربا العام
املا�ضي بزيادة تقدر بـ.34%
وان�ضم ك��ل م��ن م�ست�شفى دان��ة االم ��ارات و"يف ب��ي ا�س" للرعاية ال�صحية
وجمموعة م�ست�شفيات ميديكلينك وجمموعة �إن �إم �سي للرعاية ال�صحية
ل�برام��ج التعليم ال�ط�ب��ي وت��وف��رت م�ق��اع��د ت��دري�ب�ي��ة يف ط��ب االم�ت�ي��از تلبي
احتياجات القطاع ال�صحي يف �إمارة �أبوظبي.
وقال الدكتور را�شد عبيد ال�سويدي املدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة
ال�صحية يف دائرة ال�صحة �أبوظبي" :توا�صل دائرة ال�صحة �أبوظبي جهودها
ال�ستقطاب املزيد من الكفاءات الوطنية والعاملية �إىل القطاع ال�صحي من
خالل توفري الربامج التعليمية والتدريبية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية
وت�سهم الكفاءات واخلربات املتميزة �إىل جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية

حتتية متطورة ومنظومة رعاية �صحية متقدمة يف حتقيق �أه��داف الدائرة
القائمة على تر�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة رائ��دة للرعاية ال�صحية على
م�ستوى العامل ".و�أ� �ض��اف ال�سويدي" :نحر�ص يف ال��دائ��رة على موا�صلة
التعاون والعمل جنباً �إىل جنب مع من�ش�آت الرعاية ال�صحية يف القطاعني العام
واخلا�ص يف الإم��ارة ل�ضمان توافر خدمات الرعاية يف خمتلف التخ�ص�صات
وت�سهيل الو�صول �إليها لكل من يحتاجها من �أفراد املجتمع .لقد قمنا م�ؤخراً
ب�إ�ضافة تخ�ص�صات جديدة يف طب املجتمع وطب الطوارئ � -أطفال وطب
الروماتيزم  -الأطفال وبرنامج طب االمرا�ض املعدية يف م�ست�شفى مدينة
ال�شيخ �شخبوط الطبية وم�ست�شفى توام والعيادات اخلارجية التابعة ل�شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية – �صحة� ،إ�ضافة �إىل توفري مزيد من الفر�ص
التدريبية لربامج طب الإقامة حيث مت اعتماد برنامج طب الأطفال وبرنامج
ط��ب الن�ساء وال ��والدة يف م�ست�شفى دان��ة االمارات ".وي��وف��ر ال�برن��ام��ج هذا

 % 50خ�صما للمواطنني امل�ستفيدين من املنافع االجتماعية واملتقاعدين و�أ�صحاب الهمم

العام  32تخ�ص�صاً يف الطب مقارنة بـ 28تخ�ص�صا العام املا�ضي يف ثمانى
م�ؤ�س�سات معتمدة للتدريب املتقدم وتت�ضمن التخ�ص�صات :اجلراحة العامة،
طب الباطنية ،طب الطوارئ ،طب التخدير ،طب العيون ،طب جراحة الأنف
والأذن واحلنجرة ،طب الأ�سرة ،طب الأطفال،طب �أمرا�ض الن�ساء والوالدة،
الطب النف�سي ،طب الأمرا�ض اجللدية ،طب جراحة امل�سالك البولية،وطب
الأ�شعة ،ف�ض ً
ال عن عدد من تخ�ص�صات الزمالة للتخ�ص�صات الطبية الدقيقة
كربنامج زمالة طب الأورام وط��ب الروماتيزم وط��ب �أم��را���ض ال��دم وزمالة
حديثي ال��والدة و�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض الكلى و�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
�إىل جانب الربامج التخ�ص�صية يف طب الأ�سنان كطب �أ�سنان الأطفال وطب
تقومي الأ�سنان وطب التعوي�ضات ال�سنية ومت توفري  10مقاعد تدريبية يف
برنامج ال�صيدلة ال�سريرية يف كل من مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية ومدينة
ال�شيخ خليفة الطبية وم�ست�شفى توام وم�ست�شفى كليفالند كلينيك �أبوظبي.

«التداوي ال�صحية» بدبي تطلق مبادرة لتخفيف �أعباء العالج على غري امل�ؤمنني �صحيا
•• دبي-الفجر:

�أطلقت جمموعة التداوي للرعاية ال�صحية يف دبي مبادرة �إن�سانية
ال�ستقبال احل��االت املر�ضية غري امل�ؤمن عليها �صحيا ،وعالجها
بتخفي�ض  50%م��ن كلفة اخل��دم��ات ال�صحية .وق��ال مروان
�إبراهيم حاجي نا�صر رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة التداوي �إن
املبادرة ت�ستهدف احلاالت املر�ضية التي ال حتمل ت�أمينا �صحيا من
خمتلف اجلن�سيات ،كما ت�ستهدف املواطنني امل�ستفيدين من املنافع
االجتماعية وامل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن القطاعني احل�ك��وم��ي واخلا�ص،
بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب الهمم وكبار املواطنني ،بتخفي�ض كلفة
العالج بن�سبة  .50%و�أو�ضح �أن هذه املبادرة ت�أتي انطالقا من

نهج املجموعة القائم على �أن "اجلميع ي�ستحق احل�صول على
رعاية �صحية عالية اجلودة ،وفق املعايري الطبية العاملية ،مبا يف
ذلك الفئات غري القادرة على حتمل كلفة العالج" م�شريا اىل �أن
"املجموعة ملتزمة مبعايري اجلودة �سعيا لدعم جهود الدولة يف
�أن يكون املجتمع معافى من الأمرا�ض".
وذك��ر م��روان نا�صر �أن املجموعة ت�ستقبل املر�ضى يف م�ست�شفاها
ومراكزها ال�صحية وتقدم لهم كافة اخلدمات الطبية التخ�ص�صية
مب��ا يف ذل��ك الفح�ص الطبي وال���ص��ور اال�شعاعية واالختبارات
ال�صحية ،بالر�سوم املخف�ضة وفق حالة كل مري�ض .و�أكد �أن هذه
امل�ب��ادرة ت�أتي للتخفيف من �أع�ب��اء نفقات ال�ع�لاج ،وتي�سري حياة
املر�ضى وا�سعادهم� ،سريا على نهج دبي ودولة الإم��ارات يف ا�سعاد

ل�ضمان متتع املجتمع بحياة كرمية و�آمنة

باقة من اخلدمات االجتماعية
تقدمها اجتماعية مليحة
•• ال�شارقة-الفجر:

يقدم فرع دائرة اخلدمات االجتماعية
يف م �ن �ط �ق��ة م �ل �ي �ح��ة؛ � �س �ل �� �س �ل��ة من
اخل ��دم ��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة وامل �ت �م �ث �ل��ة يف
خ ��دم ��ات امل �� �س ��اع ��دات االجتماعية
وال ��رع ��اي ��ة واحل �م��اي��ة االجتماعية
وخ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
امل� �ب ��ادرات التمكينية الأخ� ��رى التي
يقدمها الفرع بالتعاون مع ال�شركاء
م��ن امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
و�أفراداً من املجتمع.
و�أك��د الدكتورعبد اهلل الكتبي مدير
ف� ��رع م �ل �ي �ح��ة� ،أن اخل� ��دم� ��ات التي
يقدمها الفرع كن�سخة من اخلدمات
مكملة لباقي خدمات دائرة اخلدمات
االج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى �إم � ��ارة
ال�شارقة ،الفتاً �إىل �أن��ه يتم التدخل
ال�ع��اج��ل وت ��أم�ين اح�ت�ي��اج��ات الأ�سرة
ب�شكل ط��ارئ ،ل�ضمان متتعها بحياة
ك��رمي��ة و�آم �ن��ة ،حيث ي�ت��وىل الفريق
امل �ي��داين تو�صيل امل���س��اع��دة العاجلة
خ�لال وق��ت قيا�سي ،بعد الت�أكد من
احلالة وا�ستحقاقها للم�ساعدة.
ك �م��ا ي �ق��وم ال �ف��رع ب�ت�ح��دي��ث بيانات
احلاالت امل�ستفيده ب�شكل دوري.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ساعدات االجتماعية
تقدم لفئات متنوعة ت�شمل �أ�صحاب
ال��دخ��ل املنخف�ض وع��دمي��ي الدخل،
وكبار املواطنني الذين يحتاجون �إىل
رع��اي��ة منزلية ،وبع�ض الفئات التي
حت�ت��اج �إىل ت��دخ��ل ع��اج��ل ،بالإ�ضافة
�إىل دعم الأ�سر املنتجة ،وتر�شيحهم
والبحث عن فر�ص لدعمها وت�سويق
م �ن �ت �ج��ات �ه��ا وت��روي �ج �ه��ا م ��ن خالل
امل�ع��ار���ض ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�س�ؤ�س�سات
احلكومية الأخ ��رى ،لتعزيز الدخل
امل � ��ادي ورف� ��ع امل �� �س �ت��وى االقت�صادي
ل �ت �ل��ك الأ� � �س � ��ر ،ح �ي��ث ي �ت��م تدريب
وت�أهيلها على الإن �ت��اج امل �ن��زيل ،عرب
منظومة متكاملة للتدريب والت�أهيل
وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى حت �� �س�ي�ن منتوجات
وخدمات ذات ج��ودة تلبي احتياجات
ال�سوق املحلي ،وكذلك �إتاحة الفر�ص
لت�سويق تلك املنتجات ع�بر تنظيم
امل�ع��ار���ض الداخلية� ،أو معار�ض يتم
تنظيمها يف م�ؤ�س�سات خارجية �إ�ضافة
�إىل امل�شاركات يف املنا�سبات والفعاليات
االجتماعية.

مبادرات داعمة
كما متكن الفرع من توفري مبادرات
داع� � �م � ��ة مل �� �س �ت �ف �ي ��دي امل� ��� �س ��اع ��دات
االجتماعية والتي متثلت يف الت�أهيل
وال �ت ��دري ��ب ،وب �ط��اق��ات "الب�شامة"
ال � �� � �ص� ��ادرة م� ��ن ج �م �ع �ي��ة ال�شارقة
التعاونية� ،إ�ضافة �إىل بطاقة "�سند
امل�صرفية" وغ�ي�ره��ا م��ن امل �ب ��ادرات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة خ�ل�ال امل�ن��ا��س�ب��ات كاملري
ال��رم���ض��اين �أو ف��رح��ة عيد �أو اليوم
ال �ع��امل��ي ل �ل �م �� �س��ن ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل
اللقاءات املجتمعية بني الأخ�صائيني
واحلاالت امل�ستفيدة من �أجل تلطيف
الأج��واء من خ�لال تقارب �أفكار بني
احل� � ��االت واالخ �� �ص��ائ �ي�ي�ن وم�شوار
للنقل اخلا�ص
احلماية والرعاية
وي �ع �م��ل ال� �ف ��رع ع �ل��ى حت �ق �ي��ق ر�ؤي� ��ة
الدائرة نحو توفري احلماية للفئات
امل�ست�ضعفة وامل�ه�م���ش��ة م��ن فاقدي
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن الأطفال
وك �ب��ار ال���س��ن وذوي الإع��اق��ة وامل ��ر�أة
املعنفة ،وحمايتهم من املخاطر التي
يتعر�ضون لها ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
الرعاية مبختلف �أنواعها كالرعاية
املكثفة واملنتظمة والزيارات املنزلية،
ع�ل�اوة ع�ل��ى ب��رام��ج �أن��دي��ة الأ�صالة
امل �خ �� �ص �� �ص��ة لأع �� �ض��ائ �ه��ا م ��ن كبار
املواطنني ،حيث يتميز نادي الأ�صالة
بطابع تثقيفي ترفيهي واجتماعي،
ح�ي��ث ا�ستقطب ال �ن��ادي ح ��وايل 56
م �ن �ت �� �س �ب �اً ،يف ف �ع��ال �ي��ات��ه و�أن�شطته
املتنوعة ك��ال��رح�لات وال��زي��ارات �إىل
�أم��اك��ن �سياحية وترفيهية وغريها
من الأن�شطة االجتماعية واللقاءات
ب�ي�ن ك �ب ��ار ال �� �س��ن م �ن��ذ ب ��داي ��ة عام
 2022حتى يونيو.

التكامل املجتمعي
وت �ت �م �ث��ل خ ��دم ��ات خ ��دم ��ة املجتمع
بفرع ملحية ،يف اخلدمات التطوعية
والتثقيف االج�ت�م��اع��ي ،حيث يتوىل
الق�سم املعني بالتطوع وامل�س�ؤولية
امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة؛ م� �ه� �م ��ة ا�ستقطاب
امل �ت �ط��وع�ي�ن م ��ن �أف� � � ��راد املجتمعي
والطلبة ،وفقاً لنظام التطوع العام
�أو املتخ�ص�ص وتنظيمه ون�شر ثقافته
بني �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته .حيث
ب�ل��غ ع��دد امل�ت�ط��وع�ين خ�ل�ال الن�صف
الأول م� ��ن ال � �ع� ��ام احل � � ��ايل 258
متطوعاً ،وطرح  11فر�صه تطوعية
ع�بر من�صة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ت�ط��وع ،من
ق�ب��ل اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف مدينة
مليحة� ،سعياً خللق بيئة تنظيمية
�أكرث مرونة ت�سهم يف تعزيز امل�شاركة
املجتمعية والعمل التطوعي بالتعاون
مع اجلهات احلكومية يف املنطقة� ،إىل
ج��ان��ب ب��رام��ج امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية
وال� �ت ��ي ت�ت�م�ث��ل يف ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ب ��ادرات
ال�ت��ي ت�خ��دم امل�ج�ت�م��ع ب��ال���ش��راك��ة مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،من
�أجل تنفيذ املبادرات والأن�شطة التي
ت�خ��دم املجتمع وت �ع��ود عليه بالنفع
وال� �ف ��وائ ��د ،ت �ع��زي��زاً ل�ق�ي��م التكافل
وال �ت �م��ا� �س��ك امل �ج �ت �م �ع��ي ب�ي�ن �أف � ��راد
املجتمع وم�ؤ�س�ساته..
كما يقدم ق�سم التثقيف االجتماعي
بالفرع باقة من الربامج التثقيفية
االج�ت�م��اع�ي��ة والأ� �س��ري��ة والوقائية
والإمن��ائ�ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل الربامج
ال� �ت ��وع ��وي ��ة ت� �ه ��دف �إىل ا�ستقرار
الأ��س��رة واملجتمع ،من خ�لال تقدمي
املحا�ضرات وال��ور���ش التثقيفية من
�أجل غر�س القيم الأخالقية النبيلة
والوقاية واحلماية التوعية الهادفة
والربامج التثقيفية.

املواطنني واملقيمني.
وت��اب��ع "ن�ضع راح��ة امل��ر��ض��ى دائ � ًم��ا امل�ضي على ر�أ� ��س �أولوياتنا،
وخ�ص�صنا ك��اف��ة امل ��وارد للح�صول على �أح��دث امل�ع��دات الطبية،
وت��وف�ير �أف�ضل اخل�ب�رات الطبية ل�ضمان تقدمي رع��اي��ة �شاملة
م��ن ال��درج��ة الأوىل" م�شريا اىل �أن "خدمات من�ش�آت التداوي
ال�صحية ،تطبق كافة معايري الراحة للمري�ض وعائلته ،ليح�صلوا
على (رفاهية الرعاية ال�صحية)" .ي�شار �إىل �أن جمموعة التداوي
ال�صحية ،هي جمموعة وطنية� ،أ�س�سها املواطن م��روان �إبراهيم
ن��ا��ص��ر ،لتوفري ك��اف��ة خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية التخ�ص�صية،
حتت �سقف واحد ،وهي من�ش�أة معتمدة من قبل اللجنة الدولية
امل�شرتكة ،يف معايري اجلودة والتكنولوجيا و�سالمة املر�ضى.

�صحة دبي توقع مذكرة تفاهم مع فيزا يف
جمال ال�سياحة ال�صحية
•• دبي-وام:

وق �ع��ت ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي مذكرة
تفاهم مع �شركة "فيزا" املتخ�ص�صة
يف جم��ال املدفوعات الرقمية بهدف
تعزيز القدرة التناف�سية لدبي كوجهة
مثالية لل�سياحة ال�صحية.
وق ��ع امل ��ذك ��رة ال��دك �ت��ور م � ��روان املال
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ق �ط��اع التنظيم
ال �� �ص �ح��ي يف ه �ي �ئ��ة ال �� �ص �ح��ة بدبي
وال� ��دك � �ت� ��ورة � �س �ع �ي��دة ج �ع �ف��ر نائبة
ال��رئ�ي����س الأول ملجموعة "فيزا" يف
منطقة جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي.
ووف� �ق� �اً ل �ل �م��ذك��رة ��س�ت�ع�م��ل ال�شركة
بالتعاون مع �شركائها يف البنوك على
ت��زوي��د حاملي البطاقات مبجموعة
م ��ن اخل �� �ص ��وم ��ات احل �� �ص��ري��ة على
اخلدمات الطبية التي يقدمها �أع�ضاء
جتربة دبي ال�صحية " "DXHمن
خ�لال امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين لل�سياحة
ال�صحية  www.dxh.aeبحيث
يتمكن ح��ام�ل��و ب�ط��اق��ات "فيزا" من
الإختيار بني جمموعة من اخلدمات

والإج ��راءات الطبية وحجز املواعيد
م ��ع الأط � �ب � ��اء وت �خ �ط �ي��ط م�سارات
رحالتهم العالجية.
و�سيتم تنفيذ املذكرة على مرحلتني
ت���س�ت�ه��دف امل��رح �ل��ة الأوىل حاملي
ب �ط��اق��ات "فيزا" م��ن دول ��ة الكويت
ل ل��إ� �س �ت �ف ��ادة م ��ن خ �� �ص��وم��ات على
اخلدمات يف  6عيادات وم�ست�شفيات
يف دول� ��ة الإم � � ��ارات وه ��ي م�ست�شفى
ال� ��زه� ��راء وم���س�ت���ش�ف��ى "�آدم فيتال
"وم�ست�شفى الأع� ��� �ص ��اب والعمود

ال� �ف� �ق ��ري وم �� �س �ت �� �ش �ف��ى "برجيل"
وم�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب
وم�ست�شفى "كينجز كوليدج".
وت���س�ت�ه��دف امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة تقدمي
اخل�صومات حلاملي بطاقات "فيزا"
يف ال �ب �ل��دان الأخ � ��رى ب�ح�ي��ث تغطي
جميع امل�ست�شفيات والعيادات التابعة
مل �ج �م��وع��ة جت ��رب ��ة دب � ��ي ال�صحية
" ."DXHك�م��ا �سيتم ال�ع�م��ل مع
وك �ل��اء ال �� �س �ف��ر و� �ش��رك��ات الطريان
ومقدمي خدمات ال�ضيافة للح�صول
ع� �ل ��ى ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن اخل� ��� �ص ��وم ��ات
والعرو�ض الأخرى.
و�أك� ��د ال��دك �ت��ور م� ��روان امل�ل�ا �أهمية
ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة ال �ت��ي ت� ��أت ��ي �ضمن
اخل �ط��ط واجل� �ه ��ود امل �� �س �ت �م��رة التي
تقوم بها الهيئة لبناء �آفاق رحبة من
ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والعاملية
لتعزيز قدرة دبي وتناف�سيتها العاملية
ك��وج �ه��ة م �ث��ال �ي��ة ل �ط��ال �ب��ي العالج
واال� �س �ت �� �ش �ف��اء .و�أ�� �ش ��ار �إىل الربامج
الفاعلة ال�ت��ي تتبناها دب��ي لتن�شيط

ح��رك��ة ال�سياحة ال�صحية بالتعاون
م��ع �شركائها اال�سرتاتيجيني والتي
�ساهمت خالل العام املا�ضي 2021
يف ا�ستقطاب � 630ألف �سائح �صحي
دويل بلغت نفقاتهم الطبية حوايل
 730مليون درهم وهي �أرقام قيا�سية
يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي مير
بها ال�ع��امل ب�سبب جائحة "كوفيد-
"19والتي �أل�ق��ت بظاللها ال�سلبية
على خمتلف القطاعات احليوية مبا
فيها القطاع ال�صحي .و�أعرب الدكتور

املال عن ثقته بالنتائج الإيجابية التي
�ستحققها مذكرة التفاهم مع �شركة"
فيزا" ودورها يف دعم وتن�شيط حركة
ال�سياحة ال�صحية لدبي ملا توفره من
خ�صومات وم��زاي��ا متعددة للمر�ضى
م��ن خمتلف دول ال �ع��امل ومتكينهم
من الإ�ستفادة من اخلدمات الطبية
ذات اجلودة العالية مبختلف املن�ش�آت
ال�صحية الإم ��ارة .م��ن جانبها قالت
ال ��دك� �ت ��ورة � �س �ع �ي��دة ج �ع �ف��ر �إن هذه
امل ��ذك ��رة الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م ��ع هيئة
ال�صحة بدبي �ستزيد من جاذبية دبي
كوجهة مف�ضلة لل�سياحة ال�صحية
ال �ع��امل �ي��ة وم� ��رك� ��زاً مل ��راف ��ق الرعاية
ال�صحية من الدرجة الأوىل ..م�شرية
�إىل �أن ه��ذا ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي
الأول م��ن ن��وع��ه �سيعمل على و�ضع
ال�صحة �ضمن �أولوياتنا والت�أكد من
�أن ح��ام �ل��ي ب �ط��اق��ات "فيزا" لدينا
مي�ك�ن�ه��م الإ� �س �ت �ف��ادة م��ن خ�صومات
ح�صرية على اخلدمات الطبية عالية
اجلودة وكذلك التمتع باملزايا املقدمة
من �أع�ضاء جتربة دبي ال�صحية.

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تعلن عن
الفائزين باجلوائز اخلا�صة ملو�سم الطبيعة
•• دبي -وام:

�أعلنت الأم��ان��ة العامة جلائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ال��دول�ي��ة للت�صوير ال�ضوئي ع��ن ال�ف��ائ��زي��ن باجلوائز
اخلا�صة للدورة الـ  11للجائزة والتي حملت عنوان "الطبيعة"
حيث �شهدت تقدمي  3فئات من اجلوائز اخلا�صة هي "جائزة
�صناع املحتوى الفوتوغرايف" و"جائزة ال�شخ�صية وامل�ؤ�س�سة
الفوتوغرافية الواعدة" بجانب "اجلائزة التقديرية" التي
مت�ن��ح للم�صورين ال ��ذي ��س��اه�م��وا ب�شكل �إي �ج��اب��ي يف �صناعة
الت�صوير الفوتوغرايف.
وف��از ب��اجل��ائ��زة التقديرية ل �ل��دورة ال �ـ  11امل���ص��ور الأمريكي
"كورت مو�شلر" نظرا ملا قدمه خالل م�سريته كمحرر لل�صورة
الفوتوغرافية املطبوعة وااللكرتونية وما �أ�ضافه كمحرر �صور
للق�ص�ص والروايات الفوتوغرافية التي ن�شرت يف اجلهات التي
عمل حيث ق��دم مثاال مرموقا ل�ل��دور امل�ح��وري ال��ذي ي�ضيفه
العاملون خلف الكوالي�س �إىل �صناعة ال�صورة.
�أما "جائزة ُ�ص ّناع املحتوى الفوتوغرايف" فقد منحت للم�صور
وامل ��ؤث��ر ال�ك��وي�ت��ي م��اج��د ��س�ل�ط��ان ال��زع��اب��ي ال�ن��ا��ش��ط تعليميا
ومعرفيا على �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تقدمي حمتوى

خا�ص بالت�صوير وكيفية �إنتاج املحتوى لأغلب املن�صات ال�شهرية
بعد �أكرث من  20عاما ق�ضاها يف جمال ت�صوير احلياة الربية
وتوثيق امل�شاريع اخلريية يف �إفريقيا.
ومنحت "جائزة ال�شخ�صية الفوتوغرافية الواعدة" للم�صور
"تورجوي �شودري" من بنغالدي�ش الباحث وراوي الق�ص�ص
الب�صرية و�صاحب امل�شاريع الفنية طويلة الأم��د واملخت�صة
بتاريخ احل��روب وال���ص��راع��ات واجل�غ��راف�ي��ا ال�سيا�سية وحقوق
الإن�سان والق�ضايا االجتماعية.
و�أع��رب �سعادة علي خليفة بن ثالث الأم�ين العام للجائزة عن
�سعادته بالإعالن عن الفائزين باجلوائز اخلا�صة لهذه الدورة
والذين جنحوا يف تقدمي �إ�سهامات فوتوغرافية م�ؤثرة ومعا�صرة
تالم�س الق�ضايا ذات الأول��وي��ة لل�شعوب والأمم وت�ه��دف من
مي �أمثلة
خالل تقدمي التكرمي لهذه ال�شخ�صيات املميزة لتقد ِ
مرموقة حتتذى يف م��دى عطائها ل�صناعة الت�صوير العاملية
ودعمها لكل امل�صورين املهتمني من كافة �أرجاء العامل.
وق��ال �إن ت�ك��رمي امل�ب��دع�ين يف ال�ف�ئ��ات ال�ث�لاث لهو م��ن �صميم
ر��س��ال��ة اجل��ائ��زة امل�ستلهَمة م��ن فكر �سم ّو ال�شيخ ح�م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي راعي اجلائزة يف دعم
الفنون وت�شجيع الإب ��داع الثقايف وامل�ع��ريف ودف��ع عجلة العمل

واالكت�ساب والإجن ��از ،مبديا �سعادته بوجود �شخ�صية عربية
م�ؤثرة يف جمتمعات امل�صورين يف ال�شرق الأو�سط �ضمن قائمة
الفائزين ما يدل على زخم "ب�شائر اخلري" على �صعيد القامات
الفوتوغرافية العربية ونطمح ال�ستثماره وتو�سيع دوائر انت�شاره
ليحجز مكانه على خارطة �صناعة الت�صوير الدولية.
وتوجه امل�صور الأمريكي "كورت مو�شلر" ال��ذي فاز باجلائزة
التقديرية بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دب��ي راع��ي اجل��ائ��زة على تكرمي م�سريته
و��س�ل��ط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة ال �ك�برى ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا "هيبا"
ملجتمعات امل�صورين ولفن الت�صوير على م�ستوى العامل ،ون�صح
امل�صورين باملزيد من الت�أين وال�صرب وتوظيف ذلك يف القراءة
والإن���ص��ات واالكت�ساب امل�ع��ريف وامل �ه��اري وال�ت��دري��ب على و�ضع
�أنف�سهم يف املكان والوقت املنا�سبني.
من جانبه �أكد امل�صور وامل�ؤثر الكويتي ماجد �سلطان الزعابي �أن
امل�سابقة �أكرب بكثري من جمرد م�سابقة تقليدية  ..معتربا �أنها
"م�ؤ�س�سة ت�ضج ن�شاطا وحياة طوال العام" ،فيما �أفاد "تورجوي
ترويج لفن
�شودري" من بنغالدي�ش �أن ما تقدمه "هيبا" من
ٍ
الت�صوير ودع��م للم�صورين من جميع �أنحاء العامل يفوق كل
التوقعات ..معربا عن فخره بفوزه ب�إحدى جوائزها اخلا�صة.
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ليبيا ..ع�صابات الهجرة غري ال�شرعية تكثف ن�شاطها
•• طرابل�س-وكاالت

10

ا� �س �ت �غ�لاال حل��ال��ة االن� �ف�ل�ات الأم� �ن ��ي يف غرب
وجنوب ليبيا ،عاودت ع�صابات التهريب تكثيف
ن�شاطها يف قذف املهاجرين غري ال�شرعيني يف
رحالت غري �آمنة باجتاه �أوروب��ا ،حمملة �إياهم
ب�أحالم تنتهي بهم يف الغالب يف قعر البحر �أو
بال�سقوط ب�أيدي الدوريات الأمنية.
ونتيجة لذلك ،ك َّثف خفر ال�سواحل الأوروبي
من ناحيته دورياته يف البحر الأبي�ض املتو�سط
ملنع دخول املهاجرين ،فيما �أعاد خفر ال�سواحل

الليبي ع�ل��ى م ��دار الأ� �س �ب��وع ،مب���ش��ارك��ة زوارق
�إي �ط��ال �ي��ة� ،أك �ث�ر م��ن  500م�ه��اج��ر انطلقوا
من �شواطئ ليبية ،ومت و�ضعهم يف مع�سكرات
بطرابل�س.و�أغلب املهاجرين من ت�شاد وال�سودان
وم�صر والنيجر وتون�س ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
دول جنوب ال�صحراء ،حيث تتوا�صل اجلهات
امل�س�ؤولة مع �سفارات الدول ال�ستالم رعاياهم.
ووف��ق رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الداخلية بـمجل�س
النواب الليبي� ،سليمان احلراري ،ف�إن التقارير
الواردة �إىل اللجنة تفيد بتزايد �أن�شطة تهريب
امل�ه��اج��ري��ن ب��درج��ة ي �ل��زم م�ع�ه��ا زي ��ادة اجلهود

ملكافحة الع�صابات الإجرامية.
و�أعلنت منظمة الهجرة الدولية يف بيان لها،
�إع ��ادة � 4آالف و� 461شخ�صا �إىل ليبيا منذ
يناير.وقالت املنظمة� ،إن ه��ؤالء املهاجرين مت
اعرتا�ضهم و�سط البحر ،م�شرية �إىل �أن 114
مهاجرا لقوا حتفهم خ�لال ال�ف�ترة املذكورة،
فيما ف�ق��د االت �� �ص��ال بـ� 436آخ��ري��ن ،وه��م يف
عداد املفقودين.ويعلق املحلل ال�سيا�سي الليبي
�سلطان الباروين لـ”�سكاي نيوز عربية” على
�أ�سباب هذه الزيادة الالفتة يف ن�شاط ع�صابات
الهجرة ،ب�أن غياب الأمن �أعطى م�ساحة كبرية

ل�ه��ذه ال�ع���ص��اب��ات لفعل م��ا يحلو لها.و�أجرت
�إيطاليا �أج��رت �سل�سلة ل�ق��اءات م��ع امل�س�ؤولني
يف ليبيا لتكثيف العمل �ضد تهريب املهاجرين
ب�ع��د و� �ص��ول رح�ل�ات �إىل �إي �ط��ال �ي��ا واليونان،
فيما و�صلت الطاقة اال�ستيعابية داخ��ل مراكز
املهاجرين �إىل �أق�صاها ،وفق الباروين.
وي�ضيف �أن املك�سب ال�سريع الكبري من املغريات
لهذه الع�صابات التي كونت ثروات �ضخمة من
عملها يف ليبيا ،حتى �أن تقارير ت�ؤكد �أن ع�صابات
�إفريقية ومن عدة دول �أخرى نقلت ن�شاطها �إىل
ليبيا لال�ستفادة من هذا الو�ضع.

يوم حداد وطني على �ضحايا املنتجع ال�سياحي يف كرد�ستان

تركيا ترف�ض اتهامات هجوم �شمال العراق ..ال تقعوا يف «الفخ»
•• عوا�صم-وكاالت

رف�ضت احلكومة الرتكية ،على ل�سان
وزي��ر اخلارجية ،االتهامات املوجهة
ل �ه��ا ب �ت �ن �ف �ي��ذ � �ض��رب��ة �أودت بحياة
مدنيني يف �شمال العراق ،بينما دانت
ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة “الهجوم
الرتكي».
وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود
��ش��اوي����ش �أوغ �ل��و �أم ����س اخل�م�ي����س �إن
بالده مل تنفذ �أي هجمات ت�ستهدف
املدنيني يف حمافظة دهوك العراقية،
حيث �أ�سفرت �ضربة جوية عن مقتل
ثمانية و�إ�صابة  23الأربعاء ،م�ضيفا
�أن ال �� �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة ي �ج��ب �أال
ت�سقط يف هذا “الفخ».
ورف �� �ض��ت ت��رك�ي��ا الأرب� �ع ��اء اتهامات
م�س�ؤولني عراقيني وو��س��ائ��ل �إعالم
ر��س�م�ي��ة ب ��أن �ه��ا ن �ف��ذت ال �ه �ج��وم على
منتجع جبلي يف دهوك.
وا��س�ت��دع��ى ال �ع��راق ال�سفري الرتكي
يف ب� �غ ��داد ب �� �ش ��أن ال �ه �ج ��وم ،وقالت
وكالة الأنباء الر�سمية العراقية �إن
احلكومة �ست�ستدعي القائم بالأعمال
يف �أنقرة.
وق ��ال ��ش��اوي����ش �أوغ �ل��و ل�ق�ن��اة ت ��ي�.آر.
ت � ��ي الإخ � � �ب� � ��اري� � ��ة احل� �ك ��وم� �ي ��ة �إن
ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت�رك �ي��ة يف
العراق ت�ستهدف دائما حزب العمال
ال�ك��رد��س�ت��اين امل �ح �ظ��ور ،م�ضيفا �أن
الهجوم على دهوك نفذه �إرهابيون.

ومن ناحيته دان �أمني العام جلامعة
ال��دول العربية “الهجوم الرتكي”
ال� ��ذي ا� �س �ت �ه��دف م�ن�ت�ج�ع�اُ �سياحياُ
مبدينة دهوك العراقية.
ودع��ت اجل��ام�ع��ة العربية تركيا �إىل
�إع � � ��ادة ح �� �س��اب��ات �ه��ا واحل � �ف ��اظ على
م�ب��د�أ ح�سن اجل ��وار ،واالم�ت�ن��اع عن
تنفيذ �أي عمل ع�سكري داخل الدول
العربية حتت �أي ذريعة.
و�أ��ض��اف �شاوي�ش �أوغلو �أن التقارير
التي حت ّمل تركيا م�س�ؤولية الهجوم
ما هي �إال حماوالت من جانب حزب
ال�ع�م��ال الكرد�ستاين لعرقلة جهود
�أنقرة يف مكافحة الإرهاب.
وق� ��ال“ :العامل ك�ل��ه ي�ع�ل��م �أن �ن��ا لن
ن�شن هجوما على املدنيني” ،م�ضيفا
�أن اجلي�ش الرتكي �أبلغ وزارت��ه ب�أن
تركيا مل تنفذ هذا الهجوم.
و�أو� �ض��ح“ :بعد ه��ذا ال�ه�ج��وم الذي
ن�ع�ت�ق��د �أن م�ن�ظ�م��ة (ح� ��زب العمال
الكرد�ستاين) الإرهابية نفذته ،نحن
م �� �س �ت �ع��دون لإج� � ��راء حم ��ادث ��ات مع
امل�س�ؤولني العراقيني .ميكننا التعاون
لإزال��ة الغمو�ض وك�شف املالب�سات.
و�إىل ح�ي�ن ي �ح��دث ه� ��ذا ،ل�ي����س من
ال�صواب �إلقاء اللوم تركيا».
وبغ�صب وحزن� ،ش ّيع العراق �ضحايا
ق�صف ح ّملت بغداد تركيا م�س�ؤوليته،
و�أودى ب �ح �ي��اة ت �� �س �ع��ة م��دن �ي�ي�ن يف
منتجع �سياحي يف كرد�ستان ،يف حدثٍ
من �ش�أنه زي��ادة التوتر بني البلدين

اجلارين.
يف م� �ط ��ار �أرب � �ي� ��ل ع��ا� �ص �م��ة �إقليم
كرد�ستان املتمتع بحكم ذاتي� ،أر�سلت
ط ��ائ ��رة ع �� �س �ك��ري��ة ل �ن �ق��ل جثامني
ال �� �ض �ح��اي��ا �إىل ب� �غ ��داد ،ك �م��ا �شاهد
م�صوّر يف فران�س بر�س.
ون �ق �ل��ت ال �ت��واب �ي��ت ال�ت���س�ع��ة ب�سيارة
�إ��س�ع��اف ،بينها ت��اب��وت طفل �صغري،
ول� � ّف ��ت ب��ال �ع �ل��م ال �ع ��راق ��ي و�أكاليل
ال��ورود .وحمل وزير اخلارجية ف�ؤاد
ح���س�ين ورئ �ي ����س الإق �ل �ي��م جنريفان
ب � � ��ارزاين ،ن �ح��و ال �ط ��ائ ��رة ،التابوت

ال�صغري ،قبل �أن تقلع �إىل بغداد.
و�أع � �ل� ��ن رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء العراقي
اخل�م�ي����س ي ��وم ح� ��داد وط �ن��ي ،فيما
ت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي يف العراق
على امل�أ�ساة التي �أودت بحياة ت�سعة
ع��راق �ي�ي�ن و�أدّت �إىل �إ�� �ص ��اب ��ة 23
ب�ج��روح.وغ��ال�ب�ي��ة ال�ضحايا ه��م من
و�سط وجنوب البالد ،يتوجهون �إىل
املناطق اجلبلية يف كرد�ستان املحاذية
لرتكيا ،هرباً من احل ّر.
واته ّم العراق القواّت الرتكية ب�شنّ
الق�صف الدامي الذي �أ�صاب منتجعاً

�سياحياً يف ق�ضاء زاخو.
ونفت �أنقرة من جهتها م�س�ؤوليتها
ع��ن ال�ه�ج��وم م�ت�ه�م� ًة م�ق��ات�ل��ي حزب
ال � �ع � �م� ��ال ال � �ك� ��رد� � �س � �ت� ��اين PKK
بامل�س�ؤولية عنه ،وهو تنظيم ت�ص ّنفه
ت��رك �ي��ا وح �ل �ف��ا�ؤه��ا ال �غ��رب �ي��ون ب�أنه
“�إرهابي” ،وي�شنّ مترداً �ضدّها منذ
العام .1984
وت�شنّ �أنقرة التي تقيم منذ  25عاماً
ق��واع��د ع�سكرية يف ��ش�م��ال العراق،
مراراً عمليات ع�سكرية �ض ّد متمردي
ح��زب العمال ال��ذي ميلك خميمات

تدريب وقواعد خلفية له يف املنطقة.
و ُتفاقم العمليات الع�سكرية الرتكية
يف � �ش �م��ال ال � �ع� ��راق ال �� �ض �غ��ط على
العالقات بني �أنقرة وحكومة العراق
امل��رك��زي��ة يف ب�غ��داد التي تتهم تركيا
ب��ان�ت�ه��اك ��س�ي��ادة �أرا� �ض �ي �ه��ا ،رغ��م �أ ّن
البلدين �شريكان جتاريان هامّان.
وغ��ال�ب�اً م��ا ت�ستدعي ب�غ��داد ال�سفري
الرتكي لوزارة اخلارجية لالحتجاج،
ل�ك��ن ه ��ذه االج � ��راءات ت�ب�ق��ى معظم
الوقت بدون نتيجة.
وت�ظ��اه��ر ال�ع���ش��رات �صباح اخلمي�س

�أم��ام مركز ملنح ت�أ�شريات دخ��ول �إىل
تركيا ،و�سط اجراءات �أمنية م�شددة،
مطالبني بطرد ال�سفري الرتكي من
ال�ع��راق ،كما �أف��اد م�صوّر يف فران�س
بر�س.
وب � ّث��ت �أغ� ��اين وط�ن�ي��ة ع�بر مكبرّ ات
�صوت ،فيما رف��ع بع�ض املتظاهرين
الفت ًة كتب عليها “�أنا عراقي� ،أطلب
طرد ال�سفري الرتكي من العراق».
م��ن ب�ي�ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ع�ل��ي يا�سني
( 53عاماً) ،الذي قال لفران�س بر�س
“تركيا وال �� �س �ف��ارة ال�ترك �ي��ة نقول
لهم يكفي” ،م�ضيفاً “ال�سلمية ال
تفيد .حرق ال�سفارة الرتكية مطلبنا
بعد �أن ن�خ��رج ال�سفري ال�ترك��ي لأن
حكومتنا ال ترد وغري قادرة».
وجرت تظاهرات مماثلة ليل الأربعاء
يف مناطق خمتلفة م��ن ال�ب�لاد �أمام
مراكز منح ت�أ�شريات ال��دخ��ول ،مثل

ك��رك��وك ��ش�م��ا ًال ،وال�ن�ج��ف وكربالء،
�أكرب مدن جنوب العراق.
وحرق املتظاهرون الأعالم الرتكية،
وق ��ام ��وا ب��دو� �س �ه��ا ،راف� �ع�ي�ن � �ص��وراً
للرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
كتب عليها “�إرهابي».
وغ��ال �ب �اً م ��ا ت� ��أت ��ي ه ��ذه التحركات
مب �ب��ادرة م��ن ال�ت�ي��ار ال �� �ص��دري ،تيار
ال��زع �ي��م ال �� �ش �ي �ع��ي ال � �ب ��ارز مقتدى
ال�صدر ال��ذي يتمتع بقاعدة �شعبية
وا�سعة.
و�ص ّعدت بغداد ليل الأرب�ع��اء النربة
مبطالبتها بان�سحاب اجلي�ش الرتكي
م��ن �أرا�ضيها .كما �أعلنت ال�سلطات
العراقية ا�ستدعاء القائم ب�أعمالها
من �أنقرة “و�إيقاف �إج��راءات �إر�سال
�سفري ج��دي��د �إىل تركيا” ،بح�سب
بيان ر�سمي.
ً
وج ��اء ال�ت�ن��دي��د م�ب��ا��ش��را م��ن رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي الذي ندّد
ب��ارت�ك��اب “القوات ال�ترك�ي��ة جمدداً
ان�ت�ه��اك�اً ��ص��ري�ح�اً و� �س��اف��راً لل�سيادة
ال �ع ��راق �ي ��ة ،يف ح�ي�ن �أع� � ��رب رئي�س
اجلمهورية برهم �صالح عن ا�ستنكاره
لـ”الق�صف الرتكي” ،م�ع�ت�براً �أنه
“يمُ ثل انتهاكاً ل�سيادة البلد وتهديداً
للأمن القومي العراقي».
ع �ل ��ى ح �� �س��اب �ه��ا يف ت ��وي�ت�ر ق � ّدم ��ت
ال�سفارة الرتكية “العزاء على �إخوتنا
العراقيني الذين ا�ست�شهدوا على يد
منظمة  PKKالإرهابية».

الذهب الرو�سي ..هل ينجح يف تكرار �سيناريو النفط؟
•• عوا�صم-وكاالت

يو�شك الذهب الرو�سي املنتج حديثاً �أن ي�صبح “منبوذاً” من قبل
العديد من ال��دول الكبرية التي تقول �إن ع��ائ��دات ه��ذا امل�ع��دن ،يتم
ا�ستخدامها لأهداف غري “نبيلة” من خالل متويل احلرب الرو�سية
و�أعلنت ال��والي��ات املتحدة وك�ن��دا وبريطانيا وال�ي��اب��ان نهاية ال�شهر
املا�ضي عن فر�ض حظر على ا�سترياد الذهب الرو�سي املنتج حديثاً،
لين�ضم االحتاد الأوروبي منذ �ساعات �إىل هذا القرار ويفر�ض حظرا
على واردات الذهب الرو�سي مبا يف ذل��ك امل�ج��وه��رات ،وذل��ك بهدف
جتفيف منابع متويل نظام بوتني.ولكن ويف كل مرة تتخذ فيها الدول
الغربية قراراً جديداً ت�ستهدف من خالله “�سلعة رو�سية” ،تربز �إىل
الواجهة �أ�سئلة مربرة من قبل املراقبني ،وهي هل هناك جدوى من
هذا الإجراء؟ �أم �أننا �سن�شهد تكراراً ل�سيناريو النفط والغاز؟

وق��ال ع�ضو املنتدى االقت�صادي العاملي د� .أل�ف��رد ريا�شي يف حديث
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �إنه بح�سب بيانات جمل�س الذهب العاملي،
ف�إن رو�سيا كانت ثاين �أكرب دولة �إنتاجاً للذهب يف العامل يف 2021
بحجم �إنتاج ق��دره  330.9طنا ،كما يُعد الذهب ث��اين �أك�بر مُنتج
ُت�صدّره رو�سيا بعد الطاقة.
وقد �صدّرت رو�سيا نحو  302طناً من الذهب بقيمة  17.4مليار
دوالر يف عام  ،2021حيث كانت بريطانيا واح��دة من �أه��م وجهات
ال��ذه��ب ال��رو��س��ي م��ع ا�ستريادها ل�ـ  266طناً بقيمة  15.4مليار
دوالر.
و�أ�ضاف ريا�شي� :صحيح �أن معظم الإنتاج الرو�سي من الذهب كانت
ت�ستورده بريطانيا ،ولكن رو�سيا لديها القدرة على ا�ستبدال ال�سوق
الرئي�سية لذهبها ب�سوق ثانية �سريعاً ،وهي متتلك �أ�سواق مبيعات
فائ�ضة يف ال�صني والهند وغريها من ال��دول ،متاماً كما ح�صل مع

�صادراتها النفطية.
و�أ�شار �إىل �أن قرار حظر الذهب الرو�سي بد�أت كل من �أمريكا و�أوروبا
يف تنفيذه على �أر�ض الواقع منذ �شهر مار�س�/آذار  ،2022وهذا ما
دفع مبو�سكو �إىل ال�سعي منذ �أبريل/ني�سان املا�ضي �إىل فتح �أ�سواق
جديدة لذهبها يف ال�صني وال�شرق الأو�سط ،ومل ي�ستبعد جلوء رو�سيا
�إىل ا�سرتاتيجية “تخفي�ض الأ�سعار” للجهات التي �ست�شرتي منها
الذهب.
من جهته يقول الأ�ستاذ اجلامعي حممد احلاج يف حديث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” �إن �أ�سعار الذهب ال متيل �إىل التفاعل مع �أ�سا�سيات
العر�ض والطلب ،بالطريقة نف�سها متاماً مثل النفط والغاز ،م�شككاً
بجدوى خطوة “حما�صرة” الذهب الرو�سي ،حيث اعترب �أن املعدن
الأ�صفر الرو�سي �سيتمكن ويف جميع الأحوال من الولوج �إىل الأ�سواق
املُحرمة عليه وذلك بعد تبيي�ضه يف �أ�سواق و�سيطة.

نيوزويك� :إيران تخترب �أمريكا والأخرية تف�شل
�أحبطت يف الوقت املنا�سب؟
�أمرت الأرجنتني بتوقيف غالم ر�ضا كم�شتبه يف االعتداء.
ومل ي�سمع عنه الكثري خالل ال�سنوات الأخرية حتى ظهر
ا�سمه يف ال�شكاوى القانونية خالل الأ�سابيع الأخرية ،لكن
املحققني م�صممون على معرفة ما �إذا كانت �أزمة طائرة
ال�شحن هي مهمة قيد الإعداد وقد مت �إحباطها يف الوقت
املنا�سب .لديهم �أدلة كي يعتقدوا �أن هذا هو الواقع ،وفقاً
ملا تنقله دير�شوفيتز عن م�صادرها.
و�سرب م�صدر مذكرة ا�ستخبارية �أ�شارت �إىل �أن فنزويال
تقدمت بطلب الفت من خالل مقرب قدمي من كري�شرن:
�أال يتدخل ج�ه��از الأم��ن القومي الأرجنتيني بالطائرة
وطاقمها قائلة �إن ال�ط��ائ��رة ك��ان��ت حت��ت امل��راق�ب��ة وكانت
بحاجة �إىل �إجراء عملية �صيانة يف الأرجنتني.

طاقم مريب
••وا�شنطن-وكاالت
مت �إي�ق��اف طائرة �شحن من ط��راز بوينغ  747يف مطار
لفتت نائبة رئي�س م�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات ل�ش�ؤون �إيزيزا ببوين�س �آيري�س يوم الثامن من يونيو (حزيران).
العالقات احلكومية توبي دير�شوفيتز �إىل �أن طائرة حملت تقوم ال�شبهات على �أن طاقم الطائرة الفنزويلية اململوكة
وزير الداخلية الإيراين �أحمد وحيدي حطت يف قاعدة نور م�ؤخراً من خطوط ماهان �إير الإيرانية املعاقبة واملباعة
�إىل خطوط �إمرتا�سور �ضم �أربعة ع�شر فنزويلياً وخم�سة
خان الباك�ستانية يف فرباير (�شباط) املا�ضي.
ك��ان يجب اعتقال وح�ي��دي لكن ذل��ك مل يح�صل .كتبت �إيرانيني.
دير�شوفيتز يف جملة “نيوزويك” �أن وح�ي��دي و�أربعة على ر�أ�س هذا الطاقم ال�ضخم املريب ،وعادة ما من حاجة
م�س�ؤولني �إيرانيني ب��ارزي��ن مطلوبون للإنرتبول بتهم لأك�ث�ر م��ن خم�سة �أ��ش�خ��ا���ص لإجن ��از ه�ك��ذا مهمة ،غالم
“القتل امل�شدد و(الت�سبب بـ)الأ�ضرار” لدورهم يف تفجري ر�ضا قا�سمي امل�س�ؤول يف احلر�س الثوري وهو �أي�ضاً ع�ضو
مركز الرابطة الأرجنتينية-الإ�سرائيلية املتبادلة (�آميا) جمل�س �إدارة وم�ساهم وم��دي��ر خطوط ف��ار���س �إي��ر ك�شم
وهي خطوط �إيرانية خا�ضعة للعقوبات الأمريكية ب�سبب
يف بوين�س �آيري�س يوم  18يوليو (متوز) .1994
يف ذل��ك ال�ي��وم ،اقتحمت �سيارة حمملة بـ 600رط��ل من نقلها �أ�سلحة و�أفراد �إيرانيني �إىل �سوريا.
ن�ي�ترات الأم��ون�ي��وم مبنى �آم�ي��ا ف�أ�سقطت  85قتي ً
ال من ي �ط��ال��ب ن� ��واب �أرج �ن �ت �ي �ن �ي��ون �أج �ه��زت �ه��م اال�ستخبارية
ال�ي�ه��ود وغ�ي�ر ال�ي�ه��ود .حينها ،ك��ان وح �ي��دي رئ�ي����س قوة مبعرفة �سبب قيام م���س��ؤول �إي ��راين بقيادة رحلة �شحن جهد �إيراين
القد�س امل�صنفة �أمريكياً على الئحة الإرهاب وتعد م�س�ؤولة �إىل الأرج �ن �ت�ي�ن .وط��ال��ب ق ��ادة امل �ع��ار� �ض��ة الأرجنتينية بينما تبقى �أ�سئلة حول املهمة احلقيقية لطائرة ال�شحن
ع��ن م��وت مئات الأمريكيني منذ ح��رب اخلليج الثانية .حتقيقاً �شفافاً يف ما يحدث وقدموا �سل�سلة من ال�شكاوى املوجودة يف مطار بوين�س �آيري�س ،من الوا�ضح �أن �إيران
ت�سعى لبناء ع�ضالتها الع�سكرية يف الن�صف الغربي من
ويخ�ضع وح �ي��دي للعقوبات الأم��ري�ك�ي��ة ب�صفته نا�شراً القانونية.
كوكب الأر�ض.
لأ�سلحة الدمار ال�شامل� .أ�صدر الإنرتبول ن�شرة حمراء
يف �أغ�سط�س (�آب) املقبل ،ت�ست�ضيف فنزوي ً
ال �ألعاباً حربية
(م��ذك��رة توقيف م�ؤقتة) ب�سبب تفجري  .1994تظهر �أ�سئلة و�شبهات
�أبحاث دير�شوفيتز �أن ه�ؤالء الإيرانيني اخلم�سة �سافروا م��ن الأ�سئلة التي �أرادوا معرفة �أج��وب��ة عنها م��ا �إذا كان على �شاكلة مناف�سة قن�ص م��ع م�شاركة �إي ��ران وال�صني
�إىل ع�شرين بلداً على الأقل من دون �أن يتم �إلقاء القب�ض م�ساعد الطيار متعاوناً مع اال�ستخبارات الإيرانية وحلقة ورو�سيا.
ال��و� �ص��ل الأ� �س��ا� �س �ي��ة ب�ي�ن ف �ن��زوي�لا ون �� �ش��اط��ات خ�ب�ي�ث��ة يف يبدو �أن الهدف �إي�صال ر�سالة مفادها �أن هذه اجليو�ش
عليهم منذ �صدور الن�شرات احلمراء �سنة .2007
قادرة على الو�صول �إىل الواليات املتحدة.
و�صف امل��دع��ي ال�ع��ام الأرجنتيني يف ق�ضية �آم�ي��ا �ألبريتو الأرجنتني.
ني�سمان الذي اغتيل خالل رئا�سة كري�ستينا كري�شرن على و�س�ألوا عما �إذا كان قد عمل عن كثب مع القائد ال�سابق �إن امللحق الثقايف يف ال�سفارة الإيرانية بالأرجنتني وقت
ت�ف�ج�ير �آم �ي��ا حم���س��ن رب ��اين وا� �ص��ل جت�ن�ي��د �أت �ب��اع وزرع
الأرجح ب�سبب حتقيقاته يف التفجري كيف ا�ستخدمت �إيران لقوة القد�س قا�سم �سليماين.
ال�سفارات يف الأرجنتني وال�برازي��ل وت�شيلي و�أوروغ ��واي وه� ��م ي �� �ص��رون ع �ل��ى م �ع��رف��ة م ��ا �إذا ك ��ان ��ت ال ��وك ��االت التطرف فيهم.
و�أمل��ان�ي��ا يف التخطيط الع�ت��داء  .1994وغ��ادر ال�سفراء اال�ستخبارية مطلعة على حتذيرات مبكرة ب�ش�أن الطائرة بالرغم م��ن ع��دم توجيه ات�ه��ام �إل�ي��ه يف الق�ضية ،ت�شري
الإيرانيون يف العديد من هذه الدول ومن بينهم ال�سفري وما �إذا كانت قد جتاهلتها .و�أ�شارت الكاتبة ب�شكل خا�ص ��س�ج�لات امل�ح��اك��م الأم��ري�ك�ي��ة �إىل �أن رب ��اين ح��اف��ظ على
يف بوين�س �آيري�س منا�صبهم قبل �أيام من التفجري .اليوم� ،إىل ال�شكاوى القانونية التي تقدم بها النائبان جرياردو ات�صال مبجنده ال�سيا�سي من غويانا عبد القادر الذي حكم
ثمة �أزمة �أخرى تختمر يف الأرجنتني وت�شري �إىل ن�شاطات ميلمان وري�ك��اردو لوبيز م��وريف حيث ثمة ��س��ؤال عما �إذا عليه بال�سجن �سنة  2010ملدى احلياة ب�سبب التخطيط
�إي ��ران اخلبيثة يف املنطقة .لقد لفتت اهتمام م�شرعني ك��ان واح��د م��ن �أف��راد الطاقم مرتبطاً مبهوا�ش من�صف لتفجري خطوط الوقود يف مطار جون كينيدي .ولو مل
�أرجنتينيني م�صممني على منع هجوم �آخ��ر مدعوم من غالم ر�ضا الذي كان مقيماً يف ال�سفارة الإيرانية ببوين�س يتم �إحباطه لأ�سقط املخطط عدداً من ال�ضحايا �أكرب من
الذين �أ�سقطهم اعتداء � 11سبتمرب الإرهابي.
�آيري�س يف وقت التفجري.
�إيران على �أرا�ضيهم.

�إهانة للعامل
بعد توليه من�صبه ال�سنة املا�ضية� ،أكد الرئي�س الإيراين
ابراهيم رئي�سي �أن وجود �إ�شعار �أحمر مرتبط بتفجري �آميا
هو �أمر �إيجابي من الناحية املهنية .عني رئي�سي ر�ضائي
ووحيدي ليخدما يف حكومته ك�إهانة للعامل� .أربعون يف
املئة من حكومة رئي�سي خا�ضعون للعقوبات الأمريكية
�أو الأممية .تخترب �إي��ران العامل لرتى ما �إذا كان مرور
الزمن قد �أدى �إىل ت�آكل التزامه مبحا�سبتها.
ما الذي حتتاج �أمريكا لفعله؟
حتتاج الإدارة �إىل التحرك مع البدء بالدفع نحو تنفيذ
ال�ن���ش��رات احل �م��راء ل�ل�إن�ترب��ول ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تقدمي
امل�شتبه بارتكابهم تفجري �آم�ي��ا �إىل ال�ع��دال��ة .وي�ج��ب �أن
ت�ضمن الإدارة متديد الن�شرات احلمراء عند عر�ضها على
املراجعة يف نوفمرب (ت�شرين ال�ث��اين)  .2022يف حني
�أجنزت الأرجنتني �أوراق التمديد ،ب�إمكان ممار�سات �إيران
االبتزازية �أن تعرقل ذلك �إذا مل يتم احلفاظ على امل�سار
ال�صحيح.

و�إنفاذها بالكامل يف وقت تفكر برفعها من �ضمن املحادثات
النووية .وثمة خطر �إ�ضعاف الإدارة تلك العقوبات من
دون رفعها ب�شكل فعلي .لقد �أ�شارت الإدارة �إىل �أنها تنوي
رفع العقوبات عن البنوك وال�شركات املرتبطة بالإرهاب
حتى ولو مل تكن م�صممة للن�شاطات النووية .لقد ح�ضت
�إدارات متعاقبة �أكرث من ع�شرين دولة على معاقبة حزب
اهلل كمنظمة �إرهابية .يح�سب للأرجنتني �أنها اتخذت هذه
اخلطوة مبنا�سبة مرور  25عاماً على هجوم �آميا و�أ�ضافت
تلك التي حتمل �إ�شعارات الإنرتبول احلمراء املتعلقة ب�آميا
�إىل الئحة الإرهاب اخلا�صة بها.

خط �أحمر
وط��ال �ب��ت دي��ر��ش��وف�ي�ت��ز ب���ض�م��ان وج ��ود ع��واق��ب �سيا�سية
ودي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة ح�ي�ن ت�ع�ين �إي � ��ران �إره��اب �ي �ي �ه��ا يف مواقع
حكومية ب ��ارزة� .إي ��ران تتحدى ال��والي��ات املتحدة لرتى
�أي��ن تكمن ح��دوده��ا .يجب �أن يكون الإره��اب خطاً �أحمر
وينبغي �أال يخ�ضع للتقادم� .إن الإفالت من العقاب الذي
يراه العامل اليوم �سيولد املزيد من الإرهاب .عائالت �آميا
وجميع الأرجنتينيني و�أولئك امللتزمون بالعدالة والأمن
خطورة
ك��ذل��ك ،يجب على �إدارة ب��اي��دن احل�ف��اظ على العقوبات القومي الأمريكي ي�ستحقون الأف�ضل وفقاً لدير�شوفيتز.
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عربي ودويل
 20متهم ًا بق�ضية انهيار املبنى يف �إيران
واحتاجت فرق االنقاذ اىل نحو �أ�سبوعني النت�شال كل
•• طهران�-أ ف ب
جثث �ضحايا �إحدى �أ�سو�أ الكوارث يف �إيران منذ �أعوام.
وجه االدع��اء العام االتهام اىل � 20شخ�صا على خلفية ودف��ع ان�ه�ي��ار املبنى امل�ئ��ات يف �آب� ��ادان وم��دن �أخ ��رى من
ان�ه�ي��ار مبنى يف ج�ن��وب غ��رب �إي� ��ران يف �أي��ار/م��اي��و ،يف خوز�ستان،
حادثة �أدت اىل مقتل الع�شرات و�ش ّكلت �شرارة احتجاجات �إ�ضافة اىل م��دن يف و�سط �إي��ران وغربها ،للنزول اىل
وا�سعة ،وفق ما �أفادت ال�سلطة الق�ضائية اخلمي�س.
ال �� �ش��وارع يف حت��رك��ات م���س��ائ�ي��ة ح� ��دادا ع�ل��ى ال�ضحايا
وانهار ق�سم كبري من مبنى “مرتوبول” الذي كان قيد وت�ضامنا مع عائالتهم ،وللمطالبة مبحا�سبة امل�س�ؤولني
االن�شاء يف مدينة �آب��ادان مبحافظة خوز�ستان يف جنوب عن الكارثة ورف�ضا للف�ساد.
غرب اجلمهورية الإ�سالمية يف � 23أيار/مايو ،ما �أدى ويف حينه� ،أكدت ال�سلطات الق�ضائية توقيف � 13شخ�صا
اىل مقتل � 43شخ�صا.
بينهم رئي�س بلدية �آبادان ورئي�سا بلدية �سابقان للمدينة
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�شركة �إ�سرائيلية تزود دولة �أوروبية بطائرات مهام خا�صة

ب�شبهة “م�س�ؤوليتهم” عن امل�أ�ساة.
و�أفاد موقع “ميزان �أونالين” التابع لل�سلطة الق�ضائية
ال�ي��وم �أن��ه “نظرا اىل �أهمية امل�س�ألة خ�ضعت الق�ضية
لتقييم دق�ي��ق ومت توجيه االت �ه��ام اىل � 20شخ�صا”.
و�أو�ضح املوقع �أن كل املتهمني هم “قيد التوقيف” ،من
دون �أن يحدد هوياتهم �أو التهم املوجهة �إليهم.
وجه
الذي
و�أك��دت ال�سلطة الق�ضائية وفاة مالك املبنى
ّ
�إل�ي��ه ك�ث�يرون �أ�صابع االت�ه��ام بامل�س�ؤولية ع��ن احلادثة،
علما ب�أنه �سبق لو�سائل �إعالم حملية �أن �أف��ادت �أنه كان
من بني ال�ضحايا.

•• القد�س-رويرتز

قالت �شركة �صناعات الطريان والف�ضاء الإ�سرائيلية
(�إ��س��رائ�ي��ل �إيرو�سبي�س �إن��د��س�تري��ز) ال�ت��ي تديرها
الدولة �أم�س اخلمي�س �إنها وقعت عقدا بقيمة تزيد
عن  200مليون دوالر لتزويد دولة �أوروبية ع�ضو
يف حلف الأطل�سي بطائرات مهام خا�صة.
و�أو�ضحت �إ�سرائيل �إيرو�سبي�س �إند�سرتيز �أن هذه
ال �ط��ائ��رات �ستقوم ب�ت�ط��وي��ره��ا ��ش��رك��ة �أن�ظ�م��ة �إلتا
التابعة لها واملتخ�ص�صة يف تكنولوجيا الرادار وجمع

املعلومات .وت�ستخدم الأنظمة تقنيات اال�ست�شعار
امل���ص�غ��رة ،جنبا �إىل جنب م��ع تطوير خوارزميات
وتطبيقات برامج با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي.
و�أ��ض��اف��ت �أن معظم امل�ه��ام اخلا�صة كانت ت�ستخدم
قبل ذلك يف طائرات الب�ضائع الكبرية �أو الطائرات
التجارية.
وي�شتمل خط طائرات املهام اخلا�صة التابع ل�شركة
�إلتا على خ�صائ�ص التحكم والتحذير املبكر املحمول
جوا ،واملراقبة يف اجلو والأر�ض ،وطائرات احلرا�سة
البحرية.

ال�سودان ..الكيانات املن�ضمة لإعالن «توحيد القوى» تتخطى الـ50
•• اخلرطوم-وكاالت

ت�ف��اع�ل��ت ق ��وى ال� �ث ��ورة ال�سودانية
ب�شكل ك�ب�ير م��ع الإع �ل�ان امل�شرتك
لتوحيدها� ،إذ ارت�ف��ع ع��دد الكيانات
امل�ن���ض�م��ة ب�ع��د �أق ��ل م��ن � 24ساعة
ع �ل��ى ط��رح��ه �إىل  ،52م ��ن بينها
 9م ��ن ت�ن���س�ي�ق�ي��ات جل ��ان مقاومة
والي� � ��ة اخل� ��رط� ��وم ال� �ب ��ال ��غ عددها
 16ت�ن���س�ي�ق�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل قوى
احلرية والتغيري-املجل�س املركزي،
وجم�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن التنظيمات
املدنية واملهنية.
وقالت جلان مقاومة �إحياء اخلرطوم
بحري التي قادت املبادرة� ،إن التفاف
ال �ق��وى امل�ن��اه���ض��ة لإج � � ��راءات 25
�أك �ت��وب��ر ح��ول الإع�ل��ان “كان �أم��را
متوقعا”� ،إذ �أن � ��ه مي �ث��ل �أر�ضية
م�شرتكه ون��واة لوحدة ق��وى الثورة
ال�سودانية.
وال�ث�لاث��اء وق��ع  36كيانا �سودانيا
ع �ل��ى �إع� �ل��ان م �� �ش�ترك لـ”توحيد
ق ��وى الثورة” ،يف خ �ط��وة و�صفها
مراقبون بـ”املفاجئة” يف ظل حالة
الت�شظي احل��ال �ي��ة.و�أ� �ش��ار الإع�ل�ان
�إىل �أن اخل ��روج م��ن �أزم� ��ات البالد
امل�ت�ف��اق�م��ة “ال ي �ت��م �إال ع�ب�ر �إنهاء
احل �ك��م الع�سكري” ،و�أ� � �ض� ��اف �أن
“ذلك ه��و ال�سبيل ال��وح�ي��د لإنهاء
ال�سيولة الأمنية وح��ال��ة الالدولة،
و�صنع واجهات قبلية تعمل على خلق
م�شاكل و�صراعات فيما بينها لتوفري
م�سوغات ومربرات ال�ستمرار احلكم
الع�سكري” ،وفقا ل�صياغة البيان.
وت �ع �ه��د امل ��وق� �ع ��ون ع �ل��ى الإع �ل ��ان

بـ”التحرك العاجل ملنع االقتتال يف
البالد ،وتعزيز ثقافة عدم الإفالت
من العقاب».
ووفقا لع�ضو تن�سيقية جل��ان �أحياء
اخل� � ��رط� � ��وم ب � �ح� ��ري حم � �م ��د ج ��اد
ال �� �س �ي��د ،ف � ��إن ات �خ��اذ ه ��ذه اخلطوة
“جاء ا��س�ت���ش�ع��ارا ب��اخل�ط��ر الكبري
ال��ذي ي��واج��ه ال�ب�لاد منذ �إج ��راءات
� 25أكتوبر” ،يف �إ��ش��ارة �إىل خطوة
اجل�ي����ش با�ستبعاد امل �ك��ون امل ��دين يف
احلكومة االنتقالية.
و�أ� �ش��ار ج��اد ال�سيد يف حديثه ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،إىل “العنف
ال �ق �ب �ل��ي امل �ف �ت �ع��ل ال � ��ذي ط� ��ال عدة
م �ن��اط��ق يف ال � �ب �ل�اد خ �ل��ال الأي� � ��ام

املا�ضية».
وق� � ��ال �إن “الهدف م ��ن ال ��دع ��وة
ل �ت��وح �ي��د ق � ��وى ال� � �ث � ��ورة ه� ��و منع
ان��زالق ال�ب�لاد نحو م ��آالت خطرية،
وح�شد اجل�ه��ود م��ن �أج��ل االلتفاف
ح��ول ميثاق ت�أ�سي�س �سلطة ال�شعب
ال ��ذي ت�ع�ك��ف جل ��ان امل �ق��اوم��ة وعدد
م��ن اجل�ه��ات الفاعلة على التوقيع
عليه” ،م���ش�يرا �إىل �أن “الدعوة
وجدت جتاوبا كبريا».
وي�أتي التوقيع على الإعالن امل�شرتك
يف ظل مطالب متزايدة من املجتمع
ال��دويل بت�سليم ال�سلطة للمدنيني
يف ال���س��ودان ،ت��وازي��ا م��ع احتجاجات
�شعبية متوا�صلة منذ �أواخ��ر �أكتوبر

من العام املا�ضي.وتزايدت املخاوف
من ان��زالق ال�سودان نحو الفو�ضى،
خ�صو�صا بعد �أعمال العنف القبلية
ال�ت��ي �شهدتها ال �ب�لاد خ�ل�ال الأي ��ام
الأخ � �ي ��رة ال� �ت ��ي �أدت �إىل �سقوط
ع���ش��رات القتلى يف منطقتي النيل
الأزرق املتاخمة للحدود الإثيوبية،
وك�سال �شرقي ال�سودان.وتعهد رئي�س
جمل�س ال�سيادة قائد اجلي�ش عبد
الفتاح الربهان يف وقت �سابق بت�سليم
ال�سلطة للمدنيني ،وع��ودة اجلي�ش
�إىل ثكناته يف حال حدث اتفاق بني
املدنيني.و�إ�ضافة �إىل ق��وى احلرية
والتغيري وع��دد م��ن جل��ان املقاومة
التي تقود احل��راك احل��ايل املطالب

منظمة ال�صحة تدر�س ت�صنيف جدري القردة «طوارئ عاملية»
•• جنيف�-أ ف ب

ت�ع�ق��د منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة اج�ت�م��اع��ا للجنة
اخل�ب�راء امل�ع�ن�ي��ة ب �ج��دري ال �ق��ردة ل�ت�ح��دي��د م��ا �إذا
كانت الزيادة احلالية يف عدد الإ�صابات ت�شكل حالة
طوارئ �صحية عمومية تثري قلقا دوليا.
و��س�ت�ك� ّل��ف جل�ن��ة ال �ط ��وارئ ه ��ذه تقييم امل�ؤ�شرات
الوبائية ،فيما �ساء الو�ضع يف الأ�سابيع الأخرية
م��ع ت�سجيل �أك�ث�ر م��ن � 14500إ� �ص��اب��ة يف 70
دولة ،وفقا للأرقام ال�صادرة عن املراكز الأمريكية
ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها (�سي دي �سي).
وقال املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س
�أده� ��ان� ��وم غ�ي�بري�ي���س��و���س خ�ل�ال م ��ؤمت ��ر �صحايف
الأرب �ع��اء “مهما ك��ان��ت تو�صية اللجنة� ،ستوا�صل
منظمة ال�صحة العاملية بذل كل ما يف و�سعها لوقف
جدري القردة و�إنقاذ الأرواح».
ويف �أول اجتماع عُقد يف  23حزيران/يونيو� ،أو�صى
غالبية اخل�براء ب��أال يعلن تيدرو�س حالة طوارئ
�صحية عمومية تثري قلقا دوليا.
منذ اكت�شاف �أوىل الإ�صابات بجدري القردة مطلع
�أيار/مايو ،بد�أت العدوى بهذا الوباء تنت�شر خارج
ب �ل��دان و� �س��ط �إف��ري �ق �ي��ا وغ��رب �ه��ا ح �ي��ث ي�ستوطن
الفريو�س .ومن ثم فقد انت�شر يف كل �أنحاء العامل
فيما كانت �أوروبا ب�ؤرته.ويعترب جدري القردة الذي
اكت�شف لدى الب�شر يف العام � ،1970أقل خطورة
وع ��دوى م��ن اجل ��دري ال ��ذي مت ال�ق���ض��اء عليه يف

ب��احل�ك��م امل ��دين وع ��ودة اجل�ي����ش �إىل
ث �ك �ن��ات��ه� � ،ض �م��ت ق��ائ �م��ة املوقعني
�أج�ساما مهنية وحقوقية فاعلة ،مثل
حمامو ال �ط��وارئ وجتمع املحامني
الدميقراطيني واللجنة الت�سيريية
لنقابة املحامني ال�سودانيني ونحو
 11تنظيما ن�سويا.
وو�صف ال�صحفي �شوقي عبد العظيم
اخلطوة بـ”الإيجابية التي ميكن �أن
ت�ؤ�س�س النطالقة قوية نحو �إقامة
�سلطة مدنية كاملة».
وت � ��وق � ��ع ع� �ب ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م �أن جتد
اخل� �ط ��وة م ��زي ��دا م ��ن ال ��دع ��م من
القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف ال�شارع
ال� ��� �س ��وداين ،وق � ��ال مل ��وق ��ع “�سكاي

نيوز عربية”� ،إن “ال�سبيل الوحيد
ل �ت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات ال�سودانيني
ال��رام �ي��ة ل�ت��أ��س�ي����س دول� ��ة العدالة
واحلرية وال�سالم هو توحيد القوى
احلقيقية امل�ؤمنة بالتغيري وال�ساعية
لإن �ه��اء �إج � ��راءات � 25أك�ت��وب��ر التي
�أدخ �ل��ت ال �ب�لاد يف م�ن��زل��ق خطري”
بح�سب تعبريه.
ورغم �أنه مل يوقع على الإعالن ،ف�إن
جتمع املهنيني ال�سودانيني الذي قاد
االحتجاجات منذ بدايتها ،ر�أى �أنه
“ت�ضمن ق�ضايا متفق عليها».
وقال املتحدث با�سم التجمع الوليد
ع�ل��ي مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”،
�إن � ��ه “ال خ�ل��اف ح� ��ول م ��ا ج� ��اء يف
الإعالن” ،لكنه �شدد على �ضرورة
�أن ي�ت��م ذل��ك بتن�سيق م��ع الأج�سام
احلقيقية.
و�أك��د على �أن “التجمع منفتح نحو
�أي جهود ت�ؤدي يف النهاية �إىل توحيد
قوى الثورة احلقيقية املتم�سكة بعدم
امل���س��اوم��ة ح��ول ال�ق���ض��اي��ا الوطنية
ال��رئ�ي���س�ي��ة».ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه� ،أكد
خالد ياجي ع�ضو �آلية توحيد الثورة
ال�ت��ي �أن�شئت ح��دي�ث��ا� ،أن “اخلطوة
تت�سق متاما م��ع ط��رح الآل�ي��ة الذي
يهدف �إىل جمع كل الأطراف امل�ؤمنة
ب��ال �ث��ورة ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه � ��داف حمددة
وعلى مراحل زمنية خمتارة».وقال
ياجي ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�إن “�أي جهود لتوحيد ق��وى الثورة
� �س �ت �خ��دم ق �� �ض �ي��ة ال� �ت� �ح ��ول امل ��دين
الدميقراطي ،وت�سرع عملية اخلروج
م��ن الأزم� ��ة احل��ال�ي��ة ال�ت��ي تعي�شها
البالد».

املئات يحتجون يف بنما على
ارتفاع الأ�سعار

•• بنما �سيتي-رويرتز

العام .1980ويف معظم احل��االت ،يكون امل�صابون
رج��اال ميار�سون اجلن�س مع رج��ال و�صغارا ن�سبيا
وي�ع�ي���ش��ون ب�شكل رئ�ي���س��ي يف امل� ��دن ،وف �ق��ا ملنظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة.اع�ت�ب��ارا م��ن  18متوز/يوليو،
�سجل املركز الأوروب��ي ملكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها � 7896إ�صابة بفريو�س جدري القردة.وكانت
�إ�سبانيا الأكرث ت�ضررا مع ت�سجيلها � 2835إ�صابة،
تليها �أملانيا ( )1924وفرن�سا ( )912وهولندا
( )656والربتغال ( ،)515فيما غالبية احلاالت
تعود �إىل “جمموعات من الرجال ميار�سون اجلن�س
م��ع رج ��ال وت �ت��راوح �أع �م��اره��م م��ا ب�ي�ن  18و50
عاما».وقالت الدكتورة روزاموند لوي�س ،اخلبرية

الرئي�سية يف ج ��دري ال �ق��ردة يف منظمة ال�صحة
العاملية الأربعاء �إنه خارج �إفريقيا “ي�شكل الرجال
 % 99م��ن احل ��االت امل�ب�ل��غ عنها” ،و�أن % 98
من ه�ؤالء هم “رجال ميار�سون اجلن�س مع رجال،
خ�صو�صا �أولئك الذين لديهم �شركاء متعددون �أو
جدد �أو جمهولون».تعمل منظمة ال�صحة العاملية
ب�شكل وث�ي��ق م��ع املجتمع امل��دين وجمتمع امل�ي��م “
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلن�سي ومغايرو
ال �ه��وي��ة اجل�ن���س��ان�ي��ة و�أح � ��رار ال �ه��وي��ة اجلن�سانية
وحاملو �صفات اجلن�سني” لت�سهيل ن�شر املعلومات
ح��ول امل��ر���ض خ�صو�صا ب�ه��دف تنظيم مهرجانات
وم�سريات فخر املثليني.

خرج مئات املتظاهرين �إىل �شوارع بنما لالحتجاج على �إخفاق احلكومة يف
كبح ارتفاع تكاليف املعي�شة �ضمن مطالب �أخرى.
ويف �شتى �أن�ح��اء ال��دول��ة الواقعة يف �أمريكا الو�سطى� ،أغ�ل��ق املتظاهرون
طرقا ومنعوا ال�شاحنات من تو�صيل املواد الغذائية ،وهو �أ�سلوب �ضغط بات
ي�ستخدم ب�شكل متزايد منذ اندالع االحتجاجات قبل �أ�سبوعني مع ت�سارع
الت�ضخم �إىل  5.2باملئة منذ بداية العام وحتى يونيو حزيران.
ويطالب املحتجون احلكومة باحلد من الإنفاق العام ،با�ستثناء اال�ستثمارات
اجلديدة يف ال�صحة والتعليم ،ف�ضال عن مكافحة الف�ساد.
وي ��ؤدي �إغ�لاق الطرق �إىل ح��دوث �شح يف املنتجات ،خا�صة ال��زراع�ي��ة ،يف
العا�صمة بنما �سيتي.
وحاولت حكومة الرئي�س الورنتينو كورتيثو ،التي طبقت �إجراءات تق�شفية
وجمدت �أ�سعار البنزين وال��دي��زل ،التو�صل �إىل اتفاق مع املحتجني منذ
بداية املظاهرات لكن دون جدوى.
و�أطلقت ال�شرطة يوم الثالثاء الغاز امل�سيل للدموع على متظاهرين �أغلقوا
طرقا يف غرب البالد.
وق��ال ام�برت��و مونتريو وه��و ع�ضو يف جمعية �سعت م��ع منظمات �أخرى
لإب��رام اتفاق مع احلكومة“ ،الو�ضع ح��رج� ...إذا وا�صلت ال�شرطة القمع
ف�سيت�أثر احلوار».
وطلب منتجون من املتظاهرين فتح “ممرات �إن�سانية” لل�سماح بتوزيع
املواد الغذائية.

مطالب بالتحقيق مبجزرة بحق املدنيني يف �إثيوبيا
�شهادات ت ّتهم جي�ش حترير �أورومو.
•• نريوبي�-أ ف ب
ونفى الف�صيل املتم ّرد ال��ذي ا ّتهمه ناجون
دعت منظمة العفو الدولية �أم�س اخلمي�س واحل �ك��وم��ة ال �ف��درال �ي��ة ،م �� �س ��ؤول �ي �ت��ه عن
�إىل �إج��راء حتقيق “م�ستق ّل وف ّعال” حول امل �ج��ازر بحق مدنيني م��ن اتنية �أم �ه��رة يف
ق �ت��ل م �ئ��ات امل��دن �ي�ي�ن يف حزيران-يونيو  18حزيران/يونيو يف قرية ت��ول يف غرب
يف منطقة �أوروم �ي��ا يف �إث�ي��وب�ي��ا ،بعد جمع ال�ب�لاد ،م ّته ًما ميلي�شيا موالية للحكومة

بال�ضلوع ف�ي�ه��ا.و�أك��د �شهود ملنظمة العفو
�أن قوات الأمن مل تتدخل ،رغم �أنها �أُبلغت
مب��ا يح�صل.يف  23ح��زي��ران-ي��ون�ي��و ،دعت
املفو�ضة ال�سامية لل��أمم امل�ت�ح��دة حلقوق
الإن���س��ان مي�شيل با�شليه �أي��ً��ض��ا ال�سلطات
الإثيوبية �إىل �إجراء حتقيق “�سريع وحيادي
ودقيق” حول هذه “املجزرة العبثية».
وب�ح���س��ب م �� �س ��ؤول حم �ل��ي ت��وا� �ص �ل��ت معه
�شخ�صا .مل تتوافر
منظمة العفوُ ،قتل ً 450
�أي ح�صيلة ر�سمية ،لكن ناطق با�سم رئي�س
الوزراء الإثيوبي �أكد يف  30حزيران-يونيو
�أنه ّ
مت التع ّرف على � 338ضحية.
و�أكد املدير الإقليمي لربنامج �شرق �إفريقيا
وجنوبها يف منظمة العفو الدولية ديربوز
مو�شينا يف بيان �أن “هذه امل�ج��ازر املر ّوعة
يف تول التي يُزعم �أن جي�ش حترير �أورومو
هو ال��ذي ارتكبها ،تك�شف جتاهل منفذيها
املطلق حلياة الإن�سان .ينبغي �أن تكون هذه
املجزرة العدمية الرحمة التي �شملت � ً
أي�ضا
قتل ن�ساء و�أطفال ،مو�ضع حتقيق م�ستقل
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وف ّعال».وحتدثت املنظمة مع حوايل ع�شرة
�أ�شخا�ص “بينهم خم�سة �شهود ...جميعهم
حتدثوا عن عمليات �إع��دام ب��دون حماكمة
وحرائق يف منازل وعمليات نهب».
وق��ال ه ��ؤالء �إن الهجوم ب��د�أ قرابة ال�ساعة
�صباحا يف  18حزيران-يونيو.
التا�سعة
ً
و�أو�ضحت املنظمة �أن “�شهودًا �ص ّرحوا �أن
ق��وات جي�ش حت��ري��ر �أوروم� ��و ط� ّوق��ت قرى
يف املنطقة ،قبل �أن ُتعلن طلقة نارية بداية
االعتداء .معظم الذين بقوا يف القرى كانوا
�أمّهات و�أطفاال مل يتمكنوا من الإفالت من
املهاجمني».
ومتكن ال�شهود م��ن ال�ت�ع� ّرف على مقاتلي
ج�ي����ش حت��ري��ر �أوروم� � ��و “ب�سبب �شعرهم
الطويل ...وبزتهم للتمويه الع�سكري وواقع
�أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو».
�شخ�صا
وروى رجل يبلغ  64عامًا �أن “42
ً
ُقتلوا يف مكان واحد” بينهم ُر�ّ��ض��ع .وقال
�شخ�صا م��ن ب�ين ه � ��ؤالء الـ،42
�إن “22
ً
هم �أطفايل و�أحفادي».و�أكد م�س�ؤول �إداري

حملي فقد �أبناءه الثالثة وزوجته� ،أن 216
�شخ�صا ُقتلوا يف ح َّيني منف�صلني معظمهم
ً
ن�ساء و�أطفال.
و�أ� �ش��ارت منظمة ال�ع�ف��و ا��س�ت�ن��ادًا �إىل ت�سع
� �ش �ه��ادات �إىل �أن “القوات احل�ك��وم�ي��ة مل
تتدخل على مدى فرتة خم�س �ساعات” ،قام
خاللها املهاجمون بعمليات قتل و�إ�ضرام نار
ونهب.و�أو�ضح م�س�ؤول حملي �أنه “مت �إبالغ
احلي واملنطقة باالعتداء فو ًرا� ،إال
م�س�ؤويل ّ
�أنهم قالوا �إنهم غري قادرين على الت�ص ّرف
لأن الطريق مغلق».
وا ّتهم رئي�س ال��وزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد
جي�ش حترير �أوروم��و بقتل مدنيني مطلع
متوز-يوليو يف منطقة جماورة لتول.
وت ّتهم احلكومة ب�شكل منتظم جي�ش حترير
�أوروم ��و الف�صيل املتمرد امل�سلح م��ن اتنية
�أوروم��و ال��ذي ين�شط يف �أوروميا منذ العام
 2018وال��ذي ي�ص ّنفه ال�برمل��ان الإثيوبي
“منظمة �إرهابية” ،ب ��ارت� �ك ��اب جم ��ازر
ت�ستهدف �أفراد الأمهرة.
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عوا�صم
لندن
انتقد تقرير �صادر عن عملية تفتي�ش م�ستقلة اخلمي�س تعامل
بريطانيا مع املهاجرين الذين ي�صلون على منت قوارب �صغرية
م��ن �شمال فرن�سا وو��ص�ف��ه ب ��أن��ه غ�ير مقبول �أو ف�ع��ال ويفتقر
للكفاءة.
وارت�ف��ع ع��دد الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يحاولون عبور البحر يف رحلة
حم�ف��وف��ة ب��امل�خ��اط��ر ل��دخ��ول ب��ري�ط��ان�ي��ا ب�شكل ح ��اد ،مم��ا �أجرب
احلكومة على مواجهة انتقادات من بع�ض اجلهات ب�أن �إجراءات
و��ض��واب��ط ال�سيطرة على احل ��دود �ضعيفة للغاية ،بينما يقول
�آخرون �إن طالبي اللجوء ُيعاملون معاملة غري �إن�سانية.
وركزت عملية التفتي�ش ،التي قادها كبري مفت�شي احلدود والهجرة
ديفيد نيل ،على التعامل الأويل مع املهاجرين يف مركزين تابعني
للحكومة بني دي�سمرب كانون الأول  2021ويناير كانون الثاين
.2022
وق��ال نيل “عرب ه��ؤالء املهاجرون القناة يف ظ��روف مزرية .كان
الكثري منهم عر�ضة للخطر ،ومنهم �أط�ف��ال ون�ساء مبفردهم،
وعندما و�صلوا �إىل دوف��ر ،كانت الطريقة التي مت التعامل بها
معهم غري مقبولة».
و�أ� �ض��اف “هذا لأن وزارة الداخلية ف�شلت على م��دى ال�سنوات
الثالث املا�ضية يف االنتقال من اال�ستجابة ل�ل�أزم��ات �إىل و�ضع
�أنظمة و�إجراءات �أف�ضل».
وق��ال��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ع�ن��د ق�ب��ول�ه��ا ت��و��ص�ي��ات ال �ت �ق��ري��ر� ،إن
التغيريات التي �أجريت على املركزين منذ التفتي�ش �أظهرت تغريا
جوهريا يف النهج.
ويف نوفمرب ت�شرين ال�ث��اين  ،2021لقي � 27شخ�صا حتفهم
�أثناء حماولتهم عبور القناة ب��زورق مطاطي ،وه��و �أ��س��و�أ حادث
م�سجل من نوعه يف القناة مما �أدى �إىل تبادل اللوم بني بريطانيا
وفرن�سا.
و�أعلنت لندن عن �سيا�سة هجرة جديدة لإر�سال املهاجرين �إىل
رواندا ،لكن ذلك واجه حتديات وطعونا قانونية.
وارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين و�صلوا بريطانيا على منت قوارب
�صغرية ،وكثري منهم من �إيران والعراق� ،إىل  28526يف العام
املا�ضي ،مقارنة بعدد  8486يف عام  2020و 286فقط يف عام
.2018
مو�سكو
طلبت وزارة العدل الرو�سية �أم�س اخلمي�س ت�صفية الفرع الرو�سي
للوكالة اليهودية لإ�سرائيل.
الوكالة اليهودية لإ�سرائيل ومقرها القد�س هي �أكرب منظمة يهودية
غري ربحية يف العامل ،وت�ساعد اليهود على الهجرة �إىل �إ�سرائيل.
وذكرت وكالة �إنرتفاك�س الرو�سية للأنباء �أن الدعوى املرفوعة �أمام
حمكمة منطقة با�سماين يف مو�سكو مرتبطة بانتهاكات غري حمددة
للقانون الرو�سي.
طوكيو
دعا هريوكازو مات�سونو كبري �أمناء جمل�س ال��وزراء الياباين �أم�س
اخلمي�س �إىل توخي �أق�صى قدر من اليقظة و�سط تزايد الإ�صابات
بكوفيد� ،19-إذ �أعلنت العا�صمة طوكيو عن  31878حالة �إ�صابة
�أم�س ،متجاوزة حاجز الثالثني �ألفا لأول مرة.
وقال مات�سونو يف م�ؤمتر �صحفي اعتيادي “على ال�صعيد الوطني،
و�صلت الإ�صابات اجلديدة �إىل �أعلى م�ستوى على الإطالق.
«نحن بحاجة �إىل �أن نراقب عن كثب وب�أق�صى قدر من اليقظة حالة
العدوى يف امل�ستقبل ،مبا يف ذل��ك م�س�ألة احل�صول على اخلدمات
الطبية».

بايدن يعتزم التحدث
مع الرئي�س ال�صيني

•• وا�شنطن-رويرتز

يعتزم الرئي�س الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظريه ال�صيني �شي جني
بينغ خالل الأيام املقبلة يف وقت يت�صاعد فيه التوتر بني البلدين ب�سبب
تايوان والتجارة.
وق� ��ال ب ��اي ��دن ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين ل ��دى ع ��ودت ��ه م ��ن رح �ل��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن��اخ �إىل
ما�سات�شو�ست�س “�أعتقد �أنني �س�أحتدث مع الرئي�س �شي يف غ�ضون الأيام
الع�شرة املقبلة».
و��س�ت��أت��ي امل�ك��امل��ة امل��زم�ع��ة منذ وق��ت ط��وي��ل ب�ين الزعيمني يف ظ��ل التوتر
امل�ستمر حول و�ضع تايوان ،التي تعتربها ال�صني �إقليما من�شقا عنها ،ويف
وقت تدر�س فيه �إدارة بايدن خف�ضا حادا للتعريفات اجلمركية على ال�سلع
امل�ستوردة من ال�صني للم�ساعدة يف تقليل �ضغوط الت�ضخم على امل�ستهلكني
الأمريكيني.وخالل حديثه لل�صحفيني يوم الأربعاء �ألقى بايدن على ما
يبدو بظالل من ال�شك على زيارة تعتزم رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي
نان�سي بيلو�سي القيام بها �إىل تايوان يف ال�شهر املقبل.
وق��ال “اعتقد �أن اجلي�ش يرى �أنها فكرة غري �صائبة يف الوقت الراهن،
لكنني ال �أع�ل��م و��ض�ع�ه��ا».وذك��رت وزارة اخل��ارج�ي��ة التايوانية �أن�ه��ا علمت
بت�صريحات ب��اي��دن و�أن ت��اي��وان وال��والي��ات املتحدة بينهما ثقة متبادلة
وقنوات توا�صل �سل�سة.لكنها �أ�ضافت �أنها مل تتلق “معلومات حمددة”
بخ�صو�ص زيارة بيلو�سي ولي�س لديها املزيد من التعليقات.
وقالت بكني يوم الثالثاء �إنها �سرتد “ب�إجراءات �صارمة” �إذا زارت بيلو�سي
اجل��زي��رة ،م�ضيفة �أن مثل تلك ال��زي��ارة “�ستقو�ض ب�شدة �سيادة ال�صني
ووحدة �أرا�ضيها».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قطن
�ستي�شن
رخ�صة رقم CN 2991451:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نوف
�سيف للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
رخ�صة رقم CN 2510887: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 :م�ؤ�س�سة دنيا اخلري
للنقليات العامة
رخ�صة رقم  CN 1182468:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سهيل �سلوم املهري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :معر�ض مفنود
لل�سيارات رخ�صة رقم  CN 1005502:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هزاع �سيف حمود عبداهلل املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر �سيف حمود عبداهلل املعمري
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 :بقالة االلفة
رخ�صة رقم  CN 1101709:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمدان زايد عبداهلل بوحميد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم علي ح�سن احلمادي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فونهب
لاللكرتونيات
رخ�صة رقم CN 3700379: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 :حمل حممد جمال
لت�صليح االطارات
رخ�صة رقم  CN 1132577:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات
حذف ورثة �شرف ناجي مقبل النعيمي
تعديل �شكل قانوين
من م�ؤ�س�سة فردية اىل 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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوليتا
كيت�شن للم�أكوالت ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 2457169:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوايف
للعقارات
رخ�صة رقم CN 2347004: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 �:سيفني ريفر لنقل
الركاب باحلافالت امل�ؤجرة
رخ�صة رقم  CN 2984040:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد حممد دنون العفارى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حمد �سامل يزرب العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فان�سي
�شوي�س للم�شغوالت اليدوية
رخ�صة رقم CN 2952141:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تف�صيل
للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 3702854:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انتييكا
اوريجنال ل�صيانه املباين
رخ�صة رقم CN 3692821:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفن
العمراين للمقاوالت والديكور
رخ�صة رقم CN 4304226: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:ادفان�سد ورك فور�س �سليو�شن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بناية/حمد جا�سم الدروي�ش فخرو/واخرون � C15أبوظبي �شارع
زايد االول  -حو�ض غرب  - 4ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1907555 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
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 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/21:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205029117:تاريخ التعديل2022/7/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل
مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ال�شايع لت�أجري
ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 1003626:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شايع نا�صر �شايع حمود الهاجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر �شايع حمود �سليم الهاجري
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 كيه دريب
كافية رخ�صة رقم  CN 3638213:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه ام كيه دريب كافية
A M K DRIP CAFE

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :متجر كافيين�أي
رخ�صة رقم  CN 2991720:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /متجر كافيين�أي
CAFFEINEAE STORE

�إىل /حمم�صة بريل

�إىل /فيلت كافيه

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل حممد ا�سالم للحدادة
واللحام رخ�صة رقم  CN 1038729:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سليمان على حممد املعمرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل حممد ا�سالم للحدادة واللحام
MOHAMMED ISLAM BLACKSMITH & WELDING FOUNDRY

PEARL ROASTERY

FELT CAFFE

�إعالن ت�صفية �شركة

�إىل /العيان لأعمال طالء املعادن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة النب  -باجلملة 4630202
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.

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 :ور�شة نا�صرين لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 1018207:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر احمد كبري احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر احمد كبري احمد
تعديل وكيل خدمات  /حذف مبارك را�شد را�شد را�شد املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة نا�صرين لت�صليح ال�سيارات
NASSRIN AUTO REPAIR WORKSHOP

�إىل /نا�صرين لقطع غيار ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

NASSRIN AUTO PARTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان  /من منطقة الظفرة مدينة زايد �شرق  - 16ق � - 98شربه  253341 1ال�سيد
احمد خلف براك حممد و اخرين �إىل منطقة الظفرة مدينة زايد �شرق 202201967516 19
 202201967516ا�سود عمرب �سهيل بالرو�س
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات 4530001
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط  /حذف �سمكرة املركبات 4520001
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف حدادة املركبات 4520014
تعديل ن�شاط  /حذف دهان ور�ش املركبات 4520002
تعديل ن�شاط  /حذف ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات 4520021
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اجلمعة  22يوليو  2022م  -العـدد 13600

عربي ودويل

البيت الأبي�ض يو�ضح ت�صريحات بايدن عن �إ�صابته بال�سرطان
•• وا�شنطن-وكاالت

وقع الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن ،يف خط�أ �أثناء
�إلقاء كلمةُ ،فهم منه �أنه م�صاب بال�سرطان ،قبل
�أن ي�ت��دخ��ل ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض وي ��ؤك��د ع��دم �إ�صابة
الرئي�س باملر�ض اخلبيث.وكان بايدن يتحدث يف
والي��ة ما�سات�شو�ست�س �أم�س الأول الأرب�ع��اء حيث
ا�ستعر�ض الإج� ��راءات اجل��دي��دة ال�ت��ي �ستتخذها
�إدارت��ه ملواجهة ظاهرة االحتبا�س احلراري.وقال
بايدن ب�صيغة الفعل امل�ضارع باللغة الإجنليزية
�إن��ه يعاين من مر�ض ال�سرطان ،ومل يو�ضح �أنه

ت�ع��اف��ى م��ن امل��ر���ض ،م��ا ج�ع��ل ك�ث�يري��ن يعتقدون
�أنه ال يزال م�صابا ب��ه.ويف وقت الحق ،قال البيت
الأبي�ض �إن بايدن كان ي�شري �إىل مر�ض �سرطان
اجللد ال��ذي �أ�صيب ب��ه وال�ع�لاج ال��ذي تلقاه �إثر
ذلك ،قبل �أن ي�صل �إىل ال�سلطة العام املا�ضي.وبدا
�إع�ل�ان ب��اي��دن ع��ن �إ��ص��اب��ة بال�سرطان “مذهال”
بالن�سبة �إىل كثريين ،وي�أتي يف وقت يتزايد القلق
ب�ش�أن �صحته مع بلوغه عامه .79وبد�أت الق�صة
عندما راح بايدن يتحدث يف كلمته عن طفولته
يف منزل كانت االنبعاثات ت�صدر من م�صفاة نفط
قريبة منه.وقال بايدن يف ت�صريحاته“ :لذلك،

ن�ش�أت كما كثري من النا�س مع مر�ض ال�سرطان،
(وه� ��ذا ي�ف���س��ر) مل ��اذا ت �ع��اين والي ��ة دي�ل�اوي��ر من
�أع�ل��ى م�ع��دالت الإ��ص��اب��ة بال�سرطان».وذكر نائب
ال�سكرتري ال�صحفي يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض� ،أن ��درو
بيت�س ،يف تغريدة على موقع “تويرت”�“ :إن هذا
ما كان الرئي�س ي�شري �إليه».وكان بيت�س يعلق على
تغريدة ل�صحفي يف �صحيفة “وا�شنطن بو�ست”
يدعى غلني كي�سلري ،يطالب فيه باالطالع على
التقرير الطبي للرئي�س الأم�يرك��ي ،ال��ذي ي�شري
�إىل �أنه قبل ان يكون رئي�سا كان يعاين من �سرطان
غري امليالنيني ،الذي ال يعترب خطريا.
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رو�سيا تنفي وجود ات�صاالت مع �أمريكا ب�ش�أن �أوكرانيا
•• مو�سكو-رويرتز

قالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية
م��اري��ا زاخ��اروف��ا �أم ����س اخلمي�س �إن ��ه ال توجد
ات�صاالت مع ال��والي��ات املتحدة ب�ش�أن حمادثات
ال�سالم م��ع �أوك��ران�ي��ا.و�أ��ض��اف��ت لل�صحفيني �أن
“الإدارة الأمريكية متنع �أتباعها يف كييف حتى
م��ن التفكري يف امل�ح��ادث��ات معنا ،وم��ن الوا�ضح
�أنها ترغمهم على القتال حتى �آخر �أوكراين».
وج ّمدت حمادثات ال�سالم بني رو�سيا و�أوكرانيا
ُ
منذ �أوائل �أبريل ني�سان ،عندما انهارت حمادثات
ل��وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار ب��و��س��اط��ة ت��رك�ي��ة ج��رت يف

�إ�سطنبول.
وخ �ف ����ض ال��رئ �ي ����س الأوك � � � � ��راين فولودميري
زيلين�سكي �سقف التوقعات ب�ش�أن �إجراء حمادثات
�سالم يف وقت ال تزال فيه القوات الرو�سية حتتل
�أرا�ضي �أوكرانية .وقال وزير اخلارجية الرو�سي
� �س�يرج��ي الف � ��روف �أم �� ��س الأول الأرب � �ع� ��اء �إن
حمادثات ال�سالم مع �أوكرانيا “ال جدوى لها».
قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف ال�سابع
من يوليو متوز �إن بالده مل تبد�أ حتى الآن �أي
�شيء “ب�شكل جدي” يف �أوكرانيا ،وحتدى الغرب
ب��أن يحاول التجر�ؤ لإحل��اق الهزمية ببالده يف
�ساحة املعركة.

«�سي �آي �إيه»� :سريالنكا قامت برهانات «غبية» باالقرتا�ض من ال�صني

13

�آالف ال�سريالنكيني يتزاحمون على جوازات �سفر للهجرة
بعد ف��راره م��ن ال�ب�لاد التي ت�شهد �أزمة
•• وا�شنطن�-أ ف ب
اقت�صادية ح��ادة ت�سببت يف نق�ص الغذاء
ق��ال رئي�س وكالة اال�ستخبارات املركزية والدواء والوقود.
الأم�يرك�ي��ة (��س��ي �آي �إي ��ه) �إن �سريالنكا واق�تر��ض��ت �سريالنكا مبالغ ك�ب�يرة من
ق ��ام ��ت بـ”رهانات غبية” م ��ن خالل ال�صني مل�شاريع بنى حتتية اعترب البع�ض
اال� �س �ت��دان��ة م��ن ال���ص�ين ،ل�ي���ش��رح جزئيا �أن �ه��ا ب��اه�ظ��ة ول�ي���س��ت ذات منفعة عامة
الأزم � ��ة ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا اجل ��زي ��رة حاليا فعلية.
مو�ضحا �أن عليها �أن تكون مبثابة حتذير يف العام  ،2017وجدت �سريالنكا نف�سها
ل �ل��دول الأخ� ��رى ال�ت��ي يغريها م�ث��ل هذا عاجزة عن �سداد قر�ض يبلغ  1,4مليار
التقارب مع بكني.
دوالر لبناء ميناء يف جنوبها و�أجربت على
و�أو�ضح بيل برينز خالل منتدى الأمن يف ت�سليم عقد �إيجار املوقع ل�شركة �صينية
�أ�سنب يف والية كولورادو “لل�صينيني نفوذ ملدة  99عاما.
كبري وميكنهم �أن يجعلوا ا�ستثماراتهم وقرب امليناء �أي�ضا ،يوجد مطار راجابك�سا
جذابة للغاية».
ال ��ذي �أن���ش��ئ ب�ق��ر���ض يبلغ  200مليون
و�أ��ض��اف �أن��ه ينبغي على ال��دول الأخرى دوالر م ��ن ال �� �ص�ي�ن ،ل �ك��ن ا�ستخدامه
مراقبة الو�ضع “يف بلد مثل �سريالنكا املنخف�ض يف وقت من الأوق��ات حال دون
اليوم ،فهي مثقلة بالديون لل�صني وقامت �أن يكون مربحا مبا يكفي لتغطية فاتورة
ببع�ض الرهانات الغبية على م�ستقبلها الكهرباء اخلا�صة به.
االقت�صادي ،وبالتايل فهي تعاين تداعيات هذا ويقف �آالف ال�سريالنكيني يوم ًيا يف
�سيا�سية واقت�صادية كارثية».
طوابري طويلة �أم��ام مكتب �إدارة الهجرة
وتابع برينز �أن الأزمة يف �سريالنكا يجب للح�صول على ج ��وازات �سفر تتيح لهم
�أن تكون مبثابة در���س “لي�س يف ال�شرق الهروب من الأزمة االقت�صادية التي ته ّز
الأو�سط �أو جنوب �آ�سيا فح�سب بل �أي�ضا بالدهم.
يف كل �أنحاء العامل ،باحلفاظ على اليقظة ن �ح��و ث�ل�اث ��ة �آالف � �ش �خ ����ص يقدّمون
ب�ش�أن هذا النوع من ال�صفقات».
يوم ًيا طلبات للح�صول على ج��واز �سفر،
�سريالنكا
وا�ستثمرت ال�صني بكثافة يف
ويدفعون � 15أل��ف روب�ي��ة ( 42دوال ًرا)
التي حتتل موقعا ا�سرتاتيجيا يف املحيط ل�ق��اء ذل��ك .ويعمل املكتب � 24ساعة يف
الهندي قبالة الهند التي غالبا ما ُتعترب ال�ي��وم ،على م��دى �ستة �أي��ام يف الأ�سبوع،
مناف�سة لبكني .كما تعاونت البالد ب�شكل ملحاولة تلبية الطلب.
وث �ي��ق م ��ع ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق غوتابايا بع�ض الأ�شخا�ص ينتظرون �أم��ام املكتب
راجابك�سا.
ليلاً  ،كما تفعل مادو�شيني ( 35عامًا)
وك��ان راجابك�سا ا�ستقال الأ�سبوع املا�ضي التي كانت ُتدير دار �ضيافة يف مقاطعة

�أوداواالوا الغربية وت�سعى الآن �إىل ايجاد
وظيفة يف ال��والي��ات املتحدة حيث يعي�ش
�أحد �أقربائها ،بعد تراجع الأعمال يف دار
�ضيافتها ب�سبب تداعيات جائحة كوفيد-
 19ومن ث ّم الأزمة االقت�صادية.
وق��ال��ت ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “تراجعت
ب�شدّة حجوزات ال�س ّياح الأجانب (يف دار
ال �� �ض �ي��اف��ة) ،ل��ذل��ك ع �ل� ّ�ي اي �ج��اد طريقة
�أجني املال من خاللها بغية ت�أمني حياة
ابني».
و�أ��ض��اف��ت “البلد مغلق ب��رمّ �ت��ه ،وال مال
لدينا».
ي ّ
ُف�ضل بع�ض الواقفني يف طوابري االنتظار
عدم املغادرة ل�شراء الطعام �أو املاء خ�شية
خ�سارة �أماكنهم ،فيما يت�صببون عر ًقا يف
طق�س مداري رطب.
ح�صل الطاهي العاطل عن العمل �سامانثا
( 34عامًا) على عر�ض للعمل لدى فندق
يف ق�بر���ص .وح�ين التقته وك��ال��ة فران�س
بر�س ،كان يقف منذ � 18ساعة يف طابور
االنتظار.
وق��ال “�أريد م�غ��ادرة �سريالنكا يف �أ�سرع
وقت ممكن .ال وظيفة لدي هنا الآن وال
مال� .س�أبقى يف الطابور حتى �أح�صل على
جواز جديد».
ت���س�ب�ب��ت اجل��ائ �ح��ة ب� ��أزم ��ة م��ال �ي��ة يرى
معار�ضون �إنها تفاقمت ب�سبب �سوء �إدارة
احل�ك��وم��ة .و�أ��ص�ب�ح��ت �سريالنكا عاجزة
عن ا�سترياد ما يكفي من الوقود والأدوية
واملواد الأ�سا�سية الأخرى.
وبلغ م�ستوى الت�ضخم يف حزيران/يونيو
 ،54,6%بح�سب �أرقام ر�سمية ،وتعرثت

ال ��دول ��ة اجل ��زي ��رة ال ��واق �ع ��ة يف املحيط ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر  2022ومتوز/يوليو البع�ض الآخر طالب قرروا ترك درا�ستهم
الهندي يف �سداد ديونها البالغة قيمتها � 2022أك�ب�ر م��ن ع��دد اجل � ��وازات التي للبحث عن عمل يف اخلارج.
وقال اميي�ش تارو�شا ( 18عامًا) “نحن
�أ�صدرها خالل عام  2021ب�أكمله.
 51مليار دوالر.
ول �ط��امل��ا ك��ان��ت ال �ت �ح��وي�ل�ات اخلارجية وكان الق�سم ي�صدر � 50ألف جواز تقري ًبا بحاجة للرحيل من هنا واي�ج��اد وظيفة
دع��ام��ة اقت�صادية �أخ��رى ل�سريالنكا� ،إذ ك � ّل ��ش�ه��ر ،ل�ك��ن الأرق� ��ام ق�ف��زت �إىل نحو ودعم عائلتنا يف هذا الو�ضع االقت�صادي
ال�صعب».
يعمل �أكرث من  10%من ال�سريالنكيني � 122أل ًفا يف حزيران/يونيو.
يف اخلارج ،معظمهم يف دول اخلليج .غري وقالت �شتنتاكاال ( 46عامًا) الآتية من ان� ُت�خ��ب الأرب �ع��اء ران�ي��ل ويكرميي�سينغه
�أن زخ��م التحويالت ت�ضرر � ً
أ�شخا�صا يعملون يف رئ �ي ��� ً�س��ا ل �� �س��ري�لان �ك��ا خ �ل � ًف��ا لغوتابايا
أي�ضا خالل بلدة �شيالو “�أعرف �
ً
ال�سعودية .وع��دوا مب�ساعدتي يف العثور راجاباك�سا الذي ف ّر من كولومبو وا�ستقال
اجلائحة.
ب �ع��دم��ا ط� ��رده م �ت �ظ��اه��رون م��ن الق�صر
وب��د�أ عدد ال�سريالنكيني العاملني خارج على عمل كخادمة هناك».
و�أ�ضافت “�سيه ّتم زوجي ب�أر�ضنا الزراعية الرئا�سي.وجتري كولومبو حمادثات مع
بالدهم يت�ضخّ م الآن.
�اف ،و�أن� ��ا ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل م��ن �أج ��ل �إق ��رار
و ُتظهر الأرق ��ام �أن مكتب �إدارة الهجرة ال �ت��ي ال ت �ع��ود ع�ل�ي�ن��ا ب��رب��ح ك � � ٍ
خطة �إن �ق��اذ ،لكن ال�سريالنكيني الذين
�أ�صدر عددًا من جوازات ال�سفر بني كانون �س�أرحل».

ويكرميي�سينغه ي�ؤدي اليمني رئي�سا ل�سريالنكا �إ�صابات كوفيد اليومية يف طوكيو تتجاوز � 30ألفا
•• طوكيو-رويرتز

•• كولومبو�-أ ف ب

�أدى رانيل ويكرميي�سينغه ال��ذي ت��وىل رئا�سة ال��وزراء يف
�سريالنكا �ست م ��رات ،ال�ي�م�ين �أم����س اخلمي�س كرئي�س
للبالد الواقعة يف جنوب �آ�سيا والتي ت�شهد �أزم��ة كربى،
فيما قال م�س�ؤولون �إنه يتطلع �إىل ت�شكيل حكومة وحدة
لإدارة اال� �ض �ط��راب��ات.و�أدى ويكرميي�سينغه ( 73عاما)
ال��ذي انتخبه ال�برمل��ان الأرب�ع��اء اليمني الد�ستورية �أمام
رئ�ي����س امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ج��اي��ان��اث��ا ج��اي��ا��س��وري��ا يف جممع
الربملان اخلا�ضع حلرا�سة م�شددة ،كما �أعلن مكتبه.
وكان من املقرر �أن يبث االحتفال الق�صري على التلفزيون
مبا�شرة ،لكن التغطية قطعت مع دخول ويكرميي�سينغه
وزوجته مايرثي املبنى بعد عر�ض ع�سكري.
وقال م�س�ؤول دفاعي لوكالة فران�س بر�س �إن “حتقيقا فتح
ملعرفة �سبب انقطاع البث املفاجئ».
ووق� ��ف ق��ائ��د ال �� �ش��رط��ة ال���س��ري�لان�ك�ي��ة وك �ب��ار ال�ضباط
الع�سكريني خلف الرئي�س اجلديد خالل االحتفال الذي
جرى بح�ضور رئي�س الربملان ماهيندا �أبيواردانا.
و�أ�شارت م�صادر ر�سمية �إىل �أنه من املتوقع �أن ي�شكل الرئي�س
اجلديد حكومة ال يتجاوز عددها  30وزيرا لإخراج البالد
م��ن �أ� �س��و�أ �أزم��ة اقت�صادية ت�شهدها منذ ا�ستقاللها عن
بريطانيا.ويعاين ال�سكان البالغ عددهم  22مليون ن�سمة
نق�صا خطرا يف املواد الأ�سا�سية منذ نهاية العام املا�ضي� ،إذ
�إن البالد مل تعد متلك عمالت �أجنبية لتمويل وارداتها
الأ�سا�سية ،من غذاء و�أدوية ووقود.
وتخ ّلفت �سريالنكا عن �سداد دينها اخلارجي البالغ 51
مليار دوالر منت�صف ني�سان�/أبريل وجتري مفاو�ضات مع
�صندوق النقد الدويل بهدف �إقرار خطة �إنقاذ.
وتفاقم الغ�ضب العام جراء الأزمة ما دفع بع�شرات الآالف
من املتظاهرين �إىل اقتحام منزل الرئي�س ال�سابق غوتابايا
راج��اب�ك���س��ا ،الأم� ��ر ال ��ذي �أج�ب��ره ع�ل��ى ال�ت�ن�ح��ي ومتهيد

ال �ط��ري��ق الن �ت �خ��اب وي�ك��رمي�ي���س�ي�ن�غ��ه.وي�ت��و ّق��ع �أن يدعو
ويكرميي�سينغه زميله ال�سابق يف املدر�سة ووزي��ر الإدارة
العامة ال�سابق ديني�ش غوناواردينا لتويل رئا�سة الوزراء
يف حكومة الوحدة.
ّ
لكن م�صادر �سيا�سية �أفادت �أن هناك مر�شحَ ني �آخ َرين على
الأقل ي�شاركان يف ال�سباق على من�صب رئي�س الوزراء.
ويعرف ويكرميي�سينغه وغوناواردينا بع�ضهما منذ �سن
الثالثة ودر�سا معا يف رويل كوليدج املرموقة يف كولومبو.
وغوناواردينا هو زعيم نقابي ومي ّثل حزبا قوميا �صغريا
متحالفا مع حزب راجابك�سا.
وق��ال م�صدر مقرب م��ن ويكرميي�سينغه “�سين�ضم عدد
قليل من نواب املعار�ضة الرئي�سية �إىل احلكومة” م�ضيفا
�أن ��ه ح��ري����ص ع�ل��ى �أن ي�ضمن ائ�ت�لاف��ا ي�ضم جمموعات
�سيا�سية خمتلفة.وبعد ال�صالة يف معبد ب��وذي الأربعاء
عقب انتخابه ،تعهد ويكرميي�سينغه اتخاذ موقف مت�شدد
�ضد م�ث�يري ال�شغب ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون تعطيل حكومته،
لكنه �أ�شار �إىل �أن هناك فرقا بني املتظاهرين ال�سلميني
و”مثريي ال�شغب” ال��ذي��ن ي �ل �ج ��أون �إىل و� �س��ائ��ل غري
قانونية.وقال “�إذا حاولنا �إطاحة احلكومة واحتالل مكتب
الرئي�س ومكتب رئي�س الوزراء ،فذلك لي�س دميوقراطية
و�سنتعامل مع امل�شاركني بحزم».و�أ�ضاف “�سنتعامل معهم
بحزم مبوجب القانون .لن ن�سمح لأقلية من املحتجني
بقمع تطلعات الغالبية ال�صامتة ال�ت��ي تطالب بتغيري
يف النظام ال�سيا�سي».وا ّتهم املتظاهرون الذين اقتحموا
ق�صر راجابك�سا و�أطاحوه يف وقت �سابق من هذا ال�شهر،
ويكرميي�سينغه ب�أنه حليف لعائلة راجابك�سا وحا ٍم لها.
لكن الرئي�س اجلديد قال لل�صحافيني من معبد غنغارامايا
“�أنا ل�ست �صديقا لراجابك�سا� ،أنا �صديق لل�شعب».
وق��ال م�س�ؤولون �إن ويكرميي�سينغه �سيعقد �أول اجتماع
ر�سمي له مع ال�ضباط الع�سكريني الكبار وقائد ال�شرطة
يف وزارة الدفاع اخلمي�س ملناق�شة البيئة الأمنية.

بلغت الإ�صابات اجلديدة بفريو�س
كورونا يف العا�صمة اليابانية طوكيو
رق �م��ا قيا�سيا اخل�م�ي����س وجت ��اوزت
� 30ألف حالة للمرة الأوىل منذ
ب��دء اجلائحة مم��ا دف��ع امل�س�ؤولني
للمطالبة مبزيد من اليقظة.
وب���ش�ك��ل ك�ب�ير جت� ��اوزت الإ�صابات
اجل ��دي ��دة يف ط��وك �ي��و ،وال �ت ��ي بلغ
ع��دده��ا  ،31878رق �م��ا قيا�سيا
�سابقا يف ف�براي��ر �شباط .و�سجلت
م� �ن ��اط ��ق �أخ� � � ��رى ك� �ث�ي�رة �أرق� ��ام� ��ا
م��رت �ف �ع��ة .و�إج � �م � ��ايل الإ�� �ص ��اب ��ات
امل�سجلة �أم�س اخلمي�س يف اليابان
وع��دده��ا  186229رق��م قيا�سي
�أي�ضا.
ورغ ��م �أن ع��دد احل ��االت اخلطرية
وال��وف �ي��ات ق�ل�ي��ل ،ح��ذر امل�س�ؤولون
م��ن �أن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ب� ��د�أت ت�شعر
ب��ال �� �ض �غ��ط ال� �ن ��اج ��م ع� ��ن �أع � � ��داد
الإ�صابات املتزايدة.

وق��ال كبري �أم �ن��اء جمل�س ال ��وزراء
ه �ي�روك� ��ازو م��ات �� �س��ون��و يف م�ؤمتر
�صحفي دوري “نحتاج �إىل االنتباه
حل� ��االت الإ� �ص ��اب ��ة ع ��ن ق� ��رب ،مبا
يف ذل ��ك ق���ض�ي��ة �إت ��اح ��ة اخلدمات
الطبية».
و�أ�ضاف �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
اليومية يف اليابان ككل هو الأكرب
�إىل الآن.
ورغ � ��م ال �ق �ف��زة يف الإ� � �ص ��اب ��ات مل

ي�ط��ال��ب امل �� �س ��ؤول��ون ،وم ��ن بينهم
رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ف��وم �ي��و كي�شيدا،
ب �ف��ر���ض ق� �ي ��ود ج� ��دي� ��دة ملكافحة
فريو�س كورونا .وما زال اليابانيون
جميعا تقريبا ي�ضعون الكمامات يف
الأماكن املغلقة وي�ستعملها كثريون
�أي���ض��ا خ��ارج�ه��ا بينما ت�ل��زم معظم
املتاجر الزبائن بو�ضعها.
وقال �سكان يف طوكيو �إن القفزة يف
الإ�صابات تثري القلق.

وا�شنطن ّ
حتذر طهران من خطر «التبعية» ملو�سكو

•• وا�شنطن�-أ ف ب

اعتربت ال��والي��ات امل ّتحدة �أ ّن �إيران
ت �خ��اط��ر ب � � ��أن ت �� �ص �ب��ح يف ن � ��وع من
“التبعية” لرو�سيا ،يف حتذير ي�أتي
غداة زيارة قام بها الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير بوتني �إىل ط�ه��ران حيث
� �ش ��ارك يف ق �م��ة رو� �س �ي��ة�-إي��ران �ي��ة-
تركية.وخالل الق ّمة الثالثية التي
كان مو�ضوعها الأ�سا�سي الو�ضع يف
�سوريا بحث بوتني �أي�ضاً مع نظرييه
الإي ��راين ابراهيم رئي�سي والرتكي
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان م�ل��ف احلرب
يف �أوكرانيا.ويف طهران التقى بوتني
�أي �� �ض �اً امل��ر��ش��د الأع �ل��ى للجمهورية
الإ� �س�لام �ي��ة �آي ��ة اهلل ع�ل��ي خامنئي
ال��ذي دعا �إىل تعزيز “التعاون على
املدى الطويل” بني �إيران ورو�سيا.
وكانت طهران امتنعت عن الت�صويت
خالل ت�صويت يف الأمم املتحدة على
قرار يدين مو�سكو لغزوها �أوكرانيا.
والأرب �ع��اء ق��ال املتحدث با�سم وزارة

اخلارجية الأمريكية نيد براي�س �إ ّن
وح ��دت الآن م�صريها مع
“�إيران ّ
عدد �صغري من الدول التي لب�ست يف
البدء لبو�س احلياد لتدعم يف نهاية
املطاف الرئي�س بوتني يف حربه �ض ّد
�أوكرانيا وال�شعب الأوكراين».
و�أ�ضاف �أ ّن مثل هذا ال�سلوك ميكن
�أن يجعل اجلمهورية الإ�سالمية يف
“تبعية ن�سبية لدولة مثل رو�سيا».
ون �� �ش��رت ال ��والي ��ات امل � ّت �ح��دة �أخ �ي�راً
م�ع�ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة م �ف��اده��ا �أ ّن

م�س�ؤولني رو�ساً زاروا �إي��ران مرتني
ع �ل��ى الأق� � � � ّل ه� ��ذا ال �� �ص �ي��ف لتف ّقد
ط� ��ائ� ��رات م� ��� �س�ّي�رّ ة ق �ت��ال �ي��ة تعتزم
طهران تزويد اجلي�ش الرو�سي بها
لتمكينه من الت�صدّي للعتاد الغربي
الذي يتد ّفق على �أوكرانيا.
وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ب��راي ����س ف � ��إ ّن احل ّل
الأ�سلم لإي��ران يكمن يف عودتها �إىل
اتفاق فيينا.
ويف � ،2015أب��رم��ت �إي��ران والدول
ال�ست الكربى اتفاقاً يف فيينا ب�ش�أن
برناجمها النووي� ،أتاح رفع عقوبات
ك��ان��ت م�ف��رو��ض��ة ع�ل�ي�ه��ا ،يف مقابل
تقييد �أن�شطتها ال �ن��ووي��ة و�ضمان
�سلمية برناجمها.
ويف �أب��ري��ل (ني�سان)  2021بد�أت
يف فيينا ب��رع��اي��ة االحت ��اد الأوروب ��ي
مفاو�ضات غري مبا�شرة بني طهران
ووا��ش�ن�ط��ن ت�ه��دف ل �ع��ودة الواليات
املتحدة �إىل االتفاق ،ومعاودة �إيران
الوفاء الكامل بالتزاماتها املن�صو�ص
عليها فيه.

يحاولون �سلك درب الهجرة لديهم �أمل
حت�سن الو�ضع الراهن.
�ضئيل يف ّ
وت��اب�ع��ت ��ش�ت�ن�ت��اك��اال “بلدي ج�م�ي��ل لكن
ي�ن�ق���ص��ه ال �ن �ف��ط .ال��و� �ض��ع ��ص�ع��ب ج� �دًا.
�أمتنى �أن ي�صبح �أف�ضل لكن ال �أعلم كم
من الوقت �سيلزم لذلك».
ويعمل املوظفون يف مكتب �إدارة الهجرة
ع�ل��ى م� ��دار ال���س��اع��ة لت�سليم اجل� ��وازات
لأ�صحابها.
وق ��ال �أح��ده��م ،ط��ال� ًب��ا ع��دم ال�ك���ش��ف عن
هويته ،يف حديث مع وكالة فران�س بر�س
“�إنه عمل مُنهك .ال يذهب �أحد م ّنا �إىل
منزله».

فرق الإطفاء ت�سيطر على
حرائق فرن�سا و�إ�سبانيا

•• باري�س�-أ ف ب

جنح رجال الإطفاء �أم�س اخلمي�س يف احتواء احلرائق التي اجتاحت يف
الأيام الأخرية مناطق يف فرن�سا وا�سبانيا حيث متكّنت فرق الإطفاء من
ال�سيطرة على حريق كبري يف �شمال �شرق البالد.
دمرا  20800هكتار من الغابات
يف فرن�سا ،مت ح�صر احلريقني اللذين ّ
يف جريوند (جنوب غ��رب) منذ ع�شرة �أي��ام و�أ ّدي��ا �إىل �إج�لاء �أك�ثر من
� 36ألف �شخ�ص ،فيما يوا�صل عنا�صر الإطفاء �إخماد بع�ض احلرائق
ال�صغرية ،ح�سبما �أ ّكدت و�سائل الإعالم املحلية �صباح اخلمي�س.
ألفي عن�صر �إطفاء من منع امتداد احلرائق بف�ضل
ومتكّن الأربعاء نحو � ْ
انخفا�ض درجات احلرارة وارتفاع ن�سبة الرطوبة يف الهواء.
وبح�سب ب�ي��ان��ات �أ��ص��دره��ا اخلمي�س ن�ظ��ام معلومات ح��رائ��ق الغابات
الأوروب � �ي� ��ة ال �ت��اب��ع ل�ب�رن��ام��ج م��راق �ب��ة الأر�� � ��ض ل�ل�احت ��اد الأوروب� � ��ي
“كوبرنيكو�س”ّ ،
تخطت امل�ساحات التي اجتاحتها النريان يف الأ�سابيع
الأخرية يف �أوروب��ا امل�ساحة الإجمالية للأرا�ضي املُحرتقة خالل العام
 2021ب�أكمله.
و�أو�ضح خي�سو�س �سان ميغيل ،من�سق نظام معلومات حرائق الغابات
الأوروب�ي��ة ،لوكالة فران�س بر�س� ،أن “الو�ضع �أ��س��و�أ مما ك��ان متوق ًعا،
على الرغم من �أننا توقعنا حدوث تغريات يف درج��ات احل��رارة بف�ضل
التوقعات طويلة املدى” .و��ش�دّد على �أن “موجة احل � ّر  ...مرتبطة
بو�ضوح باالحتبا�س احلراري».
يف ا�سبانيا� ،أ ّكدت ال�سلطات املحلية على تويرت �أن ال�سيطرة على حريق
�أتيكا يف �أراغ ��ون (�شمال ��ش��رق ال�ب�لاد) “كانت �إيجابية يف ال�ساعات
الأخرية” حيث مت �إخماد حرائق �صغرية جديدة على الفور.
و�أ ّدى هذا احلريق الذي اندلع االثنني والذي ميت ّد على �أكرث من 14
�ألف هكتار� ،إىل �إجالء نحو � 1700شخ�ص.
وقال حاكم املنطقة خافيري المبان “عودة ال�سكان �إىل القرى التي مت
�إخال�ؤها و�شيكة ،لكن علينا توخي احلذر».
وتعر�ضت �إ�سبانيا يف الأي��ام الأخ�يرة ملوجة من احلرائق املدمرة و�سط
موجة احل � ّر التي ا�ستم ّرت م��ن  9حتى  18متوز/يوليو وق��د تكون
�أق�سى موجة ح ّر عرفتها البالد على الإط�لاق ،بح�سب بيانات م�ؤقتة
�صدرت عن م�صلحة الأر�صاد اجلوية الوطنية.
منذ مطلع العام ،اجتاحت النريان نحو � 70ألف هكتار من امل�ساحات يف
�إ�سبانيا� ،أي “�ضعف معدّل امل�ساحات التي احرتقت يف ال�سنوات الع�شر
املا�ضية” يف الفرتة نف�سها من ال�سنة.
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�إعــــــــــالن

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/5679
�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  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده الهربي للتجارة العامة (�ش  .ذ .م  .م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
59,920
مالب�س
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة العني التقليدية للعقارات ذ م م
رخ�صة رقم  CN 1135810:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر بايانتافيدا ايرمو من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر بايانتافيدا ايرمو من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميل را�شد �سعيد ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة العني التقليدية للعقارات ذ م م
AL AIN AL TAQLEEDIYYA REAL ESTATECOMPANY - L L C

�إىل� /شركة العني التقليدية للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALAIN ALTAQLEEDIYYA REAL ESTATE COMPANY - 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.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عمارة
و�إنارة للت�صميم والديكور
رخ�صة رقم CN 3753854: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)

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الظاهرة بايوا الزراعية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2342148:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة جورج ليونهاردفيكتور �شرينى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة الظاهرة الزراعية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
AL DAHRA AGRICULTURE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بيور هارف�ست للمزارع الذكية املحدودة
PURE HARVEST SMART FARMS LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الظاهرة الزراعية ذ.م.م
al dahra agricultural L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الظاهرة الوطنية لال�ستثمارات ذ.م.م
al dahra national investments L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بايوا اكتينغ�سل�شافت � ،شركة م�ساهمة
(BayWa Aktiengesellschaft (joint stock corporation

تعديل �إ�سم جتاري من /الظاهرة بايوا الزراعية ذ.م.م
AL DAHRA BAYWA AGRICULTURE LLC

�إىل /الظاهرة بيور هارف�ست ذ.م.م

AL DAHRA PURE HARVEST L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/1027

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�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  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مزمل احمد ايدينابا ايدينابا و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
122,180
�أثاث واجهزه 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
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/5789
�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  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ال�شعاع لتجارة املعدات الطبية �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
2,830
�أغرا�ض مكتبيه
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

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13600بتاريخ 2022/7/22
اعالن بالن�شر
مو�ضوع التنفيذ رقم  2022/ 7150تنفيذ �شيكات دبي
تفا�صيل االعالن
طالب الإعالن/رويال فالكون للحرا�سة �ش.ذ.م.م
املطلوب �إعالنه/اتقان الداره املن�ش�أت �ش.ذ.م.م � -صفته  -منفذ �ضده
ع�ن��وان��ه/الإم��ارات�-إم��ارة دبي-الرب�شاء االوىل  -بر دبي  -دبي مكتب رقم  304ملك
البنايه غيث �سعيد خلف الغيث
م��و��ض��وع الإع�لان:ن�ع�ل�ن�ك��م ب���ص��ورة م��ن احل �ك��م م��و��ض��وع التنفيذ امل��ذي��ل بال�صيغة
التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب و املذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوما ً من تاريخ ت�سليمكم هذا الإع�لان و�إال ف�إن املحكمة �ستتخذ
الإجراءات القانونية بحقكم..
70392

فقدان �شهادات �أ�سهم

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�سماك
(�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 – 1عذارى خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727057( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 2عبري خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727058( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 3علي خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727059( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 4عبد اهلل خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727060( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 5عزه خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727061( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 6عليا خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727062( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
 - 7نورا خالد علي �سامل �آل علي
رقم ال�شهادة )ASMAK1727063( :بعدد اال�سهم � 1200سهم
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على تلفون
رقم  0508600096م�شكورا.

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 2792740:باال�سم التجاري ميزان اخلطوة
لل�سيارات  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقد امل��دع��و  /حممد احمد
حم �م��د حم �م��دي��ن حم �م��د ،
م�صر اجلن�سية  -جواز �سفره
رق ��م ()A24211415
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0506102224

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف �ق��دت ال �� �س �ي��دة /ب��دري��ة حممد
�أح�م��د ��ش�ه��ادة ا�سهم � �ص��ادرة من
م �� �ص��رف اب ��وظ �ب ��ي الإ� �س�ل�ام ��ي
ع ��دد اال� �س �ه��م (� 3942سهم)
رق� � � ��م ال � �� � �ش � �ه � ��ادة (ADIB
 )1035266يرجى من يعرث
عليها ت�سليمها مل�صرف ابوظبي
الإ�سالمي او الإت�صال على رقم
الهاتف 0504544344

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  1266/2022/461نزاع حمدد القيمة

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضدهم �شركه �سكيل فور�س للخدمات الفنيه �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املتنازع رويال فالكون خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م
و ميثله /فاطمة �سامل عبداهلل �سعيد العامري
قد �أقام عليكـ الدعوى رقم  2022/1266نزاع حمدد القيمه حمكمه دبي ومو�ضوعها  .1املدعية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذ.م.م قائمة �أ�صو ًال ب�إمارة دبي ملمار�سة الن�شاط املبني بالرخ�صة التجارية  -ومتار�س عملها من خالل الرخ�صة التجارية رقم
( )801015ال�صادرة عن اقت�صادية دبي وفقا لبيانات الرخ�صة املرفقة  .2 .املدعى عليها �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة ذ.م.م
قائمة �أ�صو ًال ب�إمارة دبي ملمار�سة الن�شاط املبني بالرخ�صة املهنية -ومتار�س عملها من خالل الرخ�صة التجارية رقم ()701235
ال�صادرة عن اقت�صادية دبي وفقا لبيانات الرخ�صة املرفقة .3 .مبوجبعقد خدمات التنظيف امل ��ؤرخ  2018-12-17ذات الرقم
2018/226/RFCSاملحرربني طريف التداعي مت االتفاق علي �أن تقدم املدعية خدمات التنظيف يف مباين ومواقع املدعى عليها
وفقاً لل�شروط الواردة بالعقد مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها املدعي عليها للمدعية
 .4تر�صد للمدعية فى ذمة املدعى عليها �إجماىل مبلغ وقدره ( 275,343.35درهم-مائتان خم�سة و�سبعني �ألف وثالثمائة وثالثة
و�أربعون درهم وخم�سة وثالثون فل�س ) وذلك مبوجب الفواتريوك�شف احل�ساب ال�صادر من احل�سابات املنتظمة للمدعية واملبني
به �سند وتفا�صيل املطالبة وفق التف�صيل التايل  .5 :طالبت املدعية املدعى عليها ب�ضرورة �سد  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2022-08-01ال�ساعة � 09:00صباحا �ص بقاعة التقا�ضي عن بُعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك
بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.
رئي�س الق�سم

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /حممد طارق
لياقت علي خ��ان  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق��م ()AN7963803
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0527210315

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ع� ��زت كامل
ع�ب��داحل��اف��ظ ف ��وىل  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()A22089324
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0527699171

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5755/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000760وال�صادر عن بنك الفجرية الوطني
بقيمة ( 97324.32درهم)
طالب التنفيذ  :واتر�سيل للمقاوالت وال�صيانة العامة  -ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي
 �شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افنيو � -شقة مكتب رقم  206-205مقابل ديرة �سيتي �سنرتاملطلوب �إعالنه � - 1 :شركة زهياجن كوميونيكي�شز كون�سرتاك�شنز ج��روب ليمتد  -فرع دبي � -صفته :
منفذ �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 97324.32درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

فقدان �شهادة �أ�سهم
ف� �ق ��د ال �� �س �ي��د  /حم� �م ��د �سعيد
م��راد عبد اهلل البلو�شي (امارات
اجلن�سية) ��ش�ه��ادة �أ��س�ه��م �صادرة
من م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
رق��م ال�شهادة - 10106072
عدد اال�سهم � 163سهما
ال��رج��اء مم��ن ي�ج��ده��ا ت�سليمها
لأق � ��رب ف ��رع م��ن ف� ��روع م�صرف
ابوظبي الإ�سالمي م�شكورا.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /شبري احمد
ن �ظ��ر ح �� �س�ين  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()ft1176171
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0588466753

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وادي
الريوم للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3674966: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 :هري �ستايل لبيع
االك�س�سوارات الن�سائية
رخ�صة رقم  CN 3836214:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي عو�ض بطي �سهيل العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مبارك عامر ح�سني االحبابي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شي ا�ستايل لبيع
االك�س�سوارات الن�سائية
رخ�صة رقم  CN 2572987:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي عو�ض بطي �سهيل العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل مبارك عامر ح�سني االحبابي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بينز اند
كلوف لتجارة القهوة والتوابل
رخ�صة رقم CN 3009434: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)

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�إعــــــــــالن

فقدان جواز �سفر
حمكمة دبي االبتدائية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة جنود الزراعية
رخ�صة رقم  CN 1118967:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رمزى عبداهلل عمران ال�شريف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمعه مطلق �سعيد الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة جنود الزراعية
NOJOOD AGRICULTURAL EST

�إىل /م�ؤ�س�سة جنود الزراعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NOJOOD AGRICULTURAL EST - 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.

�إعــــــــــالن

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :معجنات التنعيم
رخ�صة رقم  CN 1058435:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف ح�سن جا�سم احمد خمي�س احلو�سنى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /معجنات التنعيم
AL TANEEM PASTRY

�إىل /معجنات التنعيم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL TANEEM PASTRY - 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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الن�سر احلر للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1180107:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ابراهيم حممد ابراهيم حممد الغار من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ابراهيم حممد ابراهيم حممد الغار من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ثامر عا�ضه �سفر حممد البقمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الن�سر احلر للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ر�شاد عبداحلميد للنجارة

�إعــــــــــالن

FREE EAGLE GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /الن�سر احلر للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FREE EAGLE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم  CN 1088201:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /ر�شاد عبداحلميد للنجارة واحلدادة امل�سلحة
�إىل ر�شاد عبداحلميد للنجارة واحلدادة امل�سلحة
RASHAD ABDELHAMID ENFORCED CARPENTRY - 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)

اجلمعة  22يوليو  2022م  -العـدد 13600

عربي ودويل

الرئي�س الإندوني�سي يزور بكني الأ�سبوع املقبل
•• بكني-رويرتز

قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية �أم�س
اخلمي�س �إن الرئي�س الإندوني�سي جوكو ويدودو
� �س �ي��زور ال���ص�ين ي��وم��ي  25و 26ي��ول�ي��و متوز،
لي�صبح �أول زع�ي��م �أجنبي ت�ستقبله بكني ب�شكل
ف��ردي خ�لال ع��ام�ين.وق��ال وان��غ ون ب�ين يف �إفادة
�صحفية دورية �إن ويدودو تلقى دعوة من الرئي�س
ال�صيني �شي جني بينغ لزيارة بكني.
و�أ� �ض��اف �أن وي ��دودو �سيعقد اج�ت�م��اع��ات م��ع �شي
ومع رئي�س جمل�س الدولة يل كه ت�شيانغ لتبادل

وجهات النظر.
وتتوىل �إندوني�سيا حاليا رئا�سة جمموعة الع�شرين
و�ست�ست�ضيف قمة هذا العام لزعماء املجموعة يف
بايل يومي  15و 16نوفمرب ت�شرين الثاين.
وق��ال وان��غ “عندما ي��زور الرئي�س الإندوني�سي
ال�صني ،ميكنه التوا�صل وجها لوجه مع القيادة
ال�صينية».
وبخالف الزعماء الذين �شاركوا يف افتتاح دورة
الألعاب الأوملبية ال�شتوية ،مل ت�ست�ضيف بكني �أي
قادة �أجانب ب�شكل فردي منذ اتخاذ تدابري �صارمة
يف عام  2020بعد تف�شي كوفيد.19-
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�أمريكا تنفي تدمري رو�سيا ملنظومة «هيمار�س» يف �أوكرانيا
•• وا�شنطن-وكاالت

نفى رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة الأم�يرك��ي اجلرنال
م� ��ارك م�ي�ل��ي �أم �� ��س اخل�م�ي����س ت��دم�ي�ر رو� �س �ي��ا لأي من
منظومات �صواريخ “هيمار�س” يف �أوكرانيا.
ونقلت �صحف غربية عن ميلي قوله“ :حتى الآن ،رو�سيا
مل تنجح يف تدمري �أي من منظومات �صواريخ هيمار�س يف
�أوكرانيا».و�أ�ضاف“ :القوات الأوكرانية ت�ستخدم هيمار�س
واملنظومات املماثلة ب�شكل فعال».
وي��أت��ي ت�صريح رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة الأمريكي
بعدما ن�شرت وزارة الدفاع الرو�سية مقطع فيديو ،زعمت

�أن��ه لتدمري راج�م��ة ال�صواريخ الأم�يرك�ي��ة “هيمار�س”،
الأحدث يف الرت�سانة الع�سكرية الأوكرانية.
و�أظ�ه��ر الفيديو حتديد ال�ه��دف ،وه��و راجمة ال�صواريخ
“هيمار�س” ،قبل �إطالق �صواريخ وتدمريها بالكامل.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية ،يف �إفادة �صحفية للمتحدث
با�سمها �إي�غ��ور كونا�شينكوف� ،إن ال�ق��وات الرو�سية دمرت
“راجمة �صواريخ �أخرى من طراز هيمار�س” يف دونبا�س.
و�أو�ضح كونا�شينكوف �أن القوات الرو�سية دمرت ب�أ�سلحة
ع��ال�ي��ة ال��دق��ة من�صة �إط �ل�اق وم��رك�ب��ة حت�م�ي��ل لراجمة
�صواريخ من طراز هيمار�س الأمريكية ال�صنع ،يف منطقة
كرا�سنو �أرميي�سك بدونيت�سك.

مو�سكو تعترب جنوب �أوكرانيا يف ب�ؤرة اهتمامها

15

رو�سيا تو�سع �أهداف احلرب يف �أوكرانيا ..وتزايد ح�صيلة القتلى
•• عوا�صم-رويرتز

ق��ال��ت ال �ق��وات امل�سلحة الأوكرانية
�أم ����س اخل�م�ي����س �إن �ه��ا ق�ت�ل��ت 111
جنديا رو�سيا يف اجل�ن��وب وال�شرق
خ�لال ال�ساعات الأرب ��ع والع�شرين
املا�ضية ،فيما �أظ�ه��رت ت�صريحات
لوزير اخلارجية الرو�سي �سريجي
الف ��روف �أن �أه ��داف ال�ك��رم�ل�ين قد
زادت خ�لال احل��رب امل�ستمرة منذ
خم�سة �أ�شهر.
فقد ق��ال الف��روف لوكالة الإعالم
ال��رو��س�ي��ة �أم����س الأول الأرب �ع��اء �إن
“املهام” ال�ع���س�ك��ري��ة ال��رو� �س �ي��ة يف
�أوك ��ران� �ي ��ا ب��ات��ت ت �ت �ج��اوز منطقة
دونبا�س ال�شرقية.
و�صرح الف��روف ب��أن �أه��داف رو�سيا
�ستت�سع �أك�ث�ر �إذا ا�ستمر ال�غ��رب يف
تزويد كييف ب�أ�سلحة بعيدة املدى
مثل �أنظمة هيمار�س ال�صاروخية
الأمريكية ال�صنع.
وق��ال��ت الإدارة التي عينتها رو�سيا
يف منطقة زاب��وري�ج�ي��ا الأوكرانية
املحتلة جزئيا �إن �أوكرانيا �شنت غارة
بطائرتني م�سريتني على حمطة
للطاقة النووية هناك ،لكن املفاعل
مل يت�ضرر.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�شكل
م�ستقل من النب�أ .ومل ي�صدر تعليق
فوري من امل�س�ؤولني الأوكرانيني.
و�أف � ��اد اجل �ي ����ش الأوك � � ��راين بوقوع
ق�صف رو��س��ي عنيف ي�سفر �أحيانا
عن �سقوط قتلى و�سط ما قال �إنها
حم��اوالت فا�شلة �إىل حد بعيد من
قبل القوات الرو�سية للتقدم.

�أمريكا تقدر عدد القتلى الرو�س بنحو � 15ألفا �أمريكا� :أي عمليات ل�ضم �أرا�ض �أوكرانية �ستلقى معار�ضة

وقالت القوات الأوكرانية �إنها دمرت م��دن��ا ب��الأر���ض ،خ��ا��ص��ة يف املناطق
 17مركبة بع�ضها مدرعة وقتلت الناطقة بالرو�سية يف �شرق وجنوب
�أكرث من  100جندي رو�سي خالل �شرق �أوكرانيا .كما �أدى �إىل ارتفاع
ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية� .أ� �س �ع��ار ال �ط��اق��ة وال� �غ ��ذاء العاملية
وذك� ��رت يف م�ن���ش��ور ع�ل��ى في�سبوك وزي � � ��ادة امل� �خ ��اوف م ��ن امل �ج��اع��ة يف
�أنها ال ترى ما ي�شري �إىل �أن الرو�س البلدان الفقرية ،نظرا لأن �أوكرانيا
ي�شكلون جمموعات هجومية خا�صة ورو�سيا منتجان رئي�سيان للحبوب.
وقال مدير وكالة املخابرات املركزية
ل�شن اعتداء جديد.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�شكل الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ول � �ي ��ام ب�ي�رن ��ز �أم�س
م���س�ت�ق��ل م ��ن ال� ��رواي� ��ات اخلا�صة الأرب�ع��اء �إن ال��والي��ات املتحدة تقدر
حجم اخل�سائر الب�شرية الرو�سية
ب�ساحة املعركة.
يف �أوكرانيا حتى الآن بنحو � 15ألف
قتيل ورمبا � 45ألف جريح.
* وا�شنطن تعار�ض ال�ضم
ت���س�ب��ب ال� �غ ��زو ال��رو� �س��ي يف مقتل وت�صنف رو�سيا الوفيات يف �صفوف
الآالف وت���ش��ري��د امل�ل�اي�ي�ن و�سوى اجلي�ش على �أنها من �أ�سرار الدولة،

حتى يف �أوق ��ات ال�سلم ،وال تحُ دّث
الأرقام الر�سمية للخ�سائر الب�شرية
با�ستمرار خالل احلرب.
وت �ع �ه��دت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،التي
�أعلنت يوم الثالثاء ر�ؤي��ة م�ؤ�شرات
على �أن رو�سيا ت�ستعد ل�ضم الأرا�ضي
ال �ت��ي ا��س�ت��ول��ت ع�ل�ي�ه��ا يف �أوكرانيا
ر�سميا ،مبعار�ضة ال�ضم.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
نيد براي�س يف �إفادة �صحفية دورية
�أم�س الأرب�ع��اء “مرة �أخ��رى ،نقول
ب��و��ض��وح �إن ال���ض��م ب��ال�ق��وة �سيكون
انتهاكا �صارخا مليثاق الأمم املتحدة،
ول� ��ن ن �� �س �م��ح ل �ه ��ذا ب� � ��أن مي ��ر دون
اع�ترا���ض .لن ن�سمح ب��أن مير ذلك

دون عقاب».
و�ضمت رو��س�ي��ا �شبه ج��زي��رة القرم
من �أوكرانيا يف عام  2014وتدعم
املنطقتني االنف�صاليتني الناطقتني
بالرو�سية وهما جمهوريتا دونيت�سك
ول��وج��ان���س��ك ،ال�ل�ت�ين ت�شكالن معا
دونبا�س.
* ق�صف
الف ��روف ه��و �أك�ب�ر م �� �س ��ؤول رو�سي
يتحدث �صراحة عن �أهداف احلرب
فيما يتعلق ب��الأرا� �ض��ي ب�ع��د مرور
نحو خم�سة �أ�شهر من �شن الرئي�س
ال��رو� �س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين الغزو
نافيا �سعي رو�سيا الحتالل �أرا�ضي

جارتها.
وق� ��ال ب��وت�ين الح �ق��ا �إن ه��دف��ه هو
ن ��زع ال �� �س�لاح وت�خ�ل�ي����ص �أوكرانيا
م��ن “النازيني” ،وه��ي تو�صيفات
تعتربها كييف والغرب ذرائ��ع ل�شن
حرب تو�سعية ا�ستعمارية.
وق � ��ال الف� � ��روف ل��وك��ال��ة الإع �ل��ام
ال��رو��س�ي��ة �إن احل�ق��ائ��ق اجلغرافية
ت �غ�يرت م�ن��ذ ع�ق��د م �� �س ��ؤول��ون من
رو�سيا و�أوكرانيا مفاو�ضات يف تركيا
يف �أواخ ��ر م��ار���س �آذار مل حتقق �أي
انفراجة.
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا “الآن اجلغرافيا
اختلفت .مل تعد تتعلق بجمهوريتي
دونيت�سك ولوجان�سك ال�شعبيتني

احتمال �أن ت�شرتي �إيران �أ�سلحة رو�سية

جريوزاليم بو�ست :هذا �أكرث ما �أقلق �إ�سرائيل يف زيارة بوتني لطهران
•• القد�س-وكاالت

ر�أت الكاتبة اله��اف ه��ارك��وف يف �صحيفة
“جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية� ،أن
زي � ��ارة ب��وت�ي�ن لإي� � ��ران ل�ي����س ل �ه��ا عالقة
ب�إ�سرائيل ،لكنها ت�أتي يف حلظة توتر يف
العالقات الرو�سية-الإ�سرائيلية ،لذلك،
ف�إن االجتماع مع الزعماء الإيرانيني ،من
املمكن �أن ي�ؤجج التوتر.
ون ��دد رئ�ي����س ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي يائري
البيد ال��ذي ك��ان وزي��راً للخارجية عندما
ب��د�أت احل��رب ،بالغزو الرو�سي يف غ�ضون
�أي � ��ام م��ن ان �ط�ل�اق��ه ،و� �ص��وت��ت �إ�سرائيل
�ضد رو�سيا يف اجلمعية العمومية للأمم
املتحدة ،وبعثت �إ�سرائيل بكميات كبرية
من امل�ساعدات الإن�سانية وبع�ض معدات
احلماية �إىل �أوكرانيا.
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ك ��ان رئ �ي ����س ال� ��وزراء
وقتذاك نفتايل بينيت حري�صاً على عدم
ت��وج�ي��ه االن �ت �ق��اد �إىل م��و��س�ك��و مبا�شرة،
ومل تر�سل �إ�سرائيل م�ساعدات ع�سكرية

�إىل ك�ي�ي��ف ،بحيث ال ت �ه��دد �آل �ي��ة خف�ض
الت�صعيد التي ت�سمح لإ�سرائيل بق�صف
�أه� ��داف �إي��ران �ي��ة يف � �س��وري��ا ،ح�ي��ث يوجد
انت�شار مهم للجي�ش الرو�سي.
و�إىل ذلك ،ف�إن هذه الإ�سرتاتيجية تنطوي
على نتائج متفاوتة .ف�آلية خف�ض الت�صعيد
ال تزال �سليمة �إىل حد كبري ،على رغم �أن
مو�سكو ن��ددت علناً وبحدة بق�صف مطار
دم�شق الدويل ال�شهر املا�ضي.
ولفتت الكاتبة �إىل �أن احلكومة الرو�سية
تعرقل جهود الوكالة اليهودية مل�ساعدة
يهود رو�سيا على االنتقال �إىل �إ�سرائيل،
و�صنفت الوكالة ب�أنها “وكالة �أجنبية”.
كما ت�ستمر نقاط احتكاك �أخرى من بينها
الت�صريحات الرو�سية �ضد �إ��س��رائ�ي��ل يف
الأمم املتحدة ب�سبب ال�ن��زاع على �أرا�ضي
الكني�سة الأرثوذك�سية يف القد�س.
ول�ف�ت��ت �إىل �أن زي ��ارة ب��وت�ين لإي� ��ران لها
عالقة �أي�ضاً باحلرب يف �أوكرانيا .ونظراً
�إىل العزلة التي تعانيها رو�سيا �أك�ثر من
�أي وق ��ت م �� �ض��ى ،وخ �� �ض��وع �ه��ا لعقوبات

�شاملة م��ن ال �غ��رب ،ف ��إن مو�سكو بحاجة
�إىل ك��ل الأ� �ص��دق��اء ،و�إىل �أ� �س��واق جديدة
لبيع �سلعها -خ�صو�صاً ال�سالح ،ال �سيما �أن
�إيران لديها م�صادر الطاقة اخلا�صة بها-
ف�ض ً
ال عن رغبة رو�سيا يف �شراء م�سريات
�إيرانية.
وق� ��ال رئ�ي����س جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
والأم��ن يف الكني�ست الإ�سرائيلية رام بن
باراك لهيئة البث الإ�سرائيلية “كان”� ،إن
زيارة بوتني “مقلقة” ،و�إ�سرائيل “تعمل
م��ع الأم��ري �ك �ي�ي�ن ع �ل��ى ت ��أ� �س �ي ����س حتالف
�إقليمي يف جم��ايل االق�ت���ص��اد والأم� ��ن...
و�إيران غري م�سرورة مبا يجري وتريد �أن
تظهر من هو الذي مي�سك باملنطقة».
وبعدما ملح م�صدر ديبلوما�سي �إ�سرائيلي
�إىل �صفقة امل���س�يرات الإي��ران �ي��ة ،ق��ال �إن
الهدف اجلوهري للزيارة ال يرتكز على
هذه امل�س�ألة ويتناول ظاهرياً التن�سيق بني
�إيران وتركيا ورو�سيا يف �سوريا ،وخ�صو�صاً
�أن “�أموراً ك�ث�يرة ح��دث��ت م ��ؤخ��راً عملت
على التقريب �أكرث بني �إيران ورو�سيا».

اعترب مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية “�سي �آي �إيه” وليام
برينز �أم�س الأول الأرب�ع��اء �أنّ الدرو�س التي ا�ستقتها ال�صني من غزو
رو�سيا لأوك��ران�ي��ا مل تنل من عزمها على غ��زو ت��اي��وان بل جعلتها تعيد
ح�ساباتها ب�ش�أن “متى” و”كيف” �ستفعل ذلك.
وخ�لال “منتدى �آ�سنب الأمني” يف والي��ة ك��ول��ورادو (غ��رب) قال برينز
“يبدو لنا �أنّ (احلرب يف �أوكرانيا من منظور بكني) ال
ت�ؤ ّثر حقاً يف م�س�ألة ما �إذا كانت القيادة ال�صينية قد
تختار ا�ستخدام القوة �ض ّد تايوان يف ال�سنوات القليلة
املقبلة ،بل متى وكيف �ستفعل ذلك».
ترجح
وق ّلل امل�س�ؤول الأمريكي من �ش�أن التكهّنات التي ّ
�إمكانية �أن يتّخذ الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ قراراً
بغزو تايوان يف وقت الحق من هذا العام ،وحتديداً بعد
اجتماع مه ّم للحزب ال�شيوعي احلاكم،
وقال برينز “يبدو لنا �أنّ مثل هذه املخاطر تتزايد ك ّلما
اقرتب هذا العقد من نهايته».
ورج ��ح ب�يرن��ز ،ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال���س��اب��ق� ،أن ت�ك��ون بكني
ّ
“منزعجة” من امل�سار الذي �سلكته احلرب يف �أوكرانيا،

* ابتزاز الطاقة
يف ظل القلق من �أن توقف مو�سكو
�ضخ الغاز عرب �أكرب خط �أنابيب يف
�أوروب��ا ،طلب االحت��اد الأوروب��ي من
ال ��دول الأع���ض��اء خف�ض ا�ستخدام
الغاز بن�سبة  15باملئة حتى مار�س
�آذار يف خطوة طارئة.
وق��ال��ت رئي�سة املفو�ضية �أور�سوال
فون دير الين “رو�سيا تبتزنا� .إنها

�أوغلو :تركيا ال تطلب الإذن
ّ
ل�شن هجمات يف �سوريا
•• �أنقرة�-أ ف ب

وتعمل طهران ومو�سكو معاً �أكرث من �أي
وقت على جتاوز العقوبات .وبعدما كانت
رو�سيا ت�ساعد �إيران على هذه اجلبهة ،ف�إن
الأمور مت�ضي الآن يف اجتاهني.
وب�ح���س��ب امل �� �ص��در ال��دي�ب�ل��وم��ا��س��ي “ف�إن
البلدين يتعر�ضان لهجوم وهما ين�شئان
حتالفاً».
ً
ول�ف�ت��ت ال�ك��ات�ب��ة �إىل �أن ج��ان �ب �ا �آخ ��ر من

وا�شنطن تدعو بكني �إىل �إعادة ح�ساباتها ب�ش�أن تايوان
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ب� ��ل �أي� ��� �ض ��ا مب �ن �ط �ق �ت��ي خري�سون
وزاب ��وري� �ج� �ي ��ا وع � ��دد م ��ن املناطق
الأخرى” م�شريا �إىل �أرا���ض خارج
دونبا�س �سيطرت عليها رو�سيا �سواء
كليا �أو جزئيا.

ت�ستخدم الطاقة ك�سالح” ،م�شرية
�إىل �أن الوقف الكامل لتدفق الغاز
الرو�سي “�سيناريو حمتمل” يجب
�أن تكون �أوروبا م�ستعدة له.
وك��ان الرئي�س ال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت�ين ق��د ح��ذر يف وق��ت �سابق من
�أن �إمدادات الغاز املنقول �إىل �أوروبا
ع�بر خ��ط �أن��اب �ي��ب ن ��ورد ��س�ترمي 1
ال���ض�خ��م ،وال� ��ذي مت �إغ�ل�اق��ه منذ
ع �� �ش��رة �أي � ��ام ل�ل���ص�ي��ان��ة ،ق ��د تكون
عر�ضة لتخفي�ضات �إ�ضافية.
ومن املقرر ا�ستئناف ت�شغيل اخلط
�أم�س اخلمي�س.
وتنفي رو��س�ي��ا� ،أك�ب�ر ُم���ص��در للغاز
يف ال �ع��امل ،ات �ه��ام��ات ال �غ��رب ب�أنها
ت���س�ت�خ��دم �إم ��دادات� �ه ��ا م��ن الطاقة
ك�أداة �ضغط وتقول �إنها مورد جدير
ب��ال�ث�ق��ة.ون�ق�ل��ت وك��ال��ة �إنرتفاك�س
ل�ل�أن �ب��اء ع��ن ن��ائ��ب رئ�ي����س ال ��وزراء
الرو�سي �ألك�سندر نوفاك قوله �أم�س
�إن رو�سيا لن تورد النفط �إىل ال�سوق
العاملية �إذا ُف��ر���ض �سقف للأ�سعار
�أقل من تكلفة الإنتاج .ويف بروك�سل
ات �ف��ق دب �ل��وم��ا� �س �ي��ون م ��ن االحت� ��اد
الأوروب � ��ي ع�ل��ى ج��ول��ة ج��دي��دة من
العقوبات على مو�سكو ،ت�شمل حظر
ا�سترياد الذهب من رو�سيا وجتميد
�أ�صول بنك �سبريبنك .لكن الرئي�س
الأوك� ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي
و�صف العقوبات ب�أنها غري كافية.
وق� ��ال يف ك�ل�م��ة م �� �ص��ورة يف �ساعة
مت�أخرة من م�ساء الأرب�ع��اء “يجب
�أن ت��دف��ع رو��س�ي��ا ثمنا �أع�ل��ى بكثري
ل �ل �ح��رب لإج� �ب ��اره ��ا ع �ل��ى ال�سعي
لتحقيق ال�سالم».

وا�صفاً غزو رو�سيا جلارتها ب�أنّه “ف�شل ا�سرتاتيجي” للرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني الذي اعتقد �أنّ ب�إمكان قواته �أن تنت�صر على كييف يف
غ�ضون �أ�سبوع واحد.
وبالن�سبة ملدير الـ”�سي �آي �إيه” ف�إنّ �أحد الدرو�س التي ا�ستخل�صتها بكني
من هذه النتيجة هو �أنّه “ال ميكنك �أن حتقّق انت�صارات �سريعة وحا�سمة”
�إذا مل تلق بثقل ع�سكري ٍ
كاف يف املعركة.
ّ
و�أ�ضاف “�أعتقد �أنّ الدر�س الذي يتعلمه القادة والع�سكريون ال�صينيون
ه ��و �� �ض ��رورة ح �� �ش��د ق ��وة م�ه�ي�م�ن��ة كثرياً” لتحقيق
االنت�صار ،م�شدّداً �أي�ضاً على �أهمية “ال�سيطرة على
الف�ضاء املعلوماتي” واال�ستعداد لعقوبات اقت�صادية
حمتملة.
وعلى غرار م�س�ؤولني �أمريكيني �آخرين� ،أ ّكد برينز �أنّ
ال�صني و�إن كانت تدعم رو�سيا لفظياً فهي ال تقدّم لها
دعماً ع�سكرياً يف حربها يف �أوكرانيا.وتبدي الواليات
املتحدة قلقاً �إزاء تزايد ال�ضغوط الع�سكرية ال�صينية
على تايوان يف ال�سنوات الأخرية .وتعترب ال�صني تايوان
ج��زءاً ال يتج ّز�أ م��ن �أرا�ضيها وال ب� ّد يف نهاية املطاف
رب الرئي�سي ،وبالقوة �إذا لزم
من �إعادة توحيدها مع ال ّ
الأمر.

ال � ��زي � ��ارة ه� ��و م �� �ص ��در ق �ل ��ق ك �ب�ي�ر ل ��دى
�إ�سرائيل ،ويتمثل يف احتمال �أن ت�شرتي
�إيران �أ�سلحة رو�سية.
وبح�سب امل�صدر الديبلوما�سي ،ف�إن زيارة
بوتني لطهران ال �أهمية لها بالن�سبة �إىل
امل�ف��او��ض��ات ال�ن��ووي��ة ،لأن ال�غ��رب مل يعد
مهتماً ب��دور رو��س��ي يف ه��ذا ال���ش��أن ،عقب
غزو �أوكرانيا.

تركيا تعلن اجتماع ًا مع
ال�سويد وفنلندا ب�ش�أن الناتو

•• �أنقرة�-أ ف ب

�أعلن وزي��ر اخلارجية الرتكي مولود ت�شاو�ش �أوغلو �أم�س اخلمي�س �أن
اجتماعا ب�ين تركيا وفنلندا وال�سويد ب�ش�أن عملية ان�ضمام الدولتني
اال��س�ك�ن��دن��اف�ي�ت�ين �إىل ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي (ن��ات��و) �سيعقد يف �آب/
�أغ�سط�س.
و�أو��ض��ح وزي��ر اخلارجية ال�ترك��ي �أن “جلنة دائمة” ت�ضم ممثلني عن
تركيا وال�سويد وفنلندا �ستق ّيم م��دى تنفيذ الوعود ال��واردة يف مذكرة
وقعتها الدول الثالث خالل قمة الناتو يف مدريد نهاية حزيران/يونيو.
وح �ذّر ت�شاو�ش �أوغ�ل��و قائال “�إذا مل تنفذ ه��ذه ال��دول النقاط الواردة
يف املذكرة ( ،)...لن ي�صادق برملاننا على بروتوكول االن�ضمام” مرددا
التهديد الذي �أطلقه االثنني الرئي�س رجب طيب �إردوغان.
�أتاح توقيع هذه املذكرة رفع فيتو �أنقرة عن ان�ضمام ال�سويد وفنلندا �إىل
احللف.
وي�ؤكد الن�ص �أن �ستوكهومل وهل�سنكي تعتربان حزب العمال الكرد�ستاين
منظمة �إرهابية و�أن العا�صمتني تتعهدان عدم دعم اجلماعات املختلفة
التي تبغ�ضها �أنقرة ،مبا فيها الف�صائل امل�سلحة الكردية يف �سوريا.

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاو�ش �أوغلو �أم�س اخلمي�س �إن تركيا “ال
تطلب الإذن مطلقا” من �أي �أحد قبل �شن عملية ع�سكرية يف �سوريا.
و�أو� �ض��ح “ميكننا ت�ب��ادل �أف �ك��ار ،لكننا مل ول��ن نطلب مطلقا �إذن ��ا لعملياتنا
الع�سكرية �ضد الإرهاب” ،منبهًا �إىل
�أن “ذلك ميكن �أن يحدث بني ع�شية
و�ضحاها ،ب�شكل غري متوقع».
وخالل قمة ثالثية مع �إي��ران ورو�سيا
ال �ث�ل�اث��اء يف ط� �ه ��ران ،ق ��ال الرئي�س
ال�ت�رك��ي رج ��ب ط�ي��ب �إردوغ� � ��ان الذي
ي �ه��دد ب���ش��ن ع�م�ل�ي��ة ع���س�ك��ري��ة تركية
يف ��س��وري��ا م�ن��ذ �أي��ار/م��اي��و� ،إن��ه يعوّل
على “دعم رو�سيا و�إي ��ران يف حماربة
الإرهاب».
ّ
لكن نظريَيه ح��ذرا م��ن �أن �أي عملية
يف �شمال ��ش��رق �سوريا �ستلحق �ضررا
ب�أطراف خمتلفة يف املنطقة.
ذ ّك��ر ت�شاو�ش �أوغلو ب��أن تركيا “ع ّلقت” عملياتها يف �شرق �سوريا يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر “ 2019بعد وعود �أطلقتها الواليات املتحدة و�سوريا».
ون�ص اتفاق ُو ّقع عام  2019برعاية وا�شنطن ومو�سكو ،على ان�سحاب القوات
ّ
الكردية �إىل م�سافة  30كلم من احلدود الرتكية.
و�أكد الوزير الرتكي �أنه “مل يت ّم الوفاء بهذه الوعود .وازدادت الهجمات �ضد
معار�ضني �سوريني وجنودنا».وتابع “ماذا �ستفعل الواليات املتحدة لو كانت يف
مكاننا؟ ماذا �ستفعل رو�سيا؟ ماذا تقول (الأخرية) لتربير غزوها لأوكرانيا؟
�إن هناك تهديدًا جتاهها».و�أ�ضاف “لقد ندّدنا بالهجوم الرو�سي على �أوكرانيا
منذ البداية .لكن هناك هجمات ُت ّ
�شن �ضدنا من منطقة” ال�شمال ال�شرقي
ال���س��وري.ن�ف� ّذت تركيا منذ  2016ث�لاث عمليات ع�سكرية يف �سوريا على
حدودها اجلنوبية ا�ستهدفت ف�صائل وتنظيمات كردية كما �أطلقت هجوما
مطلع العام � 2020ضد قوات النظام ال�سوري.وت�سيطر وحدات حماية ال�شعب
على جزء من �شمال �سوريا وهي الف�صيل الكردي الرئي�سي يف �سوريا وتعتربه
�أنقرة فرعا من حزب العمال الكرد�ستاين الذي ت�صنفه تركيا والواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي “منظمة �إرهابية».
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1675ل�سنة 2022
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

70472

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -القمة الذهبية ملقاوالت اال�صباغ
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCIPTO2022 /0003150أمر على عري�ضة

�إىل املنفذ �ضده  /ورثة �سعد منري عبداهلل املهنا
ل�صالح طالب التنفيذ  /خالد حممد كدفور املهريي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات
للمزادات  www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق
 2022/8/3وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  2163ملك مبنطقة ال�صناعية  11ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  11,380.00 :درهم(�إحدى ع�شر مليون وثالثمائة وثمانون الف درهم) ار�ض مبنية .يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة
ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع
االلكرتوين للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل
من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة
�أيام على الأقل.

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

�إىل املحكوم عليه  :القمة الذهبية ملقاوالت اال�صباغ
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سليم موندال جمات علي موندال يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  824.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003088مدين (جزئي)
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003582جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /فداء الدين عم علي  -العنوان 9508315 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/22قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /ح�سام علي �شحاته م�صطفى  -بالتايل :
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  4000درهم مع الفائدة
القانونية بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على
�أال تزيد عن �أ�صل الدين .بالزامه بالر�سوم وامل�صاريف و  500درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل  :املحكوم عليه  /جرين �سربينغ انرجي (م م ح) العنوان 9515320 :
�إنوفا رفينينج اند تريدينج (م م ح) العنوان 9515321 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/29قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /اعجاز للمقاوالت الفنية (ذ م م) بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري � :أوال  :بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ت�ؤدي
اىل املدعية مبلغ وقدره �سبعة و�سبعون الف و�سبعمائة وثمانية وت�سعون درهم و�سبعون
فل�سا وفائدة قانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على
�أال تتجاوز ا�صل الدين .ثانيا  :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بالر�سوم وامل�صروفات
وخم�سمائة مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية
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�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
 دي��رة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�ل�اه لت�صفية �شركة �سيكنجر للتجارة العامة  -ذ م م وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/7/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

70197

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة �سيكنجر للتجارة العامة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  202ملك عبدالرزاق عبدالرحيم ارجمند  -املطينة  -ال�شكل
القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  ،رقم الرخ�صة
 849396 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1443932 :مبوجب هذا تعلن دائرة
الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/18واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/18وعلى 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  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

ا�شعار ت�صفية

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIGRI2022 /0004945تظلم
اىل  :حممد فا�سي العالم روح االمني
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة النهدة الهاتف 056496264
نعلمكم ب�أن متظلم  /م�صبغة احمد االن�صاري
العنوان  :حمل الإقامة  :ال�شارقة �شارع الوحدة الهاتف 0505377003 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ  :يلتم�س املتظلم من عدالة املحكمة :
 )1قبول التظلم �شكال
� )2سقوط امر ت�سليم جواز ال�سفر ال�صادر مبوجب االمر على عري�ضة رقم  - )4251/2022الزام املتظلم
�ضده كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأمر على عرائ�ض  -الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقة الإحتادية
�صباح يوم الأربعاء املوافق  2022/7/27ال�ساعة  8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم
ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2022/7/20م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

�شركة /اومني م ح منطقة حرة (رخ�صة رقم  )4068والكائنة بــــ مدينة دبي املنطقة احلرة
ملطار دبي � ،ص ب �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، 371534 ،دبي  ،دولة االمارات العربية
املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف
اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ
 2020/12/20ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة .وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى
باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  15يوما من
تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال ب :
ال�سادة  /اومني م ح منطقة حرة
�ص ب  371534 :دبي  ،دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم +971 507360690 :
الربيد االلكرتوين HMahajan@omnigss.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  15يوما.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003828مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  - 1 :مالك �شوكت علي مامل حممد بوتا  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي ة  /حممد نعيم عبدال�ستار  -وعنوانه  /العنوان  :ال�شارقة هاتف
 0545010165 :رقم الهاتف 545010165 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )3
�شخ�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  2022/7/20م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13600بتاريخ 2022/7/22
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078424
تنازل /بيع

70555

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004655مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003146مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :نعمان منري حممد منري حليم  -جمهول حمل الإقامة
اىل املدعي عليه الثاين  :ا�شفاق ح�سني عا�شق ح�سني
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
الدعوى املرفوعة من  /املدعي (ة)  :كل هو�س لنكر عبدالباقي
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )20000درهم .الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات
واتعاب املحاماة� .شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون
الإجراءات املدنية .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/7/26أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�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  2022/7/19م.

�إىل املدعي عليه  :تابيوا مبيندي  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم ان املدعي ارنولد مادوجنورير  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي:
�أوال :قبول قيدالدعوى وحتديد اقرب جل�سة لها
ثانيا  :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره  5070درهم
خم�سة االف و�سبعون درهما والفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام .ثالثا  :الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2022/7/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�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 2022/7/14

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد جاويد نور حممد
العنوان 9172321 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /سوري�ش ناير �س�سيندران بالتايل  :ن�أمر بالزام
املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )24850درهم والزمته بالفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمته بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0069254
املخطـر /كونهى حممد �سرانكينتاكات �أبدوتي اجلن�سيه الهند � -أحمل هويه رقم 784197263242840
العنـوان  /ال�شارقه  -ام الطرافه  /هاتف رقم 0558118174 /
املخطر �إليه � /سريراج �شاندران  -اجلن�سيه الهند  -يحمل هويه رقم 784198514827264
العنوان  /ال�شارقه  -مويلح  -خلف جممع املدار�س هاتف ت 0585767663 :
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  5200درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( 5200خم�سه �آالف و مائتان) درهم اماراتي ,مبوجب عالقه ايجاريه
بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب
عدم كفايه الر�صيد ,وبيانات ال�شيك كالتايل  .1 :ال�شيك  173947مببلغ  5200درهم بتاريخ ا�ستحقاق
 2021/9/18وامل�سحوب على بنك را�س اخليمه الوطني  -وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ
رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة
�سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من
ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICICPL2020 /0005951امر اداء

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

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /العور رحمن حممد يزيد علي  -اجلن�سية :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %5ل�صالح ال�سيد  /حممد م�صطفي
ذو الرحمن حممد يزيد على  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (بر�شلونه
لتلميع ال�سيارات) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()553352
تعديالت اخري  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22
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70535

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70535

70021
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2018/74750

املخطر  :زياد عبدالوهاب عبدالقادر امل�صري � -أردين اجلن�سية  -بطاقة هوية رقـم ()784197069509590
عنوانه  :عجمان � -شارع الكويت خلف م�ست�شفى  - G.M.Cبناية الكمايل � -شقة رقم ( )2ت 050/8609021 :
املخطر �إليه � :سامر عبدالعزيز قباقيبي � -سوري اجلن�سية  -عنوانه  :دبي  -منطقـة �أبوهيـل � -شـركة �أريـج
للتجـارة العامة ت  050/7616019 :املو�ضوع �( :إخطار عديل بالوفاء) لدى الكاتب العدل
بناءا على �إي�صال الأمانة املحرر يل مـن قبـلـك مببلـغ وقـدره (( )15000خم�سة ع�شر الف درهم)  -على �أن
تدفع يل املبلغ حـني الطلب وعند مطالبتي لك بدفع املبلغ �إال انك متاطـل ومل تعريين �أي �أهتمام وقد قمت
مبطالبتك مرارا وتكرارا ب�سداد املبلغ املذكور لكـن دون جدوى.
لذلك  ،وطبقا لأحكام املادة ( )143من قانون الإجراءات ف�أن املخطـر يكلـف املخطر �إليه بالوفاء بدفع قيمة
و�صل الأمانة و�سداد هذا املبلغ كامال للمخطر خالل � 5أيام من تاريخه حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية
التي حتفظ يل حقي مبا فيها �إقامة الدعوى الق�ضائية للمطالبة باملبلغ والفوائـد القانونية مع حتميله كافة
الر�سوم و امل�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0075829

اخطار عديل للوفاء مببلغ  12،518،600درهم
املخطر  /مارين غولد وميثلها ال�سيد اكرم حنين�أبو ك�سم �سوري اجلن�سية بوكالة ال�سيد� /سلطان عبدالرحمن احلو�سني  ،اماراتي
اجلن�سية ،الهوية الإماراتية رقم  ،784197926269602 -رقم التوا�صل 0553840000 /
املخطر اليه  /ال�سيد /حممد احمد عزه� ،سوري اجلن�سية هوية �إماراتية رقم ()6-5135382-1979-784
العنوان /العنوان � /إمارة ال�شارقة �شارع التعاون املمزر  1بناية زاخر رقم ال�شقة  ، 801رقم التوا�صل 0555302711
ال�شرح
املخطر �إليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ  12518600درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  000022مبلبغ  11,065,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022/01/04وامل�سحوب على بنك بنك االمارات ،
ال�شيك رقم  000009مبلبغ  533,600درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022/06/28وامل�سحوب على بنك بنك االمارات،
ال�شيك رقم  000008مبلبغ  368,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022/06/28وامل�سحوب على بنك بنك االمارات،
ال�شيك رقم  000011مبلبغ  552,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022/06/28وامل�سحوب على بنك بنك االمارات،
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13600بتاريخ 2022/7/22

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع
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�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /رم�ضان ر�ضا حممد �صالح الزرعوين  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(اطل�س االمارات للتجارة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)529228إىل ال�سيد  /خالد حممد احمد الر�ضوان ال علي  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /رم�ضان ر�ضا حممد �صالح الزرعوين  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(دايتون لتجارة العبايات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� )122058إىل ال�سيد  /خالد حممد احمد الر�ضوان ال علي  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /رم�ضان ر�ضا حممد �صالح الزرعوين اجلن�سية االمارات
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سةاطل�س للعبايات و املالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)18805إىل ال�سيد /خالد حممد احمد الر�ضوان ال علي  -اجلن�سية
االمارات  ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /جون�سن ماتيو ماتيو  -اجلن�سية الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
البالغة  %33يف الرخ�صة امل�سماه (تاج اخلياطة خلياطة املالب�س الرجالية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)766871إىل ال�سيد  /امنه ارم �شیخ عثمان قیوم  -اجلن�سية باك�ستان  ،ال�سيد /
حممد �شریین �شریین كادان تودي  -اجلن�سية الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %34يف الرخ�صة
امل�سماه (تاج اخلياطة خلياطة املالب�س الرجالية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)766871إىل ال�سيد � /شازيه ف�ضیل ف�ضیل احمد  -اجلن�سية باك�ستان  ،ال�سيد  /حممد ب�شري حممد �شفيق حممد
ب�شري  -اجلن�سية الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %17من كامل ح�صته البالغة  %33يف الرخ�صة امل�سماه (تاج
اخلياطة خلياطة املالب�س الرجالية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (،)766871
�إىل ال�سيد � /آمنه ارم �شیخ عثمان قیوم  -اجلن�سية باك�ستان  - ،ال�سيد  /حممد ب�شري حممد �شفيق حممد ب�شري  -اجلن�سية
الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %16من كامل ح�صته البالغة  %33يف الرخ�صة امل�سماه (تاج اخلياطة خلياطة
املالب�س الرجالية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)766871إىل ال�سيد � /شازیه
ف�ضیل ف�ضیل احمد  -اجلن�سية باك�ستان  ،تعديالت اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد� /شايف حممد ويل حممد اجلن�سية باك�ستان واحمل بطاقة
هوية رقم  ،784197063840744يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة
 ،%100يف الرخ�صة امل�سماه (احلل ال�سهل ملقاوالت تركيب وحدات التكييف) والتي تا�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  747736اىل ال�سيده /نی�شا �ساجنای فایدى هندية اجلن�سية وحتمل
بطاقة هوية رقم  784197548141965تعديالت �أخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من وكيل
خدمات �إىل �شركة ذات ال�شخ�ص الواحد (ذ ،م،م ) تغيري اال�سم التجاري من احلل ال�سهل ملقاوالت
تركيب وحدات التكييف احلل ال�سهل ملقاوالت تركيب وحدات التكييف (ذ،م،م )
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن /ال�شيخ حممد بن �سعيد بن را�شد بن حميد النعيمي  -اجلن�سية
 :الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ()%100
وذلك �إىل ال�سيد � :سينتو مياه احموث بابهري  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه
(اجلناح املميز ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()798300
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين
من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /رم�ضان ر�ضا حممد �صالح الزرعوين  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(اطل�س االمارات للتجارة  -فرع  )1ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)793558إىل ال�سيد  /خالد حممد احمد الر�ضوان ال علي  -اجلن�سية
االمارات  ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /رم�ضان ر�ضا حممد �صالح الزرعوين  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(ق�صر باري�س لتجارة العبايات و ال�شيل ) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم (� ،)514755إىل ال�سيد  /خالد حممد احمد الر�ضوان ال علي -
اجلن�سية االمارات  ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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منتخب �شباب ال�سلة ي�ستعد للبطولة اخلليجية بعد انتهاء م�شاركته العربية
•• القاهرة-وام:

تعود بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب لكرة ال�سلة �إىل دبي اليوم اجلمعة بعد انتهاء
م�شاركة الفريق يف البطولة العربية لل�شباب مب�صر ،والتي �شهدت امل�شاركة
الأوىل ملنتخبنا يف بطوالت خارجية.
ويح�صل منتخبنا على ق�سط م��ن ال��راح��ة ،بعد امل�ب��اري��ات الـ 5ال�ت��ي خا�ضها
يف البطولة ،على �أن يبد�أ �سريعا مطلع الأ�سبوع املقبل ا�ستعداداته للبطولة
اخلليجية ،التي ت�ست�ضيفها دبي من  26يوليو اجلاري �إىل � 6أغ�سط�س وامل�ؤهلة
بدورها لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا.

وتقام البطولة اخلليجية مب�شاركة منتخبات الإم��ارات وال�سعودية والبحرين
والكويت و�سلطنة عمان وقطر.
وو�صف �سامل املطوع الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة ال�سلة م�شاركة منتخبنا
الوطني يف البطولة العربية ب�أنها مفيدة للغاية بغ�ض النظر عن النتائج لأنها
التجربة اخلارجية الأوىل لالعبني ،الذين نالوا فر�صة االحتكاك بعدد كبري من
الالعبني العرب واكت�ساب بع�ض اخلربة قبل امل�شاركة يف البطولة اخلليجية.
كما فر�ض احلكم الإماراتي �سامل الزعابي وجوده خالل البطولة العربية وحقق
جناحا كبريا يف �إدارة  6مباريات يف متيز جديد مب�شواره ال��دويل ،ال��ذي بد�أه
عام .2008

17

حممد بن �سلطان بن خليفة ي�شيد بزوارق الإمارات  ..وي�ؤكد قدرة فريق �أبوظبي على الدفاع عن لقبه العاملي
•• �أبوظبي -وام:

�أ� �ش��اد ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن �سلطان
بن خليفة �آل نهيان رئي�س احتاد
الإم� � � ��ارات ل �ل��ري��ا� �ض��ات البحرية
رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة بالفرق
الإماراتية -فريق �أبوظبي للزوارق
ال�سريعة وف��ري��ق ال���ش��ارق��ة -التي
تخو�ض فعاليات اجل��ول��ة الأوىل
لبطولة العامل لزوارق فورموال-2
مبدينة �أوج�ستو البولندية.
وت �ن �ط �ل��ق ال � �ي� ��وم اجل �م �ع��ة �أوىل

م��راح��ل اجل��ول��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة من
البطولة مب�شاركة متوقعة لـ21
زورقا.
وت� � �ب � ��د�أ ال � �ي � ��وم امل� �ن ��اف� ��� �س ��ات مع
ال� �ف� �ح� �� ��ص ال� �ف� �ن ��ي والت�سجيل
الر�سمي يف ال�ب�ط��ول��ة ،بالإ�ضافة
ملرحلة ا�ستك�شاف م�سار ال�سباق
للم�شاركني والتعرف على �أجواء
مع�سكر البطولة.
وت�ق��ام بعد غ��د ال�سبت مناف�سات
�سباق �أف�ضل زم��ن وحت��د ال�سرعة
وحت ��دي ��د امل� ��راك� ��ز الأوىل خلط
البداية لل�سباق الرئي�سي والذي

ينطلق يوم الأح��د مع ختام جولة
االفتتاح يف البطولة.
و�أك� ��د ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن �سلطان
بن خليفة �آل نهيان الثقة الكبرية
واملطلقة يف ق��درة فريق �أبوظبي
حامل لقب البطولة على الدفاع
عن لقبه عرب بطليه را�شد القمزي
ومن�صور املن�صوري.
و�أ�شار �إىل احل�ضور القوي والكبري
ل�ل�ف��رق الإم��ارات �ي��ة يف الريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ح��ال�ي��ا ،وخ ����ص بالذكر
فريق �أبوظبي ال��ذي ب��د�أ مو�سمه
احل��ايل بقوة وحقق الفوز باملركز

الأول يف �أك�ثر من بطولة ،معربا
ع��ن �أم �ل��ه يف �أن ي���س�ت�م��ر ح�ضور
وقوة الفريق يف مناف�سات البطولة
احلالية ببولندا.
وق ��ال ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن �سلطان
ب��ن خليفة �آل نهيان  :م��ا يقدمه
فريق �أبوظبي ل�ل��زوارق ال�سريعة
من عرو�ض قوية يجعله الفريق
"رقم واحد" على م�ستوى العامل
ح��ال�ي��ا ،ون ��أم��ل يف ا��س�ت�م��راره على
نف�س النهج والتفوق يف امل�شاركات
احلالية والقادمة �أي�ضا.
وي�ح�ظ��ى ف��ري��ق �أب��وظ �ب��ي ب�أف�ضل

ر�صيد م��ن الإجن ��ازات ب�ين جميع
الفرق امل�شاركة يف الن�سخة احلالية
م��ن ب�ط��ول��ة فورموال -2؛ حيث
ح�صد الفريق اللقب  4م��رات يف
�آخر  6ن�سخ.

فريق �صقور الإمارات يوا�صل �إعداده وي�ستعد ملع�سكر �صربيا

وا� �ص��ل ف��ري��ق ال �ك��رة الأول بنادي
الإم��ارات �إع��داده وتدريباته ت�أهبا
ال� �س �ت �ح �ق��اق��ات امل ��و� �س ��م ال� �ك ��روي
اجل ��دي ��د ،ب �ق �ي��ادة امل � ��درب فتحي
العبيدي وجهازه الفني.
و�أ�شار عبد اهلل العاجل م�شرف عام
ال�ف��ري��ق ب� ��أن ال�ف��ري��ق ب ��د�أ جتمعه
الداخلي بتاريخ  4يوليو اجلاري
وي�ستعد خل��و���ض م �ب��اراة ودي ��ة يف
نهاية ال�شهر �أم ��ام م�صفوت قبل
امل� �غ ��ادرة �إىل امل�ع���س�ك��ر اخلارجي
امل�ق��رر يف �صربيا بتاريخ  2وحتى

� 22أغ�سط�س القادم.
و�أ� �ش��اد ال�ع��اج��ل ب��امل�ج�ه��ود الكبري
لإدارة ال� �ن ��ادي ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة
يو�سف البطران و�إخ��وان��ه �أع�ضاء
جمل�س الإدارة على املجهود الكبري
الذي بذلوه خالل الفرتة املا�ضية

وال� ��� �س ��رع ��ة ال� �ك� �ب�ي�رة يف جتهيز
الفريق م��ن �أج�ه��زة �إداري ��ة وفنية
وط �ب �ي��ة وال �ت �ع��اق��د م��ع الالعبني
والذي ن�أمل من خالله خلق فريق
متجان�س يتحلى بالروح القتالية
ال� �ت ��ي ه ��ي ه��دف �ن��ا الأ�� �س ��ا�� �س ��ي يف

دوري ال � ��درج � ��ة الأوىل ،حيث
ن��أم��ل تقدمي الالعبني العرو�ض
املميزة خالل هذا املو�سم لتحقيق
الهدف وهو العودة لدوري �أدنوك
للمحرتفني.
و�أ�� �ش ��اد ال �ع��اج��ل ب��ال�ل�ج�ن��ة الفنية

برئا�سة يو�سف عبد اهلل البطران
وع�ضوية عبد اهلل الطويل وثاين
��س��امل ال�شحي وع�ب��د اهلل العاجل
وه � � ��ادف � �س �ي��ف وامل � � � ��درب فتحي
ال �ع �ب �ي��دي وال � �ت ��ي ك � ��ان ل �ه��ا دور
كبريمنذ نهاية املو�سم املا�ضي يف

�إمت��ام �صفقات مميزة واقت�صادية
جداً وفرت على النادي الكثري من
املال من خالل ح�سن مفاو�ضاتها
وع �م �ل �ه��ا ،ح �ي��ث مت االت� �ف ��اق على
و��ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة معينة تقوم
ع �ل��ى االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى الالعبني

املتعاقد معهم وت�صعيد جمموعة
�شابة من فريق الرديف مل�شاركتهم
خالل املو�سم احل��ايل ،وخا�صة �أن
املدرب فتحي العبيدي من املدربني
الذين يجيدون اكت�شاف النجوم.
ومت� �ن ��ى ال� �ع ��اج ��ل ال �ت��وف �ي��ق لكل

ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن مل ي�ت��م جتديد
ع�ق��وده��م �آم �ل� ً
ا �أن ي �ق��دم الفريق
ال�ع��ر���ض امل ��أم��ول م�ن��ه خ�ل�ال هذا
املو�سم حيث ينظر ب��روح التفا�ؤل
للفريق من خالل البداية اجليدة
يف التدريبات التح�ضريية.

نادي الذيد ي�ستقبل وفدا من امل�شاركني بالن�شاط ال�صيفي لنادي املدام وي�شركهم يف برامج الرماية وال�سباحة
•• الذيد-الفجر:

بعد �أن �أطلق نادي الذيد الريا�ضي
برناجمه ال�صيفي من يوم االثنني
امل��ا� �ض��ي وال� ��ذي ي ��أت��ي ب�ع��د �أن عزز
ال� �ن ��ادي م��ن م��وق �ع��ه ع �ل��ى خارطة
ال�برام��ج ال�صيفية يف ظ��ل جناحه
ال�سنوي يف ط��رح فعاليات متفردة
ف���ض�لا ع��ن ح�ج��م الإق �ب ��ال الكبري
ع �ل��ى ف �ع��ال �ي��ات��ه ب��ا� �ش��ر يف تقدمي
احل �� �ص ����ص ال �ت��دري �ب �ي��ة ل �ع ��دد من
الريا�ضات املختلفة .
و�ضمن باكورة �أعماله التي �شهدت
يف �أ�سبوعها الأول فعاليات وور�ش
ودورات خمتلفة ا�ستقبل نادي الذيد
��ض�م��ن ب��رن��اجم��ه ال���ص�ي�ف��ي وال ��ذي
ي�ق��ام حت��ت مظلة جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ويف �إطار التعاون امل�شرتك م �� �ش��ارك��ا م ��ن م�ن�ت���س�ب��ي الن�شاط
بني �أن��دي��ة �إم��ارة ال�شارقة خم�سني ال���ص�ي�ف��ي م��ن ن ��ادي امل� ��دام الثقايف

فعاليات الربنامج ال�صيفي (عطلتنا
غ�ي��ر) يف ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى ا�ستقبال
الزائرين من نادي املدام و�إ�شراكهم
يف الربامج الريا�ضية.
وج ��رى خ�ل�ال ب��رن��ام��ج اال�ستقبال
ت �ق �� �س �ي��م وف� � ��د ن � � ��ادي امل � � � ��دام �إىل
جمموعتني الأوىل ب�صالة الرماية
و�إط�لاع �ه��م ع�ل��ى ال���ص��ال��ة الدولية
ل�ل��رم��اي��ة وم��ا حت�ت��وي��ه م��ن مرافق
و�إم�ك��ان��ات بجانب امل��وا��ص�ف��ات التي
ت�ضمها ثم تدريبهم على مهارات
ال��رم��اي��ة ب ��إ� �ش��راف م�ع�م��ر العالف
م � � ��درب ال� ��رم� ��اي� ��ة ب � �ن� ��ادي ال ��ذي ��د
وتعريفهم مبهارات الرماية .
واملجموعة الثانية مت تدريبهم على
م�ه��ارات ال�سباحة يف م�سبح النادي
ح �ي��ث ق ��ام خ��ال��د امل��ر� �ش��دي مدرب
الريا�ضي.
ب��ا��س�ت���ض��اف��ة وف ��د ن� ��ادي امل� ��دام من ل �ك��اف��ة ال ��وف ��ود ال ��زائ ��رة م ��ن �أج ��ل ال�صيفية املقدمة للم�شاركني من و�أك��د النادي �أهمية حتقيق �أهداف ال�سباحة ب�ن��ادي ال��ذي��د ب�إعطائهم
و�أب � � � � ��دى ن � � ��ادي ال � ��ذي � ��د ترحيبه ع�صر �أم�س م�ؤكدا �أن �أبوابه مفتوحة ت�ضافر اجلهود لالرتقاء بالربامج خالل الأعمار .
جمل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي �ضمن املبادئ الأ�سا�سية لل�سباحة.

«تنفيذي» البلياردو وال�سنوكر يتخذ عدة قرارات لتنفيذ خارطة الطريق واالرتقاء باللعبة
•• دبي-وام:

قرر املكتب التنفيذي الحتاد الإمارات للبلياردو وال�سنوكر ت�شكيل
جلنتي امل�سابقات واحل �ك��ام  ،كما بحث ف��ر���ص ا�ستثمار جديدة
لالحتاد و�إعداد درا�سة وعر�ضها على جمل�س الإدارة خالل فرتة
زمنية ال تتجاوز ال�شهرين.
وح��ر���ص املكتب التنفيذي  ،خ�لال اجتماعه الأول بعد ت�شكيله
برئا�سة خالد عبداهلل احلمادي نائب رئي�س االحتاد  ،على اتخاذ
هذه القرارات لت�سريع وترية العمل يف االحت��اد وحتقيق خارطة
الطريق التي و�ضعها جمل�س الإدارة يف اجتماعه الأول برئا�سة
ال�شيخ جمعة بن مكتوم بن جمعه �آل مكتوم  ،لالرتقاء باللعبة
خالل فرتة زمنية حمددة.
وح�ضر االجتماع الأول للمكتب التنفيذي كل من �سلطان اجلوكر
�أمني ال�سر العام ،ويو�سف �أحمد الهرمودي الأمني العام امل�ساعد

ورئي�س جلنة احل��وك�م��ة ،وم ��روان ال�ضالعي امل��دي��ر امل��ايل رئي�س و�أك��د اجل��وك��ر �أن املكتب التنفيذي واف��ق �أي�ضا على امل�شاركة يف
جلنة اال�ستثمار والت�سويق.
بطولة العامل للنا�شئني برومانيا يف �أغ�سط�س املقبل� ،سعياً لتهيئة
وقال �سلطان اجلوكر" :مت اتخاذ جمموعة من القرارات �أبرزها الفر�صة لإع��داد جيل ثان من الالعبني ،خا�صة �أن بطولة بهذا
ت�شكيل جلنة امل�سابقات برئا�سة حممد عبد اهلل ،وت�شكيل جلنة امل�ستوى ت�ضمن وجود احتكاك قوي وتطوير مل�ستويات الالعبني
احلكام برئا�سة جمال املهريي ،واعتماد اختيار �سعيد املري �إداريا يف هذه الفئة العمرية.
ملنتخب البلياردو".
و�أ�شار �إىل �أن املكتب التنفيذي تطرق جلزئية مهمة تتعلق ببحث
و�أ�ضاف" :كما مت مناق�شة بع�ض البنود املهمة مثل بحث فر�ص خطة لإن�شاء مراكز للبلياردو وال�سنوكر تابعة لالحتاد يف خمتلف
ا�ستثمارية جديدة لالحتاد و�إع��داد درا�سة وعر�ضها على جمل�س �إم��ارات الدولة ،لن�شر اللعبة وتو�سيع قاعدة املمار�سة واكت�شاف
الإدارة يف �أقرب وقت ،خالل فرتة زمنية ال تتجاوز ال�شهرين ،مع امل��وه��وب�ين م��ن اجلن�سني  ،بال�شراكة م��ع امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
تكليف جلنة اال�ستثمار والت�سويق برئا�سة مروان ال�ضالعي املدير واخل��ا��ص��ة املختلفة .و�أع�ل��ن اجل��وك��ر �أن املكتب التنفيذي وافق
املايل لإعداد هذه الدرا�سة".
على تنظيم حفل يقام برعاية وح�ضور ال�شيخ جمعة بن مكتوم
و�أ�شار �إىل �أن املكتب التنفيذي �أقر �أي�ضا الت�أكيد على عدم زيادة بن جمعة �آل مكتوم رئي�س االحتاد لتكرمي �أع�ضاء اللجان العاملة
الر�سوم اخلا�صة بالت�صاريح التجارية احلالية وعدم ا�ستحداث �أي يف بطولتي العرب وغرب �آ�سيا الأخريتني ،وكذلك كافة ال�شركاء
زيادة عليها يف الفرتة املقبلة.
والداعمني لأن�شطة االحتاد.
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ت�ب��دو الأم�يرك �ي��ة ��س�ي��دين م��اك�لاف�ل�ين مر�شحة ب�ق��وة ال �ي��وم اجلمعة
للظفر باللقب العاملي ل�سباق  400م حواجز يف الن�سخة الثامنة ع�شرة
ملونديال يوجني يف �ألعاب القوى املقام على �أر�ضها ،خ�صو�صاً بعدما
ت�صدرت ت�صفيات الدور ن�صف النهائي الأربعاء.
وحققت ماكالفلني ( 22عاماً) �أ�سرع توقيت يف الت�صفيات عندما فازت
باملركز الأول يف املجموعة الثالثة بزمن  52.17ثانية �أمام الهولندية
فيمكي ب��ول مت�صدرة املجموعة الثانية ( 52.48ث) والأمريكية
الأخ��رى دليلة حممد حاملة اللقب يف الن�سخة الأخ�ي�رة قبل ثالث
�سنوات ومت�صدرة املجموعة الأوىل ( 53.28ث).
وال يتوقع ان تخرج املناف�سة على اللقب عن ه��ؤالء العداءات الثالث
مع �أف�ضلية ملاكالفلني التي حطمت رقمها القيا�سي العاملي يف التجارب
الأمريكية ال�شهر املا�ضي ( 51.41ث) ،وبعد �أدائها الرائع يف الدور
ن�صف النهائي حيث حققت الرقم ذات��ه ال��ذي ح�صلت به على ف�ضية
ن�سخة ال��دوح��ة  2019خلف مواطنتها حممد ال�ت��ي ك��ان��ت حطمت
الرقم القيا�سي العاملي وقتها ( 52.16ث).

ماكالفلني مر�شحة للقب العاملي يف مونديال يوجني
ّ
كل مرة �آتي فيها �إىل هنا (هايوارد فيلد)� ،أ�شعر �أن �شي ًئا رائ ًعا �سيحدث.
وميكن ملاكالفلني التي ج��ردت حممد من لقبها الأومل�ب��ي يف �أوملبياد
طوكيو العام املا�ضي يف معركة ملحمية حطمت خاللها الرقم القيا�سي �إنه دائ ًما ما يدفعني �إىل تقدمي عرو�ض مذهلة".
العاملي الذي �سجلته مواطنتها يف ن�صف النهائي ( 51.58ث) م�سجلة م�سرية ماكالفلني كانت رائعة منذ نعومة �أظافرها ،فهي حققت �أف�ضل
 51.46ثانية يف النهائي� ،أن تفعلها يف بطولة العامل وجتردها من الأرقام يف �سباق  400م حواجز يف العامل يف الفئات العمرية من 14
اللقب العاملي وترد االعتبار خل�سارة الدوحة ،وبالتايل الظفر باللقب �إىل  19عا ًما ،والرقم القيا�سي العاملي حتت  18عا ًما ( 54.15ث)،
وحتت  20عا ًما ( 53.60ث) ،ومنذ خ�سارتها الأخرية يف هذا ال�سباق
الوحيد الذي ينق�ض خزائنها.
وقالت ماكالفلني عن النهائي�" :سيكون �سبا ًقا رائ ًعا ،و�أن��ا �أعلم ذلك (يف نهائي بطولة العامل الدوحة ّ ،)2019
حطمت الرقم القيا�سي
ال�ع��امل��ي ث�ل�اث م ��رات بـ 51.90ث و 51.46ث يف �أومل �ب �ي��اد طوكيو
بالت�أكيد".
وا�ضافت "هناك دائ ًما املزيد للعمل عليه� ،أردت فقط �أن �أ�شعر بال�سرعة و 51.41ث.
واال�ستعداد ليوم اجلمعة .فقط �أعطي كل ما �أملك و�أترك كل �شيء على بدورها كانت حممد مثرية للإعجاب يف ن�صف النهائي ،موجهة �إ�شارة
امل�ضمار" .قالت بعد ال�سباق القيا�سي يف بطولة الواليات املتحدة "يف �إىل مواطنتها ماكالفلني ب�أنها لن تتخلى عن لقبها دون قتال� .أنهت

العداءة البالغة من العمر  32عا ًما ال�سباق بفارق نحو � 10أمتار عن
�أقرب مناف�سة لها الأوكرانية �آنا ريجيكوفا ،م�سجلة �أف�ضل توقيت لها
هذا املو�سم ( 53.28ث).
وقالت حممد "كنت فقط �أطبق �أوام��ر مدربي .قال ب��أن �آخ��ذ الأمور
ب�سهولة يف الدور الأول ،واليوم طلب مني الرك�ض بثانية �أ�سرع".
و�أ�ضافت "هذا ما كنت �أ�سعى لتحقيقه� .أن��ا �سعيدة بهذا الأداء ،لقد
�شعرت حقاً بفوز �سهل".
وتابعت "�أنا يف و�ضع جيد �إذا �شعرت بالراحة يف الثواين الـ 53الأوىل"،
م�ؤكدة �أنها متحم�سة ملواجهة �أخرى مع ماكالفلني.
و�أردف ��ت "النهائي �سريع دائ�م�اً يف �سباق  400م ح��واج��ز على مدى
العامني املا�ضيني و�أن��ا �أع�ل��م �أن ه��ذا ال�سباق �سيكون مثل ال�سباقات
الأخرى � ً
أي�ضا" ،م�شددة "�أنا متحم�سة لذلك".
وتبدو الهولندية بول يف �أف�ضل حالة حلرمان الواليات املتحدة من
الثنائية اجلمعة خ�صو�صاً بعد حتقيقها ثاين �أ�سرع توقيت يف الت�صفيات
( 52.84ث).

طرح التذاكر اليوم ..نزاالت «يو �إف �سي» تعود �إىل
�أبوظبي مبواجهة حا�سمة على لقب العامل للوزن اخلفيف
•• �أبوظبي-وام:

تعود ن��زاالت "يو �إف �سي" �إىل �أبوظبي مبواجهة حا�سمة على اللقب العاملي
للوزن اخلفيف بني امل�صنف الأول بطل العامل ال�سابق ت�شارلز �أوليفريا وامل�صنف
الرابع �إ�سالم ماخات�شيف ،وذلك يف "االحتاد �آرينا" بجزيرة يا�س يف � 22أكتوبر
املقبل .وتندرج املواجهة  ،التي تنظمها فال�ش للرتفيه� ،ضمن �شراكة عقدتها
دائ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي عام  2019مع املنظمة العاملية للفنون
القتالية املختلطة "يو �إف �سي".

وي�ستطيع اجلمهور متابعة ال�ن��زاالت احلية مبا�شرة يف "االحتاد �أرينا" حيث
تطرح تذاكر ح�ضور املواجهة بداية من اليوم اجلمعة فيما ي�ستطيع �أع�ضاء
نادي "يو �إف �سي فايت كلوب" ،ومن �سجلوا اهتمامهم بالفعالية م�سبقاً� ،شراء
التذاكر مبكراً من ام�س.
ويطمح النجم الربازيلي �أوليفريا �إىل ا�ستعادة اللقب ال��ذي �أح��رزه يف مايو
 2021بانت�صاره على مايكل ت�شاندلر يف اجلولة الثانية من نزالهما ،قبل �أن
يُدافع عنه بعدها بـ� 7شهور �أمام دا�سنت بورييه.
ويحظى ماخات�شيف ب�شعبية كبرية يف �أبوظبي ،بعد نزاليه يف �أبوظبي �ضد ديفي

رام��و���س ودان هوكر يف  2019و 2021على الرتتيب .ووا��ص��ل ماخات�شيف
احلفاظ على �سجله خاليا من الهزائم خالل الفرتة املا�ضية بفوزه على بوبي
جرين يف اجلولة الأوىل من نزاله الأخري ليكون االنت�صار العا�شر على التوايل.
ويطمح ماخات�شيف �إىل �إ�ضافة انت�صار جديد لر�صيده  ،خالل املواجهة املرتقبة
مع �أوليفريا � ،أمام جمهوره الكبري يف �أبوظبي .وبالتزامن مع نزاالت "يو �إف �سي
� :280أوليفريا �ضد ماخات�شيف" ،حتت�ضن �أبوظبي فعاليات "�أ�سبوع �أبوظبي
للتحدي" من � 17إىل � 23أكتوبر املقبل  ،والتي تت�ضمن برناجماً حاف ً
ال من
جتارب و�أن�شطة اجلمهور وحفالت مو�سيقية.

�أحرز كل املعادن النفي�سة

مربط دبي ِّ
يذكر �سرتوهن الدولية  2022ب�إجنازاته العاملية
وابنه البطل العاملي الفحل دي �سراج
والفحل العاملي رويال كالرز.

•• دبي-الفجر:

ح�ق��ق م��رب��ط دب��ي ل�ل�خ�ي��ول العربية
ه� ��دف� ��ا ذه� �ب� �ي ��ا م� ��رك� ��زا يف بطولة
� �س�تروه��ن ال��دول �ي��ة جل �م��ال اخليل
العربية امل�صنفة مب�ستوى " ب " على
��س�ل��م م���س�ت��وي��ات ال �ب �ط��والت العاملية
املعتمدة من املنظمة الدولية �إيكاهو،
وال� �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا نهاية
الأ�سبوع يف مدينة �سرتوهن الأملانية
مب�شاركة م��راب��ط عاملية قوية �سعت
لتحقيق بع�ض الأل �ق��اب �أم ��ام تعذر
جم��ارات �ه��ا لهيمنة امل��راب��ط العاملية
ال�ق�ي��ادي��ة يف �أق ��وى ب �ط��والت املو�سم
اخل� ��ارج� ��ي ،ويف م �ق��دم �ت �ه��ا �أف�ضل
م��رب��ط يف ال �ع��امل م��رب��ط دب��ي الذي
ج��دد ح���ض��وره امل�ت�م�ي��ز يف �سرتوهن
بنيله الذهب والف�ضة والربونز ،و�أكد
كرمه الإنتاجي مبنح املرابط العاملية

بع�ضا من ب�صماته الذهبية.
ومتكنت بطلة �أبوظبي الدولية ودبي
ل�ل�ج��واد ال�ع��رب��ي امل �ه��رة ال�ف��ات�ن��ة دي
جهراء وهي الفحل العاملي �إك�سكاليبور
�إي �إيه والفر�س دي جواهر من �إحراز
امليدالية الذهبية يف بطولة املهرات
م�ت�ف��وق��ة ب��أري�ح�ي��ة ت�ل�ي��ق مب�ستواها
ال �ع��امل��ي ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن املهرات
ذات املوا�صفات اجلمالية اجليدة .كما
متكن املهر اجلميل دي را�سل وهو من
الفحل �أيقونة الإنتاج العاملي املعا�صر
�إف �إي ��ه �إل ر��ش�ي��م وال �ف��ر���س الولود
ل �ي��دي ف�يرون�ي�ك��ا م��ن ن�ي��ل امليدالية
الف�ضية م ��ؤك��دا مكانته التناف�سية
اخل��ا��ص��ة وم��وا��ص�ل��ة ق��وت��ه اجلمالية
العاملية .ثم ع��زز املهر دي ف��ارع وهو تاريخ ذهبي
من الفحل �إك�سكاليبور والفر�س �إيلي وب ��ال� �ع ��ودة ل�ب�ع����ض � �ص �ف �ح��ات املجد
فالمينكا ح�صيلة م��رب��ط دب��ي من الذهبي امل�سجل ملربط دبي يف بطولة
�سرتوهن الدولية بانتزاع امليدالية �سرتوهن الدولية يف دوراتها املا�ضية،
ال�ب�رون��زي��ة خ�ل��ف رف�ي�ق��ه دي را�سل
بت�ألق واث��ق ي�ؤكد مكانة مربط دبي
يف البطوالت العاملية بكل م�ستوياتها.
وم��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ب��أول��وي�ت�ه��ا املعربة
متكن �إن�ت��اج مربط دب��ي من ت�سجيل
ب�صمته الإن�ت��اج�ي��ة ل�صالح املرابط
ال�ع��امل�ي��ة ع�ن��دم��ا �أح ��رزت ال�ف��ر���س دي
ن��وا� �ص��ي وه� ��ي م ��ن ال �ف �ح��ل العاملي
�إف �إي��ه �إل ر�شيم وال�ف��ر���س دي نوال
امليدالية الف�ضية يف بطولة الأفرا�س
التي نالها مربط دانوبيو�س الأوروبي
للخيول العربية ،وال�ت��ي ن��ال��ت لقب
�أف�ضل حركة فر�س يف البطولة.

ي �ج��در ال�ت��ذك�ير بتميز امل��رب��ط على
غ� ��رار م ��ا ��س�ج�ل��ه يف ك ��ل البطوالت
العاملية ،حيث حتتفظ ذاكرة �سرتوهن
ل�ل�م��رب��ط ب���س�ج��ل ذه �ب��ي ب� ��راق� ،أب ��رز
�إجنازاته كانت العام املا�ضي 2021
حني متكن من فر�ض هيبته القيادية
حمرزاً ذهبيتني ثمينتني مع كل من
املهر العاملي دي �شرط وهو من الفحل
�إك�سكليبور والفر�س دي �شيهانة بنت
البطلة العاملية دي �شهال بنت البطلة
العاملية �أ�سطورة الإجناز والإنتاج �إف
ت��ي �شيال ،ا�ستطاع �أن مينح مربط
دب��ي امل�ي��دال�ي��ة الذهبية دون قيد �أو
�شرط يف بطولة املهور بعمر ال�سنة،
وب�ف�ن�ي��ات م��ن الأداء الإ�ستعرا�ضي
اجل �م �ي��ل ع� � ��ززت امل � �ه ��رة دي فنانة
وه��ي من الفحل �إك�سكاليبور �إي �إي
والفر�س �إيل فالمينكا ر�صيد مربط

دب ��ي ب ��إح ��رازه ��ا امل �ي��دال �ي��ة الذهبية
ال�ث��ان�ي��ة يف ب�ط��ول��ة امل �ه��رات م�ضيفة
اللقب لر�صيدها اخلا�ص من الألقاب
التي حققتها يف العديد من البطوالت
املحلية والدولية.
ويف ن���س�خ��ة  2020م��ن االبطولة
ت��أل��ق �إن�ت��اج م��رب��ط دب��ي بقيادة فحل
الإن �ت��اج ال�ع��امل��ي الأي�ق��ون��ة �إف �إي��ه �إل
ر�شيم وال��ذي �أح��رز ع��دداً من املراكز
الذهبية ،بح�صيلة ث�لاث ميداليات
ذه �ب �ي��ة ،واح � ��دة م��ن ن���ص�ي��ب مربط
دانبيو�س من رومانيا مع الفلو ر�شيد
دي �إيه ،واثنتان من ن�صيب مربط �أبها
من دولة الكويت مع كل من املهرة دي
رفا والفحل دي كحيل من الفر�س دي

م��ودة� ،إ�ضافة �إىل ف�ضية من ن�صيب
مربط دبي مع املهرة دي عجيبة من
الفر�س العاملية دي عجايب ،لي�ؤكد
امل��رب��ط م�ك��ان�ت��ه ال �ق �ي��ادي��ة ،وي�سجل
ب�صمته الإنتاجية.
وك��ان مربط دب��ي قد �سجل مع �إنتاج
الفحل �إف �إيه �إل ر�شيم ت�ألقا عاليا يف
ن�سخة �سرتوهن  ، 2019عندما �أكد
قوته النوعية بنيله ذهبيتني وف�ضية
وبرونزيتني ،يف متيز مل ي�سبقه �إليه
غ�ي�ره يف ت��اري��خ ال �ب �ط��ول��ة ،و�شملت
ك��وك�ب��ة �إن �ت��اج ال�ف�ح��ل "ر�شيم" املهر
ال��ذه�ب��ي ب�ط��ل ب�ط��ول��ة دب��ي الدولية
"دي �شيماز" ،وامل�ه��رة الذهبية "دي
�شعلة" امل�م�ل��وك��ة لل�شيخ ��س�ع�ي��د بن

التوحيدي :ح�صيلة طيبة
�أع� ��رب امل�ه�ن��د���س حم�م��د التوحيدي
املدير العام امل�شرف العام ملربط دبي
عن �سعادته بح�صيلة م�شاركة املربط
يف بطولة �سرتوهن وا�صفا م�ستواها
التناف�سي بعلو من�سوبه من اجلودة.
وقال التوحيدي ":بطولة �سرتوهن
حم�ط��ة م��ن امل�ح�ط��ات ال�ت��ي نحر�ص
على امل�شاركة فيها خالل كل املوا�سم
اخل��ارج �ي��ة ،مل��ا تتمع ب��ه تناف�س بني
امل ��راب ��ط ال��دول �ي��ة ال�ن���ش�ي�ط��ة .وقد
ح�ق�ق�ن��ا ال �ه��دف م��ن امل �� �ش��ارك��ة ونلنا
ح�صيلة طيبة من الألقاب التي تعزز
م�ك�ت��وم ب��ن جمعة �آل م�ك�ت��وم ،واملهر مكانة �إنتاجنا املحلي عامليا".
دي �إبن ر�شيم اململوك ملربط جي �إيه
�إريبيان اليوناين ،واملهرة دي �سينية املرزوقي� :إجنازات عاملية
�صاحبة لقب �أف�ضل حركة خيل بني ب� ��دوره �أ� �ش ��اد ع�ب��دال�ع��زي��ز املرزوقي
امل �ه��رات امل�ت�ن��اف���س��ة ،ث��م ال �ف��ر���س دي املدير التنفيذي ملربط دبي بح�صيلة
خطافة اململوكة ملربط اجلواهر.
م�شاركة املربط يف البطولة وقال":
وير�سخ مربط دبي للخيول العربية ك��ان��ت م �ن��اف �� �س��ات ال �ب �ط��ول��ة مثرية
ح�ضوره الذهبي الدويل منذ �سنوات ب�سبب م�ستوى اجل��ودة التي متتعت
م �ع �ت �م��داً ع �ل��ى �إن �ت��اج��ه امل �ح �ل��ي ،بل بها اخليول املتناف�سة .وكالعادة كان
ا��س�ت�ط��اع �أن مي�ن��ح ع �� �ش��رات املرابط خليولنا ب�صمتها ال�ت��ي د�أب املربط
ال �ع��امل �ي��ة ف��ر� �ص��ة ت� ��ذوق ط �ع��م الفوز على ت�سجيلها يف �سرتوهن الدولية.
وبريق الت�ألق بالألقاب ،وذلك �ضمن وال ي��زال �أمامنا ع��دد من البطوالت
ط�ف��رة �إن�ت��اج�ي��ة ت�ق��وم ع�ل��ى ع��دد من الدولية حتى نهاية العام ون�ستعد لها
الأفحل بقيادة �أيقونة الإنتاج العاملي مبجموعة م��ن �أج�م��ل �إنتاجنا الذي
امل�ع��ا��ص��ر ال�ف�ح��ل �إف �إي ��ه �إل ر�شيم �سي�سطر �إجنازات عاملية جديدة".

جائزة فرن�سا ..لوكلري ملتابعة زخمه وال�ضغوطات على فري�ستابن
ي��أم��ل �سائق ف�ي�راري ��ش��ارل لوكلري
يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن زخ��م ع��ودت��ه �إىل
االن �ت �� �ص��ارات ،ملتابعة �ضغطه على
ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ال �ه��ول �ن��دي ماك�س
فري�ستابن �سائق ري��د ب��ول ،عندما
يتواجهان على حلبة بول ريكار التي
ت�ست�ضيف ج��ائ��زة فرن�سا الكربى،
اجل��ول��ة الثانية ع�شرة م��ن بطولة
العامل للفورموال واحد.
ويُقارب فري�ستابن انت�صاف املو�سم
بلبا�س مت�صدر الرتتيب م��ع فارق
مريح ل�صاحله متقدماً بفارق 38
نقطة عن م�ط��ارده املبا�شر لوكلري
اب��ن �إم� ��ارة م��ون��اك��و ( 208مقابل
 ،)170حيث ي�صل �إىل فرن�سا على
حلبة ي��درك �أ��س��راره��ا ج�ي��داً ،كونه
احرز املركز الأ ّول العام املا�ضي على
ح�ساب الربيطاين لوي�س هاميلتون،
بطل العامل �سبع مرات.
يف ح�ي�ن ي �ح �ت��ل ري� ��د ب� ��ول �صدارة
ال�صانعني م��ع  359نقطة مقابل
 303لفرياري ،علماً �أن الفريقني
تقا�سما الفوز يف اجل��والت االحدى
ع�شرة هذا العام.
داخ��ل مق�صورة �سيارته احلمراء،
ا��س�ت�ع��اد ل��وك�ل�ير و��ص�ف��ة ال�ن�ج��اح يف
النم�سا بعد ف�ترة ع�ج��اف انطلقت
�شرارتها غداة فوزه الأخري يف جائزة
�أ��س�ترال�ي��ا ال�ك�برى يف  10ني�سان/
�أب ��ري ��ل ،ق �ب��ل �أن ي�ح�ق��ق انت�صاره

الثالث يف عقر دار ريد بول مقابل 6
انت�صارات للهولندي� ،إ ّال �أن احل�سم
ما زال بعيداً مع تبقي العديد من
ال�سباقات.
وي�ب�ح��ث ل��وك�ل�ير ( 24ع��ام �اً) عن
ال �ف��وز ال �ث��ال��ث ت��وال �ي �اً للـ"ح�صان
اجلامح" ب�ع��د تكري�سه يف النم�سا
وف� ��وز زم �ي �ل��ه اال� �س �ب��اين كارلو�س
�ساين�س يف بريطانيا ،وذل��ك للمرة
الأوىل منذ عام  ،2019لكن عليه
بداية تخطي العديد من العقبات
املهمة ،خ�صو�صاً بعدما �أو�ضح مدير
الفريق الإيطايل ماتيا بينوتو انه
ل��ن ي�صدر �أوام ��ر خا�صة لتف�ضيل
� �س��ائ��ق الإم � � � ��ارة يف � �ص ��راع ��ه على
اللقب.
ق ��ال ب�ي�ن��وت��و "لقد مت�ك�ن��ا م��ن �س ّد
الثغرة من ناحية ال�سرعة" ،م�ضيفاً
"اعتقد ان �ه��م م��ا زال � ��وا ميلكون
�أف�ضلية �ضئيلة ،ولكنها �ضئيلة جداً،
وتكاد ال ُتذكر".
يف امل�ق��اب��ل ،ي�ع��ود فري�ستابن الذي
ي�خ��و���ض ��س�ب��اق��ه ال� �ـ  130ب�ألوان
احل�ظ�يرة النم�سوية ب��ال��ذاك��رة �إىل
ف ��وزه ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ب�ع��د انطالقه
م��ن ال �� �ص��دارة وجت ��اوزه هاميلتون
يف ال�ل�ف��ات الأخ �ي�رة ،ف�ق��ال "حققنا
ن �ت �ي �ج��ة ج� �ي ��دة ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي يف
فرن�سا".
وتابع "تتميز احللبة بالعديد من

امل�ن�ع�ط�ف��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة وع �ل��ى �سرعة
عالية ،ل��ذا من املهم ج��داً االهتمام
ب ��االط ��ارات ،خ�صو�صاً �أن احل ��رارة
�ستكون مرتفعة خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع".
وتخ�شى حظائر ال�ف��ورم��وال واحد
م� ��ن م ��وج ��ة احل � � � ّر ال� �ت ��ي ت�ضرب
ال�ق��ارة العجوز ،م��ا �سينعك�س �سلباً
على ال�سائقني وال�سيارات على حد
� �س��واء .و��ض�م��ن ه ��ذا ال���س�ي��اق ا�شار

فريق فرياري �إىل �صعوبة املهمة يف
لو كا�ستيليه ،م�شرياً �إىل "�أن عطلة
ن�ه��اي��ة اال� �س �ب��وع �ست�شهد ارتفاعاً
ل�ل�ح��رارة غ�ير م�سبوق ه��ذا املو�سم
ح ّتى الآن ،حيث من املتوقع �أن ت�صل
�إىل  40درج��ة مئوية ،ما �سي�ص ّعب
من حياة ال�سائقني والفرق".
ك�م��ا ��س�ت�ع��اين اجل�م��اه�ير ال �ت��ي من
املتوقع �أن ي�صل عددها االجمايل �إىل
� 200ألف (� 70ألفاً خالل �سباق

الأحد) ،من ارتفاع احلرارة ،غري ان
املنظمني و�ضعوا قيد التنفيذ خطة
نقل (م�شاركة ال�سيارات ،احلافالت،
ال �ق �ط��ارات ب ��أ� �س �ع��ار خمف�ضة)...
لتجنب االخ�ت�ن��اق��ات امل��روري��ة التي
�أف���س��دت ن�سخة  ،2018وه��و عام
ع ��ودة ج��ائ��زة ف��رن���س��ا ال �ك�ب�رى �إىل
روزنامة الفئة الأوىل.
وينتهي ال�ع�ق��د ب�ين ج��ائ��زة فرن�سا
و�شركة "ليربتي ميديا" االمريكية

مالكة احلقوق التجارية للبطولة
ال �ع��امل �ي��ة ب �ع��د ارب� ��ع � �س �ن��وات ،ولكن
امل �ف��او� �ض��ات ت���س�ير ع�ل��ى ن ��ار هادئة
البقاء ال�سباق يف الروزنامة العاملية،
م ��ع اح �ت �م��ال ال �ت �ن��اوب م ��ع جوائز
�أخ��رى مهددة بالغياب (بلجيكا �أو
موناكو).
باالنتظار� ،ستكون االنظار �شاخ�صة
نحو �أعلى عتبة على من�صة التتويج،
ف� ��إىل ج��ان��ب ف�ير��س�ت��اب��ن ولوكلري،

ي�ت�رب� �� ��ص ال� ��زم � �ي �ل�ان املك�سيكي
�سريخيو "ت�شيكو" ب�يري����س (ريد
ب� ��ول) و��س��اي�ن����س (ف �ي ��راري) حيث
يحتالن امل��رك��زي��ن الثالث والرابع
تباعاً يف البطولة ،وهما الوحيدان
ال� �ل ��ذان مت�ك�ن��ا م��ن ال �ف��وز باحدى
اجل � ��والت ه ��ذا امل��و� �س��م ،يف �شوارع
م ��ون ��اك ��و ل� � �ل � � ��أ ّول ،وع � �ل� ��ى حلبة
�سيلفر�ستون للثاين.
ً
يف امل �ق �ل��ب الآخ� � ��ر وحت� ��دي� ��دا عند
مر�سيد�س و�سائقه هاميلتون ،ما
زال الأخ�ير يلهث خلف فوزه الأ ّول
هذا املو�سم والـ  104يف م�سريته،
اذ ينتظر بطل العامل يف الظل دنو
��س��اع�ت��ه ب�ع��دم��ا مت�ك��ن م��ن احتالل
املركز الثالث يف ال�سباقات الثالثة
املا�ضية.
وي�أمل هاميلتون الذي ا�ستعاد ثقته
بال�سيارة يف �أن يحافظ على عادات
الفوز على االق��ل ب�سباق يف كل عام
م��ذ �أن وط ��أت ق��دم��اه حلبات الفئة
االوىل ع��ام  ،2007وه��ي �سل�سلة
قيا�سية يف م�سرية الربيطاين.
وبفوزه مرتني يف فرن�سا "2018
و� ،"2019سبق له �أن غرق يف جمد
حلبة بول ريكار ،وبامكانه االعتماد
ع �ل��ى � �س �ي��ارة �أدخ � ��ل ع�ل�ي�ه��ا فريقه
الكثري م��ن التعديالت ،بعد بداية
�صعبة متيزت بف�شل ذري��ع وم�شكلة
االرت � � � ��دادات حت ��ت راي� ��ة القوانني

التقنية اجلديدة.
��ش��رح النم�سوي ت��وت��و وول��ف مدير
"الأ�سهم الف�ضية" املرحلة اجلديدة
التي مي��ر بها فريقه ق��ائ� ً
لا "نريد
م��وا��ص�ل��ة تعقب االع�� �ش��ار الأخ�ي�رة
(م��ن اج��ل املناف�سة على االلقاب)
وادخ��ال املزيد من التعديالت على
ال���س�ي��ارات ،وحت��دي��داً خ�ل�ال �سباق
فرن�سا".
وتابع "�صعدنا �إىل من�صة التتويج
ث�لاث م��رات يف ال�سباقات ال�سبعة
الأوىل وح��ال �ي �اً ح�ق�ق�ن��ا ذل ��ك �أرب ��ع
مرات يف �آخر �أربعة �سباقات" ،وختم
قائ ً
ال "�أنا �سعيد بالزخم� ،إنه يعك�س
اجلهد الهائل للفريق".
ول� ��ن حت �� �ص��ل اجل �م��اه�ي�ر املواكبة
ل �ل �� �س �ب��اق ع �ل��ى ف��ر� �ص��ة م�شاهدة
"ال�سري" هاميلتون خالل الفرتة
االوىل ل�ل�ت�ج��ارب احل ��رة اجلمعة،
اذ � �س �ي �ح��ل ب� � � ��د ًال م� �ن ��ه ال�سائق
االحتياطي الهولندي نيك دو فريز
"�ضمن اطار الفرتات امل�سموح بها
لل�سائقني ال�شباب هذا العام" ،كما
حدد وولف.
و�سيعود هاميلتون للجلو�س خلف
م �ق��ود ��س�ي��ارت��ه يف ال �ف�ت�رة الثانية
اجلمعة ،من اجل التح�ضري ب�أف�ضل
ط��ري�ق��ة مم�ك�ن��ة ل���س�ب��اق��ه ال� �ـ 300
يف ال�ف��ورم��وال واح��د يف �سن ال�ـ 37
عاماً.
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الفجر الريا�ضي

بايرن يفوز على «دي �سي يونايتد» وديا
مب�شاركة ماين ودي ليخت
•• وا�شنطن-وام:

�سجل املهاجم ال�سنغايل �ساديو م��اين �أول �أه��داف��ه مع فريق بايرن
ميونخ الأمل��اين لكرة القدم ليقود الفريق �إىل الفوز ب�ستة �أهداف
مقابل ه��دف�ين على دي �سي يونايتد الأم��ري�ك��ي ودي��ا �صباح �أم�س
اخلمي�س بتوقيت الإم � ��ارات .ت ��أت��ي امل �ب��اراة يف ب��داي��ة ج��ول��ة بايرن
الأمريكية ،التي ي�ستعد من خاللها لبدء فعاليات املو�سم اجلديد يف
�أملانيا .ويلتقي بايرن غدا ال�سبت مع مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي يف

ثاين مبارياته بهذه اجلولة الأمريكية على �أن يعود بعدها �إىل �أملانيا
خلو�ض مباراة ال�سوبر الأملاين �أمام اليبزج يف  30يوليو احلايل.
و�شهدت املباراة �أمام دي �سي يونايتد امل�شاركة الأوىل ملاين مع بايرن
منذ انتقاله �إىل �صفوف الفريق ه��ذا ال�صيف قادما من ليفربول
الإجنليزي  ..و�سجل الالعب �أول �أهداف الفريق يف املباراة.
كما �شهدت امل�ب��اراة م�شاركة امل��داف��ع الهولندي ماتيا�س دي ليخت
ال��ذي ت�أكد ان�ضمامه لبايرن �أم�س قبل الأول قادما من يوفنتو�س
الإيطايل ،و�سجل دي ليخت الهدف الرابع للبايرن يف املباراة.
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«فيفا» يحذر من التدخل احلكومي
يف �ش�ؤون اللعبة يف ال�سلفادور
حذر االحتاد الدويل لكرة القدم من خالل خطاب ن�شر عرب الإنرتنت من �أنه رمبا يفر�ض �إيقافاً على
ال�سلفادور ومن ثم يحرمها من امل�شاركة يف البطوالت �إذا �أقدم املعهد الريا�ضي التابع للدولة على
ا�ستبعاد م�س�ؤويل االحتاد املحلي للعبة ال�شعبية وقام بتعيني جمموعة �أخرى من اختياره على ر�أ�س
االحتاد .ويف الأ�سبوع املا�ضي �أوقفت حمكمة ت�أديبية مرتبطة باملعهد الريا�ضي �سبعة �أع�ضاء يف اللجنة
التنفيذية لالحتاد ال�سلفادوري لكرة القدم ب�صفة م�ؤقتة .وقال املعهد الريا�ضي �إن قرار الإيقاف جاء
ب�سبب رف�ض ه�ؤالء امل�س�ؤولني "تعديل" لوائحهم حتى تتوافق مع قانون جديد يفر�ض على امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية االلتزام بالأوامر احلكومية.
وقالت املحكمة �أي�ضاً �إنها �ست�شرع يف �إج��راءات لتقييم الو�ضع القانوين لالحتاد املحلي للعبة ،و�إنه
�سيتم تعيني قيادة جديدة لالحتاد من �أجل العمل على تعديل اللوائح.

19

«باملز الريا�ضية» تكرم �أبطال اجلوجيت�سو املتوجني مبيداليات الألعاب العاملية

ف�ؤاد دروي�ش� :أبطال اجلوجيت�سو �شرفوا الوطن يف املحافل الدولية
وقدمت ال�شركة مكاف�أة مالية للأبطال وذلك تكرمياً وحتفيزاُ حتفيزاً للثالثي
•• �أبوظبي-الفجر:
الذين �شرفوا الوطن يف املحافل العاملي بح�صد امليداليات الذهبية ،ك��ون �أن
كرمت �شركة باملز الريا�ضية ثالثة من العبي منتخب الإم��ارات للجوجيت�سو ما حققوه يعد الإجن��از الأك�بر والأه��م لأي منتخب �إم��ارات��ي خالل م�شاركاته
الذين حققوا �إجن��ازاً ريا�ضياً وتاريخيا غري م�سبوق بح�صدهم لـ  5ميداليات التاريخية يف ه��ذه ال ��دورة العاملية املهمة التي تناف�س يف ن�سختها ه��ذه املرة
ملونة من بينها ذهبيتان ،وذلك يف دورة الألعاب العاملية التي �أقيمت يف مدينة  3600العب والعبة من  100دولة حول العامل ،يف  36ريا�ضة خمتلفة.
برمنغهام بالواليات املتحدة الأمريكية واختتم يوم الأحد املا�ضي.
وقد �شمل التكرمي البطل في�صل الكتبي ال��ذي فاز بذهبيتني يف وزن  85كغ

ت�شايف ين�ضم لرب�شلونة بعد ت�أخر �سفره «لأ�سباب �إدارية»
و�صل مدرب بر�شلونة ت�شايف هرينانديز� ،إىل مدينة
ميامي يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء الأربعاء لين�ضم
�إىل ف��ري �ق��ه ل�ل��إع ��داد ل�ل�م��و��س��م اجل��دي��د يف جولة
بالواليات املتحدة ،وذل��ك بعدما ت�أخر و�صوله عدة
�أيام "لأ�سباب �إدارية و�أخرى تتعلق بجواز ال�سفر".
وكتب احل�ساب الر�سمي لنادي بر�شلونة على تويرت
مع �صورة للمدرب "�أ�صبح معنا هنا بالفعل".
ك �م��ا ُن �� �ش��ر ع �ل��ى � �ش �ب �ك��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
ل�بر� �ش �ل��ون��ة م�ق�ط�ع��ي ف �ي��دي��و ،ي�ظ�ه��ر ت �� �ش��ايف يف
�أحدهما وه��و يحيي املهاجم البولندي
روبرت ليفاندوف�سكي ،الذي ان�ضم
حديثا ل�ل�ب�لاوغ��ران��ا ،ويف املقطع
الثاين ،يظهر املدرب مع الفريق
ب�أكمله.
ومل ي�ت�م�ك��ن ت���ش��ايف م��ن قيادة
امل� �ب ��اراة ال ��ودي ��ة التي

خا�ضها بر�شلونة �أول �أول �أم�س الثالثاء �أم��ام �إنرت
م�ي��ام��ي ،وال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب �ف��وز "الرب�سا" ب�سدا�سية
نظيفة.
وكان بر�شلونة قد �أو�ضح ال�سبت املا�ضي �أن ت�شايف مل
ي�سافر مع بقية البعثة "لأ�سباب �إدارية و�أخرى تتعلق
بجواز ال�سفر".
وع � � �ق� � ��ب ان� ��� �ض� �م ��ام
ت � �� � �ش� ��ايف �أخ � �ي� ��راً
لفريقه� ،سي�سافر
ب��ر��ش�ل��ون��ة �أم�س
اخل� �م� �ي� �� ��س �إىل
ال� � � ��س ف� �ي� �غ ��ا� ��س،
ح� �ي ��ث �سيواجه
غرميه التقليدي
ري ��ال م��دري��د ودي� �اً
يوم ال�سبت املقبل.

ويف الوزن املفتوح ،حممد ال�سويدي الذي ح�صد امليدالية الف�ضية يف وزن 69
كغ ،و�شما الكلباين التي حققت ميداليتني برونزيتني يف وزن  63كغ والوزن
املفتوح.
ومن جانبه ،ثمن ف�ؤاد دروي�ش الرئي�س التنفيذي ل�شركة باملز الريا�ضية دعم
القيادة الر�شيدة للريا�ضة والريا�ضيني ب�شكل عام ولريا�ضة اجلوجيت�سو ،كما
�أث�ن��ى على جن��اح احت��اد اللعبة برئا�سة عبداملنعم الها�شمي رئي�س االحتادين

انتخاب نا�صر املرزوقي ع�ضوا
يف االحتاد العربي للتن�س
•• الكويت-وام:

انتخبت اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للتن�س ،نا�صر يو�سف املرزوقي
الأمني العام الحتاد الإمارات للتن�س ،ع�ضوا مبجل�س �إدارة االحتاد العربي،
وذلك يف االجتماع الذي عقد يف دولة الكويت بح�ضور ممثلي  18احتادا
عربيا .وفاز ال�شيخ �أحمد اجلابر عبداهلل اجلابر ال�صباح مبن�صب رئا�سة
االحتاد العربي للعبة خالل نف�س االجتماع نف�سه .
مثل الإم ��ارات يف االجتماع حممود خليفة البلو�شي ،ع�ضو جمل�س �إدارة
احت��اد الإم ��ارات للتن�س ،وال��ذي �أو��ض��ح �أن اجلمعية العمومية اخ�ت��ارت 5
�أع�ضاء من بني ممثلي  10دول عربية تر�شحوا للع�ضوية.
وف��از مبن�صب الع�ضوية م��ع امل��رزوق��ي ك��ل م��ن خ��ال��د طلعت "ال�سودان"
و�أ�سامة �إ�سماعيل "اجلزائر" وخالد جمال نفاع "الأردن" ومها را�سم جراد
"فل�سطني" .و�أعرب نا�صر املرزوقي عن فخره بفوزه بع�ضوية جمل�س �إدارة
االحتاد العربي ،مهدياً الفوز بهذا املن�صب اجلديد للريا�ضة الإماراتية� ،إىل
القيادة احلكيمة ،و�أ�سرة ريا�ضة التن�س يف الدولة وعلى ر�أ�سها ال�شيخ ح�شر
�آل مكتوم رئي�س احتاد الإمارات للتن�س ،الذي دعم هذه اخلطوة و�ساهم يف
ح�صول الإمارات على ع�ضوية االحتاد العربي للتن�س.

فرنانديز �سعيد باالن�ضباط الذي
يفر�ضه مدرب يونايتد اجلديد
رحب العب و�سط مان�ش�سرت يونايتد املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم برونو فرنانديز ،باالن�ضباط ال��ذي يفر�ضه امل��درب اجلديد
�إريك تن هاغ يف النادي ،قائ ً
ال �إن "الفريق افتقد هذا االن�ضباط وااللتزام
قبل و�صول املدرب الهولندي" .وعني تن هاغ مدرباً ليونايتد خلفاً للمدرب
امل�ؤقت رالف راجننيك يف �أبريل -ني�سان املا�ضي ويقول فرنانديز �إن "تن هاغ
يحر�ص على �إلزام العبيه باالن�ضباط والدقة يف املواعيد من البداية".
وقال فرنانديز لل�صحافيني الأربعاء "افتقدنا هذا خالل مدة واالن�ضباط
مهم .االن�ضباط ال يتعلق فقط بالأ�سلوب ال��ذي ت��ؤدي به بل مبركزك يف
امللعب وما يتعني عليك القيام به .وميتد االن�ضباط �إىل خارج امللعب �أي�ضاً".
و�أ�ضاف الالعب الربتغايل ال��دويل قوله "ال تت�أخر على االجتماعات وال
تت�أخر على الوجبات .هذا مهم فعلياً لأن اجلميع ملتزم باملوعد ثم ي�أتي
�شخ�ص ما مت�أخراً .البد من معاقبته على ذلك.
"من اجليد �أنه يفعل ذلك (يعاقب من يت�أخر بغرامة) وهو �أمر رائع لأنني
�أحب االلتزام باملواعيد .لذا فال م�شكلة يف ذلك بالن�سبة يل".
وعن مواطنه وزميله يف الفريق كري�ستيانو رونالدو قال فرنانديز �إنه ال
يعرف �أي تفا�صيل عن م�ستقبل النجم الربتغايل املخ�ضرم.
و�أردف قائ ً
ال "ال �أع��رف ما الذي قاله كري�ستيانو للنادي وللمدرب ولكن
البد لنا من احرتام امل�ساحة اخلا�صة به".
وقالت تقارير �إن رونالدو " 37عاماً" �أبلغ النادي �أنه يرغب يف الرحيل
م��ن �أج��ل املناف�سة يف دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا ومل ين�ضم للفريق يف رحلته
ا�ستعداداً للمو�سم املقبل والتي تبد�أ يف تايالند قائ ً
ال �إن "�سبب تخلفه
يرجع لأ�سباب عائلية".
و�سي�ستهل يونايتد الذي �أنهى املو�سم املا�ضي يف املركز ال�ساد�س م�سريته يف
املو�سم اجلديد للدوري الإجنليزي املمتاز باللعب على �أر�ضه يف مواجهة
برايتون �آند هوف �ألبيون يف ال�سابع من �أغ�سط�س "�آب" املقبل.

الإم��ارات��ي والآ��س�ي��وي النائب الأول لرئي�س االحت��اد ال��دويل يف ق�ي��ادة م�سرية
جوجيت�سو الإمارات نحو الإجنازات يف كافة املحافل.
وقال دروي�ش يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش تكرمي الأبطال �أن ما حققه
املنتخب يف الواليات املتحدة يعترب �إجن��ازاً تاريخياً و�أن �شركة باملز الريا�ضية
عملت على تكرمي الأب�ط��ال لكونهم ا�ستحقوا ذل��ك عطفاً على رف��ع ا�سم دولة
الإمارات العربية املتحدة عالياً وخفاقاً يف البطولة.

دي بروين يقود �سيتي للفوز على �أمريكا دي مك�سيكو
قاد العب الو�سط ال��دويل البلجيكي كيفن دي بروين ه��االن��د على مقاعد ال�ب��دالء يف اوىل م�ب��اري��ات فريقه
فريقه مان�ش�سرت �سيتي ،بطل الدوري االنكليزي لكرة خالل اجلولة التح�ضريية يف الواليات املتحدة متهيداً
القدم ،للفوز على �أمريكا دي مك�سيكو املك�سيكي  1-2النطالق املو�سم اجلديد.
يف مباراة ودي��ة �أقيمت يف مدينة هيو�سنت الأمريكية ،وم��ن املرجح �أن يخو�ض هاالند ال��ذي احتفل ببلوغه
وغ��اب عنها ال��واف��د اجلديد �إىل "�سيتيزن�س" املهاجم  22عاماً اخلمي�س واملنتقل �إىل �سيتي مقابل  60مليون
الرنوجي �إرلينغ هاالند.
ي��ورو من بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين ،مباراته االوىل
افتتح البلجيكي الت�سجيل بعد  30دقيقة من �صافرة بقمي�ص فريقه اجلديد يف اللقاء الثاين التح�ضريي
ال�ب��داي��ة بت�سديدة م��ن خ��ارج منطقة
�أمام بايرن ميونيخ االملاين يف غرين باي.
اجل � � ��زاء ع �ج��ز احل� ��ار�� ��س غيريمو
ودفع غوارديوال باملهاجم اجلديد الأرجنتيني
�أوت�شوا عن �صدها.
خ��ول �ي��ان �أل �ف��اري ����س �أ� �س��ا� �س �ي �اً ،ق �ب��ل �أن
وع � ��ادل ه �ن�ري م ��ارت ��ن للفريق
ي�ستبدل الع��ب ري�ف��رب�لاي��ت ال�سابق يف
امل �ك �� �س �ي �ك��ي ب �ع��دم��ا ا� �س �ت �ف��اد من
الدقيقة .70
ك��رة يف العمق وق��اوم ع��ودة املدافع
و��ش�ه��د ال �ل �ق��اء � �ش �ج��اراً ب�ي�ن الع ��ب خط
ال� �ه ��ول� �ن ��دي ن� ��اث� ��ان �أك � �ي� ��ه (،)43
ال��و��س��ط ال ��دويل ج��اك غريلي�ش الذي
ق�ب��ل �أن ي�سجل دي ب��روي��ن الهدف
ط��ال��ب ب��رك�ل��ة ج ��زاء ع�ق��ب ت��دخ��ل خ�شن
ال�شخ�صي الثاين له والفوز لفريقه
من احلار�س �أوت�شوا ،قبل �أن يتم ا�ستبدال
بتمريرة من اجلزائري ريا�ض حمرز
االخ�ير ،فيما نال االنكليزي ح�صته
(.)1+45
من �صافرات اال�ستهجان
وق� � � ��رر اال� � �س � �ب� ��اين بيب
م� � ��ع ك� � ��ل مل�سة
غ � � ��واردي � � ��وال م � ��درب
للكرة.
ب�ط��ل ان�ك�ل�ترا ابقاء
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت امر�أة �أ�سرتالية كيف مت ت�شخي�ص �إ�صابتها بنوع نادر للغاية من ال�سرطان بعد �أن عانت من الأمل بعد قيامها
بتمرين ريا�ضي.
ً
وكانت جي�سيكا �سلي ( 35عاما) من �أدياليد ،تعمل ممر�ضة يف بروكن هيل ،نيو �ساوث ويلز يف  ،2014عندما قامت
خالل جل�سة التدريب ال�شخ�صية املنتظمة بتمرين املعدة وانتهى بها الأمر ب�أمل مربح.
ويف نهاية املطاف ذهبت جي�سيكا �إىل الطبيب لأن "الأمل املزعج" ا�ستمر .ويف حديثها ل�صحيفة ديلي ميل �شرحت
جي�سيكا رحلتها التي جعلتها ال�شخ�ص الوحيد يف �أ�سرتاليا امل�صاب بال�سرطان النادر (ال�ساركوما الليفية الظهارية
امل�صلبة وال�ساركوما العظمية عالية الدرجة) .وقالت "لو مل �أقم بهذا التمرين ،ملا كنت على قيد احلياة اليوم".
و�أ�ضافت جي�سيكا "لقد كنت حمظوظة حقاً .كان الطبيب الذي ر�أيته جراحاً متمر�ساً يف اململكة املتحدة ولكنه
كان يق�ضي �ساعات عمله يف ريف نيو �ساوث ويلز للح�صول على اعتماد يف �أ�سرتاليا .واقرتح الطبيب �إجراء فح�ص
مقطعي لع�ضالت البطن للتحقق من وجود م�شكالت ،ولكن كان عليهم �أي�ضاً فح�ص �صدري للح�صول على �صورة
�أف�ضل .لقد الحظوا وجود ورم يف �صدري .الحظت �أي�ضاً كلمة �ساركوما على الر�سم البياين ،.لقد بحثت عنها يف
غوغل ور�أيت �أنه �سرطان خطري".
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� 15ألف دوالر �ضائعة ت�صنع جنومية �سائق تاك�سي

ق�صة لبناين تفوق يف احل�ساب الذهني

ال حديث يف مواقع التوا�صل االجتماعي يف املغرب� ،إال عن
�سائق �أجرة عرث على  15دوالر �أمريكي بالعملة املغربية،
ودخ��ل يف رحلة بحث عن �صاحبها .خالد �صغري ،الذي
يعمل منذ ع��ام � 2002سائقاً ل�ل�أج��رة ،مبدينة خريبكة
و� �س��ط امل �غ��رب ،ويف �أث �ن��اء ع�م�ل��ه ب���س�ي��ارت��ه وج ��د �صدفة
مبقاعدها اخللفية مبلغاً مالياً كبرياً� 150 .أل��ف درهم
مغربي� ،أي ما يناهز تقريباً � 15ألف دوالر �أمريكي ،هي
قيمة املبلغ ال��ذي وج��ده الرجل ،قبل �أن يدخل يف رحلة
بحث عن �صاحبها الذي �ضاعت منه عندما هم مبغادرة
�سيارة الأجرة تلك .يف ت�صريح لـ"العني الإخبارية"� ،أكد
�صغري �أن ما �أقدم عليه نابع من عمق مهنته املبنية على
الثقة واحلر�ص على �أمن الزبائن على جميع امل�ستويات.
و�أو�ضح �أن رخ�صة الثقة التي متنحها ال�سلطات ل�سائقي
الأج� ��رة ،لي�ست جم��رد وث�ي�ق��ة ،ب��ل ه��ي ��س�ل��وك والتزام،
يجب تطبيقه من ط��رف ال�سائقني .ومبجرد اكت�شافه،
�صوَّر �صغري املبلغ املايل ،ون�شر ال�صور يف جمموعة على
تطبيق "وات�ساب" ت�ضم �سائقي التاك�سي مبدينة خريبكة.
ويف �أعقاب ذلك تو�صل ال�سائق �إىل �صاحب املبلغ وتوجه
مبا�شرة نحو املكان املوجود فيه حيث �سلمه املبلغ كام ً
ال.

فاز ال�شاب اللبناين حممد نزيه املري باملرتبة الثالثة يف بطولة
العامل للح�ساب الذهني التي جرت يف �أملانيا الأ�سبوع املا�ضي ،يف
�أك�بر متحف كمبيوتر يف العامل يف منطقة بادربون �شمال غرب
�أملانيا� ،شارك فيها  35متباريا من خمتلف دول العامل ،بينهم 4
من العرب ،لبنانيان وجزائريان.
ونظم امل�سابقة �أح��د �أب��رز املتخ�ص�صني باحل�ساب الذهني وعلم
الربجمة يف �أملانيا وال�ع��امل الربوفي�سور رال��ف ل��وي� ،إىل جانب
جمموعة من املتخ�ص�صني �شكلوا جلنة خا�صة �أ�شرفت على �إ�صدار
النتائج.
ال�شاب حممد نزيه املري (� 18سنة) ابن مدينة طرابل�س �شمايل
لبنان بد�أ بتعلم وممار�سة احل�ساب الذهني ال�سريع يف الثامنة من
عمره.
و�شارك املري بعدة مباريات خا�صة باحل�ساب الذهني حول العامل،
�أبرزها يف اليابان وبطوالت العامل عن فئة النا�شئني ،ونال املركز
الأول �أكرث من مرة عن هذه الفئة يف الفرتة املمتدة ما بني عامي
 2014و.2019
و�شارك امل�ير يف ع��ام  2020ببطولة العامل جلميع الأع�م��ار امنا
وب�سبب جائحة كورونا �أجريت امل�سابقة عن بعد وح�صد ال�شاب
املركز الثاين.
وقال حممد املري يف درد�شة مع موقع �سكاي نيوز عربية" :ق�سمت
امل�سابقة �إىل مراحل منها "اليوم املوافق" و"اجلذور الرتبيعية"
و"امتحان متغري" وال�ضرب واجلمع" وكان هناك جمموعة من
الأ�سئلة املفاجئة ".
و�أو�ضح" :ح�صلت على املركز الثالث و�أنا �أول عربي يح�صل على
هذا املركز يف هذه امل�سابقة حول العامل ".

دب قطبي ي�ستغيث بالب�شر
تفاج�أ �سكان قرية رو�سية بظهور دب قطبي جاء يطلب
امل�ساعدة من الب�شر لتخلي�صه من علبة معدنية علقت
يف فمه .وحول املو�ضوع قالت �سفيتالنا راديونوفا رئي�سة
اخل��دم��ة ال�ف�ي��درال�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ل�ل�إ� �ش��راف ع�ل��ى امل ��وارد
الطبيعية" :جاء دب قطبي �صغري يحمل عبوة معدنية من
احلليب املكثف علقت يف فمه �إىل النا�س يف قرية ديك�سون
ب�إقليم كرا�سنويار�سك طلبا للم�ساعدة ..نحتاج لإنقاذ هذا
احليوان امل�سجل يف الكتاب الأحمر الذي ي�ضمن الكائنات
التي تكاد �أن تنقر�ض..اجتمعنا ب�شكل عاجل لت�شكيل
جمموعة لإنقاذ احليوان" .و�أ�ضافت امل�س�ؤولة "نحن الآن
ب�صدد ح��ل م�شكلة النقل ،ولإزال ��ة العلبة م��ن ف��م الدب
يتوجب تخديره �أوال ،و�أعطينا الت�صاريح الالزمة لهذا
الأمر" .و�أ��ش��ارت راديونوفا �إىل �أن اخلدمة الفيدرالية
الرو�سية للإ�شراف على املوارد الطبيعية �ستتخذ جميع
الإجراءات الالزمة لإنقاذ احليوان.

التم�ساح يف قب�ضة ال�شرطة ..بال�صدفة
ح��اول مت�ساح الهرب من عنا�صر ال�شرطة الأمريكية التي كانت
تالحقه ،لكن حظه العاثر جعله يعلق بني عجالت �سيارة ال�شرطة،
يف ثاين حادثة تت�صل بتم�ساح يثري الرعب يف والية فلوريدا.
وكتبت �شرطة مدينة لي�سربغ ب��والي��ة فلوريدا على ح�سابها يف
موقع "تويرت" " :ال نرى هذا يحدث كل يوم" ،و�أرفقت التغريدة
ب�صورة تظهر التم�ساح عالقا حتت �إحدى دورياتها.
وكان ن�صف التم�ساح حتت هيكل املركبة ون�صفه الآخر خارجها.
وهرعت ال�شرطة الأمريكية �إىل مكان وجود التم�ساح بعدما تلقت
بالغا ب�ش�أن ذل��ك ،وح��اول عنا�صرها الإم�ساك به عندما وقعت
احلادثة.
وقالت ال�شرطة �إن احليوان املفرت�س فر من عنا�صرها ب�سرعة
كبرية قبل �أن يعلق حتت ال�سيارة.
وذكرت �أنها متكنت من �إخراج التم�ساح ،م�ؤكدة �أنه مل يلحق �ضررا
باملركبة.
ولي�س من الوا�ضح ما �إذا كانت ال�شرطة �أطلقت �سراحه يف مكان
احلادث �أو نقلته �إىل بعيدا عن املناطق ال�سكنية.
ويف يونيو املا�ضي ،وثق �شريط فيديو حماولة عنا�صر ال�شرطة
ال�ق�ب����ض ع �ل��ى مت �� �س��اح ك ��ان ي �ث�ير ال��رع��ب يف ط��ري��ق رئ�ي���س��ي يف
فلوريدا.

ت�صرف عن�صري من دمية عامل �سم�سم

رايلي كيو تقف على ال�سجادة احلمراء يف العر�ض الأول لفيلم  The Terminal Listيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

وفاة �آن �آن الباندا العمالق

ت�صريحات �صادمة من
تاي�سون� :س�أموت قريبا
ق��ال �أ��س�ط��ورة املالكمة الأمريكي
م � ��اي � ��ك ت� ��اي � �� � �س� ��ون �إن � � � ��ه ي�شعر
بـ"اقرتابه من املوت" ،يف تعليقات
�أث��ارت تعاطف حمبيه .وكان بطل
امل�لاك �م��ة الأ� �س �ب��ق ل �ل��وزن الثقيل
�صاحب الـ 56عاما ،يتحدث خالل
م�ق�ط��ع ��ص��وت��ي "بودكا�ست" مع
�شون ماكفارالند معالج ال�صدمات
والإدمان الأمريكي .وقال تاي�سون:
"�سنموت جميعا يف يوم من الأيام
بالطبع .عندما �أنظر يف املر�آة �أرى
تلك البقع ال�صغرية على وجهي
و�أق ��ول :واو .ه��ذا يعني �أن تاريخ
ان�ت�ه��اء �صالحيتي ق��ري��ب جدا".
و�أ�ضاف تاي�سون ،واحد من �أ�شهر
املالكمني على مر الع�صور� ،أن �أي
ث ��روة ال جت�ل��ب ال���س�ع��ادة والأم ��ان
ح�سبما يعتقد كثريون ،مو�ضحا:
"املال ال يعني يل �شيئا".
وت��اب��ع�" :أقول دائ�م��ا للنا�س �إنهم
ي �ع �ت �ق��دون �أن امل� � ��ال �سيجعلهم
�سعداء" ،م�شريا �إىل "�شعور زائف
ب��الأم��ان� .أن ��ت تعتقد �أن ال �شيء
ميكن �أن يحدث� .أنت ال ت�صدق �أن
البنوك ميكن �أن تنهار".
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�أعلنت حديقة �أو�شن ب��ارك يف ه��وجن ك��وجن �إنهاء حياة �آن �آن ،دب الباندا
العمالق الأكرب �سنا يف العامل حتت رعاية الب�شر� ،أم�س اخلمي�س عن عمر
 35عاما� ،أي ما يعادل � 105سنوات من عمر الإن�سان.
و�أ�ضافت احلديقة ،التي كان �آن �آن يعي�ش فيها منذ عام � ،1999أن عالمات
تدهور م�ستمر ظهرت على �صحته خ�لال الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،مع
تراجع كميات الطعام التي كان يتناولها حتى امتنع متاما عن الأكل.
كان �آن �آن وجيا جيا ،وهي �أكرب �أنثى من حيوانات الباندا العمالقة �سنا
يف العامل وماتت يف عام  2016عن عمر  38عاما ،هديتني من احلكومة
ال�صينية .وقالت �أو�شن بارك يف بيان "نعلن بحزن �شديد خ�سارة �آن �آن".
و�أ�ضافت احلديقة �أنها ممتنة للفر�صة التي �أتيحت لها لرعاية جيا جيا
و�آن �آن لأن ذلك �ساعدها على �أن ت�صبح قاعدة مهمة للحفاظ على حيوانات
الباندا .وقالت "�آن �آن ع�ضو ال غنى عنه يف عائلتنا وقد كرب جنبا �إىل جنب
مع احلديقة .كما �أقام عالقة �صداقة قوية مع ال�سكان املحليني وال�سياح
على حد �سواء" .وتبقى ل��دى احلديقة الآن اثنان من حيوانات الباندا
العمالقة هما ينغ ينغ ويل يل .وتعر�ض احلديقة �أي�ضا حيوانات الفظ
والبطاريق والدالفني.

ابتكار جديد ي�س ّهل �سفرك ..ويلغي عناء بطاقة الأمتعة

�أعلنت �شركة طريان �أمريكية �أنها ابتكرت نظاما جديدا لو�ضع البطاقة
امللزمة على احلقائب ،وهو ما من �ش�أنه �أن يوفر كثريا من الوقت واجلهد
على امل�سافر .وذكرت "�أال�سكا �إير" ،وهي �شركة طريان �أمريكية مقر والية
وا�شنطن� ،أنها �أول �شركة يف الواليات املتحدة تطلق النظام الإلكرتوين
لو�ضع البطاقات على حقائب امل�سافرين.
و�أ�ضافت ال�شركة ،التي تتخذ من والي��ة وا�شنطن مقرا لها� ،أن النظام
اجلديد �سيدخل حيز التنفيذ يف وق��ت الح��ق ه��ذا ال�ع��ام ،كما ذك��رت على
موقعها الإلكرتوين.
ويتوقع �أن يطرح النظام اجلديد على  2500م�سافر يف املرحلة الأوىل يف
خريف العام اجلاري.
وي�سمح النظام اجل��دي��د للم�سافرين بتخطي مرحلة طباعة البطاقات
اخلا�صة باحلقائب ،عند �شباك �شركة الطريان ،وهي مرحلة كانت ت�ستغرق
وقتا طويال يف املطارات .ويجري تفعيل هذا النظام عرب جهاز �إلكرتوين
ي�شرتيه امل�سافرون وي�ضعونه ف��وق حقائبهم ،ويكون يف و�سعهم تفعيله
من �أي مكان مثل املنزل والعمل وحتى ال�سيارة ،وذلك قبل � 24ساعة من
ال�سفر ،عرب طريق تطبيق على الهاتف الذكي.
وقال نائب رئي�س ال�شركة للت�سويق واالبتكار ،ت�شارو جني� ،إن هذه التقنية
تتيح لزبائن ال�شركة و�ضع بطاقات ال�سفر على حقائبهم خالل ثوان ،مما
يجعل عملية الت�سجيل تتم ب�شكل �شبه كامل خارج املطار.

كلوي كاردا�شيان ت�ستمتع
بوقتها مع طفلتها
ن�شرت النجمة العاملية كلوي كاردا�شيا ن �صور
جديدة برفقة ابنتها عرب �صفحتها اخلا�صة يف
موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ� �ه ��رت ك� �ل ��وي م ��ن �أح � ��د امل �� �س��اب��ح برفقة
ابنتها حيث كانتا ترتديان مالب�س �سباحة،
وت���س�ت�م�ت�ع��ان ب��أ��ش�ع��ة ال���ش�م����س وب ��دا عليهما
عالمات الفرح واالرتياح.
وع�ل�ق��ت ك �ل��وي ع�ل��ى ال �� �ص��ورة ب��ر��س��ال��ة حمبة
ودع ��م البنتها قائلة�":أنا وطفلتي املف�ضلة
ن�صنع �أف�ضل الذكريات� .س�أحمي ظهرك �إىل
الأبد يا مالكي".
لقيت ال���ص��ورة ان�ت���ش��اراً ك �ب�يراً ب�ين املتابعني
ال��ذي��ن ت�ف��اع�ل��وا معها وع�ب�روا ع��ن �إعجابهم
بها.
وكانت قد �ضجت من�صات التوا�صل االجتماعي
ب�أخبار حول انتظار كلوي كاردا�شيان وتري�ستان
طوم�سون طف ً
ال جديداً من �أم بديلة.

ت�ث�ير م�ظ��اه��ر العن�صرية يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ا�ستياء
ال�ك�ث�يري��ن ،ل�ك��ن ف�ي��دي��و ج��دي��داً مل��وق��ف عن�صرية �ضد
�أطفال� ،أثار موجة غ�ضب عارمة ،دفعت �إىل "اعتذار".
ون�شرت �أم �أمريكية فيديو تعر�ضت فيه طفلتها ل�صغرية
للعن�صرية ،م��ن ق�ب��ل �أح ��د �شخ�صيات ب��رن��ام��ج "�شارع
�سم�سم" الأمريكي ال�شهري.
وبينما جتولت دمية "�شارع �سم�سم" يف موكب كرنفايل،
متفاعلة م��ع الأط �ف��ال ،ق ��ررت ال��دم�ي��ة جت��اه��ل �أطفال
ذات ب�شرة �سمراء ،بالرغم من مناداتهم لها وحما�سهم
للقائها.
وانت�شر الفيديو ب�شكل كبري ،ولقي موجة غ�ضب ،حتى
من �شخ�صيات �شهرية يف الواليات املتحدة ،الأم��ر الذي
�أدى النت�شار فيديوهات �سابقة لدمى "�شارع �سم�سم"
وهم يقومون مبظاهر عن�صرية وجتاهل لأطفال �سود.

خملفات الطعام خطر على الدببة القطبية
تتعر�ض الدببة القطبية للخطر نتيجة خملفات
ال� �ط� �ع ��ام ال� �ت ��ي ي��رم �ي �ه��ا ال �ب �� �ش��ر وجت� � ��ذب هذه
احليوانات �إىل املناطق امل�أهولة ،على ما ذكر �أم�س
الأول الأربعاء علماء ودعاة حفظ البيئة.
وت���ص�دّر غ��زو ع�شرات الدببة القطبية اجلائعة
ق��ري��ة رو��س�ي��ة ن��ائ�ي��ة ق�ب��ل ث�ل�اث ��س�ن��وات عناوين
ال���ص�ح��ف يف خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وب� ��رزت يف
و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ��ص��ور تظهر جم�م��وع��ات م��ن هذه
مكب
احل�ي��وان��ات تتغذى على نفايات مرمية يف ّ
بالهواء الطلق.
وي���ش� ّك��ل م��ا ح�صل يف رو��س�ي��ا حلقة م��ن �سل�سلة
ح ��وادث مماثلة ت�شهد ت��زاي��داً و ُت�ظ�ه��ر التهديد
الذي متثله خملفات الطعام على هذه احليوانات
املهددة باالنقرا�ض.
وتتعر�ض ال��دب�ب��ة القطبية لتهديد كبري جراء
التغري امل�ن��اخ��ي ،اذ انّ درج��ات ح��رارة يف منطقة
ال�ق�ط��ب ال���ش�م��ايل ت��رت�ف��ع مب �ع��دل �أ� �س��رع بثالث

م��رات م��ن املتو�سط العاملي ،م��ا يعني وج��ود �أقل
للجليد البحري الذي ي�شكل منطقة �صيد لهذا
النوع.
وقال امل�س�ؤول الرئي�سي عن احلفظ لدى منظمة
"بوالر ب�ي�رز �إنرتنا�شونال" غ�ي�ر احلكومية
جيف ي��ورك "ن�شهد ت��زاي��داً بطيئاً وم�ستمراً يف
التفاعالت ال�سلبية بني الإن�سان والدببة القطبية
والتي يعززها بن�سبة كبرية تق ّل�ص ن�سبة اجلليد
ال�ب�ح��ري ،مم��ا يدفع الدببة لالنتقال �أك�ثر �إىل
ال�شواطئ والبحث ع��ن مزيد م��ن ه��ذه الأماكن
والبقاء فيها لفرتات �أطول".
ودر� ��س ال�ب��اح�ث��ون يف التقرير احل��دي��ث كيف �أنّ
خملفات الطعام وبخا�صة املرمية يف مكبات جتذب
الدببة القطبية نحو الأماكن امل�أهولة وتع ّر�ضها
للخطر .وق��ال��وا "نعلم من خ�لال الدببة البنية
وال�سوداء يف �أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية �أنّ املكبات
متثل م�شكلة كبرية لهذا النوع من احليوانات".

كاميال كابيو ُت�صاب بكورونا
�أفادت و�سائل �إعالم عاملية �أن النجمة العامليةكاميال كابي و قد �أ�صيبت بـ فريو�س
كورونا ،وتلقّت الكثري من الر�سائل من قبل املتابعني ال��ذي متنوا لها ال�شفاء
العاجل.
على �صعيد �آخر كانت قد �ش ّنت كاميال كابيو م�ؤخرا هجوما الذعا على جماهري
كرة القدم ،وذلك على ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل االجتماعي ،اال �أنها
قامت بحذف املن�شور بعد ذلك ،وقد جاء فيه" :ال �أ�صدّق �أن اجلمهور كان يهتف
ريا لكي �أقدّم عر�ضاً
ب�أهازيج فريقه ب�صوت عالِ جدًا �أثناء �أدائي ..لقد تعبت كث ً
جيداً لكم".

تيك توك م�صدر
للأخبار
ك� ��� �س ��ر ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات
ال �ق �� �ص�ي�رة ال� ��� �ص ��ورة النمطية
امل��رت �ب �ط��ة ب ��ه ب��اع �ت �ب��اره من�صة
ل�ل�م���ش��اه��د ال��راق �� �ص��ة� ،إذ �أ�صبح
و��س�ي�ل��ة ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى الأخبار،
بح�سب تقرير جديد.
وق � � ��ال � � ��ت ه � �ي � �ئ� ��ة االت � � �� � � �ص � ��االت
الربيطانية "�أوفكوم" �إنها خل�صت
�إىل �أن اليافعني يح�صلون ب�شكل
متزايد على الأخ �ب��ار م��ن �شبكات
التوا�صل �أكرث من م�صادر الأخبار
التقليدية� ،أي و�سائل الإعالم.
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ا��س�ت�ه�لاك الأخبار
ال � �� � �س � �ن ��وي ل �ل �ه �ي �ئ ��ة �أن � � � ��ه وج ��د
ل �ل �م��رة الأوىل �أن "تيك توك"،
و"�إن�ستغرام" ،و"يويتوب" كانت
م ��ن ب�ي�ن �أك�ث��ر م �� �ص��ادر الأخ �ب ��ار
�شعبية للفئة التي ترتاوح �أعمارها
بني  15 - 12عاما.
وك��ان "�إن�ستغرام" الأك�ث�ر �شعبية
بني ال�شبان ال�صغار بن�سبة و�صلت
�إىل  29يف امل �ئ��ة ،وح��ل يف املرتبة
الثانية "تيك توك" و"يوتيوب" �إذ
ح�صال على ن�سبة  28يف املئة.
يف امل�ق��اب��ل ،ي�شهد م�ستوى الثقة
يف من�صات التوا�صل تباينا كبريا،
ف �م �ث�لا م �� �س �ت �خ��دم��و "يوتيوب"
و"تويرت" يعتقدون �أنهما يقدمان
ق �� �ص �� �ص��ا ج ��دي ��رة ب��ال �ث �ق��ة ،رغم
�شعبيتهما ال�ط��اغ�ي��ة ،يف ح�ين �أن
�أق ��ل م��ن ث�ل��ث م�ستخدمي "تيك
توك"� ،أي نحو  30يف املئة ،يثقون
مبحتوى �أخبار هذه املن�صة.

