عرب خمتلف القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية

�ص 02

الإمارات تنوي ا�ستثمار مليار
دوالر يف ال�شركات الباك�ستانية

حمدان بن زايد يطلع على اجلهود املبذولة
لإعادة ت�أهيل الأنواع البحرية يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:
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الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أك��د م�صدر م�س�ؤول يف �أبوظبي نية الإم ��ارات ا�ستثمار مليار دوالر يف ال�شركات
الباك�ستانية يف خمتلف القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية.
وي�سعى هذا اال�ستثمار �إىل ا�ستك�شاف فر�ص وجماالت ا�ستثمارية جديدة للتعاون يف
م�شاريع عرب خمتلف القطاعات لتو�سيع العالقات االقت�صادية الثنائية التي تخدم
م�صلحة البلدين.
كما ي�أكد هذا اال�ستثمار حر�ص الإمارات وباك�ستان على ا�ستمرار التعاون يف خمتلف
املجاالت والتي ت�شمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة املتجددة والرعاية
ال�صحية والتكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا ال��زراع��ة واخل��دم��ات اللوج�ستية
واالت�صاالت الرقمية والتجارة الإلكرتونية واخلدمات املالية.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:30 ........
12:31
03:55
07:06
08:26

�أخبار الإمارات

انتخابات العراق املبكرة ..خمرج
من الأزمة �أم �إعادة �إنتاج لها؟

�ص 19

الفجر الريا�ضي

املن�صوري يهدي الإمارات «ذهبية تاريخية»
يف دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 20صفحة -الثمن درهمان

www.alfajrnews.ae

تايوان 68 :طائرة و� 13سفينة �صينية اخرتقت اخلط الأو�سط

الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي ي�شيد بجهود
دولة الإمارات يف جمال ال�سلم والت�سامح والتعاي�ش

ال�صني تعلق تعاونها مع �أمريكا ..وتفر�ض عقوبات على بيلو�سي
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية ال�صينية
�أم� �� ��س �إن ب �ك�ي�ن ق� � ��ررت فر�ض
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ن��ان���س��ي بيلو�سي
رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي
و�أف � � � ��راد �أ� �س��رت �ه��ا ردا ع �ل��ى ما
و��ص�ف�ت��ه ب��أف�ع��ال�ه��ا «اخل�ب�ي�ث��ة» و
«اال�ستفزازية».
وق��ال متحدث با�سم ال� ��وزارة يف
بيان «رغ��م ما �أبدته ال�صني من
خماوف جادة ومعار�ضة حازمة،
�أ�صرت بيلو�سي على زيارة تايوان
والتدخل ب�شكل خطري يف ال�ش�ؤون
ال ��داخ �ل �ي ��ة ل �ل �� �ص�ين وتقوي�ض
�سيادة ال�صني و�سالمة �أرا�ضيها
وان �ت �ه��اك ��س�ي��ا��س��ة ��ص�ين واح ��دة
وتهديد ال�سالم واال��س�ت�ق��رار يف
م�ضيق تايوان».
اىل ذلك �أعلن اجلي�ش التايواين
�أن  68ط��ائ��رة �صينية مقاتلة
و� � 13س �ف �ي �ن��ة ح ��رب� �ي ��ة ع�ب�رت
«اخل ��ط الأو�� �س ��ط» ال ��واق ��ع على
ط � ��ول م �� �ض �ي��ق ت � ��اي � ��وان خ�ل�ال
املناورات الع�سكرية ،التي �أجرتها
قوات بكني ،اجلمعة.

وق��ال��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان «ندين
اجلي�ش ال�شيوعي لعبوره املتع ّمد
اخلط الأو�سط للم�ضيق ،وقيامه
مب�ضايقات يف البحر واجل��و يف
حميط تايوان».
ومي � ّث��ل اخل ��ط الأو�� �س ��ط ح ��دودا
غ�ير ر�سمية ،لكن يتم االلتزام
ب�ه��ا �إىل ح��د ك �ب�ير ،ومت �ت��د على
ط��ول منت�صف امل�ضيق الفا�صل
بني تايوان وال�صني.
ح ��دد ه ��ذا اخل ��ط خ�ل�ال احلرب
ال�ب��اردة كو�سيلة ملحاولة الف�صل
بني اجلانبني املتخا�صمني وتقليل
خماطر اندالع ا�شتباكات.
ف �ي �م��ا مل ي��ر� �س��خ �أي ات� �ف ��اق �أو
م�ع��اه��دة و��ض��ع اخل��ط الأو�سط،
ل �ك��ن � �س��اه��م ع �ل��ى م� ��دى عقود
يف ال�ف���ص��ل ب�ي�ن ج�ي���ش��ي تايوان
وال�صني.
ففي �أوقات التوتر ،كانت ال�صني
تر�سل ب�شكل دوري �سفنا حربية
�أو طائرات عرب اخلط الأو�سط،
م��ا �أث��ار احتجاجات م��ن اجلانب
التايواين.
ل�ك��ن ع�ب��ور اخل��ط الأو� �س��ط كان
عمومًا �أق��ل �شيوعًا م��ن عمليات

مقاتلة �صينية حتلق فوق واحدة من �أقرب نقاط الرب الرئي�سي ال�صيني �إىل جزيرة تايوان (رويرتز)
التوغل يف منطقة حتديد الدفاع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف ع ��دد من الواليات املتحدة ب�ش�أن مكافحة
امل �خ��درات ،وب���ش��أن ال�ه�ج��رة غري
اجلوي وكان يُنظر �إليها على �أنها املجاالت ،ما دفع الأخرية للرد.
و�أع �ل �ن��ت اخل��ارج �ي��ة ال�صينية ،ال�شرعية.
�أكرث ا�ستفزا ًزا.
وردا ع�ل��ى زي ��ارة رئي�سة جمل�س ت �ع �ل �ي��ق امل� �ح ��ادث ��ات الع�سكرية ك��ذل��ك علقت ب�ك�ين ال�ت�ع��اون مع
النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي ،والأم �ن �ي��ة م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،و�إلغاء �أم��ري �ك��ا ب �� �ش ��أن �آل �ي ��ة ال�سالمة
البحرية.
�إىل تايوان� ،أعلنت ال�صني� ،أم�س حمادثات املناخ �أي�ضاً.
اجل �م �ع��ة� ،إي� �ق ��اف ال �ت �ع ��اون مع ك�م��ا �أع�ل�ن��ت تعليق ال �ت �ع��اون مع يف امل�ق��اب��ل� ،أع�ل��ن جمل�س الأمن

رو�سيا تدمر مدفعني �أمريكيني ..و«حتييد»  150جندي ًا �أوكراني ًا

�سفن �أخرى حمملة باحلبوب تغادر موانئ �أوكرانية
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ال�ترك�ي��ة �أم ����س اجل�م�ع��ة �إن ثالث
�سفن �أخرى حمملة باحلبوب غادرت املوانئ الأوكرانية
وتوجهت �إىل تركيا لتفتي�شها.
ال�سفن الثالث حمملة ب�إجمايل � 58ألف طن من الذرة.
وي�ق��ول خ�ب�راء �إن الكثري م��ن احل�ب��وب ال�ت��ي ت�صدرها
�أوكرانيا ي�ستخدم كعلف للحيوانات.
و�أوكرانيا هي �إحدى �سالل اخلبز الرئي�سية يف العامل،
و�أدى ح�صار خمزون احلبوب �إىل ارتفاع حاد يف �أ�سعار
امل��واد الغذائية و�إث ��ارة خم��اوف م��ن ح��دوث �أزم��ة جوع
عاملية.
ي�أتي حترك ال�سفن بعد �أن غادرت �أول �سفينة حبوب منذ
بداية ح��رب �أوكرانيا يف وق��ت �سابق من ه��ذا الأ�سبوع.
وع�برت ال�سفينة البحر الأ�سود مبوجب اتفاق يف زمن
احل��رب واج �ت��ازت التفتي�ش الأرب �ع��اء يف �إ�سطنبول ثم
توجهت �إىل لبنان.
ال�سفن التي غادرت �أوكرانيا اجلمعة هي من بني �أكرث
م��ن ع�شر ن��اق�لات ب�ضائع �سائبة و��س�ف��ن �شحن كانت
حم�م�ل��ة ب��احل �ب��وب وع�ل�ق��ت يف امل��وان��ئ ه �ن��اك م�ن��ذ بدء

ال�سيادة ال�سوداين :الو�ساطة
الثالثية حلل الأزم��ة تعرثت
•• اخلرطوم-وكاالت:

ات� �ه ��م ع �� �ض��و جم �ل ����س ال�سيادة
ال �� �س��وداين ال �ه��ادي �إدري ����س �أم�س
اجلمعة� ،أي ��ادي خفية ب�أنها تقف
وراء ما يحدث يف دارف��ور ،م�شريا
�إىل تعرث الو�ساطة ال�سودانية حلل
�أزمة البالد.
و��ش��دد على �أن��ه ال ميكن معاجلة
ج�م�ي��ع م���ش��اك��ل دارف � ��ور ب�سرعة،
م �� �ش�يرا �إىل �أن ح �ف��ظ الأم � ��ن يف
دارف � � ��ور ال مي �ك��ن حت �ق �ي �ق��ه دون
م�صاحلات جمتمعية.
�أما فيما يخ�ص الأزمة ال�سودانية
ب�صفة ع��ام��ة ،ف�ق��ال �إن الو�ساطة
الثالثية حل��ل الأزم ��ة ال�سيا�سية
تعرثت.
ك��ان��ت الآل�ي��ة الثالثية� ،أعلنت �أن
ال�صيغة املعنية للحوار بني املكونني
الع�سكري وامل ��دين ال�ت��ي ت�سريها
انتفت مع قرار اجلي�ش ال�سوداين
عدم امل�شاركة يف املباحثات.
�أت ��ى ت�صريح الآل �ي��ة ع�ق��ب �إعالن
رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين،
عبد الفتاح ال�بره��ان ،يف  4يوليو
امل ��ا� �ض ��ي �إف� ��� �س ��اح امل� �ج ��ال للقوى
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال� �ث ��وري ��ة لت�شكيل
حكومة كفاءات من خالل احلوار.

العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أواخر فرباير.
يف حني �أن ع�شرات الآالف من الأطنان من احلبوب ت�شق
طريقها الآن بهذه ال�شحنات الأخ�يرة� ،إال �أنها ال تزال
ج��زءا ب�سيطا م��ن  20مليون ط��ن م��ن احل�ب��وب تقول
�أوكرانيا �إنها حما�صرة يف ال�صوامع واملوانئ يف البالد،
وال�ت��ي يجب �شحنها بالرتتيب لإف���س��اح امل�ج��ال ملو�سم
ح�صاد هذا العام.
ميدانياً� ،أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية� ،أم�س اجلمعة� ،أن
قواتها دمرت مدفعي هاوتزر �أمريكيني من طراز "�إم-
 "777وحتييد نحو  150جنديا �أوكرانيا.
فقد نقلت وكاالت �أنباء رو�سية عن وزارة الدفاع قولها
�إن ال�ق��وات الرو�سية ،امل�شاركة يف العملية الع�سكرية
اخل��ا� �ص��ة يف �أوك ��ران� �ي ��ا ،دم� ��رت م��دف �ع��ي هاوتزر
�أمريكيني من طراز �إم -777يف �إقليم زابوروجيا،
دمر كذلك ف�صيلة
م�ضيفة �أن اجلي�ش الرو�سي ّ
�أوكرانية من راجمات «غراد» وذلك يف �إطار
معركة م�ضادة للبطاريات.
وق��ال��ت �أي�ضا �أن��ه مت ت��دم�ير  3ف�صائل
م��ن م��داف��ع ال�ه��اوت��زر ’دي‘-30
يف مواقع �إطالق النار.

و�أ�ضافت �أن ال�ط�يران وال�ق��وات ال�صاروخية واملدفعية
دم� ��رت م ��ا ي���ص��ل �إىل  190ه��دف��ا ل �ل �ق��وات امل�سلحة
الأوكرانية خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية.
و�أك � ��دت ال � ��وزارة �أن �أن �ظ �م��ة ال��دف��اع اجل ��وي الرو�سية
�أ�سقطت  5ط��ائ��رات م�سرية يف مناطق يا�سينوفاتايا
وك��را��س�ن��وب��ويل يف دون�ي�ت���س��ك وب��وك�ي�ن��و و�سوليجوفكا
وكوريلوفكا يف منطقة خاركيف.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعرت�ض الدفاع اجلوي الرو�سي 3
قاذفات �صواريخ يف دونيت�سك وخاركيف ،بالإ�ضافة �إىل
� 3صواريخ توت�شكا�-أو يف منطقة خري�سون.
وقالت �أي�ضا �أن القوات امل�سلحة الرو�سية ق�ضت
على ما ي�صل �إىل  150ع�سكريا من القوات
امل���س�ل�ح��ة الأوك ��ران �ي ��ة ،ودم ��رت
م ��دف� �ع�ي�ن �أم �ي�رك � �ي �ي�ن من
طراز �إم ،777وما ي�صل
�إىل � 1.5ألف ذخرية
ل� � �ه � ��ا يف م �ن �ط �ق ��ة
زابوروجيا ب�صواريخ
عالية الدقة.

رو�سيا تعلن �سحق مقاتلني دربتهم �أمريكا يف الأرا�ضي ال�سورية

الكرملني :خماوف تركيا يف �سوريا م�شروعة
•• مو�سكو-وكاالت:

قبل اجتماع بني الرئي�س الرو�سي
بوتني ونظريه الرتكي �أم�س� ،أعلن
الكرملني �أن خماوف تركيا الأمنية
ب�ش�أن �سوريا م�شروعة ،و�أن مو�سكو
�ست�أخذها يف االعتبار.
كما ق��ال املتحدث با�سم الكرملني
دم �ي�ت�ري ب�ي���س�ك��وف لل�صحفيني،
�أم�س� ،إنه من املهم جتنب الأعمال
التي ميكن �أن «تهدد �سالمة �أرا�ضي
�سوريا ووحدتها ال�سيا�سية».
و�أو��ض��ح �أن لقاء بوتني و�أردوغ ��ان
�سريكز على �سوريا وخماوف تركيا
هناك.
ه��ذا وكانت �أن�ق��رة �أعلنت يف نهاية
يوليو املا�ضي� ،أنه من املمكن تنفيذ
ع�م�ل�ي��ة ع���س�ك��ري��ة ت��رك �ي��ة ب�شمال
�سوريا «يف �أي وق��ت» ،وفقا لتقييم
املخاطر الأمنية بالن�سبة لأنقرة.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الرئا�سة
الرتكية �إبراهيم قالن «لن نطلب
الإذن م��ن �أح ��د لتنفيذ العملية
الع�سكرية ب�شمال ��س��وري��ا ..ل�سنا
م �� �ض �ط��ري��ن لإخ� � �ب � ��ار �أح � � ��د عن
موعدها».
وخ�ل��ال ق �م��ة ث�لاث �ي��ة م ��ع �إي� ��ران

بوتني خالل اجتماعه مع �أردوغان يف �سوت�شي (ا ف ب)
ورو��س�ي��ا يف  19يوليو امل��ا��ض��ي ،يف الذين دربتهم الواليات املتحدة يف
طهران ،قال الرئي�س الرتكي رجب �سوريا يف الرابع من �أغ�سط�س �آب.
ط�ي��ب �أردوغ � ��ان ال ��ذي ي�ه��دد ب�شن و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان «يف � 4أغ�سط�س
عملية ع�سكرية تركية يف �سوريا ق��ام��ت امل �ق��ات�ل�ات ال��رو� �س �ي��ة بعد
م�ن��ذ �أي ��ار-م ��اي ��و� ،إن ��ه ي �ع �وّل على ع �م �ل �ي��ات اال� �س �ت �ط�ل�اع ال ��دوري ��ة
«دع ��م رو� �س �ي��ا و�إي � ��ران يف حماربة ب ��ال �ق �� �ض ��اء ع� �ل ��ى جم� �م ��وع ��ة من
الإرهاب».
م �� �س �ل �ح��ي ج �م��اع��ة ل � ��واء �شهداء
ل �ك��ن ن �ظ�يري��ه ح � ��ذرا م ��ن �أن �أي ال�ق��ري�ت�ين» .ك�م��ا �أ��ض��اف��ت �أن هذه
ع�م�ل�ي��ة يف � �ش �م��ال � �ش��رق��ي �سوريا املجموعة كانت خمتبئة يف املالجئ
�ستلحق �ضررا ب�أطراف خمتلفة يف املجهزة يف ال�صحراء ،م�شرية �إىل
�أن مقرها يف منطقة التنف �شرق
املنطقة.
هذا و�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية ،البالد« ،ويتم �إمدادهم وتدريبهم
�أم�س� ،أن قواتها اجلوية «�سحقت» م� ��ن ق �ب ��ل م� ��درب�ي��ن وق� � � ��وات من
جم�م��وع��ة م��ن مقاتلي املعار�ضة ،عمليات ال �ق��وات اخل��ا��ص��ة التابعة

اعتقال م�س�ؤول كبري يف برنامج
ال�صواريخالرو�سيةبتهمةاخليانة
•• مو�سكو-وكاالت:

قالت وكالة «تا�س» للأنباء �أم�س
اجل�م�ع��ة �إن ال�سلطات الرو�سية
اعتقلت م�س�ؤوال كبريا يف برنامج
ال�صواريخ الفرط �صوتية بتهمة
اخليانة.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت «ت� ��ا�� ��س» �أن الأم � ��ر
يتعلق مب��دي��ر امل�خ�ت�بر الرو�سي
ال ��ذي ي��دع��م ب��رن��ام��ج ال�صواريخ
الفرط �صوتية ،ويدعى الك�سندر
�شيبليوك.
وي�ع�م��ل �شيبليوك م��دي��را ملعهد
امليكانيكا النظرية والتطبيقية
ال � �ت� ��اب� ��ع لأك � ��ادمي � � �ي � ��ة ال� �ع� �ل ��وم
الرو�سية.
وذك � ��رت ال��وك��ال��ة ال��رو� �س �ي��ة �أن ��ه
ج��رى تفتي�ش امل�ؤ�س�سة م��ن قبل
ال�سلطات الأمنية ،وبعدها اقتياد
�شيبليوك نحو مركز لالحتجاز
يف مو�سكو.
وال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،اع�ت�ق�ل��ت رو�سيا
�أي���ض��ا �ألك�سندر ك��وران��وف (73
ع� ��ام� ��ا) ،وه� ��و م�ت�خ���ص����ص رائ ��د
يف ب��رن��ام��ج ال �� �ص��واري��خ الفرط
�صوتية ،بتهمة «خيانة الدولة».
وكان كورانوف املدير العام ملن�ش�أة
�أبحاث الأنظمة الفائقة ال�سرعة.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• الريا�ض -وام:

ال�ق��وم��ي الأم��ري �ك��ي� ،أن ال�صني
ال ت�ستطيع م�ن��ع وا��ش�ن�ط��ن من
العمل يف البحار والأجواء.
كما قال «م�ستعدون للرد على �أي
ت�صعيد �صيني».
ي�شار �إىل �أن زيارة نان�سي بيلو�سي
جلزيرة تايوان التي تطالب بها
ال�صني ا�ستغرقت �أق��ل م��ن 24
�ساعة ،لكنها �أثارت غ�ضب بكني.
وت�ع�ت�بر ب�ك�ين م �ب��ادرة بيلو�سي،
�أع�ل��ى م���س��ؤول �أم�يرك��ي منتخب
ي � ��زور ت��اي �ب �ي��ه م �ن��ذ  25عامًا،
ا��س�ت�ف��زا ًزا ون�ك��و�ً��ص��ا ع��ن الوعود
ال�ت��ي قطعتها ال��والي��ات املتحدة
لل�صني.
من جانبها� ،أكدت بيلو�سي بحزم
�أن ال��والي��ات املتحدة ل��ن تتخلى
ع��ن اجل��زي��رة ،ال�ت��ي تعي�ش حتت
التهديد الدائم من قبل اجلي�ش
ال�صيني.
كما �أن الإدارة الأمريكية �أكدت
لبكني التزامها ب�سيا�سة «�صني
واح��دة» ،ون��أت بنف�سها عن زيارة
بيلو�سي لتايوان ،قائلة �إن رئي�سة
جمل�س ال�ن��واب الأمريكي تتخذ
قراراتها بنف�سها.

ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى ،الأمني العام
لرابطة العامل الإ�سالمي ورئي�س هيئة علماء امل�سلمني ، ،مبكتبه
بالريا�ض ،وفد منتدى �أبوظبي لل�سلم ال��ذي ي��زور اململكة العربية
ال�سعودية برئا�سة �سعادة الأم�ين العام �سعادة ال�شيخ املحفوظ بن
بيه ،وبع�ضوية الدكتور خليفة مبارك الظاهري ،املدير التنفيذي
للمنتدى .و�أ��ش��اد معايل الدكتور حممد بن عبد الكرمي العي�سى
ىباجلهود ال ّريادية التي تبذلها دول��ة الإم��ارات العربية يف جمال
ال�سلم والتعاي�ش والت�سامح .من جانبه قال �سعادة ال�شيخ املحفوظ
بن بيه ان اللقاء ي�أتي تعبريا �صادقا عن عالقات الأخ��وة واملحبة
والتعاون بني الإم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية
اللتني تت�شاركان يف ال��ر�ؤي��ة احل�ضارية وق�ي��ادة م�سرية التوا�صل
(التفا�صيل �ص)2
الإن�ساين اخلادم لل�سلم العاملي

م�س�ؤولة �أممية :جهود الإمارات حول
التعليم والطفولة املبكرة ملهمة للمنطقة

•• دبي-وام:

و�صفت ال�سيدة �إريكا �سرتاند مديرة ال�سيا�سات االجتماعية مبنظمة
الأمم املتحدة للطفولة ملنطقة اخلليج «اليوني�سيف» ،امل�شاورات
الوطنية لدولة الإمارات والتي تهدف لو�ضع ر�ؤية م�شرتكة مل�ستقبل
التعليم بعد جائحة كوفيد ،-19ا�ستعداداً للقمة العاملية لتحويل
التعليم على امل�ستوى العاملي ،ب�أنها م ُلهمة وتقود البلدان الأخرى
(التفا�صيل �ص)5
لنموذج يتم اتباعه.

يف ا�ستعرا�ض جديد للقوة

ح�شود كبرية من ال�صدريني باملنطقة اخل�ضراء

•• بغداد-وكاالت:

و� �س��ط �إج� � ��راءات �أم �ن �ي��ة م�شددة،
جت�م��ع الآالف م��ن �أن �� �ص��ار زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر من
 4حمافظات ،يف املنطقة اخل�ضراء
و�سط �ساحة االحتفاالت .وي�سعى
ال �ت �ي��ار ال �� �ص��دري م��ن خ�ل�ال هذا
ال �ت �ج �م��ع ل �ل �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى مطالب
ال �� �ص��در ،وك��ذل��ك �إظ �ه ��ار القوة.
ف�ي�م��ا ��س�ي�ت��م ت ��أم�ي�ن ال �� �ص�لاة من
ق �ب��ل ال� �ق ��وات الأم �ن �ي��ة واللجنة
اخلا�صة باملظاهرات التابعة للتيار
ال�صدري.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ب�ر رئ�ي����س الربملان
ال �ع��راق��ي حم�م��د احل�ل�ب��و��س��ي عن
ت ��أي �ي��ده للم�ضي ق��دم��ا يف �إج ��راء
ان�ت�خ��اب��ات نيابية وحم�ل�ي��ة خالل
م � ��دة زم �ن �ي ��ة م �ت �ف��ق ع �ل �ي �ه��ا مبا
ي�ن���س�ج��م م��ع امل���ص�ل�ح��ة الوطنية
العليا للبالد.
وقال احللبو�سي عرب ح�سابه على
ت��وي�تر �إن ��ه ال مي�ك��ن �إغ �ف��ال �إرادة
اجلماهري «يف انتخابات مبكرة..
دعا �إليها مقتدى ال�صدر».
ك�م��ا ج��دد وزي ��ر ال�ت�ي��ار ال�صدري،
� �ص��ال��ح حم �م��د ال �ع��راق��ي ،دعوته
حل��ل ال�ب�رمل ��ان ال �ع��راق��ي و�إج � ��راء

�أن�صار ال�صدر يتجمعون لأداء �صالة اجلمعة داخل املنطقة اخل�ضراء
�إىل ذل��ك ،حدد الإط��ار التن�سيقي،
انتخابات مبكرة.
يذكر �أن مقتدى ال�صدر كان طلب امل��وايل لإي��ران ،يف بيان ،اخلمي�س،
يف خ�ط��اب ،الأرب �ع��اء ،ح��ل الربملان م��وق �ف��ه م��ن االن �ت �خ��اب��ات املبكرة
العراقي ،و�إجراء انتخابات مبكرة ،التي دعا �إليها ال�صدر ،وفق وكالة
م �ع �ت�براً يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه �أن «ال الأنباء العراقية الر�سمية «واع».
ف��ائ��دة ت��رجت��ى م��ن احل � ��وار» من فقد �أكد الإط��ار التن�سيقي «دعمه
خ�صومه ،فيما تعي�ش البالد �أزمة لأي م�سار د�ستوري ملعاجلة الأزمات
�سيا�سية ت ��زداد تعقيداً ي��وم�اً بعد ال�سيا�سية وحتقيق م�صالح ال�شعب،
يوم.
مبا يف ذلك االنتخابات املبكرة بعد
وق��ال يف �أول خ�ط��اب ل��ه منذ بدء حتقيق الإجماع الوطني حولها»،
اع �ت �� �ص��ام م �ن��ا� �ص��ري��ه يف الربملان على حد تعبريه.
ال�سبت�« :أن��ا على يقني �أن �أغلب و�أ�ضاف �أنه يجب «توفري الأجواء
ال�شعب قد �سئم الطبقة احلاكمة الآمنة لإجرائها ،وي�سبق كل ذلك
برمتها ،مب��ا فيها بع�ض املنتمني ال �ع �م��ل ع �ل��ى اح �ت��رام امل�ؤ�س�سات
للتيار».
الد�ستورية وعدم تعطيل عملها.

حمكمة تون�سية ترف�ض طعنني
�ضدنتائجاال�ستفتاءعلىالد�ستور
•• تون�س-وكاالت:

عنا�صر الكتيبة الأوىل ،الفوج التا�سع للجي�ش الأمريكي يفرغون حمولة دبابات يف ليتوانيا

جي�ش الرب يدقّ ناقو�س اخلطر

يّ
بدانة ،تدن تعليمي � ...أزمة جتنيد للجي�ش الأمريكي

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ع��دد املجندين �آخ��ذ يف ال�تراج��ع يف �صفوف اجلي�ش .م��ن ب�ين احللول:
التدريب امل�سبق للوفاء مبعايري التوظيف
كاف من الأمريكيني امل�ستعدين
مل يعد ب�إمكان العم �سام العثور على عدد ٍ
الرت��داء ال��زي الر�سمي وحمل ال�سالح .يف مذكرة بتاريخ  20يوليو ،دق
جي�ش ب ّر الواليات املتحدة ناقو�س اخلطر،
مو�ضحا �أنه يواجه «�أكرب حتدٍ
ً
يف جمال االنتداب» منذ التخلي عن التجنيد االلزامي عام  ،1973بعد
حرب فيتنام .وحذر من �أنه قد يواجه عجزا قدره � 31ألف جندي العام
املقبل مقارنة بالهدف املر�سوم -حوايل � 476ألفا( .التفا�صيل �ص)12

�أعلنت املحكمة الإدارية يف تون�س
�أم ����س اجل�م�ع��ة رف�ضها لطعنني
�ضد النتائج الأول�ي��ة لال�ستفتاء
على الد�ستور اجلديد.
كانت منظمة "�أنا يقظ" النا�شطة
يف جمال مكافحة الف�ساد �إ�ضافة
اىل ح ��زب "ال�شعب يريد" قد
ط�ع�ن��ا ��ض��د ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي �أق ��رت
ب��امل��واف�ق��ة على ال��د��س�ت��ور بن�سبة
.94.6%
وقالت املحكمة يف بيان لها �إنها
� �س �ت �ق��وم ب � ��الإع �ل��ام باحلكمني
يف خ �ل�ال ث�ل�اث��ة �أي � � ��ام ،وميكن
ل�ل ��أط� ��راف امل �ع �ن �ي��ة �أن تطعن
��ض��ده�م��ا �أم� ��ام اجل�ل���س��ة العامة
الق�ضائية للمحكمة الإدارية.
وتتهم املنظمة واحل��زب و�أحزاب
�أخ � � � ��رى م� ��ن امل� �ع ��ار�� �ض ��ة هيئة
االن �ت �خ��اب��ات بتخ�ضيم الأع� ��داد
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ن �� �س �ب��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
االق �ت ��راع ،ون���س�ب��ة ال �ف��وز بنعم
و�أعداد املقرتعني.

السبت  6أغسطس  2022م  -العـدد 13613

�أخبـار الإمـارات
الوطنية لإدارة الطوارئ تعقد جل�سة ع�صف ذهني ملناق�شة ال�سالمة املجتمعية ال�صحة جتري  244,993فح�صا ك�شفت عن � 998إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 989حالة �شفاء
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•• �أبوظبي-وام:

02

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ممثلة
يف �إدارة ال�سالمة والوقاية جل�سة ع�صف ذهني ملناق�شة الإطار
الوطني للجاهزية وال�سالمة العامة ،مب�شاركة عدد من اجلهات
االحتادية واملحلية املعنية ب�إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية واملجتمعية.
وت�ن��اول��ت اجلل�سة ع��ددا م��ن امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي تخ�ص ال�سالمة
املجتمعية ومناق�شة كيفية ت�سخري كافة املوارد والقدرات الوطنية
ملعاجلة املخاطر والتبعات املجتمعية واحلد من م�سببات املخاطر
والتهديدات ل�ضمان جعل املجتمع �أكرث �أمنا للعي�ش والعمل ورفع
م�ستوى جودة احلياة يف الدولة.

وق ��ال ال��دك �ت��ور ��س�ي��ف ج�م�ع��ة ال �ظ��اه��ري م��دي��ر �إدارة ال�سالمة
والوقاية �إنه البد من تعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والتعرف
على كافة املخاطر املجتمعية لدرا�ستها وحتليلها ،بهدف اخلروج
ب�أف�ضل ال�سيا�سات والت�شريعات للحد من املخاطر وت�أثرياتها.
و�أ� �ض��اف ال�ظ��اه��ري �أن اخل�ط��وة اال�ستباقية التي تبنتها الهيئة
تهدف �إىل حماية الأرواح واملمتلكات وقيم املجتمع وجعله �أكرث
�أماناً و�سالمة ،بجانب رفع الوعي والثقافة يف ح��االت الطوارئ
والأزمات والكوارث.
يــــــــذكر �أن الهيــــــئة ت�سعى �إىل ا�ستكمال منجزات اجلل�سة الأوىل
م��ن الع�صف ال��ذه�ن��ي بعقد جل�ستني �إ��ض��اف�ي�ت�ين خ�ل�ال ال�شهر
اجلاري.

•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال� ��وزارة ع��ن �إج ��راء  244,993فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث 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 الدولة يف الك�شف عن  998حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة

 996,775حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف الدولة 2,337
حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد
االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  989حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  975,590حالة.

خالل زيارته لـ نا�شونال �أكواريوم

حمدان بن زايد يطلع على اجلهود املبذولة لإعادة ت�أهيل الأنواع البحرية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

اطلع �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة – �أبوظبي على اجلهود املبذولة لإعادة ت�أهيل
ال�سالحف البحرية والأحياء البحرية يف �إمارة �أبوظبي من خالل برنامج
�إنقاذ احلياة البحرية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع " نا�شونال �أكواريوم "
حيث تتم معاجلة ال�سالحف التي يتم �إنقاذها وتزويدها بالرعاية البيطرية
الأكرث تقدماً قبل �إعادة �إطالقها �إىل موائلها الطبيعية مرة �أخرى.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه لـ "نا�شونال �أكواريوم" حو�ض
الأحياء املائية الأكرب من نوعه يف املنطقة رافقه خاللها ال�شيخ حممـد بن
حمدان بن زايد �آل نهيان و�أجنال �سموه و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير
مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة الدكتورة �شيخة �سامل
الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة – �أبوظبي و�سعيد بن عمري بن يو�سف
رئي�س جمل�س ادارة "نا�شونال �أكواريوم" وعدد من امل�س�ؤولني.
وا��س�ت�ه��ل �سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ال��زي��ارة بتفقد املركز
التخ�ص�صي لإعادة ت�أهيل ال�سالحف والأحياء البحرية الذي يكر�س جهوده
حلماية احلياة البحرية يف �أبوظبي حيث جنح الربنامج منذ انطالقه يف
ع��ام  2020يف �إن�ق��اذ العديد م��ن ال�سالحف البحرية والأن ��واع البحرية
الأخرى النادرة و�إعادة ت�أهيلها و�إطالقها جمدداً.
كما اطلع �سموه على التجارب التعليمية الرائدة يف جمال توعية اجلمهور
من خمتلف فئات املجتمع حيث يتيح "نا�شونال �أكواريوم" الفر�صة للجمهور
للتعرف على �أنواع متعددة من الكائنات البحرية التي ت�أويها البيئة البحرية

يف �إمارة �أبوظبي.
وت�ضمنت جولة �سموه زيارة عدد من الأق�سام واملرافق التي ي�ضمها امل�شروع
وهي  ..كنوز الإمارات الطبيعية و�أعماق البحر املتو�سط والكهف الأطل�سي
والغوا�صة املن�سية وحلقة النار و�سحر املحيط واملحيط املتجمد والغابة
املغمورة وحديقة الغابة.
كما زار �سموه الق�سم اخلا�ص بجزيرة بوطينة والذي يعر�ض �أهم املالمح
ال�ف��ري��دة ل�ل�ج��زي��رة وطبيعتها اخل�لاب��ة وت �ع��رف ع�ل��ى ع��دد م��ن الأ�سماك
املتواجدة و�أ�سماك القر�ش التي تعي�ش يف مياه اخلليج العربي واملحيطات
املختلفة حول العامل.
واطلع �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان على م�شروع "القناة املائية "
الذي ي�ضم عدداً من املرافق الريا�ضية والرتفيهية و�صاالت ال�سينما وحوايل
 146وحدة جتارية تنق�سم �إىل  91مطعما ومقهى داخليا وخارجيا و55
حمال جتاريا .وي�شتمل امل�شروع كذلك على مبنى املارينا الذي يدير مواقف
القوارب يف القناة وي�ضم  95موقفا للقوارب البحرية �إ�ضافة �إىل  10نقاط
توقف للتاك�سي البحري لت�سهيل تنقل ال��زوار حول امل�شروع و�أربعة ج�سور
للم�شاه للتنقل بني ط��ريف القناة .ويخدم امل�شروع كذلك  2700موقف
لل�سيارات ما بني مواقف يف الطابق الأر�ضي ومواقف حتت الأر�ض.
وخالل الزيارة د�شن �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان �أول زورق من
نوعه متخ�ص�ص ب�إنقاذ الأح�ي��اء املائية يف �إم��ارة �أبوظبي وال��ذي يعزز من
كفاءة اال�ستجابة حلاالت ر�صد ال�سالحف والأ�سماك واللخم املت�أثرة ونقلها
�إىل املركز التخ�ص�صي لإعادة ت�أهيلها.
وق��ال �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان يف ختام ال��زي��ارة " �إن بيئتنا

البحرية حتت�ضن بع�ض النظم الإي�ك��ول��وج�ي��ة الأك�ث�ر ت�ن��وع�اً على كوكب
الأر�ض ومع ذلك ف�إنها عُر�ضة للعديد من ال�ضغوط التي ت�ؤثر يف ا�ستدامتها
وتنوعها البيولوجي".
و�أ�ضاف �سموه " منذ �إن�شائها ت�سعى هيئة البيئة – �أبوظبي حلماية تلك
ال ُّنظم الإيكولوجية البحرية والت�صدي لفقدان التنوع البيولوجي من
خ�لال تنفيذ العديد م��ن ال�برام��ج وامل �ب��ادرات لدرا�ستها ومراقبة الأنواع
البحرية وح�م��اي��ة موائلها الطبيعية با�ستخدام �أح ��دث تقنيات املراقبة
املبتكرة ".
و�أ� �ش��ار �سموه �إىل �أن ال ��زورق ال��ذي مت تد�شينه �سي�ساهم يف حماية �إنقاذ
الأحياء البحرية بالوقت املنا�سب ليتم معاجلتها و�إعادة ت�أهيلها و�إطالقها
يف بيئتها الطبيعية".
و�أثنى �سموه على اجلهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع نا�شونال �أكواريوم
لإع� ��ادة ت��أه�ي��ل ال���س�لاح��ف و�إط�لاق �ه��ا يف بيئتها الطبيعية للم�ساعدة يف
احلفاظ على هذا النوع ،م�شرياً �إىل �أن هذه اجلهود املكثفة ت�ساهم يف حماية
ال�سالحف البحرية املعر�ضة للت�أثريات الب�شرية ب�سبب طول فرتة حياتها
واعتمادها على املوائل ال�ساحلية والبحرية التي غال ًبا ما تكون حتت �ضغوط
الأن�شطة الب�شرية.
وقال �سموه �إن تلك اجلهود ت�ساهم ب�شكل فعال يف تنفيذ اخلطة الوطنية
للمحافظة على ال�سالحف البحرية التي طورتها الهيئة بالتعاون مع وزارة
التغري املناخي والبيئة والتي مت �إطالقها بهدف حماية ال�سالحف البحرية
وموائلها الطبيعية ب�شكل فعال ل�ضمان حتقيق ا�ستدامتها يف مياه الدولة.
من جانبه �أعرب �سعيد بن عمري بن يو�سف عن �سعادته بزيارة �سمو ال�شيخ

حمدان بن زايد �آل نهيان لـ "نا�شونال الأكواريوم" من �أجل �إطالق املزيد من
املبادرات بهدف �إنقاذ احلياة املائية بالتعاون مع هيئة البيئة – �أبوظبي".
وقال " مع طرح قارب الزورق اجلديد �سي�صبح فريقنا قادرا على اال�ستجابة
حل��االت ال �ط��وارئ يف املحيط ورف��ع احتمالية بقائهم على قيد احل�ي��اة يف
حاالت الإ�صابة كما يجري حال ًيا العمل على جتهيز �سيارة �إ�سعاف لإنقاذ
احلياة الربية من �أجل تقدمي الإ�سعافات الأولية الفورية ملر�ضى احليوانات
الذين يتواجدون غال ًبا يف املناطق النائية ونحن نعمل مع هيئة البيئة –
�أبوظبي على تكثيف جهودنا حلماية احليوانات املحلية وخ�صو�صاً الأنواع
املهددة باالنقرا�ض".
ي�شار �إىل �أن هيئة البيئة – �أبوظبي كانت قد وقعت يف عام  2020اتفاقية
تعاون مع "نا�شونال اكواريوم" لتعزيز جهود احلفاظ على احلياة الفطرية
يف الإمارة.
ومن خالل هذه ال�شراكة مت �إطالق �أكرب مركز يف املنطقة خم�ص�ص لإعادة
ت�أهيل ال�سالحف البحرية حيث يهدف �إطالق هذا املركز �إىل تعزيز اجلهود
املبذولة للحفـاظ علـى التنوع البيولوجـي يف الإمارة.
ومبوجب االتفاقية يوفر "نا�شونال اكواريوم" دعماً كام َ
ال لإع��ادة ت�أهيل
ال�سالحف البحرية من خالل تقدمي املعاجلة البيطرية الكاملة والرعاية
البيطرية الداخلية والرعاية احليوانية ب�شكل عام حتى متام ال�شفاء ثم
�إعادتها �إىل الطبيعة.
كما يدعم نا�شونال اك��واري��وم الهيئة يف جم��ال الأب�ح��اث وال��دار��س��ات التي
تنفذها وذلك عن طريق تزويد �أجهزة التتبع بالأقمار اال�صطناعية للحياة
الربية.

الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي ي�شيد بجهود دولة الإمارات يف جمال ال�سلم والت�سامح والتعاي�ش
•• الريا�ض -وام:

ا�ستقبل م�ع��ايل ال��دك�ت��ور حممد ب��ن عبد ال�ك��رمي العي�سى ،الأم�ي�ن العام
لرابطة العامل الإ�سالمي ورئي�س هيئة علماء امل�سلمني ، ،مبكتبه بالريا�ض،
وفد منتدى �أبوظبي لل�سلم الذي يزور اململكة العربية ال�سعودية برئا�سة
�سعادة الأمني العام �سعادة ال�شيخ املحفوظ بن بيه ،وبع�ضوية الدكتور خليفة

مبارك الظاهري ،املدير التنفيذي للمنتدى .و�أ�شاد معايل الدكتور حممد
بن عبد الكرمي العي�سى ىباجلهود ال ّريادية التي تبذلها دول��ة الإمارات
العربية يف جمال ال�سلم والتعاي�ش والت�سامح .من جانبه قال �سعادة ال�شيخ
املحفوظ بن بيه ان اللقاء ي�أتي تعبريا �صادقا عن عالقات الأخوة واملحبة
والتعاون بني الإم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية اللتني
تت�شاركان يف الر�ؤية احل�ضارية وقيادة م�سرية التوا�صل الإن�ساين اخلادم

لل�سلم العاملي م�شيدا ب�شراكة منتدى �أبوظبي لل�سلم م��ع راب�ط��ة العامل
الإ��س�لام��ي وحر�صه على اال�ستفادة م��ن اجل�ه��ود ال��ري��ادي��ة التي تقوم بها
الرابطة العامل الإ�سالمي يف ن�شر الرواية ال�صحيحة للدين ،املرتكزة على
قيم الرحمة والعدل واحلكمة وامل�صلحة ،والتي �شكلت جدارا �صلبا يف وجه
م�شوهي الإ�سالم واملتطرفني والغالة ،م�ؤكدا �أن هذه النجاحات املتوالية
انطالقا من وثيقة مكة املكرمة ،تعك�س املكانة العالية التي حتتلها اململكة

العربية ال�سعودية يف قلوب امل�سلمني والنا�س �أجمعني .وبهذه املنا�سبة قدّم
وف��د املنتدى ملعايل الدكتور ال�شيخ حممد بن عبد الكرمي العي�سى دعوة
خا�صة حل�ضور امللتقى ال�سنوي التا�سع الذي يعتزم منتدى �أبوظبي لل�سلم
عقده يف م�ستهل دي�سمرب املقبل حيث ع�ّبررّ معاليه عن ترجيبه بالدعوة
جمددا حر�صه على التعاون ومنوها بجهود منتدى �أبوظبي لل�سلم الذي مل
يفت�أ يرثي ال�ساحة الفكرية مبفردات ومفاهيم جديدة وموا�ضيع متجدّدة.

الإمارات تعزز بيئة العمل املثالية بخدمات جمانية للدعم النف�سي واملعنوي
•• �أبوظبي-وام:

ارتقت جهود الإم ��ارات يف جم��ال توفري بيئة العمل املثالية للموظفني
يف كافة القطاعات �إىل م�ستويات غري م�سبوقة و�صلت �إىل حد توفري
خدمات جمانية يف جمال ال�صحة النف�سية والدعم املعنوي .وتنال العناية
بال�صحة النف�سية للموظفني اهتماما مت�صاعدا يف دولة الإم��ارات التي
�شهدت م�ؤخرا تطبيق العديد من املبادرات اخلالقة يف هذا الإطار بهدف
تعزيز �إيجابية بيئة العمل واالرتقاء بقدرات و�إنتاجية العاملني فيها.
برنامج "حياة".
�أطلقت الهيئة االحت��ادي��ة ل�ل�م��وارد الب�شرية احلكومية يف ع��ام 2020
برنامج امل�ساندة النف�سية واملعنوية ملوظفي احلكومة االحتادية "حياة"،
وذلك بهدف تعزيز ال�صحة النف�سية للموظفني ،وم�ساعدتهم مب�ساندة
املخت�صني وامل�ست�شارين يف ال�شركات الرائدة على م�ستوى الدولة.
ويرتكز الربنامج على حماور عدة �أبرزها تعزيز الوعي امل�ؤ�س�سي ب�أهمية
ال�صحة امل�ع�ن��وي��ة والنف�سية للموظفني ،ومت�ك�ين امل��وظ��ف م��ن حتقيق

امل��وازن��ة ب�ين ال�ع�م��ل واحل �ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة م��ع � �ض��رورة ت��وف�ير الرعاية
املعنوية والنف�سية الالزمة جلميع املوظفني ،وخلق التوازن املطلوب لدى
املوظفني فكرياً وج�سدياً وعاطفياً� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد على قيم املواءمة
بني الأهداف امل�ؤ�س�سية والوظيفية من جهة والطموحات ال�شخ�صية من
جهة �أخرى.
وجاء �إطالق الربنامج بالتعاون مع مركز دعم اجتماعي ونف�سي متخ�ص�ص
بتقدمي اال�ست�شارات والدعم يف جمال ال�صحة النف�سية واملعنوية.
ومي�ك��ن ملوظفي احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة التوا�صل وط�ل��ب ال��دع��م وامل�شورة
النف�سية وامل�ع�ن��وي��ة ع�بر �إح ��دى ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل امل�ع�ت�م��دة وا�ستخدام
البطاقة الرقمية املرفقة للح�صول على اال�ست�شارات املجانية مبعدل /
�أرب��ع ا�ست�شارات جمانية لكل موظف� ،/أو للح�صول على خ�صم 30%
ي�شمل عائالت املوظفني من الدرجة الأوىل "الأزواج والأبناء والآباء" عند
اال�ستفادة من اخلدمات املدفوعة "بعد ا�ستنفاد اخلدمات املجانية".
وعلى امل�ستوى املحلي ،تعددت الأمثلة والنماذج التي تعك�س مدى االهتمام
ب�صحة املوظفني يف خمتلف جماالت العمل ،وعلى �سبيل املثال توفر دائرة
تنمية املجتمع يف �أبوظبي بالتعاون مع دائ��رة ال�صحة ومركز �أبوظبي

لل�صحة العامة ،و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" ،عرب خط
"ا�ستجابة" خدمة الدعم النف�سي للأفراد كافة "مبا فيهم املوظفون"
الذين يعانون من ال�ضغوطات النف�سية املختلفة.
ويف دبي و�أي�ضا على �سبيل املثال ال احل�صر ،تقدم الإدارة العامة للدفاع
امل��دين ب��دب��ي خ��دم��ات اال��س�ت���ش��ارات وال��دع��م يف جم��ال ال�صحة والدعم
املعنوي والنف�سي ملنت�سبيها بهدف التقليل من الت�أثريات التي يتعر�ضون
لها خالل �أداء دورهم املهني يف حفظ الأرواح واملمتلكات.
بدورها �أطلقت دائ��رة امل��وارد الب�شرية يف عجمان برنامج تعزيز ال�صحة
النف�سية ملوظفي حكومة عجمان « 30دقيقة» بهدف تعزيز الوعي امل�ؤ�س�سي
ب�أهمية ال�صحة املعنوية والنف�سية للموظفني وللتغلب على ال�ضغوط
والتحديات مب�ساندة املخت�صني وامل�ست�شارين يف جمال ال�صحة النف�سية.
وبرزت احلاجة امللحة لتعزيز الدعم النف�سي واملعنوي للموظفني ب�شكل
كبري خالل فرتة الت�صدي جلائحة كورونا خا�صة بالن�سبة للعاملني يف
اخلطوط الأمامية وا�ستجابة لتلك احلاجة �شهدت الإمارات العديد من
املبادرات ذات ال�صلة مثل "برنامج ثقة" الذي �أطلقته م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية لدعم مقدمي الرعاية ال�صحية املت�أثرين بوقوع حدث

طبي ج�سيم غري متوقع للمري�ض.
ويهدف الربنامج �إىل تقدمي الدعم املعنوي والنف�سي لهذه الفئة كونهم
ميثلون "ال�ضحية الثانية" وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة لتعزيز
ج��ودة احلياة يف بيئة العمل وت�سليط ال�ضوء على حمور تعزيز ال�صحة
النف�سية والذهنية ون�شر ثقافة متكني املوظفني م��ن حتقيق التطور
الفكري والبدين والنف�سي.
ويف ذات الإط ��ار� ..أطلق الربنامج الوطني لل�سعادة وج��ودة احلياة خط
الدعم النف�سي الذي لعب دورا بارزا يف متكني �أفراد املجتمع من مواجهة
التحديات النف�سية التي حملها فريو�س "كورونا امل�ستجد" "كوفيد "-19
و�آثارها على احلياة ،من خالل قنوات ات�صال هاتفي و�إلكرتوين حتفظ
خ�صو�صية الأفراد و�أمنهم ،بالتعاون مع جمموعة من املتطوعني امل�ؤهلني
الذين ي�ضمون نخبة اخل�براء واال�ست�شاريني واملتخ�ص�صني يف جماالت
ال�صحة النف�سية.
وتلقى خط الدعم النف�سي �آالف االت�صاالت التي قدم من خاللها �إ�سعافات
�أولية نف�سية ق ّيمة للمواطنني واملقيمني ،العاملني يف اخلطوط الأمامية
بدولة الإمارات ،وباللغتني العربية والإجنليزية.
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�شرطة دبي تنظم ندوة و�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها يف جرائم االجتار بالب�شر
•• دبي-الفجر:

نظم م��رك��ز م��راق�ب��ة ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر يف الإدارة
العامة حلقوق االن�سان ب�شرطة دبي ،ندوة عن بعد بعنوان
" و�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها يف جرائم االجتار
بالب�شر" ،ح�ضرها �أك�ث�ر م��ن � 280شخ�صاً م��ن وزارة
الداخلية ،ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني ،و�شرطة دبي،
وم��راك��ز الإي ��واء على م�ستوى ال��دول��ة ،وطلبة اجلامعة
الأمريكية يف االمارات.
وتهدف الندوة �إىل توعية العاملني يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
املعنية ب�ج��رائ��م االجت ��ار ب��ال�ب���ش��ر ،و�إك���س��اب�ه��م اخلربات

مب ��ا مي�ك�ن�ه��م م ��ن امل �� �س��اه �م��ة يف ت �ع��زي��ز ج �ه��ود الدولة
ال��رام�ي��ة �إىل مكافحة ه��ذا ال�ن��وع م��ن اجل��رائ��م و�ضمان
احل �م��اي��ة ل���ض�ح��اي��اه��ا .وت���ض�م�ن��ت ال �ن��دوة � �ش��رح �اً حول
كافة القوانني واملواثيق واالتفاقيات املحلية والدولية
ذات ال�صلة باالجتار بالب�شر ،وتوعية امل�شاركني ب�أف�ضل
الطرق وو�سائل مكافحة هذه اجلرمية العابرة للحدود،
وت��زوي��ده��م ب��امل�ع�ل��وم��ات وامل� �ه ��ارات ال �� �ض��روري��ة لكيفية
التعامل م��ع �ضحايا االجت ��ار بالب�شر ،واط�لاع�ه��م على
�أف�ضل التجارب واملمار�سات املحلية والدولية.
وناق�شت الندوة التي �أداره��ا النقيب خالد الو�شاحي من
�شرطة دب��ي ،ثالثة حم��اور ،الأول ق��دم الأ�ستاذ الدكتور

عامر فاخوري ،عميد كلية القانون يف اجلامعة الأمريكية
بالإمارات� ،أ�ستاذ القانون الدويل العام وحقوق االن�سان،
وتناول فيه القانون ال��دويل يف مواجهة جرائم االجتار
بالب�شر ،فيما قدم املحور الثاين العقيد الدكتور حممد
خليفة احل �م��ودي ،ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة ال�ع��ام��ة حلقوق
االن�سان ،رئي�س جلنة مكافحة جرائم االجتار بالب�شر يف
وزارة الداخلية ،و�شرح " تدابري مكافحة جرمية االجتار
بالب�شر يف مواقع التوا�صل االجتماعي" .وتطرق املحور
الثالث للندوة وال��ذي قدمه الرائد الدكتور حميد علي
البناي من �شرطة دبي �إىل مو�ضوع "ا�ست�شراف م�ستقبل
جرمية االجتار بالب�شر يف مواقع التوا�صل االجتماعي".
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�شرطة �أبوظبي تختتم برنامج «�أبطال �شرطة الغد» مب�شاركة  200طالب وطالبة
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت �شرطة �أبوظبي فعاليات
ال�ب�رن��ام��ج ال���ص�ي�ف��ي التطوعي
الع�سكري لأب �ط��ال ��ش��رط��ة الغد
مب���ش��ارك��ة  200ط��ال��ب وطالبة
يف �أبوظبي والعني  ،يف حفل �أقيم
مب�سرح �إدارة الت�أهيل ال�شرطي
بالعني التابعة لأك��ادمي�ي��ة �سيف
ب � ��ن زاي � � ��د ل� �ل� �ع� �ل ��وم ال�شرطية
والأمنية  .و�شهد حفل التخريج
ال�ع�م�ي��د ال��دك �ت��ور را� �ش��د حممد
ب��و ر��ش�ي��د ن��ائ��ب م��دي��ر �أكادميية
�سيف ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية
والأم �ن �ي��ة وال�ع�ق�ي��د ح���س�ين علي
اجل�ن�ي�ب��ي م��دي��ر �إدارة الت�أهيل
ال�شرطي وعدد من كبار ال�ضباط
وممثلي اجلهات امل�شاركة و�أولياء
االم ��ور وط�ل�ب��ة وط��ال�ب��ات �أبطال
�شرطة الغد .وك��رم راع��ي احلفل
اجل� �ه ��ات امل �� �ش��ارك��ة م ��ن خمتلف
الإدارات التابعة ل�شرطة �أبوظبي
وال � �� � �ش� ��رك� ��اء اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن
ت �ق��دي��راً ل�ت�ع��اون�ه��م امل�ستمر مع
�شرطة �أبوظبي كما كرم الطلبة
املتميزين يف الربنامج .

و�أك� � � ��د ال �ع �م �ي��د دك � �ت� ��ور را�� �ش ��د
حممد بور�شيد اه�ت�م��ام القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب �ت��وف�ير الإمكانات
�أم��ام �شباب ال��وط��ن للتعبري عن
طاقاتهم االيجابية يف العديد
من الأن�شطة والربامج ال�صيفية
التي تعزز القيم النبيلة وتر�سخ
الوطنية االيجابية يف نفو�سهم .
و اث� �ن ��ى ع �ل��ى ت �ف��اع��ل الطلبة
والطالبات مع اه��داف الربنامج
واال�ستفادة من قيمه النبيلة يف
ال �ع �م��ل ب� ��روح ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د،
والإل�ت��زام بالقوانني والأنظمة و
غر�س الثقة بالنف�س  ،واملثابرة ،
وتعزيز ال��والء واالنتماء الوطني
�إىل ج ��ان ��ب �إث � � � ��راء خمزونهم
امل �ع��ريف وت��وع�ي�ت�ه��م ع�بر �أن�شطة
هادفة تعود باخلري عليهم وعلى
الوطن.
وك��ان��ت ف�ع��ال�ي��ات احل �ف��ل ب ��د�أت
بال�سالم الوطني وو��ص��ول راعي
احل� �ف ��ل ث ��م ك �ل �م��ة للخريجني
اع� � �ب � ��روا ف� �ي� �ه ��ا ع � ��ن �سعاتهم
بامل�شاركة يف هذه ال��دورة الهادفة
واملفيدة بعدها مت عر�ض فيديو
عن دورة ابطال الغد وقدم ابطال

� �ش��رط��ة ال� �غ ��د ح ��رك ��ات ال�سالم
ال�صامته وفقرة ال�شلة التي نالت
على اعجاب وا�ستح�سان احل�ضور
و�أدى الطلبة ( ذكور واناث) ق�سم
الوالء.
وق� � � ��ال ال� �ع� �ق� �ي ��د ح� ��� �س�ي�ن علي
اجل�ن�ي�ب��ي م��دي��ر �إدارة الت�أهيل
ال���ش��رط��ي �أن ال�برن��ام��ج ا�ستمر

مل��دة � 4أ�سابيع يف ميادين العلم
وامل �ع��رف��ة وال �� �ش��رف والرجولة
وال�ترب�ي��ة الأخ�لاق�ي��ة يف القيادة
ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي بعد
جناح الدورات ال�سابقة وا�ستجابة
ل��رغ�ب��ة �أول �ي��اء الأم� ��ور و�أبنائهم
ال��ذي��ن �أب ��دوا انتمائهم ووالئهم
للوطن وقيادته احلكيمة م�شرياً

�إىل �أن الربنامج ا�ستهدف 200
طالب وطالبة من الفئة العمرية
 15 12عاماً .وا�شتملت فعاليات الربنامج على
ت��دري �ب��ات م �ي��دان �ي��ة يف جم ��االت
امل �� �ش��اة وف� ��ك وت��رك �ي��ب ال�سالح
،وتعرفوا على م�شروع �شارع احل�س
الأمني وميدان التدريب الأمني

�إ�ضافة �إىل املحا�ضرات التثقيفية
والأن�شطة التي تركز على ت�أهيل
الطالب بكل ماهو مفيد ومثمر
يعود عليهم بالنفع الفائدة خالل
حياتهم ،وغر�س مفهوم االلتزام
ب��ال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة  ،وتقوية
ال�شخ�صية وزيادة الثقة بالنف�س،
وتعزيز حب املعرفة والعلم لدى

ال �ط �ل �ب��ة .ك�م��ا ت���ض�م�ن��ت زي� ��ارات
لعدد من �إدارات �شرطة �أبوظبي
وتعرفوا على جهودها يف تقدمي
اخل��دم��ات ال�شرطية يف التوعية
امل ��روري ��ة وال�ب�رام ��ج وامل� �ب ��ادرات
التي ت�سهم يف احلد من احلوادث
 ،و ت �ع��ري �ف �ه��م مب� �ه ��ام دوري� � ��ات
ال �� �س �ع��ادة ،وال��ذك �ي��ة ،والأط� �ف ��ال،
وال �� �ض �ب��ط امل � � ��روري ،والأنظمة
احلديثة املزودة بها و�آلية عملها.
ك�م��ا زار ال�ط�ل�ب��ة م�ت�ح��ف �شرطة
امل��رب �ع��ة وت �ع��رف��وا ع �ل��ى مراحل
ت��أ��س�ي����س ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي وعلى
ق��اع��ة االب �ت �ك��ار وم�ك�ت�ب��ة املتحف
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع�ل�ي�م�ه��م على
ال�سباحة يف ن��ادي �ضباط العني،
واطلع "ابطال الغد" على املهام
ال�شرطية للمراكز التي تتمثل يف
حفظ الأمن واال�ستقرار وخدمة
م� �ن� �ظ ��وم ��ة الأم � � � ��ن يف منطقة
االخت�صا�ص.
و�أ�� �ش ��اد �أول� �ي ��اء �أم � ��ور الطالب
ب��أه��داف برنامج ابطال �شرطة
ال� �غ ��د ودوره يف غ ��ر� ��س القيم
وال�سلوكيات االيجابية يف نفو�سهم
 ،وا�شاد حممود يو�سف احلمادي

ويل �أم��ر ال�ط��ال��ب ح��ام��د بجهود
�إدارة الت�أهيل ال�شرطي يف تقدمي
ب� ��رام� ��ج وحم� ��ا� � �ض� ��رات ودورات
انعك�ست ايجابياً يف رفع مهارات
ال�ط�ل�ب��ة امل���ش��ارك�ين يف الربنامج
 ،واع ��رب ع�ب��داهلل �أح�م��د ال�شحي
ويل �أمر الطالبني حممد و�أحمد
ال���ش�ح��ي ع ��ن ت �ق��دي��ره ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي يف االه �ت �م��ام مب�ستوى
ال ��دورات املقدمة لأبنائهم الفتاً
�إىل �أه �م �ي��ة دورة �أب �ط��ال الغد
يف ت �ع��زي��ز ق �ي��م احل� ��ب وال � ��والء
واالنتماء يف نفو�س املنت�سبني يف
ال��دورة  ،وقال جمعة الكندي من
�أول �ي��اء الأم� ��ور �أن دورة �أبطال
ال �غ��د ح�ق�ق��ت االه � ��داف يف �شغل
�أوق � � ��ات ف � ��راغ ال �ط �ل �ب��ة وتطوير
مهاراتهم وكفاءاتهم .
و�أك � ��دت وال� ��دة ال �ط��ال��ب خليفة
حممد الدرمكي �أن دورة ابطال
الغد �أ�سهمت بدور كبري يف �صقل
م��واه��ب ال�ط�ل�ب��ة م ��ؤك��دة اهمية
م���ش��ارك��ة الإن� � ��اث يف الربنامج
وال �ت ��ي ت�ن�ع�ك����س ب���ش�ك��ل مم �ي��ز يف
تفاعلهن ورغبتهن لاللتحاق يف
القطاع الع�سكري م�ستقب ً
ال .

�شرطة �أبوظبي حتدد � 9إر�شادات وقائية
لهواة مغامرات الت�سلق وامل�شي يف اجلبال

•• �أبوظبي-الفجر:

حددت �شرطة �أبوظبي � 9إر�شادات وقائية ا�ستباقية لهواة مغامرات الت�سلق
وامل�شي يف اجلبال وه��ي الإمل��ام التام بالطبيعة اجلغرافية ملوقع املغامرة
وتوقيتها املنا�سب ومتابعة حالة الطق�س وجتنب ارتياد الأودي��ة يف حال
التقلبات اجل��وي��ة وا�صطحاب �أدوات اال��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة و�شاحن طاقة
للهاتف واي�ضا التزود بحقائب مالئمة وحبال النجاة وم�صباح يدوي .
و�أك ��دت على �أهمية ارت ��داء الأح��ذي��ة وامل�لاب����س املالئمة ال�ت��زود بكميات
منا�سبة من الطعام واملاء قبل االنطالق.
وحثت املغامرين على �إب�لاغ الأ�صدقاء والأه��ل مب�سار املغامرة والوقت
املتوقع لنهايتها وااللتزام بامل�سارات املحددة وعدم املجازفة وحتميل تطبيق
 SOSواال�ستفادة من "نظام اال�ستغاثة" يف حال الطوارئ.

�إ�سعاد �شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع «مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات»
•• دبي-الفجر:

وق �ع��ت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دبي ،ممثلة مبركز بطاقة �إ�سعاد
مذكرة تعاون مع "مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات" ،بهدف
تزويد موظفيهم ببطاقة �إ�سعاد
التي ت�صدرها �شرطة دبي ،وجتمع
فيها كافة العرو�ض واخل�صومات
وامل��زاي��ا ال�ت��ي تقدمها ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية العاملة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة و
( )92دولة حول العامل.
وقع املذكرة كال من ال�سيدة منى
حم�م��د ال �ع��ام��ري ،امل��دي��ر العام
مل��رك��ز ب�ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد ،والدكتور
حممد ع�ب��داهلل العلي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات ،بح�ضور عدد من
موظفي اجلانبني.
و�أك��دت منى العامري� ،أن توقيع
ه��ذه امل��ذك��رة ي�ع��د ب��داي��ة تعاون
و�� �ش ��راك ��ة م ��ع "مركز تريندز

ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات" نحو
�آفاق وا�سعة من العمل امل�شرتك،
و�أ�ضافت� :إن هذا التعاون البناء
وال��ذي �سيثمر عنه منح بطاقة
�إ�سعاد �إىل موظفي املركز �سوف
ي � � � ��ؤدي �إىل حت �ق �ي��ق ال�سعادة
للموظفني ،وينعك�س �إيجابا على
م�ضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية،
وي � ��ؤدي ب��ال �� �ض��رورة �إىل تقدمي
خدمات جيدة ل�شركائهم".
و�أ�شارت العامري� ،إىل �إن ان�ضمام
موظفي" مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات" �إىل قائمة
امل�ستفيدين م��ن بطاقة �إ�سعاد،
�إمنا يعك�س ال�سمعة املمتازة التي
و��ص�ل��ت �إل�ي�ه��ا ال�ب�ط��اق��ة ،م�ؤكدة
�أن �ه��م م�ستمرون يف ال�ب�ح��ث عن
احتياجات املوظفني وعائالتهم،
وال�سعي �إىل حتقيقها للو�صول
�إىل �أع� �ل ��ى م� ��ؤ�� �ش ��رات ال�سعادة
وال��ر� �ض��ا ،وامل���س��اه�م��ة يف �إ�سعاد
املجتمع مبختلف �شرائحه.
توفري بيئة �سعيدة وجاذبة

ب� � � ��دوره ع �ب�ر ال ��دك� �ت ��ور حممد
ع � �ب� ��د اهلل ال � �ع � �ل� ��ي ال ��رئ� �ي� �� ��س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات عن �شكره وتقديره

ل �ل �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة دبي
وم��رك��ز ب�ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد ،لإتاحة
"برنامج �إ�سعاد" ملوظفي تريندز،
م � ��ؤك� ��داً �أن ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��اون بني

"تريندز" و"�إ�سعاد" ،وح�صول
موظفي املركز على هذه البطاقة
ال � ��رائ � ��دة ي �ن �� �س �ج��م م� ��ع خطط
وم � �ب� ��ادرات االرت � �ق� ��اء مبعدالت

الر�ضا وال�سعادة لدى املوظفني
و�أ� �س��ره��م ،وال �ت��ي تتبناها �إدارة
االت �� �ص��ال احل �ك��وم��ي برتيندز،
مم�ث�ل��ة ب�ق���س��م ا� �س �ع��اد العاملني

واملتعاملني وحتر�ص عليها.
و�أو�ضح الدكتور العلي �أن تعزيز
ال �ت �ع��اون والتن�سيق ب�ين املراكز
وامل�ؤ�س�سات ميثل جزءاً من ر�ؤية
ت��ري�ن��دز البحثية املعرفية التي
ت�ست�شرف امل�ستقبل وت�شارك يف
�صنعه ،ك�م��ا �أن �ه��ا ت�شكل فر�صة
ل�ل�م���س��اه�م��ة يف حت�ق�ي��ق العديد
م��ن امل� �ب ��ادرات واخل ��دم ��ات التي
تعزز امل�سئولية املجتمعية وقيم
ال �� �ش��راك��ة امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة و�أمن � ��اط
احلياة الإيجابية.
وت�ت�ي��ح امل��ذك��رة ان���ض�م��ام "مركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات"
�إىل ب ��رن ��ام ��ج "�إ�سعاد" حيث
��س�ي��زوده��م م��رك��ز ب�ط��اق��ة �إ�سعاد
ب��ال �ب �ط��اق��ة وك ��ذل ��ك �إ�� �ش� �ع ��ارات
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
التي �ستمنحهم املزايا ذاتها التي
ي�ح���ص��ل ع�ل�ي�ه��ا م��وظ�ف��و �شرطة
دب��ي وم��وظ�ف��و اجل�ه��ات الأخرى
املن�ضمة �إىل برنامج �إ�سعاد.
و�أث� �ن ��اء ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة ا�ستمع

وف��د "مركز ت��رن��دز " �إىل �شرح
ق��دم�ت��ه ال���س�ي��دة م�ن��ى العامري
ح��ول بطاقة �إ�سعاد والقطاعات
التي ت�شكلها وم�ستوى العالقة
مع خمتلف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية داخل الدولة وخارجها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التطبيق الذكي
وامل ��وق ��ع الإل � �ك�ت��روين لبطاقة
�إ�سعاد ال��ذي مي ًكن م�ستخدميه
م��ن االط�ل��اع ع�ل��ى اخل�صومات
ال�ت��ي ت�شمل خمتلف القطاعات
يف ال�صحة ،التعليم ،وال�سياحة
وال �� �س �ف��ر ،امل� �ط ��اع ��م ،املجمعات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،الأ�� � �س � ��رة ،الفنادق
وغريها من القطاعات.
وي ��أت��ي ت��وق�ي��ع امل��ذك��رة انطالقا
م��ن ح��ر���ص ال�ط��رف�ين على دعم
وت �ع��زي��ز �أوا�� �ص ��ر ال �ت �ع��اون فيما
بينهما و�سعيا نحو تكامل اجلهود
وبناء امل�شاريع امل�شرتكة وتعزيز
ع�ل�اق ��ات ال �� �ش��راك��ة مب ��ا يحقق
املنفعة املتبادلة والأهداف العامة
للطرفني.
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حممد ال�شرقي ي�ستقبل �سلطان اجلابر ويبحثان
م�ستجدات العمل يف �أدنوك الربية بالفجرية
•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن ح�م��د ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال �ف �ج�يرة ،يف
ق�صر الرميلة معايل الدكتور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة "الرئي�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة ب�ت�رول �أب ��و ظبي
الوطنية " �أدن ��وك " وجمموعة �شركاتها .وج��رى خ�لال اللقاء االطالع
على �آخر م�ستجدات العمل يف املن�ش�آت البرتولية التابعة ل�شركة �أدنوك يف
�إمارة الفجرية ،واالطمئنان على �سري الأعمال امل�ستجدة يف �أدنوك الربية -

04

م�صب الفجرية بعد الأحوال اجلوية التي تعر�ضت لها الإمارة م�ؤخ ًرا .و�أكد
�سمو ويل عهد الفجرية خالل اللقاء على تقدمي الدعم الكامل للمنطقة،
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية ومتابعة �سموه املتوا�صلة ملتطلبات �إجناز العمل ب�شكل
تام .من جانبه �أ�شاد معايل الدكتور �سلطان اجلابر بدور حكومة الفجرية
وجهود ال�سلطات املدنية فيها يف تقدمي الدعم املتكامل يف احلفاظ على �أمن
املناطق احليوية بالإمارة ومتابعة عملها االعتيادي .ح�ضر اللقاء �سعادة
�سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

الذكاء اال�صطناعي يتيح لهيئة كهرباء ومياه دبي ابتكار حلول وبرامج متطورة لتح�سني الأداء والإنتاجية

•• دبي-وام:

ت���س�ت�ث�م��ر ه �ي �ئ��ة ك �ه ��رب ��اء ومياه
دب��ي تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي
البتكار ح�ل��ول وب��رام��ج ومبادرات
ت�سهم يف تطوير وحت�سني الأداء
والإنتاجية وتعزيز جودة خدمات
الهيئة .وتعمل الهيئة من خالل
"ديوا الرقمية "الذراع الرقمي
للهيئة على �إع��ادة �صياغة مفهوم
امل�ؤ�س�سات اخلدماتية للإ�سهام يف
خلق م�ستقبل رقمي جديد لإمارة
دب ��ي؛ و�إح �ل��ال وت�غ�ي�ير النموذج
الت�شغيلي للم�ؤ�س�سات اخلدماتية
والتحول �إىل �أول م�ؤ�س�سة رقمية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ب�أنظمة
ذات �ي��ة ال�ت�ح�ك��م ل�ل�ط��اق��ة املتجددة
وتخزينها والتو�سع يف ا�ستعمال
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وتقدمي اخلدمات الرقمية.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي" :تتما�شى
خطط الهيئة مع اال�سرتاتيجيات
واخلطط احلكومية ال��واع��دة مبا
فيها ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء
اال�صطناعي  2031التي تهدف
�إىل ت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة متكاملة
ت��وظ��ف ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف
املجاالت احليوية لدولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة وم � �ب ��ادرة دبي
10Xالتي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وت�شكل
منهج عمل حلكومة دبي لالنتقال
بدبي نحو ريادة امل�ستقبل وجعلها
ت�سبق م��دن ال�ع��امل بع�شر �سنوات
ع�ب�ر االب �ت �ك��ار احل �ك��وم��ي و�إع � ��ادة
� �ص �ي��اغ��ة امل� �ف ��اه� �ي ��م التقليدية
لآل � � �ي � ��ات ال � �ع � �م� ��ل .وق� � ��د �أ� �س �ه ��م
تطبيق الهيئة لأح��دث التقنيات
املبتكرة يف حتقيقها �أعلى النتائج
العاملية مقارنة بنخبة امل�ؤ�س�سات

اخل��دم��ات�ي��ة يف �أوروب� ��ا والواليات
املتحدة.
وو� �ص �ل��ت ن �� �س �ب��ة ال �ت �ب �ن��ي الذكي
خلدمات الهيئة �إىل 98.99%
حتى نهاية الربع الثاين من عام
2022كما ا��س�ت�ك�م�ل��ت الهيئة
ال� �ت� �ك ��ام ��ل ال ��رق� �م ��ي لأك� �ث ��ر من
 70م�شروع مع جهات حكومية
وخا�صة ".وترتكز "ديوا الرقمية"
على �أربعة حم��اور �إط�لاق تقنيات
م �ت �ط��ورة ل �ل �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة يف
دبي وت�شغيل �شبكة طاقة متجددة
ت���س�ت�خ��دم ت�ق�ن�ي��ات ت�خ��زي��ن طاقة
م�ب�ت�ك��رة وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن الطاقة
النظيفة والتخزين والتو�سع يف
ا�ستخدام احللول املتكاملة للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ح�ي��ث ��س�ت�ك��ون دبي
�أول م��دي�ن��ة ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي يف ت �ق��دمي خدمات
الكهرباء واملياه �إ�ضافة �إىل التو�سع
يف تقدمي اخلدمات الرقمية.
وم��ن �أب ��رز احل �ل��ول امل�ب�ت�ك��رة التي
ت��وف��ره��ا ال�ه�ي�ئ��ة ب��االع �ت �م��اد على
الذكاء اال�صطناعي و�أحدث تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة :ويتوفر
موظف الهيئة االفرتا�ضي الذي
يعتمد على ال��ذك��اء اال�صطناعي

"رمّ ا�س" على  7قنوات خلدمة
امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن /م� � ��وق� � ��ع الهيئة
الإلكرتوين تطبيق الهيئة الذكي
�أن �ظ �م��ة "�أليك�سا" م ��ن �أم � ��ازون
م�ساعد غوغل وات�ساب في�سبوك
وال ��روب ��وت ��ات ./وي �ق��دم "رمّ ا�س"
جم �م��وع��ة م ��ن خ ��دم ��ات الهيئة
وي ��وف ��ر خ �� �ص��ائ ����ص ع ��دي ��دة مثل
الإجابة عن ا�ستف�سارات املتعاملني
ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة والإجنليزية
على مدار ال�ساعة .وتوظف الهيئة
الذكاء اال�صطناعي لتعزيز �سعادة
امل�ت�ع��ام�ل�ين وامل��وظ �ف�ين وحت�سني
�أداء �أنظمتها م��ن خ�لال "رمّ ا�س
للمتعاملني"و "ر ّما�س لتعزيز
العمل" و "متكني العمليات عرب
ر ّما�س" .وقد �أجاب "رمّا�س" على
�أك�ث�ر م��ن  6,4م�ل�ي��ون ا�ستف�سار
م �ن��ذ �إط�ل��اق� ��ه يف ال ��رب ��ع الأول
م��ن  2017ح �ت��ى ن �ه��اي��ة يونيو
.2022
كما يعمل مركز الأمن ال�سيرباين
يف ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة من
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة واملميزات
التي توفرها للتحقق من املخاطر
الأم�ن�ي��ة املحتملة وتقليل الزمن

امل �� �س �ت �غ��رق الت � �خ� ��اذ االج � � � ��راءات
الالزمة.
وت��وف��ر ال�ه�ي�ئ��ة م��ن خ�ل�ال مركز
رع� ��اي� ��ة امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن ال� �ت ��اب ��ع لها
جت� ��رب� ��ة م �ت �ن��ا� �س �ق��ة ومتكاملة
و�سل�سة للمتعاملني مبا يتيح لهم
�إج � ��راء م�ع��ام�لات�ه��م يف �أي وقت
وم��ن �أي م�ك��ان .ويت�ضمن املركز
الرقمي التفاعلي املتكامل قاعدة
م� �ع� �ل ��وم ��ات م� ��وح� ��دة وم� �ت� �ط ��ورة
مت �ك��ن امل��وظ �ف�ي�ن م ��ن ال � ��رد على
ا��س�ت�ف���س��ارات املتعاملني بطريقة
�أكرث دقة و�سرعة .وي�شتمل املركز
على قائمة ديناميكية مدعومة
بالذكاء اال�صطناعي تتيح ملوظفي
املركز التع ّرف على ح�ساب املت�صل
وال ��و�� �ص ��ول �إىل � �س �ج��ل توا�صل
املتعامل م��ع الهيئة ع�بر خمتلف
ق �ن��وات ال�ت��وا��ص��ل وك��ذل��ك جميع
املكاملات ال�صوتية التي �أجراها مع
ال�ه�ي�ئ��ة وامل��را� �س�لات ع�بر الربيد
الإلكرتوين �أو املحادثات الفورية
املرئية والكتابية بني الطرفني.
ويعمل امل�شروع على �أمتتة �إجراءات
ال �ع �م��ل ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى تقنيات
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وحماكاة
الإج ��راءات وامل�ه��ام التي يقوم بها

املوظف ب�شكل متكرر واال�ستغناء
عن املهام الروتينية.
وي���ش�م��ل امل �� �ش��روع جم �م��وع��ة من
املبادرات من �ضمنها �أمتتة حتديث
و�ضع الثغرات يف اخلوادم الأمنية؛
و�أمت� �ت ��ة ع�م�ل�ي��ة م��راق �ب��ة خدمة
التخزين لبيانات "رمّا�س"و�أمتتة
ع�م�ل�ي��ات ط�ل��ب ت���ص��اري��ح العمل؛
و�أمتتة نظام ر�صد نظم املعلومات
اجل �غ��راف �ي��ة؛ و�أمت� �ت ��ة �إج � � ��راءات
ال �� �ض �م��ان��ات ال�ب�ن�ك�ي��ة "العرو�ض
البنكية"؛ و�أمت �ت��ة ع�م�ل�ي��ات �أمن
امل �ع �ل��وم��ات مل���س��ح ن �ط��اق الهيئة؛
وغريها.
كما يعمل التطبيق على �إدارة �أداء
املعدات الرئي�سية يف جم ّمع جبل
علي لإن�ت��اج الطاقة وحتلية املياه
باالعتماد على الذكاء اال�صطناعي
واملن�صة ال�سحابية.
ويعتمد ه��ذا ال�ن�ظ��ام على الذكاء
اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي ل��رق �م �ن��ة عملية
ت���ص�ن�ي��ف �أه �م �ي��ة �أ�� �ص ��ول توزيع
ال�ط��اق��ةل�ـ�ـ�ـ � 34أل ��ف حم�ط��ة نقل
ف��رع �ي��ة .وي �ع �م��ل ال�ت�ط�ب�ي��ق على
حت ��دي ��د م ��وق ��ع ال� �ع� �ط ��ل الفني
ت �ل �ق��ائ �ي �اًوع��زل �أق� ��� �س ��ام ال�شبكة
املت�ضررة و�إع ��ادة ت�شكيل ال�شبكة
وا�ستعادة التغذية الكهربائية �آلياً
ودون تدخل ب�شري.
ويجمع النظام بني علوم الديناميكا
احل� ��راري� ��ة وت �ق �ن �ي��ات "التو�أمة
الرقمية" و"الذكاء اال�صطناعي"
و"تعلم الآلة" للتحكم الذاتي
يف التوربينات الغازية يف املحطة
"�إم" يف جبل علي والتي تعد �أكرب
حم �ط��ة لإن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة وحتلية
امل �ي��اه يف دول ��ة الإم � ��ارات .وي�سهم
النظام يف رف��ع ك�ف��اءة التوربينات
وزي��ادة قدرتها الإنتاجية �إ�ضافة
�إىل تقليل ا�ستهالك الوقود واحلد
من االنبعاثات ال�ضارة.
ك �م��ا � �ش��ارك��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف �إط �ل�اق
"دليل �إدارة م���ش�تري��ات تقنيات
الذكاء اال�صطناعي" بالتعاون مع

م��رك��ز ال �ث��ورة ال�صناعية الرابعة
التابع للمنتدى االقت�صادي العاملي
ومركز الثورة ال�صناعية الرابعة
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ي� �ه ��دف ت ��وف�ي�ر �آل � �ي� ��ات متطورة
للم�شرتيات احلكومية يف جمال
تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
و ب ��د�أت الهيئة و��ش��رك��ة �سيمن�س
مب�شروع تطوير تطبيق املتحكم
الذكي ملحطة الطاقة Power/
 /Blockك �ن �م��وذج �أويل على
ن �ط��اق �أو� �س ��ع .وي�ع�ت�م��د التطبيق
ب�شكل ك��ام��ل على تقنيات الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وع �ل��وم الديناميكا
احلرارية احلديثة.
وح�صلت الهيئة على �شهادة براءة
اخ� �ت ��راع دول � �ي ��ة ل �ن �ظ��ام بيانات
�أح ��ادي االجت ��اه ال��ذي ي�ه��دف �إىل
�ضمان نقل �آمن لبيانات حمطات
�إن �ت��اج ال�ط��اق��ة وحت�ل�ي��ة امل �ي��اه �إىل
م�ن���ص��ة م���ش�ترك��ة ل �ي��وف��ر قاعدة
معرفية لأ�صحاب القرار متكنهم
من الو�صول �إىل البيانات ب�شكل
حلظي عرب الأجهزة الذكية.
نظام املحطات الذكية.
ون� �ظ ��ام م �ع �ل��وم��ات م ��رك ��زي ذكي

بالتعاون بني دبي للثقافة وبلدية دبي

يوم تراثي مليء باملتعة يف حي ال�شندغة ملنت�سبي خميم «مدينة الطفل»
•• دبي –الفجر:

ا�ستقبلت هيئة الثقافة والفنون
يف دب��ي "دبي للثقافة" بالتعاون
م��ع "بلدية دبي"  37ط�ف� ً
لا من
املنت�سبني م��ن املخيم ال�صيفي يف
"مدينة الطفل" ،حيث ق�ضوا يوماً
ت��راث �ي �اً وت��رف�ي�ه�ي�اً ب�ن�ك�ه��ة املا�ضي
اجلميل ط ��وروا خ�لال��ه مهاراتهم
حل َرفية من خالل الور�ش
الفنية وا ِ
والأن���ش�ط��ة ال�ش ّيقة ال�ت��ي قدمتها
لهم بيوت مركز "مواريث" يف حي
ال�شندغة.
وت�ضمن الربنامج الذي �أقيم يف 2
�أغ�سط�س اجل��اري ور�شة تطويرية
بعنوان "جدمي ال�صوف" قدمتها
ل�ل��أط� �ف ��ال ال �ف �ن��ان��ة ع� ��زة ع�سكر
و��ش�م�ل��ت �أن���ش�ط��ة لتنمية مواهب
ال �� �ص �غ��ار ال�ف�ن�ي��ة وت �ع��ري �ف �ه��م �إىل
احل� ��رف الإم ��ارات� �ي ��ة التقليدية.
وت �ع � ّل��م امل �� �ش��ارك��ون كيفية ت�شكيل

منتجات فنية ب��ا��س�ت�خ��دام خيوط
ال �� �ص��وف ال �ق��دمي��ة ،ك �م��ا تع ّرفوا
�إىل امل�ه��ن التقليدية واملمار�سات
االجتماعية الرتاثية يف منا�سبات
خمتلفة .و ُت � َع��دُّ ه��ذه ال��ور��ش��ة من
��ض�م��ن ب��رن��ام��ج "رايات ثقافية"

ال� � ��ذي ي� �ق ��دم م ��ن خ �ل��ال مراكز
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ت�راث �ي��ة داخ� ��ل وخ ��ارج
امل��دار���س ويت�ضمن جم�م��وع��ة من
ور�ش عمل فنية تطبيقية تطويرية
لتنمية املواهب.
بعد ذلك ا�ستمتع الأطفال بجل�سة

ح��واري��ة تثقيفية تفاعلية بعنوان
"هويتي يف لعبتي" متحورت
ح��ول الأل�ع��اب ال�شعبية الإماراتية
ال � �ت� ��ي ت �ت �ع �ل ��ق ب ��ال� �ن� �خ� �ي ��ل ،مثل
"خيل الرييد" و"البعري من
الكرب" و"التفق" و"الك�شاطي"

ي�ج�م��ع ال �ب �ي��ان��ات �آل� �ي� �اً يف الوقت
ال �ل �ح �ظ��ي م ��ن �أن� �ظ� �م ��ة التحكم
مب�ح�ط��ات �إن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء واملياه
بطريقة �آمنة  100%عن طريق
ن �ظ��ام ال�ب�ي��ان��ات �أح � ��ادي االجت ��اه.
وي ��وف ��ر ال �ن �ظ ��ام ر�ؤي � � ��ة وا�ضحة
و�شاملة حلالة العمليات واملعدات
ُت �ت �ي��ح ال�ت�ح�ل�ي��ل ال��دق �ي��ق واتخاذ
ال � �ق ��رارات ال���س��ري�ع��ة واحلا�سمة
لتح�سني الأداء ومنع الأ�ضرار.
ويتم ا�ستخدام النظام لإدارة �أداء
ال�ع�م�ل�ي��ات الت�شغيلية وال� ��ذي مت
تطويره با�ستخدام علوم البيانات
لتح�سني �أداء وحدات �إنتاج الطاقة
وبالتايل حت�سني الكفاءة.
ويعمل امل��رك��ز على تعزيز قدرات
املهند�سني والفنيني يف الهيئةمن
خ�لال معاي�شة ظ��روف ت�شغيلية
مطابقة للواقع و�إك�سابهم املهارات
التي تتيح لهم اال�ستعداد ملواجهة
خمتلف الظروف.
وي �ع �ت �م��د ال� �ن� �ظ ��ام ع �ل��ى تقنيات
حديثة مثل الأن�ظ�م��ة ال�سحابية
ث�لاث �ي��ة الأب � �ع� ��اد؛ ون �ظ ��ام قيا�س
ال �غ �ب��ار ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي؛ وال�ت�ع�ل��م العميق؛
وك ��ام�ي�رات خ��ا��ص��ة ع��ال�ي��ة الدقة

موجودة على القمر اال�صطناعي
ال��رئ�ي���س��ي؛ و��ش�ب�ك��ة م��ن حمطات
امل�ق��اي�ي����س وذل� ��ك ب �ه��دف حت�سني
دق ��ة ال �ت �ن �ب ��ؤ ب��ال�ط�ق����س وعوامل
امل� �ن ��اخ وم �ن �ه��ا ال �� �س �ط��وع وحركة
الغيوم والغبار التي ت�ؤثر على �أداء
الألواح.
ويهدف النظام �إىل تعزيز مراقبة
و�إدارة �شبكة توزيع املياه التابعة
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى نظام
م��رك��زي للمراقبة وال�ت�ح�ك��م عن
ب�ع��د ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ومعدات
و�أن �ظ �م��ة ذك �ي��ة م�ب�ت�ك��رة ووح ��دات
حت�ك��م ط��رف�ي��ة ي�ت��م تركيبها على
ن�ق��اط ات���ص��ال �أن��اب �ي��ب ال�ن�ق��ل مع
التوزيع ومن ثم ربطها مع �أنظمة
الإ�شراف والتحكم عن بعد للمياه
/ا�سكادا /ونظام �إدارة هيدروليكي
يح�سن دق��ة حتديد
م�ت�ط��ور مم��ا ّ
م��واق��ع الأع �ط��ال وع��زل�ه��ا عالوة
على خف�ض النفقات.
وت�ساعد خدمة "�إ�شعار با�ستهالك
م��رت�ف��ع للمياه" امل�ت�ع��ام�ل�ين على
اكت�شاف �أية ت�سريبات يف تو�صيالت
املياه بعد العداد حيث يتم �إر�سال
�إ��ش�ع��ارات �آن�ي��ة للمتعامل يف حال
اكت�شاف نظام العدادات الذكية �أي
ارتفاع غري معتاد يف اال�ستهالك.
وت�ستخدم الهيئة ال��روب��وت الآيل
يف حتديد الأعطال واختبار نقاط
التو�صيل يف كابالت اجلهد العايل
والك�شف عن الت�سريب يف �أنابيب
امل�ي��اه و ال�ق�ي��ام ب��دوري��ات املراقبة
والأم � � ��ن وال� �ت� ��أك ��د م ��ن مطابقة
الأع �م��ال الإن���ش��ائ�ي��ة للموا�صفات
با�ستخدام كامريات متعددة الزوايا
وامل�ساعدة يف �إدارة املرافق املختلفة
مثل امل�خ��ازن وغريها �إ�ضافة �إىل
م�ساعدة �أ�صحاب الهمم.
وت���س�ت�خ��دم ال�ه�ي�ئ��ة روب � ��وت اليد
ال�صناعية يف تنظيف �سطح املعدات
الكهربائية ذات اجلهد املنخف�ض
وعمليات الطالء واللحام وتنظيف
املعدات وال�صمامات.

و"املريحانة" .وم ��ن ث��م انق�سم
الأط �ف��ال �إىل جمموعتني �شاركت
�إح ��داه� �م ��ا � �ض �م��ت الأط � �ف� ��ال من
ال��ذك��ور يف ور� �ش��ة ع�م��ل "�صياغة
الف�ضة"؛ وه� ��ي �إح� � ��دى احل ��رف
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة امل�ه�م��ة ال �ت��ي ا�شتهرت
ب �ه��ا دول � ��ة الإم � � � ��ارات ب �� �ش �ك��ل عام
ودب��ي ب�شكل خا�ص ،ومت ّيزت بدقة
�صناعتها وجمال زخارفها .وتع ّرف
الأط�ف��ال �إىل امل�صنوعات الف�ضية
امل�ت�ن��وع��ة ،مثل الأ� �س��اور والقالئد
واخل �ل �خ��ال والأق � ��راط ال �ت��ي عاد ًة
م ��ا ت��دخ��ل الأح � �ج ��ار ال �ك��رمي��ة يف
��ص�ن��اع�ت�ه��ا ،م���ض�ف�ي� ًة ع�ل�ي�ه��ا ذوق� �اً
ع��ال�ي�اً يجمع ب�ين الت�شكيل احلر
والت�شكيل الهند�سي امل�ستوحى من
البيئة املحيطة.
�أم��ا املجموعة الثانية التي �ضمت
الإن ��اث م��ن الأط �ف��ال ،ف�شاركت يف
ور�شة "حرفة الت ّلي" التي �أبدعت
بها الإم��ارات�ي��ات قدمياً وتوارثنها
ع�ب�ر الأج � �ي� ��ال؛ وه� ��ي ع� �ب ��ارة عن
��ش��ري��ط م��زرك ����ش ب�خ�ي��وط ملونة
ب��الأب�ي����ض �أو الأح �م��ر �أو اخليوط
ال �ف �� �ض �ي��ة امل �ت��داخ �ل��ة م ��ع بع�ضها
بع�ضاً ،وت�ستخدم (ال� َك��جُ ��وجِ ��ة) يف

تطريزها لإنتاج قطع من الن�سيج
ال �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب ��أل ��وان �ه ��ا الزاهية
وت�صميماتها اجلميلة.
ُي���ش��ار �إىل �أن م��رك��ز م��واري��ث يقع
�ضمن جمموعة جذابة من املباين
ال �ت��اري �خ �ي��ة ع �ل��ى �أط � ��راف متحف
ال�شندغة ،وه��و عبارة عن م�ساحة
تعليمية خم�ص�صة للرتاث الثقايف
الإماراتي ممار�س ًة و�صوناً .ويقدّم
امل��رك��ز ل �ل��زوار ج��وان��ب تو�ضيحية
ت� ��� �ش ��رح جم� �م ��وع ��ة م� ��ن امل � �ع ��ارف
احل��رف �ي��ة .ف�ي�م��ا ي�ت�ي��ح للدرا�سني
املهتمني فر�صة اال�شرتاك يف دورات
ر�سمية ّ
منظمة ،تر ّكز خ�صو�صاً على
املهارات احلرفية التقليدية ،وتقام
بال�شراكة مع "دبي للثقافة".
وت ��ؤم��ن "دبي للثقافة" ب�أهمية
�أن تكون الثقافة يف متناول �شتى
�أط� �ي ��اف امل �ج �ت �م��ع وق��ري �ب��ة منهم
ع�بر �أ�صولها الثقافية التاريخية
وال�تراث �ي��ة ال�ت��ي حتتفي بالهوية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة الأ�� �ص� �ي� �ل ��ة وال � �ت ��راث
الإم ��ارات ��ي ال�ع��ري��ق ،مب��ا ي�سهم يف
ب�ن��اء �أج �ي��ال ��ش��اب��ة تفخر برتاثها
الوطني وتعتز بثقافتها وت�ستلهم
منها ل�صناعة امل�ستقبل.
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م�س�ؤولة �أممية :جهود الإمارات حول التعليم والطفولة املبكرة ملهمة للمنطقة
•• دبي-وام:

و�صفت ال�سيدة �إريكا �سرتاند مديرة ال�سيا�سات االجتماعية مبنظمة الأمم
املتحدة للطفولة ملنطقة اخلليج "اليوني�سيف" ،امل�شاورات الوطنية لدولة
الإم��ارات والتي تهدف لو�ضع ر�ؤية م�شرتكة مل�ستقبل التعليم بعد جائحة
كوفيد ،-19ا�ستعداداً للقمة العاملية لتحويل التعليم على امل�ستوى العاملي،
ب�أنها م ُلهمة وتقود البلدان الأخرى لنموذج يتم اتباعه.
ولفتت "امل�س�ؤولة الأممية" ،يف ت�صريحات خ�صت بها وكالة �أنباء الإمارات /
وام /خالل م�شاركتها املرحلة الثانية للم�شاورات الوطنية لدولة الإمارات،
التي نظمتها وزارة الرتبية والتعليم يف مكتبة حممد بن را�شد بدبي� ،إىل �أن
م�شاركة خمتلف امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالتعليم يف امل�شاورات الوطنية يعك�س
�أهمية االلتزام بالتعليم يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،التي ت�سهم يف

تعزيز حماور عدة من �أبرزها :حق الأطفال يف التعلم بدون �أي متييز ،وذلك
بت�شكيل جلنة وطنية للطفولة املبكرة ،والذي يعترب �أ�سا�س التغيري يف �أي
منظومة تعليمية.
وثمنـت "�إريكا �سرتاند" ،ت�ضافر ج�ه��ود ال�ق�ط��اع��ات املختلفة يف دولة
الإم��ارات من احلكومة والقطاع اخلا�ص يف ملف تطوير التعليم وتنمية
الطفولة املبكرة ،وما تقدمه الدولة من حلول رائعة ومنوذج مبتكر؛ ميكن
�أن يقود ال��دول الأخ��رى ،م�ؤكدة على �أهمية ت�سليط ال�ضوء على عدد من
املحاور بعد اجلائحة مثل تقييم م�ستويات التعلم بانتظام و�إعطاء الأولوية
لتدري�س الأ�سا�سيات باعتبارها اللبنات الأ�سا�سية للتعلم وتنمية املهارات
بالإ�ضافة لزيادة كفاءة التدري�س وتطوير ال�صحة النف�سية واالجتماعية
للطفل.
وبخ�صو�ص ت�أثري اجلائحة على قطاع التعليم؛ �أ�شارت مديرة ال�سيا�سات

االجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة للطفولة ملنطقة اخلليج "اليوني�سيف"،
�إىل �أن االهتمام بالتعليم يُعد من املجاالت التي حتتاج �إيل حت�سني اجلودة
ب�صورة دائمة ،خا�صة �أن جائحة كوفيد –  19قد �أثرت بال�سلب علي الكثري
من الأطفال ،منوهة �إىل �أن العامل يحتاج �إىل تدارك تلك الفرتة الع�صيبة
ون�ق��ل امل �ه��ارات ب�شكل �أك�ث�ر ك �ف��اءة ،ودف��ع الأط �ف��ال �إىل التفكري بطريقة
�إبداعية.
و�أو�ضحت "امل�س�ؤولة الأممية" �أن منظمات الأمم املتحدة مثل "اليوني�سيف
" و"اليون�سكو" ،حتر�ص دوماً على م�س�ألة �إعادة بناء الثقة ب�صورة �أف�ضل
عن تلك احلقبة ال�سابقة ،ومتكني ه�ؤالء الأطفال الذين لديهم موارد �أقل
يف ع��دة مناطق يف بلدان العامل  ،من �أج��ل احل�صول علي نف�س الفر�صة
للتعليم واالبتكار لنظرائهم  .كما بي ّنت� ،أن منطقة ال�شرق الأو�سط خا�صة
دول اخلليج العربي؛ قد �شهدت عدة ابتكارات مده�شة خا�صة فيما يتعلق

بالتعليم الرقمي ،والتعلم عن بعد من خالل تعدد املن�صات االلكرتونية،
خا�صة دول الإم ��ارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية تلك
البلدان التي لديها حتول رقمي مهم ف�ض ً
ال عن من�صات تعتمد علي لغة
الإ�شارة و�أخرى لذوي الهمم  ،م�شيدة بتلك الأفكار واحللول التي ت�ستهدف
الو�صول �إيل جميع فئات الأطفال  .و�أردف��ت�" :إنه ال �شيء ميكن �أن يحل
حمل توا�صل املعلم بتلميذه  ،و�أن االت�صال الب�شري بني املعلمني و الطالب
�شيء �أ�سا�سي وبالغ الأهمية يف املدر�سة ،كما �أن دول اخلليج قد بذلت ق�صاري
جهدها خ�لال ف�ترة اجل��ائ�ح��ة م��ن �أج��ل حت�سني ج��ودة التعليم ،م�شرية
�إىل ا�ستعداد املنظمة ل��دع��م جميع الأف �ك��ار ال�ت��ي ت��دع��م الطفولة املبكرة
واال�ستعداد للتعلم ،لذا فان النقا�شات التي جترى داخل مكتبة حممد بن
را�شد يف دبي حول التعليم هي نقا�شات رائعة داخل �أحد ال�صروح الثقافية
واملعرفية الهامة علي م�ستوى العامل" .
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عمار النعيمي يفتتح «مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل »2022

•• عجمان-وام:

�أ ّكد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي� ،أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل يعزز مكانة الرتاث
الإماراتي والهوية الإماراتية من خالل �إبراز �أهمية املنتجات الزراعية التي
�شكلت ج��زءاً من حياة الإماراتيني منذ القدم واملحافظة على ا�ستدامتها
للأجيال القادمة ،مثمناً جهود دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان يف تنظيم
هذه الفعاليات ال�سنوية التي تزيد من احلركة ال�سياحية يف الإمارة .و�أ�شار
�سموه �إىل �أن توجيهات القيادة الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" لالحتفاء بالرتاث
الإم��ارات��ي و�إب ��رازه �أم��ام املواطنني واملقيمني وال��زوار ي�شكل �أ�سا�ساً ملهماً
حلكومة عجمان وملختلف اجلهات احلكومية يف الإم��ارة من �أج��ل الت�أكيد
على �أن التقدم والتطور احل�ضاري والعمراين يتزامن مع التم�سك بعادات
وتقاليد الآباء والأجداد.
جاء ذلك خالل افتتاح �سموه فعاليات ال��دورة ال�سابعة من "مهرجان ليوا
عجمان للرطب والع�سل" التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف قاعة الإمارات

لل�ضيافة وت�ستمر حتى � 7أغ�سط�س اجلاري و�سط م�شاركة �أكرث من 400
والنحالني والأ�سر املنتجة �إىل جانب
عار�ض من مالك النخيل واملزارعني
ّ
عدد من اجلهات الر�سمية .و�شدد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي على
�ضرورة ا�ستمرار التعاون واالن�سجام والتوا�صل بني اجلهات امل�شاركة حتى
ي�ستمر النجاح املهرجان الذي حققه يف الأعوام املا�ضية وكان له �أبلغ الأثر
يف ظهور املهرجان بهذا امل�ستوى املتميز ويف تر�سيخ فعالياته والو�صول به
�إىل التطور والتجدد .وتوجه �سموه بال�شكر اجلزيل �إىل املنظمني ورعاة
املهرجان وامل�شاركني على جهودهم ودعمهم ملهرجان ليوا عجمان للرطب
والع�سل ،م�شيداً مب�ستوى تنظيم املهرجان الذي ينبع من توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان،
معرباً عن تقديره للحوافز واجل��وائ��ز التي يقدمها املهرجان للمزارعني
وامل�شاركني من �أجل التم�سك بزراعة النخيل واحلم�ضيات والفواكه و�إنتاج
الع�سل مبا يحافظ على خمزون دولة الإم��ارات العربية املتحدة الغذائي.
وبد�أت فعاليات املهرجان بو�صول �سمو ويل عهد عجمان �إىل قاعة الإمارات
لل�ضيافة حيث كان يف ا�ستقباله ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س
دائ��رة التنمية ال�سياحية بعجمان وع��دد م��ن م��دراء ال��دوائ��ر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية املحلية واالحتادية ،وكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة ،و�أ�صحاب املزارع

وال�شركات املنتجة للتمور والفواكه والع�سل امل�شاركة باملهرجان ،بالإ�ضافة
�إىل اجل�ه��ات احلكومية الداعمة للمهرجان .وق��ام �سموه بجولة تفقدية
يف �أرج��اء و�أق�سام املعر�ض املختلفة والتقى مع امل��زارع�ين ومنتجي الع�سل
امل�شاركني والعار�ضني لأج��ود �أن��واع الرطب واحلم�ضيات والع�سل ،وا�ستمع
واف من القائمني على املزارع حول طرق وكيفية االهتمام بعملية
�إىل �شرح ٍ
زراعة ال�شتالت وفح�ص الرتبة ومعاجلتها وحتديد مواقع ال�شتالت ح�سب
امل�سافات املوجودة ونظام الري وت�سميد الرتبة .وتقدم ال�شيخ عبدالعزيز بن
حميد النعيمي ،ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ،على دعمه الالحمدود
ملهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل ،الذي ي�أتي جت�سيداً حقيقياً ملا يوليه
�سموه من اهتمام كبري بالقطاع الزراعي ب�شكل عام وزراعة النخيل و�إنتاج
التمور ب�شكل خا�ص لرت�سيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأ�صالة
املا�ضي وخري للحا�ضر و�ضمانة للغد ملا للنخيل من ارتباط وثيق برتاث دولة
الإمارات الأ�صيل ،م�شرياً �إىل �أن تنظيم هذا احلدث ي�أتي يف �إطار اخلطط
اال�سرتاتيجية لدائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان ،لتحقيق م�ساهمة فعالة
يف حت�صني الأمن الغذائي للدولة ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل و�إنتاج
التمور على امل�ستوى املحلي .و�أكد �أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل

بحث التعاون بني «ال�ش�ؤون الإ�سالمية» وهيئة الرعاية الأ�سرية
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة حممد �سعيد النيادي،
مدير ع��ام الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف؛ �أم�س يف مقر
الهيئة �سعادة الدكتورة ب�شرى املال،
مدير عام هيئة الرعاية الأ�سرية يف
�أبوظبي ،والوفد املرافق لها ،حيث
هدفت الزيارة �إىل بحث �سبل تعزيز
التعاون امل�شرتك ،وتبادل اخلربات
يف املجاالت ذات العالقة.
وخ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ،رح� ��ب �سعادة
ال � �ن � �ي ��ادي ب ��وف ��د ه �ي �ئ��ة ال ��رع ��اي ��ة
الأ� �س��ري��ة ،م�ب��د ًي��ا خ��ال����ص تقديره
مل��ا تبذله م��ن ج�ه��ود لتعزيز جودة
حياة الأ� �س��رة �ضمن جمتمع �إمارة
�أبوظبي ،وحر�صها على مد ج�سور
ال� �ت� �ع ��اون ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم الأه � � ��داف
امل�شرتكة وت��رت�ق��ي ب�ه��ا ،ومب��ا يلبي
متطلبات املجتمع ويواكب متغريات
ال �ع �� �ص��ر ،وف� ��ق ر�ؤي� � ��ة وتوجيهات
قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة ال�ت��ي ت��ؤك��د على
ال�ت�ك��ام��ل وال�ت�ن��اغ��م ب�ين م�ؤ�س�سات
ال� ��دول� ��ة ،و�� �ص � اً
�ول لأع� �ل ��ى درج� ��ات
التميز.
و�أب � � ��دى � �س �ع��ادت��ه ح ��ر� ��ص الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة
والأوق� ��اف ،وف��ق خططها ور�ؤيتها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة؛ ل��دع��م م �ب��ادرات
هيئة الرعاية الأ��س��ري��ة ،والتفاعل
م� �ع� �ه ��ا ،ع �ب��ر خم� �ت� �ل ��ف ق �ن ��وات �ه ��ا
التوا�صلية والتوعوية ،ومبا يدعم املتوا�صل الذي حتظى به الهيئة من الأ�سرية يف �أبوظبي" :تعترب هيئة يف �إمارة �أبوظبي ،ا�ستناداً �إىل مكانة
ق ��درت� �ه ��ا ع �ل ��ى حت �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا القيادة الر�شيدة .هذا وقالت �سعادة ال��رع��اي��ة الأ� �س��ري��ة حم�ف��ز �أ�سا�سي الأ�سرة ك�أ�سا�س لأي جمتمع .نلتزم
اال�سرتاتيجية ،موكداً على الدعم ب�شرى املال مدير عام هيئة الرعاية مل�سرية تطوير القطاع االجتماعي يف ال �ه �ي �ئ��ة ب �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات دعم
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000261مدين جزئي

�إىل  :املحكوم عليه � /سرير امو �سلفراج  -العنوان9448448:
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/8/3قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة بالتايل :فلهذه الأ�سباب حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري/بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ مقداره (ع�شرون الفا
وخم�سمائة وثمانية و�ستون درهما وواحد وثمانون فل�سا) وبالزامه بفائدة قانونية
بواقع  %5من رفع الدعوى يف  2022/1/10وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه
بامل�صاريف والر�سوم .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .
املحكمة االبتدائية املدنية

الإ�سعاف الوطني يوعي ب�إر�شادات ال�سالمة و�سبل
الوقاية ملرتادي ال�شواطئ و�أحوا�ض ال�سباحة
•• �أبوظبي -وام:

اج �ت �م��اع��ي �أك�ث��ر ف�ع��ال�ي��ة للأ�سر،
و�إق ��ام ��ة � �ش��راك��ات م ��ع القطاعني
اخل� ��ا�� ��ص وال � �ث� ��ال� ��ث ،ح� �ي ��ث متثل
زيارتنا �إىل الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ��س�لام�ي��ة والأوق � ��اف واح ��دة من
�أدوات ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون وتوحيد
اجلهود خدمة للأ�سرة يف جمتمع
�أبوظبي ودولة الإمارات ككل".
وخالل اللقاء ،بحث اجلانبان �سبل
تعزيز التعاون واالرتقاء بالأهداف
امل �� �ش�ترك��ة ،و�آل� �ي ��ة ت �ط��وي��ره��ا وفق
ر�ؤي � ��ة ا� �س �ت �� �ش��راف �ي��ة م��واك �ب��ة ،من
خ �ل�ال ت� �ب ��ادل اخل �ب��رات والأف� �ك ��ار
ال �ت��ي ت �ع��زز م��ن ح���ص��د النجاحات
التي تر�ضي الطموحات .هذا ،وقد
ح�ضر ال��زي��ارة ع��دد م��ن م�س�ؤويل
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف يف املقر الرئي�سي للهيئة.

�أط �ل��ق الإ� �س �ع��اف ال��وط �ن��ي مبادرة
ال �� �س�لام��ة يف امل � ��اء ب �ه��دف تعزير
ال��وع��ي امل�ج�ت�م�ع��ي ب ��أه��م �إر�� �ش ��ادات
ال� ��� �س�ل�ام ��ة و�� �س� �ب ��ل ال ��وق ��اي ��ة من
الغرق الواجب على رواد ال�شواطئ
و�أحوا�ض ال�سباحة اتباعها.
وي�أتي ذلك يف �إطار حملة �سالمتكم
يف ال���ص�ي��ف ال �ت��ي مت اط�لاق �ه��ا يف
ي��ون �ي��و امل��ا� �ض��ي ل�ل�ت��وع�ي��ة بكيفية
الوقاية من ح��رارة ف�صل ال�صيف،
والتعامل مع الإ�صابات ال�شائعة يف
تلك الفرتة.
وكان الإ�سعاف الوطني قد ا�ستجاب
يف ع ��ام  2021لأك�ث�ر م��ن 194
ح ��ادث غ��رق يف �أح��وا���ض ال�سباحة
وال�شواطئ يف املناطق ال�شمالية.
و��س�ع�ي��ا ل�لا��س�ه��ام يف ج �ه��ود تقليل
ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن احل � � ��وادث ودع ��م
�أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع يف ق �� �ض��اء �صيف
مم �ت��ع و�آم � ��ن�� ،س�ت�ت���ض�م��ن املبادرة
ن�شر �سل�سلة ر��س��ائ��ل ت��وع��وي��ة عرب
خمتلف من�صات م��واق��ع التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي وو� � �س� ��ائ� ��ل االع �ل��ام
لرت�سيخ ثقافة ال�سالمة والأمان يف
املاء لدى اجلمهور.
وق� ��ال �أح �م ��د ال �ه��اج��ري الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي لل��إ� �س �ع��اف الوطني:
"متثل حوادث الغرق �أحد الأ�سباب
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل �ل��وف��اة ال �ن��اج �م��ة عن
الإ�صابات غري املق�صودة يف الدولة،
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ومعظم هذه احلوادث ميكن تفاديها
�إذا مت اتباع �سبل الوقاية وال�سالمة
..وم ��ن امل�ه��م موا�صلة رف��ع الوعي
بقواعد ال�سالمة اخلا�صة بال�سباحة
و�سبل الوقاية من الغرق فخطوات
ب�سيطة قد ت�سهم يف �ضمان �سالمة
اجلميع يف امل��اء وتقلل ب�شكل كبري
من خماطر الغرق".
ي��ذك��ر �أن الإ��س�ع��اف ال��وط�ن��ي يقدم
خ��دم��ات��ه الإ� �س �ع��اف �ي��ة ع �ل��ى م ��دار
ال�ساعة يف ال�شارقة وعجمان ور�أ�س

اخليمة و�أم القيوين والفجرية عرب
كوادر وفرق �إ�سعافية م�ؤهلة ومزودة
ب� ��أ�� �س� �ط ��ول ح ��دي ��ث م ��ن مركبات
الإ��س�ع��اف وامل �ع��دات امل�ت�ط��ورة ،وفق
�أعلى معايري التميز ملرحلة ما قبل
امل�ست�شفى.
ويتاح جلميع ال�سكان من مواطنني
وم� �ق� �ي� �م�ي�ن ط� �ل ��ب اخل � ��دم � ��ة من
خ� �ل��ال رق� � ��م ط � � � ��وارئ الإ�� �س� �ع ��اف
 998وال �ت �ط �ب �ي��ق الإل � �ك�ت��روين
.NA998
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1039/2022/461:نزاع حمدد القيمة

ي�أتي ا�ستمراراً للجهود الكبرية التي يبذلها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان وتوجيهات �سمو ال�شيخ
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي يف تقدمي
�أ�شكال الدعم كافة للمهرجانات والفعاليات الرتاثية والثقافية التي ت�سهم
يف خدمة التوجهات اال�سرتاتيجية ل�ل�إم��ارة ،وتعزيز ا�ستمرارية م�شاريع
�صون ال�تراث وتنمية ال�ثروة الزراعية ،ودعم املزارعني .وي�شهد املهرجان
العديد من الفعاليات والأن�شطة التي تهدف �إىل �إحياء الرتاث بالإ�ضافة
�إىل مزاينة الرطب وامل�سابقات اخلا�صة بالع�سل واحلم�ضيات املختلفة �إىل
جانب م�سابقة يف الت�صوير الفوتوغرايف خا�صة مبنتجات النخيل والع�سل،
وم��زاد القطع الأث��ري��ة ،وم��زاد يومي للرطب والع�سل ،وتخ�صي�ص ندوات
وور�ش تثقيفية خا�صة بدعم املزارعني وعر�ض �أحدث تقنيات الري والزراعة
والعناية بالنخيل .وي�ق��دم املهرجان ال��ذي يوا�صل ا�ستقبال زواره يومياً
من ال�ساعة العا�شرة �صباحاً حتى العا�شرة م�ساء ،فر�صة مهمة للمزارعني
لالطالع على العديد من الإر�شادات العلمية حول �أ�ساليب الزراعة احلديثة،
و�أه��م املمار�سات املعتمدة لتعزيز جودة �إنتاج الرطب ،بالإ�ضافة �إىل تبادل
اخلربات والتجارب من خالل ا�ست�ضافة خرباء ومتخ�ص�صني يف هذا املجال
املهم.
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املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( )33.502.66دره��م ثالثة وث�لاث�ين الف
وخم�سمائة ودرهمني و�ستة و�ستني فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املتنازع�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.ع.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى ات�صاالت ديره  -الطابق الرابع  -مقابل
�شرياتون اخلور  -رقم مكاين - 3024595127:بريد الكرتوينinfo@alowaislaw.com:
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدال�صمد حممد ابراهيم حممد � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()33.502.66
درهم ثالثة وثالثني الف وخم�سمائة ودرهمني و�ستة و�ستني فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق2022/8/10:
ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة  :تلتم�س املتنازعة من عدالة املحكمة امل��وق��رة احل�ك��م:اوال:ال�ت�ك��رم بالت�صريح بت�سجيل الدعوى
وحتديد اقرب جل�سة لنظرها مع اعالن املتنازع �ضده بها  -ثانيا:الزام املتنازع �ضده بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره
( )22.360.5درهما اثنان وع�شرون الفا وثالثمائة و�ستون درهما وخم�سون فل�سا  -مع الفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املتنازع �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.ع.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى برج ات�صاالت
املطلوب �إعالنه  -1 :ابانا اوباال � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املتنازعة من عدالة املحكمة املوقرة احلكم:اوال:التكرم
بالت�صريح بت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها مع اعالن املتنازع �ضده بها  -ثانيا:الزام املتنازع �ضده
بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره ( )22.360.5درهما اثنان وع�شرون الفا وثالثمائة و�ستون درهما وخم�سون فل�سا -
مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املتنازع �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/10:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )23.959.23دره��م ثالثة وع�شرون الفا
وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وثالثة وع�شرون فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %5من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام .
املتنازع�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.ع.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى ات�صاالت ديره  -الطابق الرابع  -مقابل
�شرياتون اخلور  -رقم مكاين - 3024595127:بريد الكرتوينinfo@alowaislaw.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :امري زونون �سيد زونون علي � -صفته  :متنازع �ضده
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )23.959.23دره��م ثالثة وع�شرون الفا وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وثالثة وع�شرون فل�سا -
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام -وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
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«الوطني االحتادي» ي�شارك يف اجتماع االحتاد الربملاين مبادرة «الربنامج ال�صحي» من «ناف�س» توا�صل ت�سجيل املواطنني حتى � 14أغ�سط�س

العربي املكلف بدرا�سة مناذج �إر�شادية لعدد من القوانني
•• �أبوظبي -وام:

06

�شارك �سعادة نا�صر حممد اليماحي ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي ع�ضو جمموعة ال�شعبة الربملانية
الإماراتية يف االحتاد الربملاين العربي ،يف االجتماع
االفرتا�ضي للفريق القانوين ال��ذي �شكله االحتاد
املكلف بدرا�سة مناذج �إر�شادية حول قوانني اجلرائم
البيئة ،وامللكية الفكرية ،واجلرائم الإلكرتونية.
و�أك � ��د امل �� �ش��ارك��ون يف االج �ت �م��اع ع �ل��ى �أه �م �ي��ة هذه
القوانني الإر��ش��ادي��ة حيث ت�ساهم يف تطور النظم

واللوائح اخلا�صة باملحافظة على البيئة وال�صحة
وامللكية الفكرية وحقوق امل�ؤلف.
واطلع امل�شاركون على مالحظات ومرئيات ال�شعب
الربملانية ،حيث تقدمت ال�شعب الربملانية يف دولة
الإم� � ��ارات وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة وال���س�ع��ودي��ة ومملكة
ال�ب�ح��ري��ن ،ب�ع��دد م��ن امل �ق�ترح��ات ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
تطوير وتعزيز هذه القوانني .وواف��ق امل�شاركون يف
االجتماع على ت�شكيل جلنة م�صغرة من �ستة �أع�ضاء
لدرا�سة املقرتحات اخلا�صة بهذه القوانني الثالثة،
وذلك بع�ضوية ال�شعبة الربملانية الإماراتية.

•• دبي -وام:

توا�صل مبادرة "الربنامج ال�صحي"� ،إح��دى مبادرات جمل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية "ناف�س" تلقي طلبات الت�سجيل من املواطنني الراغبني باالن�ضمام
�إليها من حملة الثانوية العامة كحد �أدنى ،وذلك لغاية موعد انتهاء الت�سجيل يف
� 14أغ�سط�س اجلاري .وت�أتي مبادرة "الربنامج ال�صحي" كجزء من امل�ستهدفات
احلكومية الرامية �إىل رفع ن�سب م�شاركة الكوادر الإماراتية يف القطاع اخلا�ص
وحت�سني ق��درات�ه��ا ومتكينها م��ن احل�صول على فر�ص وظيفية واع��دة �ضمن
القطاع ال�صحي ال�ـ��ذي يعد �أح��د القطاعات االقت�صادية اال�سرتاتيجية ذات
الأول��وي��ة يف دول��ة الإم ��ارات .و�أ� �ش��ارت فاطمة احل��وط��ي م��دي��رة �إدارة التدريب
وتنمية املهارات يف وزارة املوارد الب�شرية والتوطني �إىل �أن احلملة الت�سويقية التي
�أطلقتها الوزارة على ح�ساباتها بو�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة ت�ستهدف

التعريف بالربنامج و�شروط االن�ضمام له وكيفية الت�سجيل .وقالت �إنه "يجب
على امل�ستهدفني الإ�سراع بالت�سجيل واالن�ضمام �إىل الربنامج واال�ستفادة من
حزمة املميزات التعليمية اال�ستثنائية والفر�ص الوظيفية النوعية التي يوفرها،
ف�ضال عن مواكبة النمو املت�سارع يف القطاع ال�صحي" .ويتعاون الربنامج مع
ث�لاث م�ؤ�س�سات تعليمية وطنية مرموقة ه��ي كلية فاطمة للعلوم ال�صحية
وكليات التقنية العليا وجامعة الفجرية ،حيث يوفر منحا درا�سية متكاملة
بن�سبة  ،100%ومكاف�آت مالية �شهرية ف�ض ً
ال عن توفري الفر�ص الوظيفية يف
القطاع ال�صحي للمنت�سبني بعد التخرج وا�ستيفاء ال�شروط املطلوبة ،وي�ستهدف
الربنامج ا�ستقطاب  2000مواطن خالل العام  .2022وميكن للمواطنات
واملواطنني الت�سجيل يف الربنامج من خالل اختيار امل�ؤ�س�سة التعليمية املطلوبة
عرب النقر على الرابط يف "بايو" �صفحة وزارة املوارد الب�شرية والتوطني على
من�صة "�إن�ستغرام" ،/https://linktr.ee/mohre/

يهدف �إىل تعزيز مكانة دبي كوجهة عاملية رائدة للخدمات ال�صحية

مرفق طبي ابتكاري بدبي لتعزيز قطاع «ال�شيخوخة ال�صحية» يف الإمارات

•• دبي -وام:

�أ�ضافت �إم��ارة دبي بُعداً جديداً �إىل
بنيتها التحتية عاملية امل�ستوى يف
قطاع الرعاية ال�صحية ،من خالل
تقدميها خدمات �أحدث مرفق طبي
ير ّكز على �صحة الدماغ وال�شيخوخة
ال�صحية.
وكانت عيادات "�أفيف دبي" افتتحت
�أع �م��ال �ه��ا يف �أب ��ري ��ل  ،2021وقد
ا� �س �ت �ف��اد م �ن �ه��ا �أك �ث��ر م ��ن 1000
��ش�خ����ص ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل من
خ�لال العالج الثوري ال��ذي توفره،
م �� �س �ت �خ��دم��ة ب� ��روت� ��وك� ��ول ال �ع�ل�اج
بالأك�سجني ع��ايل ال�ضغط اخلا�ص
لإبطاء ت�أثريات ال�شيخوخة.
ويف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء
الإم ��ارات "وام" ق��ال �سلطان �أحمد
ب��ن ��س�ل� ّي��م ،رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة
وال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملجموعة
"دي ب��ي ورلد"" :ي�ؤ�س�س املرفق
احل ��دي ��ث لإط �ل ��اق ح �ق �ب��ة جديدة
يف جم��ال ال�ع�ل��وم وال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
تغيري نظرة وجتربة النا�س لعملية
ال�شيخوخة".
و�أو� �ض��ح �أن ��ه ن �ظ � ًرا ل �ل��دور املحوري
الذي تلعبه "دي بي ورلد" ب�صفتها
امل ��ز ّود ال��رائ��د للحلول اللوج�ستية
ال��ذك�ي��ة املتكاملة ،تلتزم املجموعة

• ا�ستثمار «دي بي ورلد» يف عيادات «�أفيف دبي» يتواءم مع التزامها بامل�ساهمة �إيجاب ًيا يف املجتمع
• ا�ستفاد �أكرث من � 1000شخ�ص من الربوتوكول العالجي من عيادات �أفيف على م�ستوى العامل حتى الآن
ب �ت �ق��دمي م �� �س��اه �م��ات �إي �ج ��اب �ي ��ة يف
املجتمعات التي تعمل فيها ويف دولة
الإم��ارات ،حيث تدير ال�شركة ميناء
جبل علي واملنطقة احل ��رة ،ومتثل
عيادات �أفيف طريقة �إبداعية لدعم
ط�م��وح��ات دب��ي والتطلعات الأو�سع
لدولة الإمارات.
و�أ�� �ض ��اف اب ��ن ��س�ل� ّي��م" :تقود دولة
الإم� ��ارات ال�ت�ح�وّل يف �إ�سرتاتيجية
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ل�ل�ترك�ي��ز على
م�ساعدة النا�س على العي�ش ب�شكل
�أف� ��� �ض ��ل ،واالن � �ت � �ق� ��ال م� ��ن �إع� �ط ��اء
الأولوية لل�شباب �إىل زيادة االهتمام
ب��ال �� �ش �ي �خ��وخ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ..وي� �ق ��ع
الرتكيز الأ�سا�سي على ال�شيخوخة
ال �� �ص �ح �ي��ة واحل � �ف ��اظ ع �ل��ى اجليل
الأك�ب��ر ��س� ًن��ا ال ��ذي ل��دي��ه اخل�ب�رات
وامل �ع��ارف ..وحت�ق�ي� ًق��ا ل�ه��ذه الغاية،
ت��وا� �ص��ل دول � ��ة الإم � � � ��ارات ت�شجيع
املبتكرين يف قطاع الرعاية ال�صحية

ل�ت��وظ�ي��ف �أح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات يف هذا
القطاع احليوي".
و�ش ّكل ت��زاي��د �أع��داد كبار املواطنني
واحل��اج��ة لإي�ج��اد منهجية متطورة
لرعايتهم �سب ًبا دفع دول��ة الإمارات
لتكون �س ّباقة يف اجلهود الهادفة �إىل
تغيري نظرة وجتربة النا�س لعملية
ال�شيخوخة ،ورفع م�ستوى االهتمام
ب��ال���ش�ي�خ��وخ��ة ال���ص�ح�ي��ة .وتركزت
هذه اجلهود على تطوير املزيد من
املرافق لرعاية كبار ال�سن والعيادات
املتخ�ص�صة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقطاب
التقنيات واال�ستثمارات املتطورة يف
هذا القطاع.
ويعد االبتكار يف الرعاية ال�صحية
من الركائز الأ�سا�سية ل��ر�ؤي��ة دولة
الإم� � � ��ارات ،وك��ان��ت دب ��ي � �س � ّب��اق��ة يف
و�ضع اال�ستثمارات يف بنيتها التحتية
امل�ت�ق��دم��ة جل ��ذب م �ق � ّدم��ي خدمات
الرعاية ال�صحية وحلول التقنيات

الطبية املبتكرة �إىل الإمارة.
ويف عام  ،2021ا�ستقبلت دبي ما
ي� �ق ��ارب � 630أل � ��ف � �س��ائ��ح بهدف
ال���س�ي��اح��ة ال �ع�لاج �ي��ة م��ن خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل ،م��ا ج�ع�ل�ه��ا الوجهة
املثلى والأوىل لل�سياحة العالجية يف
املنطقة ..وتعك�س الأرقام الإح�صائية
ال�صادرة يف هذا املجال م�ستوى الثقة
العاملية يف نظام الرعاية ال�صحية يف
دول��ة الإم� ��ارات ،مبنية على الدعم
احل� �ك ��وم ��ي وال �ب �ي �ئ ��ة التنظيمية
وال�ب�ن�ي��ة التحتية وت�ب� ّن��ي البيانات
والتحليالت ،وكذلك الإ�ستثمار يف
�إب ��رام ال���ش��راك��ات و�إج ��راء الأبحاث،
والقدرة على جذب �أف�ضل املواهب.
و ُت �ن��ا� �س��ب ع� �ي ��ادات "�أفيف" متاماً
م���ش�ه��د ال �ت �ط��ور احل��ا� �ص��ل يف هذا
ال �ق �ط��اع ال �ن��ا� �ش��ئ ،وت �� �س �ت �ف �ي��د من
�أح ��دث التقنيات وال�ت�ج�ه�ي��زات من
�أملانيا و�أ�سرتاليا و�إ�سرائيل ،مل�ساعدة

املتعاملني يف منطقة اخلليج والبالد
امل� �ج ��اورة يف ال��و� �ص��ول �إىل �أف�ضل
العالجات و�أكرثها تطو ًرا يف جمال
ال���ص�ح��ة ال��ذه�ن�ي��ة وامل�ح��اف�ظ��ة على
ال� �ق ��درات امل�ع��رف�ي��ة ب��ات �ب��اع تقنيات
م �ت �ق��دم��ة ،ب �ه��دف حت�ق�ي��ق �سيطرة
ا�ستباقية على عملية ال�شيخوخة.
وي�ت�خ��ذ امل��رف��ق ال�ط�ب��ي ال ��ذي تبلغ
م�ساحته  7000مرت مربع موق ًعا
م�ت�م�ي� ًزا يف منطقة �أب� ��راج بحريات
ج �م�ي�را ب ��دب ��ي ،وي �ع �م��ل ف �ي��ه فريق
متخ�ص�ص ي�شمل الأط �ب��اء وعلماء
ال �ط��ب ال�ن�ف���س��ي وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف
جم� ��ال الأداء ال �ع �� �ص �ب��ي والبدين
وخ� �ب ��راء ال �ت �غ��ذي��ة وال�شيخوخة
واملتخ�ص�صني يف �إع� ��داد البيانات،
من�سقة
الذين يتعاونون �ضمن جهود ّ
تهدف �إىل حت�سني ال�صحة الذهنية
والقدرات املعرفية للمتعاملني.
وق ��د �أظ �ه��ر ب��روت��وك��ول ع�ل�اج �أداء

الدماغ بالفعل �إمكاناته يف امل�ساهمة
يف ا�سرتاتيجية ال��رع��اي��ة ال�صحية
ب��دول��ة الإم � ��ارات ،وا�ستقطب خيار
العالج اجلديد متعاملني من اململكة
العربية ال�سعودية ،واململكة املتحدة،
وم�صر ،وتايالند ،والفلبني.
وق � � ��ال م� ��اي� ��ك ف � ��راي � ��ن ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ع� �ي ��ادات �أف� �ي ��ف دب ��ي:
"خالل م��رح �ل��ة ال �� �ش �ب��اب ،يعمل
ج�سمنا با�ستمرار على توليد خاليا
ج��ذع�ي��ة ج��دي��دة ت���س��اع��د �أج�سامنا
ع �ل��ى ال �ن �م��و و�إ� � �ص�ل��اح الإ�� �ص ��اب ��ات
..ولكن مع تقدم العمر ،ويف مرحلة
ع�م��ري��ة م�ع� ّي�ن��ة ت �ق �دّر ب �ـ  50عاماً،
يتباط�أ �إن�ت��اج اجل�سم الطبيعي من
اخلاليا اجلذعية اجلديدة ،ونعاين
ت��ده��و ًرا يف �أداء وظائفنا الإدراكية
واجل�سدية".
و�أ�ضاف فراين" :يحتاج ج�سمنا �إىل
اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة و�إىل بيئة غنية

بالأك�سجني لتمدّه بالطاقة الالزمة
ل �ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ج��دي��د خالياه
..وي��وف��ر ب��روت��وك��ول �أف�ي��ف الأ�س�س
الالزمة لتمكني اجل�سم من �إطالق
�آل�ي��ة التجديد ال��ذات��ي اخل��ا��ص��ة به
ع�بر توليد خ�لاي��ا جذعية و�أوعية
دموية جديدة تعزز ب�شكل ملمو�س
الأداء الوظيفي للدماغ واجل�سم".
وي �� �ش �ت �م��ل ال�ب��رن� ��ام� ��ج ال �ع�ل�اج ��ي
ل �ع �ي��ادات �أف �ي��ف ع�ل��ى جم�م��وع��ة من
ب��روت��وك��والت ال �ع�ل�اج بالأك�سجني
ع � ��ايل ال �� �ض �غ��ط اخل� ��ا�� ��ص ،وال � ��ذي
يعد �أح ��دث ال�ط��رق العالجية غري
ال ��دوائ� �ي ��ة وغ �ي�ر اجل ��راح �ي ��ة التي
تت�ضمن �إعطاء �أك�سجني نقي بن�سبة
 100%يف بيئة م�ضغوطة على
م��دار ع��دة جل�سات عالجية ،ف�ض ً
ال
ع ��ن ال� �ت ��دري ��ب امل� �ع ��ريف وال� �ب ��دين،
وب��رن��ام��ج التغذية ال�صحي املالئم
لكل ف��رد ح�سب حالته ،وذل��ك حتت

�إ�شراف فريق متخ�ص�ص يف الرعاية
ال�صحية.
وي�ستند الربنامج العالجي �إىل �أكرث
من  15عامًا من الأبحاث العلمية
امل�ت�ط��ورة ح��ول ال�ع�لاج بالأك�سجني
ع� ��ايل ال �� �ض �غ��ط ل �ت �ج��دي��د اخلاليا
ال�ع���ص�ب�ي��ة .وق �ب��ل ال �ب��دء بالعالج،
يخ�ضع املتعاملون يف العيادة لتقييم
�شامل ميتد على م��دى ث�لاث��ة �أيام
لدرا�سة حالتهم البدنية والذهنية،
ب�ه��دف ت�ك��وي��ن ف�ك��رة وا��ض�ح��ة لدى
التح�سن احلا�صل
الأطباء عن مدى
ّ
على الأداء املعريف وال�سلوكي خالل
برتوكول العالج.
و�أث� �ب ��ت ب��رن��ام��ج "�أفيف" الطبي
ق��درت��ه على ع�لاج ال�ت��ده��ور املعريف
واجل�سدي املرتبط بتقدم ال�سن ،ما
يتيح املجال لإح��داث تغيري �إيجابي
بالطريقة التي يعي�ش بها الأفراد
مرحلة ال�شيخوخة.
وي�ساعد بروتوكول العالج � ً
أي�ضا على
تخفي�ض بع�ض امل��ؤ��ش��رات احليوية
املرتبطة بتطور مر�ض الزهامير،
كما يعالج التدهور يف وظ��ائ��ف املخ
ال �ن��اج��م ع��ن ال �� �ص��دم��ات اجل�سدية
�أو احل� ��االت ال�ط�ب�ي��ة الأخ� ��رى مثل
ال�سكتة الدماغية والأمل الع�ضلي
الليفي وغريها من امل�ؤ�شرات التي
ت�ؤدي �إىل تلف �أن�سجة املخ.

«بيت احلكمة» يطلق خميما �صيفيا لل�شباب ب�سل�سلة
من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية واملعرفية
•• ال�شارقة-وام:

وفد بريطاين يبحث التعاون مع م�ؤ�س�سة تنظيم
ال�صناعة الأمنية /SIRA /يف املجال الأمني
•• دبي-وام:

بحث وفد من اخل�براء الأمنيني التابعني ل��وزارة الداخلية الربيطانية
خ�لال زي��ارت��ه مل�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية "�سريا" �سبل التعاون
وتبادل اخلربات واالطالع على �أف�ضل املمار�سات يف جمال القطاع الأمني
�إقليميا وعامليا جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة خليفة �إبراهيم ال�سلي�س
املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة لوفد من اخلرباء الأمنيني التابعني لوزارة
الداخلية الربيطانية بح�ضور ممثلي ال�سفارة الربيطانية بالدولة
وجمموعة من مدراء الإدارات يف امل�ؤ�س�سة.
وا�صطحب �سعادة خليفة ال�سلي�س مارك ت�شالني نائب قطاع اال�سرتاتيجية
والإم �ك��ان �ي��ات ال��دول �ي��ة ال��وف��د يف ج��ول��ة ب��امل��ؤ��س���س��ة وع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا �إدارة
الرتاخي�ص والتي تقدم خدماتها الذكية املتميزة للمتعاملني من مقدمي
وم�ستخدمي اخلدمات الأمنية يف القطاعات احلكومية واخلا�صة.
كما زار ال��وف��د خمترب الأن�ظ�م��ة وامل �ع��دات الأم�ن�ي��ة وال��وق��وف على دوره
يف م��راق�ب��ة �أع�ل��ى مقايي�س اجل ��ودة اخل��دم�ي��ة للقطاع الأم �ن��ي يف �إمارة
دب��ي بالإ�ضافة ل��زي��ارة قطاع ��ش��ؤون التدريب الأم�ن��ي واملَعني بالت�أهيل

املهني للعاملني بقطاع الأمن وفق �أحدث املناهج واالختبارات التي من
�ش�أنها توفري كادر �أمني م�ؤهل ومرخ�ص لقطاع الأعمال ي�ضمن تعزيز
ال�سيا�سات الأمنية يف الإمارة.
واطلع الوفد الربيطاين على عر�ض تقدميي يعر�ض التجربة الأمنية
ال��رائ��دة لإم��ارة دب��ي وال��دور ال��ري��ادي ال��ذي تقوم به امل�ؤ�س�سة يف �ضمان
االل�ت��زام بالقوانني املنظمة لل�صناعة واالرت �ق��اء مبعايري قطاع الأمن
اخلا�ص على كافة الأ�صعدة ابتداء من �إث��راء القطاع ب�أحدث التقنيات
واملمار�سات وم ��روراً بت�أهيل ال�ك��وادر وحتى تقدمي خ��دم��ات ذكية تعنى
ب�إ�سعاد املتعاملني ودعمهم وفق معايري جودة حكومية ومتميزة حلماية
�أمنية م�ستدامة.
و�أكد �سعادة خليفة ال�سلي�س على اهتمام امل�ؤ�س�سة بتعزيز جمهودات التعاون
والتن�سيق م��ع احل�ك��وم��ات واجل�ه��ات املختلفة وترحيبه بكافة املبادرات
لتبادل اخلربات و�أحدث ال�سيا�سات يف قطاع حموري كقطاع الأمن.
و�أ� �ش��اد م ��ارك وال��وف��د امل��راف��ق ب��ال��ر�ؤي��ة ال�ف��ري��دة وال �ك �ف��اءة التنظيمية
الوا�ضحة للم�ؤ�س�سة وهو ما يت�سق مع تاريخ التعاون الأمني الوثيق بني
دولة الإمارات واململكة املتحدة يف املحافل املختلفة.

ح��ر��ص�اً على ت��زوي��د الأج �ي��ال مب �ه��ارات امل�ستقبل ،و�إث ��راء �أوق��ات�ه��م بالفائدة
والرتفيه� ،أطلق "بيت احلكمة" �أم�س الأول اخلمي�س فعاليات "املخيم ال�صيفي
لل�شباب"  ،2022الذي ي�ستمر حتى  27من �أغ�سط�س اجلاري ،مت�ضمناً 16
برناجماً وفعالية ون�شاطاً ترفيهياً ومعرفياً خم�ص�صاً لل�شباب ،يف خمتلف
املجاالت والتخ�ص�صات.
وت�ستهدف الفعاليات �إث��راء معارف ال�شباب و�صقل مهاراتهم وتعزيز ثقافة
التعلم واالكت�شاف لديهم ،عرب ممار�سة �أن�شطة حرفية متنوعة ،وامل�شاركة يف
ور�ش عمل فن ّية و�إبداعية ،والتحفيز على االهتمام بال�صحة النف�سية.
وتتوزع الفعاليات على  5خميمات فرعية ي�شرف عليها متخ�ص�صون م�ؤهلون،
تت�ضمن" :خميم الفنون واحلرف اليدوية" ،و"خميم الت�صوير الفوتوغرايف"،
و"خميم الإبداع" و"املخيم التكنولوجي" ،بالإ�ضافة �إىل "خميم التعايف
وال�صحة النف�سية".
وتنطلق الفعاليات م��ع "خميم ال�ف�ن��ون اليدوية" ،ال��ذي ي�ستهدف الفئات
العمرية من �سن  15فما ف��وق ،وي�ستهل برناجمه يف � 4أغ�سط�س ،بتنظيم
ور�شة "فن الريزن مع الزهور" ،يتبعها يف اليوم التايل ور�شة "فن التريازو
باجل�سمنايت" ،يف ح�ين ي�شهد � 6أغ�سط�س تنظيم ور��ش��ة "فن النحت على
الإ�سمنت" ،وتختتم فعاليات املخيم بور�شة "فن الر�سم بالطراز البوهيمي على
حقيبة قما�شية" يف � 7أغ�سط�س.
ً
�أما "خميم الت�صوير الفوتوغرايف" ،في�شهد تنظيم  4فعاليات �أي�ضا ،تبد�أ يف
� 11أغ�سط�س مع فعالية "�إن�شاء فيديو مميز لتطبيقي تيك توك و�إن�ستغرام"،
يتبعها يف اليوم التايل فعالية "التقاط ال�صور ال�شخ�صية ب�إنارة طبيعية �أو
�إن��ارة اال�ستوديو" ،ثم فعالية "التقاط �صور جميلة لغروب ال�شم�س" يف 13
�أغ�سط�س ،و�أخرياً ،فعالية "ت�صوير املنتجات لعر�ضها يف املتاجر الإلكرتونية"
التي تنظم يف اليوم التايل .وي�ستهدف املخيم اليافعني وال�شباب من عمر 12
عاماً فما فوق.
وت�شمل ان�شطة "خميم الإبداع"  4خمتربات هي :خمترب مقاطع الفيديو
ال��ذي ينظم يف � 18أغ�سط�س ،ويتبعه يف اليوم التايل "خمترب ال�صور" ،ثم
"خمترب الفنون" يف الـ 20من ال�شهر نف�سه ،يتبعه تنظيم "خمترب ال�صور
املتحركة" يف � 21أغ�سط�س ،وميكن للفئات العمرية من  16-12امل�شاركة
يف فعاليات املخيم.
ويف �إط ��ار احل��ر���ص على رف��د ال�شباب مب��ؤه�لات ت��واك��ب لغة الع�صر ،ي�شهد
"املخيم التكنولوجي" تنظيم فعالية بعنوان "الأمتتة با�ستخدام الربجمة
بلغة �آردوينو" تت�ضمن  3جل�سات متتالية يف الفرتة بني  22و� 24أغ�سط�س،
م�ستهدفاً اليافعني وال�شباب من عمر  12عاماً فما فوق.

وتختتم الأن�شطة ال�صيفية لل�شباب بتنظيم "خميم التعايف وال�صحة النف�سية"،
ال��ذي يت�ضمن  3فعاليات ،يف الفرتة من � 27-25أغ�سط�س املقبل ،وهي:
"التنفي�س عن امل�شاعر" ،و"العالقات الواعية" ،و"من الكلمة �إىل الفن –
العالج بالر�سم" ،وت�ستهدف الفعاليات من هم فوق الـ 17عاماً.
وقالت �أم�يره بن فار�س ،مدير الربامج يف "بيت احلكمة"" :يف �إط��ار ر�ؤيتنا
القائمة على تقدمي مفهوم جديد للتعلم والتفاعل االجتماعي بني خمتلف
الفئات والأعمار ،جاءت فكرة تنظيم املخيم ال�صيفي لل�شباب ،مل�ساعدتهم على
ا�ستثمار �أوقاتهم مبا يفيدهم ،من خالل امل�شاركة مع �أقرانهم يف تعلم مهارات
جديدة" .و�أ�ضافت" :تتميز املخيمات ال�صيفية بكونها متزج املعرفة والتعليم
بالرتفيه ال�ه��ادف ،ال��ذي ي�ثري �أوق��ات امل�شاركني فيها ،وي�ق��دم لهم ح�صيلة
علمية واف��رة ،تك�سبهم اخل�برات العملية الالزمة لت�شكيل م�ستقبلهم املهني
املبني على �أ�س�س املعرفة ،التي تعزز �شخ�صيتهم الفكرية ،وتنمي فيهم املهارات
التي تتطلبها تطورات الع�صر احلديث".
وتابعت" :ن�ستهدف م��ن ه��ذه الفعاليات �أي�ضاً امل�ساهمة يف �إن�شاء جيل وا ٍع
يتمتع بالإمكانات والر�ؤى الإبداعية البتكار حلول للتحديات ،ور�سم م�ستقبل
�أف�ضل.".
وميكن احلجز وامل�شاركة يف ه��ذه املخيمات عرب زي��ارة ال��راب��طhttps:// :
�أو
discovershurooq.ae/d/House-Of-Wisdom
ح�ساب "بيت احلكمة" الر�سمي على �إن�ستغرام @.sharjahhow
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Request a Public Notice Order
Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0000261, Civil (Partial
To the defendant: Sriramu Selvaraj, Address: 9448448
We inform you that on 03/08/2022. this court ruled against you in the
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
For these reasons:The court sentenced a judgment as if in the presence:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (Twenty
Thousand Five hundred sixty-eight dirhams and eighty-one fils) along
with the legal interest of 5% from the date of submitting the case on
10/01/2022 until full payment, as well as obligating him to pay fees and
expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal term .
Judge/Hussam Jaafar Mohamad Alsayed
Federal Court of Sharjah/Federal Civil Court of First Instance
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رواد املركز ال�صيفي لنادي الذيد يف زيارة ملتحف تاريخ الدفع الرباعي مبنطقة املدام
•• الذيد-الفجر:

تعرف رواد املركز ال�صيفي لنادي الذيد الثقايف الريا�ضي �ضمن باقة زياراتهم
�إىل عدد من امل�ؤ�س�سات واجلهات والتي تعرفهم مبواقع �إم��ارة ال�شارقة تعرفوا
�إىل تاريخ وبدايات ال�سيارات ذات الدفع الرباعي ،وم�سرية التطور التي �شهدتها
هذه النوعية من ال�سيارات
ج��اء ذل��ك خ�لال زيارتهم ظهر �أم�س ملتحف تاريخ الدفع الرباعي مبوقعه يف
منطقة املدام التابعة لإمارة ال�شارقة �ضمن فعاليات الن�شاط ال�صيفي (عطلتنا
غري ) والذي يقام برعاية جمل�س ال�شارقة الريا�ضي.
وجتولوا بني �أكرث من � 350سيارة من خمتلف دول العامل ،تعود ملكيتها �إىل
ال�شيخ حمد بن حمدان �آل نهيان ،كما ي�شمل عدداً من ال�سيارات النادرة ومنها

�سيارة فورد موديل تي وهي الوحيدة يف العامل ،ويعود تاريخ ت�صنيعها �إىل عام
 ،1915و�سيارة �أف دبيلو دي ،وهي �أول �شاحنة دفع رباعي ويعود تاريخها �إىل
� ،1918إىل جانب �سيارة نا�ش يعود تاريخها �إىل . ،1919
و�أب ��دى رواد ال�ن��ادي اهتمامهم بالتعرف على تلك امل��رك�ب��ات وتاريخها و�ألية
�سريتها وتاريخ تطورها حتى التاريخ احل��ايل  .ويف ه��ذا ال�صدد �أ�شار خليفه
اجلاري ع�ضو جمل�س �إدارة نادي الذيد �أمني ال�سر العام للنادي �إىل �أهمية زيارة
رواد النادي من خمتلف الأعمار وامل�شاركني يف الأن�شطة ال�صيفية يف زيارة هذا
املتحف والذي يعج بال�سيارات القدمية من ذوات الدفع الرباعي  .و�أو�ضح �أن رواد
النادي تنقلوا بني تلك املركبات الراب�ضة يف املتحف ووقفوا على تاريخ �صنعها
ال�سيما و�أن هذا املتحف يعد �إ�ضافة نوعية لكافة املتاحف املتخ�ص�صة يف �إمارة
ال�شارقة والتي تفيد امل�شاركني خالل زيارتها .

بح�ضور معايل عمر �سلطان العلماء
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 1800طالب يط ِّورون مهاراتهم الربجمية خالل الدورة الثانية من الربنامج ال�صيفي لبناء القدرات الرقمية
•• دبي-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت "�ألف للتعليم" بالتعاون
مع "مقر املربجمني"� ،أحد مبادرات
الربنامج الوطني للمربجمني الذي
ي�شرف عليه مكتب وزير دولة للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
وتطبيقات العمل ع��ن بعد ،الن�سخة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال�ب�رن ��ام ��ج ال�صيفي
للمربجمني بحفل تكرمي للمواهب
امل �ت �م �ي��زة يف جم ��ال ال�ب�رجم ��ة حيث
ا�ستقطب �أك�ثر من  1800م�شارك
م��ن خم�ت�ل��ف م ��دار� ��س ال ��دول ��ة ومن
�أكرث من  20جن�سية خمتلفة.
وه� ��دف ال�ب�رن��ام��ج ،ال� ��ذي ام �ت��د من
 25يوليو وحتى � 2أغ�سط�س� ،إىل
�إر� �س��اء دع��ائ��م ال�ت�ع� ُّل��م ال��ذك��ي القائم
ع�ل��ى االب �ت �ك��ارات التقنية واحلر�ص
على تنمية املهارات امل�ستقبلية لأجيال
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وت �ع��زي��ز االب �ت �ك ��ار لدى
ال���ش�ب��اب وال �ط�ل�اب وحت�ف�ي��زه��م على
ب�ن��اء ق��درات�ه��م يف جم��االت الربجمة

وال� �ل� �غ ��ات ال��رق �م �ي��ة اجل� ��دي� ��دة ،من
خ�ل�ال امل���ش��ارك��ة يف جل�سات تفاعلية
اف�ت�را� �ض �ي��ة مب ��ا ي �� �س �ه��م يف حتقيق
م�ستهدفات ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم ��ارات
وت �ع��زي��ز م �� �ش��ارك��ة ال� �ط�ل�اب يف دفع
عجلة االقت�صاد الرقمي.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى الإخ � �ت � �ت� ��ام الناجح
للربنامج ال�صيفي� ،أك��د معايل عمر
�سلطان ال�ع�ل�م��اء ،وزي��ر دول��ة للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن �إعداد
الأجيال ال�شابة باالعتماد على �أ�س�س
وم �ه��ارات امل�ستقبل و�إث ��راء معارفهم
ب�آليات الذكاء اال�صطناعي والربجمة،
ي�ش ّكل حجر �أ�سا�س ونهجاً م�ستداماً
حلكومة دول��ة الإم ��ارات ،مبا ي�ضمن
تطوير امل�ستقبل الرقمي يف الدولة
مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع �أه� � ��داف ا�سرتاتيجية
ال�برن��ام��ج ال��وط �ن��ي ل�ل�م�برجم�ين يف
دع��م امل�برجم�ين وال���ش��رك��ات العاملية
الكربى والقطاع الأكادميي ،وت�شكيل
من�صة عاملية رقمية �شاملة و�إع ��داد

جيل م��ن امل��درب�ين واخل�ب�راء لإثراء
امل � �ب� ��ادرات ال �ه��ادف��ة ل �ت �ط��وي��ر كفاءة
املواهب الوطنية.
وقال خالل كلمته يف احلفل اخلتامي
�إن ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي للمربجمني
ح ��ري � �� ��ص ع � �ل ��ى ت � �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع ��اون
والتكامل من خالل �إط�لاق �شراكات

�إيجابية ،ت�سهم ب�شكل فاعل يف دعم
ال �ك��وادر امل�ت�م�ي��زة وامل��واه��ب الرقمية
يف جم� ��االت ال�ب�رجم ��ة ،وال �ع �م��ل مع
ال�شركات العاملية الرائدة يف جماالت
التعليم والتطوير وامل��راك��ز البحثية
يف �إط�لاق مبادرات تركز على الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال�ب��رجم� ��ة ملواكبة

حت��دي��ات الع�صر و�أح ��دث التوجهات
يف جم��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .م��ن جهته،
�أك � ��د ج �ي �ف��ري �أل �ف��ون �� �س��و ،الرئي�س
التنفيذي ل�ـ "�ألف للتعليم" �أهمية
ال�شراكة والتعاون مع مقر املربجمني
و�أهمية ذلك يف بناء القدرات وتطوير
امل��واه��ب ال�شابة ،وق��ال" :نحر�ص يف

"�ألف للتعليم" على تطبيق منهجياتٍ
م�ت�ن��وع��ة يف ت �ق��دمي ح �ل��ول تعليمية
ُم�ب�ت�ك��رة وت�ف��اع�ل�ي��ة ،وت��وف�ير ال�سبل
ال�ضامنة لتمكني الطالب من مواكبة
�أح� � ��دث ال� �ت� �ط ��ورات التكنولوجية.
ومن�ضي ُقدُماً يف توظيف خرباتنا يف
تطوير مهارات الكفاءات ال�شابة على

م�ستوى املنطقة ،ومتهيد الطريق �أمام
م�ستقبلٍ �أكرث جناحاً لهم .وتتمحور
ر�ؤي�ت�ن��ا ح��ول حتقيق حت��ولٍ ن��وع��ي يف
طريقة تفكري الأط �ف��ال ،وحتفيزهم
للتوجه نحو عملية تفكري حتليلية
ومنطقية ، .ونتطلع لتهيئة الطالب
للت�أق ُلم م��ع ال�ت�غ�ُّيرُرُّ ات املت�سارعة يف
امل�شهد التكنولوجي ،ورفدهم باملهارات
احليوية التي ت�ضمن جناحهم وتو�سِّ ع
نطاق الفر�ص املتاحة لهم".
وج��اءت هذه املبادرة الرقمية متا�شياً
م��ع ج�ه��ود "�ألف للتعليم" لت�سليط
ال�ضوء على الربجمة باعتبارها م�ساراً
مهنياً واعداً ،ويف �إطار ا�سرتاتيجيتها
لرت�سيخ مكانتها الريادية يف حتفيز
ال �ط�ل�اب و�إح� � ��داث الأث� ��ر الإيجابي
على جت��ارب�ه��م التعليمية م��ن خالل
ت��وف�ي�ر ف��ر���ص ت �ط��وي��ر امل � �ه� ��ارات يف
مرحلة الدرا�سة الثانوية ،وا�ستك�شاف
�آف ��اقٍ مهنية م�ستقبلية �أف�ضل لهم.
وت�ضمنت �أن�شطة الربنامج ال�صيفي،
ال��ذي ام�ت� َّد ل�سبعة �أي ��ام ،درو��س�اً عرب

املن�صات االفرتا�ضية ،وور�شاً واقعية
ا�ستقطبت من بني الطالب امل�شاركني
�أك� �ث��ر م ��ن  30ط ��ال� �ب� �اً ع �ل��ى مدى
ي��وم�ين ،ك�م��ا �شمل ال�برن��ام��ج درو�ساً
مدتها الإجمالية � 15ساعة ،ت�ضمنت
ث �ل�اث ج �ل �� �س��اتٍ ي��وم �ي��ة رك � ��زت على
املهارات الرقمية للطالب .وت�ضمنت
فعاليات املع�سكر ،تنظيم زي��ارة "مقر
املربجمني" تفاعل الطالب خاللها
م ��ع خ �ب��راء ال�ب�رجم ��ة ،ك �م��ا �شملت
ج��ول� ٌة يف "خمتربات دب��ي امل�ستقبل"
وزي��ار ٍة ميدانية �إىل املقر الرئي�سي لـ
"�ألف للتعليم" يف �أبوظبي ،واختتمت
الفعاليات باحتفالية توزيع اجلوائز
ع�ل��ى ال �ط�لاب امل���ش��ارك�ين،ح�ي��ث قدم
�صقر بن غالب  ،املدير التنفيذي يف
مكتب الذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل ع��ن بعد،
وجيفري �ألفون�سو ال�شهادات للطالب.
كما ح�صل الطالب على فر�صة للقيام
ب �ج��ول��ة يف غ ��رف ��ة ال �ت �ح �ك��م للذكاء
اال�صطناعي يف مقر "�ألف للتعليم".

ختام ًا مل�شاركته يف م�ؤمتر «معاداة ال�سامية العاملية»

«تريندز» يبحث �سبل التعاون مع معهد «ت�شاتام هاو�س» وم�ؤ�س�سة «توين بلري» يف اململكة املتحدة
•• لندن-الفجر:

خ �ت��ام �اً مل �� �ش��ارك��ة م��رك��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات يف م�ؤمتر
«م�ع��اداة ال�سامية العاملية� ..إعادة
ال�ن�ظ��ر يف �أزم ��ة احل ��داث ��ة» ،الذي
نظمه معهد درا�سة معاداة ال�سامية
وال�سيا�سة ال�ع��امل�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
م�ع�ه��د وول� ��ف ،ع�ل��ى م� ��دار ثالثة
�أيام يف جامعة كامربيدج  -اململكة
امل�ت�ح��دة ،زار وف��د «ت��ري�ن��دز» عدداً
م��ن امل��ؤ��س���س��ات البحثية ومراكز
ال�ف�ك��ر وال��درا� �س��ات ،وب�ح��ث معها
�أوج��ه التعاون وال�شراكة البحثية
وال�ع�ل�م�ي��ة وامل �� �ش��اري��ع امل�ستقبلية
امل�شرتكة.
معهد «ت�شاتام هاو�س»
وق��ام وف��د «تريندز» ب��زي��ارة معهد
«ت�شاتام هاو�س» يف لندن  -اململكة
املتحدة ،واطلع على جهود املعهد
يف حت� �ل� �ي ��ل خم� �ت� �ل ��ف الق�ضايا
الدولية الكربى ،كما تعرفوا �إىل
�أن���ش�ط��ة وج �ه��ود امل�ع�ه��د البحثية
ال� �ت ��ي ت �ت �م �ث��ل يف ن �� �ش��ر البحوث
املعمقة واملقاالت ،وتنظيم امللتقيات
البحثية الدولية ،وعقد امل�ؤمترات
والطاوالت امل�ستديرة مع الباحثني
والأكادمييني ،وا�ست�شارة املعنيني
يف ق���ض��اي��ا ال���ش��رق الأو� �س ��ط عرب
اللقاء املبا�شر �أو عن طريق �إعداد
تو�صيات �أو درا�سات خا�صة.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و /اي� ��داه �سياه
 ،ان��دون �ي �� �س �ي��ا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )C 9 0 6 6 4 4 5
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565664040

ك�م��ا ا�ستعر�ض م��ع امل���س��ؤول�ين يف
امل��ؤ��س���س��ة �أوج ��ه ال �ت �ع��اون العلمي
يف امل �ج��االت امل���ش�ترك��ة ،خ�صو�صاً
يف جم ��ال اال� �س �ت �� �ش��ارات الداعمة
ل�ص ّناع القرار وال�سيا�سات ،وخلق
ج�سر توا�صل معريف بني الطرفني
لن�شر املعرفة الب ّناءة الداعية �إىل
ق �ي��م ال�ت���س��ام��ح وال �� �س�ل�ام وتقبل
الآخر.

وت �ب��ادل اجل��ان�ب��ان خ�لال الزيارة،
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر وال � � � ��ر�ؤى حول
ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا والأزم� ��ات،
وال�ت��ي م��ن �ش�أنها تعزيز التعاون
البحثي والأك��ادمي��ي ،والإ�سهام يف
ن�شر امل�ع��رف��ة ال�ب� ّن��اءة �إ��ض��اف��ة �إىل
ت�ب��ادل اخل�ب�راء مب��ا يدعم �أهداف
اجلانبني� ،إىل جانب بحث �أوجه
ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة يف الأوراق
البحثية وال��درا� �س��ات املتخ�ص�صة
وامل�ؤمترات والندوات الدولية.
حتليل الأحداث الدولية
و ث�م��ن ال��دك �ت��ور حم�م��د عبداهلل
ال�ع�ل��ي ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
ت��ري �ن��دز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات
اجل �ه��ود العلمية والبحثية التي
يقوم بها معهد «ت�شاتام هاو�س»،
وال�سيما يف جمال حتليل الأحداث
ال ��دول� �ي ��ة اجل� ��اري� ��ة ومراقبتها
وت � � �ق� � ��دمي ح � �ق� ��ائ� ��ق ع� �ن� �ه ��ا لكل
امل�ه�ت�م�ين؛ م��ا �أ� �س �ه��م �إي �ج��اب �ي �اً يف
تعميق فهم ال��ر�أي العام العاملي ملا
يجري من �أح��داث وتطورات على
ال��ُّ��ص�ع��د ك��اف��ة ،م�ضيفاً �أن املعهد
يحتل م��وق�ع�اً م�ه�م�اً يف الأو�ساط
الأكادميية العاملية والربيطانية،
ويعد م�صدراً موثوقاً للمعلومات
املتعلقة بالق�ضايا الدولية.
و�أك � ��د ال �ع �ل��ي �أن م�ع�ه��د «ت�شاتام
ه��او���س» م��ن �أه��م امل��راك��ز البحثية
امل�ه�ت�م��ة ب��ال�ق���ض��اي��ا ال�سيا�سية يف

ال � �ع� ��امل� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل اهتمامه
بق�ضايا الطاقة والبيئة واملوارد
واالق�ت���ص��ادي��ات ال��دول�ي��ة والأم ��ن
ال��دويل والإره��اب ،م�شيداً بالدور
ال� �ب� � ّن ��اء وال � �ه � ��ادف ال� � ��ذي يلعبه
برنامج «درا�سات ال�شرق الأو�سط»
التابع للمعهد ،حيث ينتج �أبحاثاً
ق �ي �م ��ة ودرا�� � � �س � � ��ات م �ع �م �ق��ة عن
الو�ضع الراهن يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
ر�ؤى ا�ست�شرافية هادفة
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ع�ب�ر الربوفي�سور
يو�سي ميكلبريغ ،باحث ا�ست�شاري
�أول يف ب��رن��ام��ج ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف معهد «ت�شاتام
ه� ��او�� ��س» ع ��ن ت� �ق ��دي ��ره للجهود
البحثية والعلمية ال�ع��امل�ي��ة التي

ي�ق��وم بها م��رك��ز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات ،ومبا يرفد به �ص ّناع
القرار واملعنيني يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط م��ن ر�ؤى ا�ست�شرافية
ر� �ص �ي �ن��ة ه ��ادف ��ة �إىل دع ��م جهود
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ع�ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ،كما ث ّمن تبني
«ت ��ري �ن ��دز» جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة من
ال�شباب الباحثني.
و�أ�شار الربوفي�سور يو�سي ميكلبريغ
�إىل �أن م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز �أ�صبح
مرجعية علمية وبحثية متفردة يف
ق�ضايا الإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�شرق
الأو��س��ط ،بل وال�ع��امل� ،إ�ضافة �إىل
ال��زخ��م امل�ع��ريف ال��ذي ي�صنعه عرب
الأن �� �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات العلمية
وال �ن��دوات وامل ��ؤمت��رات واملنتديات
الإقليمية والعاملية املتنوعة التي

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /خ��ال��د حممد
ع� �ب ��داهلل اب ��راه� �ي ��م  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()A27922354
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0527553597

فقد امل��دع��و  /م�ي�رال احمد
�� �ص�ل�اح اح� �م ��د  ،ال� ��� �س ��ودان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()06930685P
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0529036242

ف�ق��د امل��دع��و  /ا� �ص��ف �شبري
� �ش �ب�ي�ر ح �� �س�ي�ن  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()DT5134421
من يجده عليه ت�سليمه اىل
ال���س�ف��ارة باك�ستان او �أقرب
مركز �شرطة

حتلل ق�ضايا ال�ساعة وت�ست�شرف
م���س�ت�ق�ب��ل الأزم� � ��ات وال�صراعات
وتقدم احللول الناجعة لها.
م�ؤ�س�سة «توين بلري»
يف ��س�ي��اق مت�صل ،ق��ام وف��د مركز
تريندز بزيارة �إىل م�ؤ�س�سة «توين
بلري» يف لندن  -اململكة املتحدة،
ثمن خاللها دور امل�ؤ�س�سة العاملي
يف ت �ط��وي��ر ال �� �س �ي��ا� �س��ات وتقدمي
ال� �ت� �ح� �ل� �ي�ل�ات وال� � � � � � ��ر�ؤى لبناء
جمتمعات م��زده��رة ح��ول العامل،

تنمية م�ستدامة
وقال الدكتور حممد العلي الرئي�س
التنفيذي لـ «تريندز» �إن م�ؤ�س�سة
«ت��وين بلري» تدعم ا�سرتاتيجيات
وخطط ال��دول واحلكومات لبناء
جم �ت �م �ع��ات م �ن �ف �ت �ح��ة و�شاملة
وم� � � ��زده� � � ��رة يف ع� � � ��امل ت� ��� �س ��وده
ال �ع��ومل��ة ،ع�بر ت�ط��وي��ر ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات وتقدمي امل�شورة
ل � �ل� ��دول واحل � �ك� ��وم� ��ات لتحقيق
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ورفع
م�ستويات املعي�شة لل�شعوب.
و�أ�شاد العلي بالدور العلمي الب ّناء
ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه امل��ؤ��س���س��ة يف دعم
� �ص �ن��اع ال� �ق ��رار م��ن خ�ل�ال �شبكة
اخلرباء الدوليني املنت�شرين حول

العامل ،ف�ض ً
ال عن دورها يف تعزيز
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وت�أمني
اال��س�ت�ث�م��ار ،وخ�ل��ق ف��ر���ص العمل،
وحتديث البنية التحتية ،و�إ�صالح
اخلدمات العامة ،ومتكني الو�صول
�إىل اخل��دم��ات ال�صحية والتعليم
وال �ك �ه��رب��اء ،وك��ذل��ك ب �ن��اء ج�سور
للتوا�صل احل�ضاري واملعريف بني
ال� ��دول وال���ش�ع��وب ل�ت�ع��زي��ز ثقافة
ال�شمولية واالنفتاح وال�سالم.
دعم �صنّاع القرار
من جهته ،ثمن الربوفي�سور ماثيو
ج��ودوي��ن ،رئ�ي����س ب��رن��ام��ج �أوروب ��ا
يف م ��ؤ� �س �� �س��ة «ت� ��وين ب �ل�ي�ر» ر�ؤي ��ة
«مركز تريندز» العلمية ومواكبته
ل�ل��أح ��داث وال �ت �ط��ورات العاملية،
ودوره يف و� �ض��ع ر�ؤى ت���س��اع��د يف
دعم �ص ّناع القرار والباحثني على
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،مو�ضحاً �أن
«ت��ري�ن��دز» �أ��ص�ب��ح م�ؤ�س�سة فكرية
عاملية الر�ؤية والتوجه يف مقاربته
ل ل��أح ��داث وال �ت �ط��ورات ،م�ضيفاً
�أن م��راك��ز ال�ف�ك��ر � �ص��ارت من�صة
ل�صنع القرار العاملي وراف��داً مهماً
لبناء الثقة بني ال�شعوب ،بنتاجها

ال�ع�ل�م��ي ال ��داع ��م ل �� �ص � ّن��اع القرار
وال�سيا�سات وامل�ساعد بقوة وفعالية
يف �صنع م�ستقبل �آم ��ن ومزدهر
وم�ستدام للمجتمعات كافة.
بحث التعاون
كما بحث مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات يف اجتماع متهيدي
م� ��ع ال ��دك � �ت ��ور ت� ��� �ش ��ارل ��ز �سمول
ال��رئ�ي����س التنفيذي ملعهد درا�سة
م � �ع � ��اداة ال �� �س��ام �ي��ة وال�سيا�سة
العاملية ،فر�ص التعاون امل�شرتك
يف امل �ج��االت ال�ب�ح�ث�ي��ة والعلمية.
فيما ن��اق����ش «م��رك��ز ت��ري�ن��دز» مع
ال��دك �ت��ورة �إ��س�ت�ير م�يري��ام فاغرن
امل��دي��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ع�ه��د وولف،
�سبل التعاون وال�شراكة امل�ستقبلية
يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك،
وذلك على هام�ش م�ؤمتر «معاداة
ال�سامية العاملية� ..إعادة النظر يف
�أزمة احلداثة» ،الذي نظمه معهد
درا�سة معاداة ال�سامية وال�سيا�سة
العاملية بالتعاون مع معهد وولف،
يف ج��ام �ع��ة ك��ام�ب�ري��دج  -اململكة
املتحدة.

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
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اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2021/275تنفيذ �إيجارات وعقارات
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بناء على طلب  /املحكوم له  /م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع  -اجلن�سية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

اىل املحكوم عليه  /غ�سان حممد اخلليل  -اجلن�سية � /سوريا

�إىل حمكوم عليه� _1/شركة ات�ش ايه بي ان للتطوير العقاري �ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم لهعبدال�سالم اكرب
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022-6-15يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
عبدال�سالم اك�بر ببطالن عقد البيع امل� ��ؤرخ 2017/4/27امل� �ب��رم ب�ين ط��رف��ى ال��دع��وى ع��ن الوحدة
العقارية رقم 110الكائنة يف امل�شروع امل�سمى برج الرياح  -1رقم  398قطعة الأر���ض رقم (-2 . )11
بالزام املدعى عليها ان ت�ؤدى للمدعى مبلغ مقداره (469184دره��م) والفائدة القانونية عنه بواقع
� %5سنوياً من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  ،والزمتها امل�صروفات ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2022/8/1
يف الق�ضية رق��م ( )239/2021م �ن��ازع��ات �إي �ج��اري��ة  ,ب��ال��زام��ك ب��دف��ع م�ب�ل��غ وقدره
 76060.67درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
ومبا ان املحكوم له اع�لاه قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اع�لاه  ،ف�أنت
مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع�لاه خ�لال  15ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك فان
املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.
ق�سم التنفيذ
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة ثراء
رخ�صة رقم  CN 2967659:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عيد عبيد �سامل طار�ش الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سعيد جمعه ال�شيخ الرميثي
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�/آر ات�ش
بنك�ش للمالب�س الن�سائية اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 3744157: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 :معجنات الكابنت
رخ�صة رقم  CN 1079986:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل �سلطان عبداهلل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فهد فوزي ح�سني �صالح الكثريي
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/دي�سكرت
ال�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات
رخ�صة رقم CN 4098382:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سام تك االمارات لتجارة �أنظمة حتديد املواقع (جي بي ا�س)
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.6مبنى ال�سيدة را�شد عوي�ضه را�شد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1195694 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون  -فرع �أبوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/8/4:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205031089:تاريخ التعديل2022/8/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:دلي�شيا�س لتجارة املواد الغذائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.6مبنى ال�سيدة �آمنة بطي احمد
خلف العتيبة واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2780008 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي وحما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/7/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205028384:
تاريخ التعديل2022/8/4:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تالل تبوك للمقاوالت
العامه رخ�صة رقم  CN 1920546:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جنديه خالد �سليمان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي �سيف علي املزيني
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/بيت
البادية لتجارة احليوانات االليفة والطيور
رخ�صة رقم CN 1195982:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�سرت فيب للوازام التدخني
رخ�صة رقم  CN 3740078:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�سرت فيب للوازام التدخني

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ا�س جي �سي لزراعة ال�شتالت
رخ�صة رقم  CN 3971322:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان بن زيد بن �سلطان احل�سني %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حريز حمد حممد احلريز من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حريز حمد حممد احلريز من � % 100إىل %1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ا�س جي �سي لزراعة ال�شتالت
S G C NURSERY PLANTS

MISTER VAPE SMOKING ACCESSORIES

�إىل /ا�س جي �سي لزراعة ال�شتالت ذ.م.م

�إىل /م�سرت فيب للوازام التدخني � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

S G C NURSERY PLANTS L.L.C.

MISTER VAPE SMOKING ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :امل�شرف لتجارة ا�سماك الزينة  -فرع 1
رخ�صة رقم  CN 1765853-1:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر باديكا بارامبيل احمد باديكا بارامبيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ابراهيم نا�صر �سعيد املر العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ابراهيم نا�صر �سعيد املر العامرى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2.50*0.30اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�شرف لتجارة ا�سماك الزينة  -فرع 1

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الوادى االخ�ضر لتجارة الكمبيوتر
رخ�صة رقم  CN 1365662:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم باد�شاه عبيد احمدكوتى كاالناد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تازه لال�ستثمار يف امل�شروعات التجارية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان حمود حمد خمي�س البو�سعيدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الوادى االخ�ضر لتجارة الكمبيوتر

�إىل /امل�شرف لتجارة ا�سماك الزينة ذ.م.م  -فرع

�إىل /الوادي االخ�ضر الكمبيوتر ذ.م.م

�إعــــــــــالن

ALMUSHRIF AQUARIUM FISH TRADING - BRANCH 1

ALMUSHRIF AQUARIUM FISH TRADING L.L.C. - BRANCH

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

�إعــــــــــالن

TAAZA COMMERCIAL .ENTERPRISES INVESTMENT- Sole Proprietorship L.L.C

GREEN VALLY COMPUTER TRADING
GREEN VALLEY COMPUTERS 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)

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

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/مركز
تدريب فوكاز
رخ�صة رقم CN 4129289: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 �:صيدلية فرح ذ م م
رخ�صة رقم  CN 1127758:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جيهان طارق حممود عبدالواحد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جيهان طارق حممود عبدالواحد من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد ابراهيم عبيد على البلو�شى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية فرح ذ م م
FARAH PHARAMACY LLC
�إىل� /صيدلية فرح � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سويز ميدل اي�ست العادة
التدوير ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1182132:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من� /سويز ميدل اي�ست العادة التدوير ذ.م.م
SUEZ MIDDLE EAST RECYCLING LLC

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بوليفارد �سرتيت كافيه
رخ�صة رقم  CN 2736965:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شفيق فاريانغاتيل عبدال�صمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف حميد �سيف حميد الزعابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من بوليفارد �سرتيت كافيه
BOULEVARD STREET CAFE

�إىل /بوليفارد �سرتيت كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BOULEVARD STREET CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /فيوليا ميدل اي�ست لإعادة التدوير ذ.م.م
VEOLIA MIDDLE EAST RECYCLING 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.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

FARAH PHARAMACY - 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)

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/9139
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/15لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده خالد حممد احمد املجريبي و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
5,000
اثاث واجهزه
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 :برقو كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 3809505:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سعيد �صالح ميزر �سعيد الرميثى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعيد �صالح ميزر �سعيد الرميثى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة من�صور عبداهلل على عبداهلل احلمادى %50
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /برقو كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BURGO CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /برقو كافيه ذ.م.م
BURGO CAFE L.L.C

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سما �ستار لت�صليح �سربينجات
رخ�صة رقم  CN 2695024:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ت�سليم نونو عبدال�صمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد متعب م�سعود احلاج ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل نوع رخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من� /سما �ستار لت�صليح �سربينجات
SAMA STAR SPRING WORKS

�إىل /كراج �سما �ستار لت�صليح ميكانيك و كهرباء ال�سيارات
SAMA STAR AUTO MECHANIC AND - ELECTRIC REPAIR GARAGE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
تعديل ن�شاط  /حذف حدادة املركبات 4520014
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صوغه بيوتي مل�ستح�ضرات التجميل -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم  CN 4360642:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد خالد �ضاهر %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مها �سعيد �صالح حممد ال�شام�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مها �سعيد �صالح حممد ال�شام�سى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة طارق م�ؤمن على اللبان %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ارماندو القا�ضى %16
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صوغه بيوتي مل�ستح�ضرات التجميل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SOGA BEAUTY COSMETICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل � /صوغه بيوتي مل�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م

SOGA BEAUTY COSMETICS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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كوريا ال�شمالية ت�ؤكد �شفاء جميع مر�ضى كوفيد19 -
•• �سيول�-أ ف ب

�أفادت كوريا ال�شمالية �أم�س اجلمعة �أنها مل
ت�سجل �أي “�إ�صابة باحلمى” لليوم ال�سابع
على ال �ت��وايل ،و�أك ��دت �أن جميع الأ�شخا�ص
الذين عانوا من مر�ض كوفيد يف البالد قد
�شُ فيوا.
ذك� ��رت وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء ال �ك��وري��ة ال�شمالية
اجلمعة انه “مل يتم االبالغ عن حاالت حمى
ج��دي��دة يف الأ��س�ب��وع املا�ضي وتعافى ك��ل من
تلقوا العالج».

وت���س�ت�خ��دم ال���س�ل�ط��ات ال �ك��وري��ة ال�شمالية
م�صطلح الإ��ص��اب��ة بـ”ح ّمى” ل�ل�إ��ش��ارة �إىل
امل�صابني بكوفيد،19-
ب�سبب نق�ص يف فحو�ص الك�شف عن املر�ض
وفق تقارير.
ولطاملا تباهت كوريا ال�شمالية� ،إحدى �أوائل
دول ال�ع��امل التي �أغلقت ح��دوده��ا يف كانون
ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر  2020بعد ظ�ه��ور كوفيد-
 19يف ال�صني املجاورة ،بقدرتها على احتواء
الفريو�س.
�أعلنت كوريا ال�شمالية ت�سجيل �أول �إ�صابة

بكوفيد 19-على �أرا�ضيها يف � 12أيار/مايو
وف ّعلت “�أق�صى نظام للوقاية من اجلائحة
يف حاالت الطوارئ” ،مع �إ�شراف الزعيم كيم
جونغ �أون نف�سه على ا�ستجابة احلكومة.
وبح�سب وك��ال��ة الأن �ب��اء ال�ك��وري��ة ال�شمالية،
دخل الو�ضع الوبائي “مرحلة ا�ستقرار».
و�سجلت كوريا ال�شمالية نحو  4,8ماليني
ّ
�إ�صابة بكوفيد 19-منذ نهاية ني�سان�/أبريل،
بح�سب وك��ال��ة الأن� �ب ��اء ال �ك��وري��ة ال�شمالية
الر�سمية التي �أ�شارت �إىل �أن “”99,994%
من امل�صابني �شُ فيوا متا ًما فيما يخ�ضع 204

مر�ضى فقط للعالج.
ُ�صنف النظام ال�صحي ال�ك��وري ال�شمايل يف
املرتبة  193من �أ�صل  195دولة يف درا�سة
�أعدّتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية العام
املا�ضي.
وت�ف�ت�ق��ر م�ست�شفيات ك��وري��ا ال�شمالية �إىل
التجهيزات وت�ض ّم ع��ددًا قليلاً من وحدات
العناية املر ّكزة.
وق ��ال ��ت اخل� �ب�ي�رة يف ال ��درا� � �س ��ات الكورية
ال�شمالية �آن ت�شان�-إيل لوكالة فران�س بر�س
“من ال�صعب ت�صديق دول��ة تقول �إن العدد

امل�ؤكد من املر�ضى �أ�صبح فج�أة �صف ًرا».
و�أ��ض��اف��ت “يبدو م��ن ال�صائب �أن ن�ق��ول �إن
كوفيد م�ستخدم � ً
أي�ضا لإبراز الدور القيادي
ل�ك�ي��م ج��ون��غ �أون وت �ع��زي��ز (� �ش �ع��ور) الوفاء
ل��ه ،مهما ك��ان��ت احل�ق�ي�ق��ة ،مثلما ُت�ستخدم
الأ�سلحة الع�سكرية والربامج النووية».
يف نهاية �أي��ار/م��اي��و� ،أ� �ش��ارت وك��ال��ة الأنباء
امل��رك��زي��ة احلكومية �إىل �إح ��راز “تقدم” يف
ت�شخي�ص وعالج املر�ضى بكوفيد،19-
لكن اخلرباء �شككوا يف هذا االدعاء باال�ستناد
�إىل ف�شل البنى التحتية ال�صحية يف البالد

لقاحا م�ضادًا لكوفيد-
وع��دم تلقي ال�سكان ً
.19
واعترب الأ�ستاذ يف جامعة الدرا�سات الكورية
ال�شمالية يف �سيول يانغ م��و ج�ين �أن ت�أكيد
بيونغ يانغ �أنها ت�سيطر على تف�شي اجلائحة
يبدو “موثو ًقا �إىل ح ّد ما».
و�أ�ضاف �أن الو�ضع يعود �إىل طبيعته على ما
يبدو لأن “ال م�ؤ�شرات �إىل تعزيز القيود على
وجه �أي طلب ر�سمي للم�ساعدة
احلدود ،ومل ُي َّ
�أو للح�صول على معدات طبية �إىل بكني وال
يزال الدبلوما�سيون يف مكانهم».

يف انتظار الإعالن عن النهائية

تون�س� :صدور �أحكام الطعون يف نتائج اال�ستفتاء
 «�أنا يقظ» تقا�ضي � 4أع�ضاءبهيئة االنتخابات

 الهايكا :القناة الوطنية الر�سمية �أخ ّلتبالتوازن يف تغطية اال�ستفتاء

•• الفجر -تون�س

�أ�صدرت املحكمة الإداري��ة �أحكامها
املتع ّلقة بالطعنني املقدمني من قبل
من منظمة �أن��ا يقظ وح��زب ال�شعب
ي��ري��د يف ن�ت��ائ��ج ا�ستفتاء  25يوليو
وف��ق ما �أ ّك��ده الناطق با�سم املحكمة
الإدارية عماد الغابري �أم�س اجلمعة.
وب �خ �� �ص��و���ص ال �ط �ع��ن امل �ق ��دم من
منظمة “�أنا يقظ” ق�ضت املحكمة
ابتدائيا بعدم قبول الطعن.
�أما بالن�سبة للطعن املقدم من حزب
“ال�شعب يريد” فقد حكمت املحكمة
ابتدائيا بقبول الطعن �شكال ورف�ضه
ا�صال .و�أ�ضاف امل�صدر انه بخ�صو�ص
الطعن ال��ذي ت�ق��دم ب��ه ح��زب “�آفاق
تون�س” ف�سوف يتم الت�صريح باحلكم
يوم االثنني املقبل.
ّ
و�أو�ضح الغابري �أن��ه طبقا لأحكام
الف�صل  145من القانون االنتخابي
� �س �ت �ت �ولىّ امل�ح�ك�م��ة الإداري � � ��ة القيام
بالإعالم باحلكمني يف غ�ضون ثالثة الغابري يف ت�صريح لوات ان املق�صود
�أي��ام م��ن ت��اري��خ الت�صريح بهما .كما بعدم القبول بخ�صو�ص الطعن املقدم
�أ ّن��ه وفقا لأح�ك��ام الف�صل  146من م��ن ق�ب��ل “انا يقظ” ف�ه��و “رف�ض
القانون االنتخابي ميكن للأطراف الطعن على ا�سا�س اخ�ل�االت تتعلق
املعنية الطعن يف الأح �ك��ام املذكورة ب�صفة الطرف القائم بالطعن «.
�أم� � ��ام اجل �ل �� �س��ة ال �ع��ام��ة الق�ضائية
ام��ا احل�ك��م ال �ث��اين امل�ت�ع�ل��ق بطعن
للمحكمة الإدارية.
ح��زب “ال�شعب يريد” ب�ّي�نّ الغابري
ويف ت��و� �ض �ي��ح ه� ��ذه االح� �ك ��ام بينّ ان��ه “مت على ا�سا�س مو�ضوعي غري
الناطق با�سم املحكمة االداري��ة عماد ��ش�ك�ل��ي ت�ع�ل��ق ب �ع��دم ج��دي��ة الطعون

املحكمة االدارية ا�صدرت احكامها
املقدمة من الطرف القائم بها».
ي��ذك��ر ان هيئة االن�ت�خ��اب��ات ،كانت
قد اعلنت يف وق��ت مت�أخر من م�ساء
الثالثاء  26يوليو ،بقبول م�شروع
ن�ص الد�ستور اجل��دي��د للجمهورية
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ال � ��ذي مت ع��ر� �ض��ه على
اال�ستفتاء يوم  25يوليو .كما �سيتم
وف��ق ال��رزن��ام��ة املتعلقة باال�ستفتاء،
االعالن عن النتائج النهائية يف �أجل

�أق�صاه يوم � 27أغ�سط�س اجلاري �إثر
ا�ستيفاء اجال الطعون.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا �أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة “�أنا
يقظ” ع ��ن رف� ��ع � �ش �ك��اي��ة جزائية
ب��ال�ه�ي�ئ��ة امل���س�ت�ق�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات يف
��ش�خ����ص مم�ث�ل�ه��ا ال �ق ��ان ��وين ف� ��اروق
بوع�سكر و� 3أع�ضاء اخرين هم ماهر
اجل��دي��دي وحم�م��ود ال��واع��ر وحممد
نوفل فريخة وكل من �سيك�شف عنه

البحث .واو�ضحت املنظمة يف بالغ
��ص��ادر عنها ن�شرته ب�صفحتها على
م��وق��ع ف�ي���س�ب��وك ان م ��رد ال�شكاية
“�شبهة جرائم تتعلق ب�إتالف وثائق
�أ�صل ّية على معنى الف�صل  160من
امل �ج �ل��ة اجل��زائ � ّي��ة وت �غ �ي�ير حمتوى
وث ��ائ ��ق م �ع �ل��وم��ات �ي��ة او الكرتون ّية
�أ��ص�ل�ه��ا �صحيح �أدّت حل���ص��ول �ضرر
للغري من قبل موظف عمومي على

معنى الف�صل  199مكرر من نف�س
امل�ج�ل��ة وارت �ك��اب م��وظ��ف ع�م��وم��ي �أو
�شبهه يف مبا�شرة وظيفة زورا على
معنى الف�صل ( 172جديد)».
وا�ضافت ان ال�شكاية ت�أتي بناء على
م�ع�ط�ي��ات ق��ال��ت ان �ه��ا ت��وف��رت لديها
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن دوره � ��ا يف مكافحة
الف�ساد والك�شف عنه.
هذا وقدمت الهيئة العليا امل�ستقلة
لالت�صال ال�سمعي الب�صري (الهايكا)
�أم�س اجلمعة تقريرها النهائي املتعلق
بر�صد التغطية الإع�لام�ي��ة حلملة
اال��س�ت�ف�ت��اء ح ��ول م���ش��روع الد�ستور
اجلديد.
و�شملت عملية امل�ت��اب�ع��ة  6قنوات
تلفزية و� 13إذاعة 6 ،منها عمومية
و� 7إذاعات خا�صة مب�ساحة بث قدرت
ب�ـ � 1290ساعة خ�ص�صت حل�ضور
الفاعلني ال�سيا�سيني املعار�ضني �أو
امل�ساندين للد�ستور.
وبينّ امل�س�ؤول على الر�صد بالهيئة،
جل�ي�ن ال � �ه� ��اين� ،أن  50ف��ا� �ص��ل 6
باملائة خ�ص�صت للمواقف الراف�ضة
ل�لا��س�ت�ف�ت��اء و 49ف��ا��ص��ل  4باملائة
ل�ل��راف���ض�ين ،م���ش�يرا اىل ان القناة
ال��وط �ن �ي��ة الأوىل �أخ� �ل ��ت بالتوازن
بتخ�صي�ص  63ب��امل��ائ��ة م��ن الوقت
ل �ف��ائ��دة امل���س��ان��دي��ن ف�ي�م��ا خ�ص�صت
الإذاع ��ات اخلا�صة حيزا زمنيا �أكرب
لفائدة املعار�ضني لال�ستفتاء.

املجل�س الع�سكري يف ت�شاد واملتمردون يوقعون اتفاقا لبدء حمادثات
•• الدوحة�-أ ف ب

�سيوقع رئي�س املجل�س الع�سكري احلاكم يف
ت�شاد وجماعات معار�ضة اتفاقا يف العا�صمة
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة ب�ع��د غ��د االث �ن�ين لبدء
حم��ادث��ات �سالم تهدف التح�ضري لإجراء
انتخابات يف وقت الحق هذا العام ،بح�سب
ما اعلن دبلوما�سيون ومفاو�ضون لوكالة
فران�س بر�س.
وق��ال دبلوما�سيون �أف��ارق��ة �إن��ه م��ن املقرر
�أن ي�صل الرئي�س االنتقايل حممد �إدري�س
ديبي �إيتنو ال�سبت �إىل الدوحة.
وقال م�صدر دبلوما�سي كبري ا�شرتط عدم

الك�شف عن ا�سمه �إن “التوقيع �سيكون بعد
غد االثنني” .بينما مل ي�صدر �أي �إعالن
ر�سمي عن حكومة قطر.
وتلقى وزراء خارجية دول معنية با�ستقرار
و� �س��ط وغ� ��رب اف��ري �ق �ي��ا ال ��دع ��وة حل�ضور
التوقيع ،بح�سب دبلوما�سيني.
ُن�� ّ��ص��ب دي �ب��ي رئ�ي���س��ا للمجل�س الع�سكري
يف ن �ي �� �س��ان�/أب��ري��ل  2021ب�ع�ي��د �إع�ل�ان
مقتل وال��ده على اجلبهة يف مواجهات مع
املتمردين ،بعد �أن حكم ت�شاد بقب�ضة حديد
لأكرث من  30عاما.
وو� �ض ��ع ج� ��دوال زم �ن �ي��ا م � ّدت ��ه � 18شهرا
لتنظيم انتخابات وطنية ،لكن حمادثات

الدوحة تعرقلت م��رة تلو �أخ��رى بينما مل
تعقد املعار�ضة حمادثات مبا�شرة بعد مع
ممثلني للحكومة.
وط��ال�ب��ت جم�م��وع��ات معار�ضة ب ��أن ميتنع
ديبي عن الرت�شح لالنتخابات ك�شرط لأي
حم��ادث��ات ،لكن احلكومة ت�صر على �أن��ه ال
ميكن مناق�شة هذا املطلب �إال �أثناء احلوار
الوطني.
ومل تعلن “جبهة التغيري والوفاق” يف
ت �� �ش��اد (ف ��اك ��ت) ،وه ��ي اح� ��دى اجلماعات
الرئي�سية املعار�ضة� ،إن كانت �ستقوم بتوقيع
االتفاق.
بينما �أف��ادت م�صادر يف املعار�ضة �أن زعيم

“فاكت” حممد م�ه��دي يتح�ضر للقدوم
�إىل الدوحة.
و�أكد مفاو�ض �إحدى املجموعات �أنه “حتى
دون جبهة التغيري والوفاق ،هناك غالبية
م�ؤيدة لبدء املحادثات يف جنامينا يف 20
�آب/اغ�سط�س».
مت ت�أجيل بداية احلوار الوطني عدة مرات
منذ �شباط/فرباير املا�ضي ب�سبب التوتر
الذي ي�شوب املحادثات يف الدوحة .ومل يلتق
ممثلو احلكومة واملعار�ضة وجها لوجه منذ
بداية املحادثات.
ومب��وج��ب االت� �ف ��اق ال� ��ذي ��س�ي�ت��م توقيعه
الإث� � �ن �ي��ن� � ،س �ي �ل �ت��زم امل �ج �ل ����س الع�سكري

واجلماعات املعار�ضة بوقف �شامل لإطالق
النار ومنح �ضمانات �أمنية لقادة املتمردين
الذين يعودون للمحادثات يف جنامينا.
طلبت باري�س واالحت��اد الأوروب��ي واالحتاد
الأفريقي ع��دم متديد مهلة ال�ـ � 18شهراً
لإجراء االنتخابات ،وهي يفرت�ض �أن تنتهي
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2022لكن من
ال�صعب تنظيم انتخابات رئا�سية وت�شريعية
خالل مهلة ق�صرية �إىل هذا احلد.
تعد ت�شاد من بني �أفقر دول العامل وتفيد
احلكومة ب�أن املحادثات تهدف لطي �صفحة
عقود من اال�ضطرابات وعدم اال�ستقرار يف
البلد الذي يعد  16مليون ن�سمة.

لبنانيون يت�ساءلون :ملاذا انهارت ال�صوامع يف ذكرى االنفجار؟
“انهيار ما تبقى من اجلزء ال�شمايل �أ�صبح و�شيكاً ب�سبب
ال�ت���ص� ّدع��ات ال�ك�ب�يرة و َّ
مت �إخ�ل�اء ال�ع� ّم��ال وامل��وظ�ف�ين يف
حميط املرف�أ” ،يف حني حتدثت غرفة التحكم املروري
عن “تدابري �سري بالقرب من متثال املغرتب يف الكرنتينا
وقطع ال�سري على الطريق املحاذية للأوتو�سرتاد مقابل
�صوامع القمح وحتويله �إىل الطرق املجاورة».

•• بريوت-وكاالت

يف الذكرى الثانية النفجار مرف�أ بريوت يف لبنان ،انهارت
� 4صوامع من اجلهة ال�شمالية للمبنى ولف الغبار الأحياء
املجاورة ،و�سط ت�سا�ؤالت عن تزامن ذلك مع ذكرى الرابع
من �أغ�سط�س ،اليوم الذي �شهد كارثة املرف�أ قبل عامني.
و�سمع �صوت انهيار ال�صوامع يف الأحياء املجاورة للمرف�أ،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�شهد م���س�يرة م��ن �أه ��ايل �ضحايا االنفجار
ومواطنني �آخرين.
وق��ام��ت ط��واف��ة للجي�ش اللبناين ب��ر�� ّ�ش امل�ي��اه على املكان
للح ّد من انت�شار الغبار.
وزاد انهيار �أج��زاء م��ن ال�صوامع خ�لال �إح�ي��اء الذكرى،
من �شكوك اللبنانيني على �صفحات التوا�صل االجتماعي،
حيث ت�سا�ؤلوا “ملاذا انهارت ال�صوامع يف � 4أغ�سط�س؟».
وت�صدرت الذكرى ال�سنوية الثانية النفجار � 4أغ�سط�س
مواقع التوا�صل االجتماعي يف لبنان ،ومواقف ال�سيا�سيني
ورجال الدين والن�شطاء واملثقفني والق�ضاء.
وت��وج��ه �أه ��ايل �ضحايا ان�ف�ج��ار امل��رف ��أ يف ح ��دود الرابعة
ع���ص��را م��ن اخلمي�س يف م���س�يرة ع�ل��ى الأرج� ��ل م��ن �أمام
ق�صر العدل يف العا�صمة اللبنانية باجتاه متثال املغرتب
مقابل م��رف��أ ب�ي�روت ،حاملني توابيت ونعو�شاً يف جنازة
رمزية حملت �أ�سماء ال�شهداء و�شعارات لأ�صابع ملطخة
بالدماء ،م�ؤكدين “لن نهد�أ ولن ن�سكت حتى حلظة ك�شف
احلقيقة” ،و”�إىل كل َمنْ يراهن على الن�سيان نقول :لن
نن�سى و�سنحا�سب جميع املتورطني».
ويف جولة ميدانية ملوقع “�سكاي نيوز عربية” ،قالت والدة
ال�ضحية جو نون“ :ن�شتاق لهم �أكرث والغ�صة تلف حياتنا
و�أدع ��و اجلميع للوقوف معنا ومطلبنا الوحيد حتقيق
العدالة ..النعو�ش �ست�سقط العرو�ش».

كما قال وليم نون“ :نحمل اليوم ق�سماً ونتلوه �أمام متثال
املغرتب ور�سالتنا من خالله مفادها “نحن م�ستمرون».
و�أمام مبنى ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت ،ذكر �أحد �أهايل
ال���ض�ح��اي��ا“ :من امل��ؤ��س��ف �أن فرن�سا ح�ت��ى الآن ترف�ض
تقدمي طلب �أم��ام جمل�س حقوق الإن�سان لت�شكيل جلنة
حتقيق دولية ومل يفِ الرئي�س �إميانويل ماكرون بوعده».
وق��ال م��روان (�شارك يف امل�سرية) �إن “�إ�سقاط ال�صوامع
ال�شمالية يف � 4أغ�سط�س  2022قد تكون خطة ممنهجة
هدفها قتل الأمل وزرع الي�أ�س».
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أو� �ض��ح ال���ص�ح��ايف وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي ب�شارة
خرياهلل ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :جرمية � 4أغ�سط�س

م�ستمرة والعدالة �ضائعة واملجرمون �أحرار والبلد حتت
ركام االنهيار وعندما �سكتنا �سقطنا».
و�أ�ضاف“ :ال�صوامع تنهار يف الذكرى الثانية لالنفجار
امل�ش�ؤوم».
و�أف� ��ادت معلومات خا�صة مل��وق��ع �سكاي ن�ي��وز عربية ب�أن
“ن�سبة �سقوط عدد من ال�صوامع يف اجلزء ال�شمايل اليوم
اخلمي�س تخطت  98يف املئة».
وجتدّد ليل �أم�س الأربعاء احلريق املُندلع �أ�ص ً
ال يف �صوامع
القمح التي دمّرها التفجري ،لرتتفع الأ��ص��وات املطالبة
ب�إطفاء احلريق.
وقالت م�صادر هند�سية ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �إن

عدالة مكبلة
وغرد نادي ق�ضاة لبنان ،عرب ح�سابه على تويرت“ :عامان
كامالن والعدالة مكبلة ،ودماء ال�شهداء �أمانة يف �أعناقكم،
وك�أن �شيئا مل يكن .ارفعوا �أيديكم عن الق�ضاء ،ي�ستكمل
التحقيق �إحقاقا للحق».
وقال الكاتب واملحلل الق�ضائي يو�سف دياب ،ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”“ :انهيار ال�صوامع ال ي��ؤث��ر على تعطيل
التحقيق وبالن�سبة للقا�ضي بيطار فقد �أجنز التحقيقات
امليدانية».
و�أ�ضاف“ :فيما يخ�ص تعطيل التحقيق من الوا�ضح �أن
امل�سار الق�ضائي الذي يعتمده البيطار ال ينا�سب املنظومة
ال�سيا�سية يف البالد ،لأن التحقيقات �ستطال وزراء ونواباً
من املقربني منها وت�سعى �إىل كف يد القا�ضي عن الق�ضية
�أو ال�ضغط عليه لتبديل م�سار التحقيق».
وت��اب��ع“ :هناك م��واج�ه��ة م�ف�ت��وح��ة ب�ين ال�ق���ض��اء ممثال
بالقا�ضي بيطار وبني املنظومة ال�سيا�سية التي متثل من
يحمي املدعى عليهم يف امللف ،والتحقيق متوقف منذ 23
دي�سمرب  2021ولغاية اليوم هناك  27دعوى رفعت �ضد
القا�ضي البيطار ل�سحب ملف الدعوى منه».
ور�أى دياب �أن “التعطيل �سي�ستمر على الأقل حتى نهاية
العهد احلايل �إىل �أن تتبني �صورة العهد اجلديد و�إىل �أي
حد ميكن �أن يدعم الق�ضاء التحقيقات».
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عوا�صم
وا�شنطن
ت�سببت �أعرية نارية بحال من الذعر �أم�س الأول اخلمي�س يف “مول
اوف �أمريكا”� ،أكرب مركز ت�سوق يف الواليات املتحدة يقع يف �ضواحي
مينيابولي�س (�شمال) ،بح�سب ال�شرطة التي �أعلنت �أن احلادث الذي
مل ي�ؤد �إىل �سقوط �ضحايا انتهى.
و�أعلنت قوات الأمن التي طوقت املوقع ،م�ساء اخلمي�س �أن الو�ضع
يعود �إىل طبيعته و�إن كان املركز التجاري ما زال مغلقا.
وكتبت �شرطة بلومنغنت �إح��دى �ضواحي مينيابولي�س ،يف تغريدة
على تويرت “هذه حادثة معزولة” ،م�ضيفة �أن امل�شتبه به “فر” من
مكان احلادث على الأق��دام و�أنه “مل يتم العثور على �أي �ضحايا يف
هذه املرحلة».
وما زالت ظروف �إطالق العايارات النارية جمهولة.
و�أظهرت �صور انت�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي ومل يت�سن
التحقق من �صحتها على ال�ف��ور ،عائالت تغادر على عجل جممع
الت�سوق ال�ضخم الذي ي�ضم ما ال يقل عن  500متجر.
ويف تغريدة على تويرت ،طلبت �إدارة املركز من ال��زوار “البقاء يف
مكان �آمن �إىل حني رفع الإجراءات الأمنية».
و�أو�ضحت يف تغريدة �أخ��رى �أن الأم��ر يتعلق بحادثة “منعزولة”
تقت�صر على متجر واحد مل حتدده.
ويظهر يف ت�سجيل فيديو ُن�شر على تويرت �شخ�صا يدخل متجر
“نايكي” وهو ي�صرخ .ويُ�سمع بعيد ذلك دوي طلقات عدة.
ويف ت�سجيل �آخر تبدو عائالت مذعورة مع �أطفال يف عربات بينما
يتفقد حرا�س م�سلحون املكان.
لندن
رغ��م ت��راج�ع��ه ال�ك�ب�ير يف ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي ،ب��دا �أن وزي ��ر املال
الربيطاين ال�سابق واملر�شح يف ال�سباق �إىل داونينغ �سرتيت ري�شي
� �س��ون��اك ق��د �أق �ن��ع �أم ����س الأول اخل�م�ي����س ال�ك�ث�ير م��ن الناخبني
املحافظني خالل جل�سة �أ�سئلة و�أجوبة متلفزة �شاركت فيها �أي�ضا
مناف�سته ليز ترا�س.وبعد  90دقيقة من البث املبا�شر الذي متكن
خالله املر�شحان من احلديث مطوال عن م�شروعهما من دون �أن
يكونا يف مواجهة بع�ضهما� ،صوت �أع�ضاء ح��زب املحافظني الذين
كانوا حا�ضرين ،ملر�شحهم املف�ضل برفع الأيدي.و�إثر تراجعه �أكرث
من ثالثني نقطة خلف مناف�سته من حيث نوايا الت�صويت وفقا
لأح��دث ا�ستطالعات ال��ر�أي� ،أث��ار �سوناك الده�شة بعد �أن تبينّ �أنه
ا�ستطاع �إق�ن��اع الغالبية العظمى من احلا�ضرين.وي�صوت �أع�ضاء
حزب املحافظني طيلة �شهر �آب�/أغ�سط�س النتخاب زعيمهم اجلديد
الذي �سيحل حمل بوري�س جون�سون يف داونينغ �سرتيت بعد ا�ستقالة
الأخ�ي�ر �إث��ر �سل�سلة ف�ضائح.بعد خروجها منت�صرة يف املواجهات
ال�سابقة مع خ�صومها ،بدت ترا�س اخلمي�س حما�صرة� ،سواء يف ما
يتعلق ب�سيا�ستها االقت�صادية �أو يف ما خ�ص مواقفها املتقلبة.وعندما
�س�ألها �أح��د �أف��راد اجلمهور “هل تنوين االعتذار؟” ب�ش�أن خطة
خلف�ض رواتب املوظفني يف املناطق الأكرث حرمانا ،وهي فكرة تخلت
عنها بعد �ساعات قليلة على �إعالنها ،قالت ترا�س “ال عيب يف القول
�إن الأمر ال يعمل بالطريقة التي �أرد ُتها ويف �أنني غيرّ ُت موقفي».
فيينا
تعي�ش النم�سا م��ن رئي�سها �إىل الآالف م��ن مواطنيها حالة حزن
على طبيبة انتحرت قبل �أ�سبوع بعد تلقيها تهديدات على مواقع
التوا�صل االجتماعي من جمموعات مناه�ضة للقاحات كورونا ،يف
ق�ضية ت�سلط ال�ضوء على امل�ضايقات التي ت�ستهدف علماء كوفيد.
يف فيينا ،دقت �أجرا�س كاتدرائية �سانت اتيان هذا الأ�سبوع و�أ�ضيئت
�شموع �ضد “العنف النف�سي” و”الرتهيب” عرب الإنرتنت.
عرث على ليزا-ماريا كيلرماير ( 36عامًا) ميتة ي��وم  29متوز/
يوليو يف مكتبها يف النم�سا العليا (�شمال) وعلى ر�سائل وداع تركتها.
و�أكد ت�شريح للجثة �أجري بنا ًء لطلب اال�سرة فر�ضية االنتحار.
وذكرت يف ر�سالة ُن�شرت نهاية حزيران/يونيو على موقعها املهني،
وقف املعاينات حتى �إ�شعار �آخر.
وكتبت “منذ �أكرث من �سبعة �أ�شهر نتلقى تهديدات من حني لآخر
من �أو�ساط تعار�ض �إجراءات كوفيد واللقاحات».
وقالت �إنها “ا�ستثمرت �أكرث من � 100ألف يورو” ل�ضمان �سالمة
مر�ضاها وحتدثت عن و�ضع ال يحتمل.

ا�ستقالة مدير اال�ستخبارات
اليونانية على خلفية ف�ضيحة جت�س�س

•• �أثينا�-أ ف ب

�أع�ل��ن مكتب رئي�س ال ��وزراء ال�ي��ون��اين �أن مدير اال�ستخبارات اليونانية
بانايوتي�س كونتوليون ا�ستقال �أم����س اجلمعة و��س��ط ف�ضيحة جت�س�س
م�ف�تر��ض��ة ��ض��د �سيا�سي و��ص�ح�ف��ي ب��وا��س�ط��ة ال�برن��ام��ج امل�ع�ل��وم��ات��ي غري
القانوين بريداتور.
وقال بيان �إن “مدير اال�ستخبارات الوطنية بانايوتي�س كونتوليون قدم
ا�ستقالته التي قبلها رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س».
وت�أتي ا�ستقالة كونتوليون الذي عني يف �آب�-أغ�سط�س  2019بعد �أ�سبوع
من ك�شف حماولة ال�ستخدام الربنامج ملراقبة زعيم احل��زب اال�شرتاكي
اليوناين املعار�ض.
كما ت�أتي بعد �ساعات من ا�ستقالة غريغوري دمييرتياد�س الأم�ين العام
ملكتب رئي�س الوزراء وابن �شقيقته.
وت��أت��ي ا�ستقالتهما بعد �أ�سبوع من الك�شف عن حماولة مراقبة نيكو�س
�أن��دروالك �ي ����س ،زع�ي��م ح��زب ك�ي�ن��ال ب��ا��س��وك (اال� �ش�تراك��ي) ث��ال��ث ح��زب يف
الربملان ،بوا�سطة الربنامج نف�سه ،ما �أثار احتجاجات يف البالد.
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طريق جديدة للهجرة غري النظامية تغوي احلاملني بالو�صول لأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت

ت � ��زداد �أع� � ��داد احل ��امل�ي�ن ب��اجل �ن��ة الأوروب � �ي� ��ة من
املهاجرين غري النظاميني كلما تعمقت الأزمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف بلدانهم.وتتنوع م�سالك
الهجرة ال�سرية يف �شمال �أفريقيا ع�بر رحالت
عبور البحر والرب ال�صعبة باجتاه �أوروبا انطالقا
م��ن �إي �ط��ال �ي��ا ك�م��ا ي �ح��دث دائ �م��ا �أو م��ن �صربيا
ورومانيا و�ألبانيا كما ظهر يف الأ�شهر الأخ�يرة.
ون �ق��ل امل �ن �ت��دى ال�ت��ون���س��ي ل�ل�ح�ق��وق االقت�صادية
واالجتماعية يف �أخ��ر تقاريره ع��ن بيانات �أمنية

10

لوزارتي الداخلية يف تون�س و�إيطاليا �أن �أكرث من
� 20ألف تون�سي هاجروا بطرق غري �شرعية خالل
عام ومن بينهم � 3670شخ�صا هاجروا انطالقا
من تركيا و�صربيا ورومانيا و�ألبانيا ودول البلقان
لدخول املنطقة الأوروبية.وقال الناطق الر�سمي
با�سم املنظمة رم�ضان بن عمر ،يف ت�صريحات ملوقع
�سكاي نيوز عربية� ،إن التون�سيني هم الأكرث عددا
من بني املهاجرين من خمتلف اجلن�سيات الذين
و�صلوا �إىل �إيطاليا هذا العام بطرق غري �شرعية
بن�سبة  18باملئة.و�أكد بن عمر �أن تون�س مثلت
خ�ل�ال ال �ث�لاث ��س�ن��وات الأخ�ي��رة ن�ق�ط��ة انطالق

للهجرة غري النظامية املكثفة لل�شبان والعائالت ق��ادم�ي�ن م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان وب��اك���س�ت��ان وال�سودان
ال�ت��ون���س�ي��ة وحل��ام �ل��ي اجل�ن���س�ي��ات الأخ� � ��رى من و�إثيوبيا وال�صومال.هذا وك�شفت تقارير املنظمات
الباحثني عن فر�ص للو�صول لل�ضفة ال�شمالية الإن���س��ان�ي��ة ع��ن ان �خ��راط االالف م��ن املهاجرين
للبحر الأب�ي����ض امل�ت��و��س��ط ع��ن ط��ري��ق ال�سواحل ال�سريني من بينهم تون�سيني يف رحالت متر عرب
التون�سية ب�سبب العوامل املناخية املنا�سبة وقرب م�سالك جديدة باجتاه �أوروب��ا انطالقا من تركيا
امل �� �س��اف��ة م��ن �إي �ط��ال �ي��ا.ي �� �ش��ار �إىل �أن ال�سلطات �إىل �صربيا ومنها �إىل دول �أوروبية خمتلفة.وتلقى
الأم �ن �ي��ة يف ت��ون����س �أع �ل �ن��ت ع��ن �إح �ب��اط عمليات ه��ذه امل���س��ال��ك امل �ت �ج��ددة ل�ل�ه�ج��رة غ�ير ال�شرعية
هجرة �سرية لأكرث من � 27ألف مهاجر يف نف�س �إق�ب��اال كبريا لأن ال��دخ��ول �إىل �صربيا وع��دد من
الفرتة الزمنية فيما �أك��دت ال�سلطات الإيطالية دول �أوروب� ��ا ال�شرقية ال يتطلب احل���ص��ول على
و�صول الأالف دوري��ا �إىل �أرا�ضيها مبحرين من ت�أ�شرية وقد انخرطت فيها عائالت ب�أكملها و�آالف
تون�س وليبيا على منت ق��وارب متهالكة و�أغلبهم ال�شبان يف الأ�شهر املا�ضية.

بني زيارة غينغرين�ش وزيارة بيلو�سي

تعي�ش تايوان حتت تهديد جي�ش �صيني
حديث ومعزز
الأمريكيني �إىل تايبيه عام  .1997الالزمة لعملية غزو ب�شكل خا�ص.
•• الفجر -خرية ال�شيباين
ومنذئذ ،بنت بكني �أكرب �أ�سطول بحري غ���ادرت نان�سي بيلو�سي ت��اي��وان يوم
كان التهديد الع�سكري ال�صيني �ضعيفا يف العامل وطائرات ع�سكرية حديثة .الأرب��ع��اء ،لكن رد بكني الع�سكري بد�أ
خ�ل�ال �آخ����ر زي�����ارة ل��زع��ي��م للنواب ويتم الت�شديد على القدرات الربمائية الآن.

 «حماولة غزو تايوان �ست�ضع القوات امل�سلحةال�صينية حتت �ضغط كبري وت�ؤدي �إىل تدخل دويل»
و�أو� �ض �ح��ت ال���س�ل�ط��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ع�ق��ب زي� ��ارة الزعيمة
الدميقراطية ملجل�س ال �ن��واب ،ال�ت��ي ر�أت فيها نيال من
�سيادتها� ،أن�ه��ا �ستنفذ �سل�سلة م��ن امل �ن��اورات الع�سكرية
بالقرب من اجلزيرة اعتبا ًرا من يوم �أم�س اخلمي�س.
وم��ن املتوقع �أن ي�شمل ا�ستعرا�ض ال�ق��وة ه��ذا �إطالق
الذخرية احلية بعيدة املدى يف م�ضيق تايوان ،الذي يف�صل
اجلزيرة عن الرب الرئي�سي لل�صني .وقد تقرتب العمليات
من م�سافة ت�صل �إىل  20كيلومرتًا من ال�ساحل ،بح�سب
الإحداثيات التي ن�شرها اجلي�ش ال�صيني.
مبا يثري ال�سكان املحليني الذين يعي�شون حتت تهديد
الغزو ال�صيني منذ �سنوات .ويبدو �أن هذا الأخري مل يعد
جمرد فر�ضية ،حيث تطور جي�ش التحرير ال�شعبي .وبني
زيارة الزعيم ال�سابق للنواب الأمريكيني نيوت غينغرين�ش
�إىل تايوان عام  ،1997وزيارة نان�سي بيلو�سي اليوم ،مت
حتديثه وتقويته ب�شكل كبري.
حتديث ق�سري
«�إن ميزان القوى خمتلف متا ًما” ،ت�ؤكد �أوريانا �سكايلر
ما�سرتو ،الباحثة يف معهد فرميان �سبوجلي للدرا�سات
الدولية يف �ستانفورد“ ،كان الأ�سطول ال�صيني متخلفًا
ج� �دًا ،ومل ت�ك��ن ه�ن��اك ��س��وى ن�سبة �ضئيلة م��ن معداته
حديثة ،وال �أنظمة دف��اع على متنها .بينما ال�ي��وم ،ف�إن
غالبية ال�سفن وال �ب��وارج ال�صينية متقدمة م�ث��ل تلك
املوجودة يف الواليات املتحدة .وميكن لطائراتها املقاتلة
الآن الطريان لي ً
ال ويف ظروف جوية �صعبة ،وهو ما مل
يكن عليه احلال من قبل».

اجلي�ش ال�صيني يبدا مناوراته الع�سكرية

 يعتقد البنتاغون �أن ال�صني ميكن�أن تغزو اجلزر التايوانية ال�صغرية
الطائرات وجتهيزها ب�سفينتني هجوميتني برمائيتني
حمليتي ال�صنع ،والثالثة قيد الإن�شاء .وب��دون ناقالت
اجلنود هذه ،من ال�صعب التخطيط لغزو� .أما الأ�سطول
اجلوي فهو الأقوى يف منطقة املحيطني الهندي والهادي،
وي�ؤكد البنتاغون �أنها “تلحق ب�سرعة بالقوات اجلوية
الغربية».

عملية برمائية معقدة
ومع ذلك ،مثل العديد من املراقبني ،ال ت�ؤمن �أوريانا
�سكايلر ما�سرتو بغزو و�شيك حتى لو كان لدى ال�صني كل
الو�سائل ح�سب ر�أيها“ :مل يعد �شي جني بينغ را�ض ًيا عن
املوقف الذي يكتفي بتجنب احلرب ،وهذا هو االختالف
الكبري مع ،1997
ل�ك�ن��ه ل��ن ي�خ��اط��ر ب �ح��رب ك�ب�رى الآن” ،بينما اجلي�ش
الأمريكي يراقب ،وهو م�ستعد للرد.
وي�ؤكد تقرير البنتاغون ،الذي ي�شكك يف جدوى عملية
برمائية وا�سعة النطاق ومعقدة للغاية� ،أن “حماولة
غزو تايوان �ست�ضع القوات امل�سلحة ال�صينية حتت �ضغط
كبري على الأرجح ،و�ست�ؤدي �إىل تدخل دويل” ،لكن ميكن
حتقيقها وفقًا لأوريانا �سكايالر ما�سرتو.
�سيرتتب على ذلك “خطر �سيا�سي وع�سكري كبري على
�شي جني بينغ” ،وفق البنتاغون ،ال��ذي يعتقد مع ذلك
مت تعزيز قدرات اجلي�ش ال�صيني ب�شكل كبري يف عهد �شي جني بينغ
�أن ال�صني ميكن �أن تغزو اجل��زر ال�صغرية التي حتتلها
وت�ضيف� ،أن للجي�ش ال�صيني “العديد من اخليارات” �أك �ث�ر خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وباء ال�صينية لعام � ،2021أن الأ�سطول البحري ال�صيني تايوان ،مثل براتا�س ،و�إيتو �أبا� ،أو حتى اجلزر املتو�سطة
ل�شن ح��رب ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ومي�ك�ن��ه االن�ت���ش��ار ب�ع�ي�دًا ج� �دًا يف كوفيد.
هو الأكرب يف العامل من حيث عدد ال�سفن � 355-سفينة احلجم مثل مات�سو �أو جينمن.
منطقته .وهذا نتيجة م�سرية حتديث ق�سرية ،ت�سارعت
�أف��اد تقرير وزارة الدفاع الأمريكية عن حالة القوات وغوا�صة .منذ عام  ،2019بد�أت ال�صني يف بناء حامالت
عن ليزكو

ب�سبب احلرب الرو�سية على �أوكرانيا

التوتر غري امل�سبوق بني �إ�سرائيل ورو�سيا� ...إىل �أين؟
•• عوا�صم-وكاالت

ت���ش�ه��د ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن �إ� �س��رائ �ي��ل ورو�سيا
ت��وت��راً ال �سابق ل��ه دف��ع بها �إىل م�ستويات
دن�ي��ا ،وذل��ك ب�سبب احل��رب الرو�سية على
�أوك ��ران �ي ��ا ،وق� ��رار م��و��س�ك��و �إغ�ل��اق مكتب
الوكالة اليهودية يف رو�سيا.
فبعد ث�لاث��ة ع�ق��ود م��ن ال�ع�لاق��ات الودية
امل �ت��زاي��دة ،ت�س ّببت احل ��رب ال��رو��س�ي��ة على
�أوك��ران �ي��ا ب ��أ� �س��و�أ ��ش�ق��اق يف ال�ع�لاق��ات بني
ا� �س��رائ �ي��ل ورو� �س �ي��ا م �ن��ذ ان �ه �ي��ار االحت ��اد
ال�سوفيتي.ودفعت حماولة مو�سكو �إغالق
م�ك�ت��ب ال��وك��ال��ة ال �ي �ه��ودي��ة ،وه ��ي منظمة
تابعة للحكومة الإ�سرائيلية ت�ساعد يهود
ال�شتات على الهجرة من رو�سيا ،اخلالف
�إىل ذروته.
والأ� � �س � �ب ��وع امل ��ا�� �ض ��ي ،ع �ق ��دت حم �ك �م��ة يف
مو�سكو جل�سة ا�ستماع �أول�ي��ة ب�ش�أن طلب
وقف �أن�شطة الوكالة التي ب��د�أت يف رو�سيا
عام  ،1989عندما فتح الزعيم ال�سوفيتي
�آنذاك ميخائيل غوربات�شوف البالد.
حتذير لإ�سرائيل
وح� � ّذر رئي�س ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي يائري
البيد من �أن �إغ�لاق فرع الوكالة �سي�ش ّكل
ريا” ُي �� �ض ��ر بالعالقات
“حد ًثا خط ً
الدبلوما�سية بني البلدين.
وق � ��ال م� ��� �س� ��ؤوالن يف �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ،حتدثا
للوكالة �شرط عدم الك�شف عن هويتهما،
�إن امل�ن��دوب�ين الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ال��ذي��ن زاروا
م��و��س�ك��و ملناق�شة ال�ق���ض�ي��ة“ ،مل يحرزوا
�أي ت�ق�دّم يف جت� ّن��ب التهديد .وم��ن املقرر

�أن ُتعقد اجلل�سة املقبلة للمحكمة يف 19
�أغ�سط�س” (�آب) احلايل.
وتنقل وكالة “بلومربغ” عن �شخ�صني يف
مو�سكو مقربني م��ن احلكومة الرو�سية،
�إن ال�ضغط لإغ�لاق الوكالة اليهودية هو
“حتذير لإ� �س��رائ �ي��ل ب �ع��دم االن �ح �ي��از �إىل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وح�ل�ف��ائ�ه��ا ��ض��د رو�سيا
ب�ش�أن احلرب يف �أوكرانيا».

الآن ه��ذا ال �ع��ام ،وه �ن��اك �آالف ينتظرون
املغادرة.
ولطاملا كان بوتني يتودّد �إىل قادة اجلالية
اليهودية يف رو�سيا� ،إال �أن البع�ض يغادر
الآن و�سط التوترات ب�ش�أن احلرب.
وح ّذر ين�شا�س غولد�شميت ،احلاخام الأكرب
ال�سابق ملو�سكو الذي غادر رو�سيا احتجاجاً
على ح��رب �أوك��ران�ي��ا ،من �إمكانية ت�صاعد
معاداة ال�سامية يف رو�سيا.
وي��أت��ي توتر العالقات م��ع اق�ت�راب رو�سيا
�أك�ثر من �إي��ران ،العدو اللدود لإ�سرائيل،
يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ك��اف��ح ال�ك��رم�ل�ين ت�أثري
ال�ع�ق��وب��ات غ�ير امل���س�ب��وق��ة ال �ت��ي فر�ضتها
الواليات املتحدة ودول غربية �أخ��رى على
احلرب يف �أوكرانيا.

حت ّول ملحوظ
ومي� ّث��ل اخل�لاف ب�ين ت��ل �أب�ي��ب والكرملني
حتو ًال ملحوظاً بعدما �أقام بوتني عالقات
مع الزعماء الإ�سرائيليني ل�سنوات ،كجزء
م��ن دف ��ع رو� �س��ي ل�ن�ف��وذ �أو� �س��ع يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط .وع ��ام ّ ،2020
مت ت�ك��رمي��ه يف
القد�س يف احتفال مبنا�سبة الذكرى الـ 75
لتحرير مع�سكر املوت “�أو�شفيتز” يف �أملانيا بداية الأزمة
النازية على يد اجلي�ش الأحمر ال�سوفيتي .وظ�ه��رت ع�لام��ات الأزم ��ة يف مايو (�أي ��ار)،
وق��ال��ت �إل �ي �ن��ا ��س��وب��ون�ي�ن��ا ،حم�ل�ل��ة �ش�ؤون ع �ن��دم��ا �أث � ��ار وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي
ال�شرق الأو�سط يف مو�سكو للوكالة“ :بعد ��س�يرغ��ي الف � ��روف�� ،ض�ج��ة بت�صريحه �أن
انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،انفتحت الأمور لأدولف هتلر �أ�صو ًال يهودية ،ما دفع بوتني
�أك�ثر ف�أكرث ،لكن العالقات بني �إ�سرائيل �إىل االعتذار لإ�سرائيل.
وتفاقمت ال�ت��وت��رات بعد �أن �أ��ص�ب��ح يائري
ورو�سيا مل ترتاجع �إىل هذا احلد».
الب �ي��د رئ�ي���س�اً ل �ل ��وزراء ب��ال��وك��ال��ة ،ال�شهر
املا�ضي .ويف م�ؤمتر �صحفي يف  14يوليو
ت�صاعد معاداة ال�سامية يف رو�سيا
وتثري املواجهة احلالية القلق يف �أو�ساط (متوز) مع الرئي�س الأمريكي جو بايدن،
اجل��ال�ي��ة اليهودية يف رو��س�ي��ا ،ال�ت��ي ت�شعر �أدان ل�ب�ي��د “الغزو ال��رو� �س��ي غ�ي�ر املربر
ب�ت��داع�ي��ات امل���ش��اع��ر ال�ق��وم�ي��ة امل �ت��زاي��دة يف لأوكرانيا” ،بعد يومني من �إر�سال �إ�سرائيل
و�سجلت دفعة ثانية من امل�ساعدات الع�سكرية غري
�أع �ق��اب احل ��رب ع�ل��ى �أوك ��ران �ي ��اّ .
الوكالة اليهودية زي��ادة يف طلبات الهجرة الفتاكة ،مب��ا يف ذل��ك اخل��وذات وال�سرتات
م��ن رو� �س �ي��ا مب �ج��رد ب ��دء احل� ��رب .وغ ��ادر الواقية �إىل كييف.
حوايل � 17ألف �شخ�ص �إىل �إ�سرائيل حتى وبينما يقول امل�س�ؤولون الرو�س �إن م�صري

الوكالة اليهودية ق�ضية قانونية ،انتقدت ال�سلطات الرو�سية منذ عامني ،لكن يبدو
املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية �أن رو�سيا ا�ستهدفتها الآن “خللق �أزمة من
ماريا زاخاروفا ،اخلطاب الإ�سرائيلي “غري �أجل معاقبة �إ�سرائيل” ب�ش�أن �أوكرانيا.
الب ّناء” و”غري املو�ضوعي” ب�ش�أن �أوكرانيا
انتقام ا�سرائيلي
يف مقابلة الأ�سبوع املا�ضي.
وق ��ال م���س��ؤول��ون �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ون ورو� ��س �إن ب��دوره��ا ،ق��ال��ت �سوبونينا �إن رو�سيا قلقة
م ��ا ي��زي��د م ��ن ح �ن��ق رو� �س �ي��ا ه ��و اخل�ل�اف من �أن الواليات املتحدة قد تقنع �إ�سرائيل
الذي مل يت ّم ح ّله ب�ش�أن ممتلكات الكني�سة ب �ت �ق��دمي م �� �س��اع��دة ع���س�ك��ري��ة لأوكرانيا،
م �� �ش�يرة �إىل �أن ال �ك��رم �ل�ين م �� �س �ت��اء من
الأرثوذك�سية يف القد�س.
و�أو��ض��ح ت�شاك فريليت�ش ،النائب ال�سابق ال �ه �ج �م��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف � �س��وري��ا التي
مل�ست�شار الأم ��ن ال�ق��وم��ي يف �إ��س��رائ�ي��ل� ،أن ت�ستهدف �إم��دادات الأ�سلحة الإيرانية �إىل
ال��وك��ال��ة ال�ي�ه��ودي��ة واج �ه��ت ��ص�ع��وب��ات مع “حزب اهلل” اللبناين.والأ�سبوع املا�ضي،

�أكدت �إ�سرائيل تقريراً� ،صدر قبل �شهرين،
ب��أن �صواريخ رو�سية م�ضادة للطائرات يف
��س��وري��ا ا�ستهدفت ط��ائ��رات ت��اب�ع��ة ل�سالح
اجل � ��و الإ� � �س� ��رائ � �ي � �ل� ��ي.وذك� ��رت �صحيفة
“�إ�سرائيل اليوم” ،الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،أن
احلكومة الإ�سرائيلية تدر�س �سل�سلة من
“الإجراءات ال�سيا�سية” ال���ص��ارم��ة �ضد
رو�سيا �إذا مت �إغالق الوكالة اليهودية.
�رج��ح �أن يت ّم تقدير هذا
وم��ع ذل��ك ،من امل� ّ
االن �ت �ق��ام ب�ع�ن��اي��ة لأن� ��ه “من وج �ه��ة نظر
�إ�سرائيل ،ال ميكننا ال�سماح لهذا ب�أن يخرج
عن ال�سيطرة” ،وفقاً لفريليت�ش.

مقتل �أكرث من 500
ب�سبب ال�سيول يف باك�ستان

•• �إ�سالم اباد-رويرتز

ق��ال��ت هيئة حكومية �إن ال�سيول
التي ت�سببت فيها الأمطار املو�سمية
الغزيرة على نحو غري معتاد �أودت
بحياة � 549شخ�صا على الأقل
يف باك�ستان خالل ال�شهر املا�ضي،
وكانت املجتمعات النائية يف �إقليم
بلوخ�ستان الفقري بجنوب غرب
البالد من بني الأكرث ت�ضررا.
و�أق � ��ام � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ات احلكومية
واجلي�ش خميمات �إغاثة يف املناطق
التي �ضربتها ال�سيول وعملت على
امل�ساعدة يف �إع ��ادة ت��وط�ين الأ�سر
وت��وف�ير ال �غ��ذاء وال � ��دواء .وقالت
الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث
�أم� �� ��س اجل �م �ع��ة� ،إن � ��ه �إىل جانب
الوفيات ،دمرت ال�سيول �أكرث من
 46200منزل.
وقال رئي�س الوزراء �شهباز �شريف
خ�ل�ال زي��ارت��ه للمناطق املنكوبة
“نبذل ق���ص��ارى ج�ه��دن��ا لتقدمي
�إغاثة وا�سعة النطاق و�إعادة ت�أهيل
�ضحايا ال�سيول».
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة لإدارة
ال �ك��وارث �إن ال�شهر امل��ا��ض��ي �شهد
�أم� � �ط � ��ارا ك ��ان ��ت الأك� �ث� ��ر غ � ��زارة
خ�لال ثالثة ع�ق��ود� ،إذ زاد معدل
ه �ط��ول الأم � �ط� ��ار ب�ن���س�ب��ة 133
ب��امل �ئ��ة ع ��ن امل �ت��و� �س��ط يف الأع � ��وام
الثالثني املا�ضية .و�أف��ادت الإدارة
ب� ��أن ب�ل��وخ���س�ت��ان ،امل�ت��اخ��م لإي ��ران
و�أفغان�ستان ،ا�ستقبل  305باملئة
م��ن الأم �ط��ار �أك�ث�ر م��ن املتو�سط
ال�سنوي.
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بعد مقتل الظواهري ..هل ترحل قيادة «القاعدة» �إىل هذه املنطقة؟
•• عوا�صم-وكاالت

ال يعد مقتل �أمين الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ،حدثا
عاديا مير به �أي تنظيم بفقد زعيمه ،لكن قد ينهي م�صري
التنظيم ب�أفغان�ستان ،ويدفعه مل�لاذ خ��ارج��ي ،بعد تراجع
عوامل الأم��ان التي ارتكز عليها يف �إقامته هناك منذ 30
عاما.
وي��رج��ح خ�ب�راء يف ح��دي�ث�ه��م مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”
انتقال القيادة املركزية للقاعدة للخارج ،والأقرب �أن حتط
يف �إف��ري�ق�ي��ا ،ا�ستغالال له�شا�شة ال��و��ض��ع الأم �ن��ي يف بع�ض
دولها ،ومتركز فروع للتنظيم يف ال�ساحل الإفريقي الغربي

وال�صحراء الكربى وال�صومال.
ومنطقة ال�ساحل وال�صحراء ت�ضم موريتانيا ومايل والنيجر
وت�شاد وبوركينا فا�سو ،ومتتد على م�ساحة  3ماليني كم،
و�صوال لنيجرييا ،وكثافتها ال�سكانية منخف�ضة ،وحرا�سة
احلدود فيها بائ�سة.
وم��ن �أ��ش�ه��ر ف ��روع ال�ق��اع��دة يف �إف��ري�ق�ي��ا“ ،جماعة �أن�صار
الإ�سالم وامل�سلمني” ،والقاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،وجماعة
“الأن�صار” ،و”بوكو حرام” ،وحركة ال�شباب الإرهابية.
و�سبق �أن ق��ال من�سق مكافحة الإره� ��اب ال�سابق يف وزارة
اخلارجية الأمريكية ،ناثان �سيلز� ،إن القاعدة وداع�ش نقال
مركز ثقلهما �إىل �إفريقيا ،متوقعا �أن تكون القارة �ساحة
املعركة الأ�سا�سية القادمة مع الإرهاب.

ووفقا لدرا�سة ن�شرها مركز مكافحة الإرهاب يف الأكادميية
الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة يف “و�ست بوينت” بنيويورك ،ف�إن
منطقة ال�ساحل وال�صحراء �أ�صبحت م�سرحا ل�صراع النفوذ
بني القاعدة وداع�ش.
وح�سب ن�شرة “م�ؤ�شر الإرهاب العاملي” �سبق و�أن نقل داع�ش
“مركز ثقله” من ال�شرق الأو�سط لإفريقيا� ،إ�ضافة جلنوب
�آ�سيا.وعززت جماعة “ن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني” ،قب�ضتها
على مناطق يف �شمال مايل ،وتتو�سع عرب احلدود؛ ما ي�ؤ�شر
لقدرتها على �شن عمليات نوعية ،وفقا لتقرير «Defense
 »Oneالأمريكي.كما جنحت يف ا�ستغالل ال�صراع العرقي،
ب�أن مدت روابطها مع قبائل ت�سهل حركتها عرب احلدود.
ويف ال�صومال ،ت�ستغل حركة ال�شباب موقعها وطول �سواحلها

البالغة  3700كم ،يف التهريب ،مع افتقار ال�صومال لقوات
بحرية ت�ضبط احلدود البحرية.
وت�ب���س��ط احل ��رك ��ة ن �ف��وذه��ا يف م �� �س��اح��ات ب��و� �س��ط وجنوب
ال�صومال ،وت�ستعر�ض قوتها بعمليات يف العا�صمة مقدي�شو،
ومتد �أقدامها للخارج با�ستهداف �إثيوبيا وكينيا ،م�ستغلة
وجود عرقية �صومالية هناك.
وت�ل�ف��ت ال�ب��اح�ث��ة الأف�غ��ان�ي��ة ف��اط�م��ة ح�ك�م��ت� ،إىل �أن مقتل
الظواهري يف العا�صمة كابل اخلا�ضعة لطالبان ،ويف بیت
مقرب من وزير الداخلية �سراج الدين حقاين ،يك�شف قوة
عالقة اجلانبني ،و�إن كان يف نف�س الوقت قد ي�ؤ�شر ل�صفقة
بني وا�شنطن وطالبان مقابل ح�صول الأخرية على اعرتاف
دويل.وال ت�ستبعد الباحثة �أن يتكرر قتل قيادات �أخرى ،ما

دام��ت مل توفر طالبان احلماية ال�لازم��ة لزعيم التنظيم
يف العا�صمة ذاتها ،و�سيُجرب قادة القاعدة على البحث عن
م�ل�اذات �آم�ن��ة بعد فقد الثقة ،وحت��ول م�لاذه��م التاريخي
مل�صدر تهديد.ويتوقع اخلبري يف �ش�ؤون اجلماعات الإرهابية،
منري �أديب� ،أنه حال توجه قيادة القاعدة لإفريقيا ،فاملرجح
�أن تنتقل جلماعة “�أن�صار الإ�سالم وامل�سلمني”� ،أو “القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي”� ،أو حركة ال�شباب.
وذكر �أدي��ب ب�أن �إفريقيا لي�ست جديدة على قيادة القاعدة،
فم�ؤ�س�س التنظيم �أ�سامة بن الدن اتخذ من ال�سودان مقرا
له منذ عام  1991حتى  ،1996وي�ضاف لذلك �أن الدول
الإفريقية امل�ستهدفة الآن تعاين ه�شا�شة كبرية ،وحتيط بها
مناطق �صحراوية ي�سهل التخفي والتهريب فيها.

بعد توقف ا�ستمر لأ�شهر ...لقاءات غري ر�سمية يف فيينا
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طهران تتم�سك ب�شروطها ..فهل باتت على �أبواب �صنع قنبلة نووية؟
�أ� �ص��دره��ا امل��ر��ش��د الإي� ��راين ال�سابق
روح اهلل خميني بعد توليه ال�سلطة
وكانت تختلف متاما عن تلك التي
�أ�صدرها قبل ذلك .و�أي�ضا ميكن لأي
�شخ�ص يخلف خامنئي ،البالغ من
العمر  83ع��ام��ا� ،أن ي�صدر فتاوى
خا�صة به ملراجعة تلك الفتاوى التي
�صدرت �سابقاً ،وفق “احلرة».

•• عوا�صم-وكاالت

ب �ع��د ت��وق��ف ا��س�ت�م��ر لأ� �ش �ه��ر ،با�شر
املفاو�ضون املكلفون بامللف النووي
الإي � � ��راين ل� �ق ��اءات غ�ي�ر ر��س�م�ي��ة يف
ف�ي�ي�ن��ا يف حم��اول��ة لإح �ي��اء االتفاق
النووي ووق��ف الإج��راءات الإيرانية
ال �ت �� �ص �ع �ي��دي��ة ال� �ت ��ي ت� �ل ��وح باملزيد
م ��ن ال�ت�خ���ص�ي��ب ،يف ح�ي�ن يتحدث
امل�س�ؤولون الإيرانيون ب�صراحة �أكرب
ع��ن م��و��ض��وع ط��امل��ا �أن �ك��رت��ه طهران
ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة وامل�ت�م�ث��ل بتخ�صيب
ال �ي��وران �ي��وم مب���س�ت��وي��ات ق��ري�ب��ة من
�صنع �سالح نووي.
ووف ��ق �صحف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
اجل�م�ع��ة ،ح��ذر اخل�ب�راء �أن طهران
ل��دي �ه��ا م ��ا ي �ك �ف��ي م ��ن اليورانيوم
امل �خ �� �ص��ب ب �ن �� �س �ب��ة  60%لإع � ��ادة
معاجلته وحتويله �إىل وق��ود ل�صنع
قنبلة ن��ووي��ة واح��دة على الأق ��ل ،يف
وق��ت �أع��رب م�ن��دوب الكويت الدائم
لدى الأمم املتحدة عن �أمله مبراعاة
الهواج�س الكويتية واخلليجية حول
االت �ف��اق الإي � ��راين ال �ن��ووي ،م�ؤكداً
م��وق��ف ال �ك��وي��ت ال �ث��اب��ت والرا�سخ
�إزاء ما يتعلق باحلفاظ على الأمن
وال�سلم الدويل وق�ضايا نزع ال�سالح
النووي وعدم انت�شاره.
ا�ستئناف املفاو�ضات
يف ال�سياق� ،أف��ادت �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط”� ،أن “و�سيط االحت ��اد
الأوروب��ي با�شر تبادل الر�سائل بني
ال��وف��دي��ن الإي � ��راين والأم��ري �ك��ي يف
�أح� ��دث ج��ول��ة م��ن امل �ف��او� �ض��ات غري
املبا�شرة الهادفة �إىل �إع��ادة البلدين
�إىل االت �ف��اق ال �ن��ووي ل�ع��ام ،2015

دون �أن ت �ل��وح يف الأف � ��ق م�ؤ�شرات
�إىل ان �ف��راج��ة ��س��ري�ع��ة م ��ع مت�سك
ط �ه��ران ب�شروطها لإجن ��از اجلهود
الدبلوما�سية املتوا�صلة منذ �أكرث
من عام».
وق�ل�ل��ت ك��ل م��ن ط �ه��ران ووا�شنطن
م ��ن اح �ت �م��ال ح � ��دوث ان �ف ��راج ��ة يف
املحادثات التي مت تعليقها يف مار�س
(�آذار) ب�سبب العديد م��ن الق�ضايا
ال �� �ش��ائ �ك��ة .وق� ��ال ب��اق��ري ك �ن��ي على
“تويرت” قبل �أن يتوجه �إىل فيينا
�إن “الكرة يف ملعب الواليات املتحدة
لإنقاذ االتفاق” ،ودعا وا�شنطن �إىل
“�إظهار قدر من الن�ضج والت�صرف
مب�س�ؤولية” ،يف �إ�شارة تدل على عدم
وج ��ود م��رون��ة ت��ذك��ر حل��ل الق�ضايا
ال�شائكة املتبقية.
ويف املقابل� ،شدد املبعوث الأمريكي
روب� ��رت م��ايل ع�ل��ى “ح�سن النية”
ل�ل ��إدارة الأم��ري�ك�ي��ة للم�ضي قدماً
يف امل �ح��ادث��ات ع �ل��ى �أ� �س��ا���س مقرتح

ط �ه��ران ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى �ضمانات
�أم��ري�ك�ي��ة تتعلق ب�ع��دم ان���س�ح��اب �أي
رئي�س �أمريكي من االتفاق النووي،
وك��ذل��ك ��ض�م��ان��ات اق�ت���ص��ادي��ة بعدم
�إعادة فر�ض العقوبات والتحقق من
رف ��ع ال �ع �ق��وب��ات احل��ال �ي��ة .و�إ�ضافة
�إىل ذل��ك ب��رزت عقبة ج��دي��دة �أمام
ال �ت��و� �ص��ل الت� �ف ��اق ،ي�ت�ع�ل��ق بتحقيق
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة يف
 3م��واق��ع �سرية وال�ع�ث��ور على �آثار
اليورانيوم هناك.

م �� �س ��ؤول ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل ��ارج �ي ��ة يف
االحت ��اد الأوروب � ��ي ج��وزي��ب بوريل،
لكنه قال �إن “توقعاتنا حمدودة».
وق �ب��ل �أن ت �ب��د�أ االج �ت �م��اع��ات نقلت
و� �س��ائ��ل �إع� �ل��ام �إي ��ران� �ي ��ة ع ��ن �أح ��د
امل �ف��او� �ض�ي�ن ال �ن��ووي�ي�ن �أن طهران
تتم�سك ب ��إزال��ة ت�صنيف “احلر�س
الثوري” م��ن ال�ق��ائ�م��ة الأمريكية
ل�ل�م�ن�ظ�م��ات الإره ��اب� �ي ��ة ،ف�ي�م��ا قال
م���س��ؤول �إي ��راين �إن ط�ه��ران “�أبدت
مرونة كافية ،والأم��ر م�تروك الآن
(ل�ل��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و بايدن).
ل��دي �ن��ا اق�ت�راح��ات �ن��ا اخل��ا� �ص��ة مثل ال �أ�سرار
رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن احل��ر���س ب�شكل ومن جانبها ،قالت �صحيفة “العرب”
تدريجي” .وق ��ال م���س��ؤول �إي ��راين اللندنية� ،إن “امل�س�ؤولني الإيرانيني
�آخ � ��ر “�إذا ك ��ان ��وا ي ��ري ��دون �إحياء ب��ات��وا يتحدثون الآن ب�صراحة عما
االتفاق ،يتعني على وا�شنطن �ضمان ك��ان��ت ب�لاده��م ق��د �أن�ك��رت��ه ل�سنوات
ف��وائ��د اقت�صادية لإيران” ت�ستمر وهو �أنها قد خ�صبت اليورانيوم �إىل
م�ستويات متكنها من �صنع القنبلة
�إىل ما بعد نهاية والية بايدن.
و�إىل ج��ان��ب ��ش��رط �إب �ع��اد “احلر�س النووية متى �أرادت ذلك».
الثوري” من قائمة الإرهاب ،تطالب و�أ� �ض��اف��ت“ :فيما ي��رى البع�ض �أن

ت���ص��ري�ح��ات ه � ��ؤالء امل �� �س ��ؤول�ين قد
ي�ك��ون ال �ه��دف منها احل���ص��ول على
املزيد من التنازالت الأمريكية ،ف�إن
حمللني يح ّذرون من �أن �إيران ميكن
�أن ت�صل فع ً
ال �إىل نقطة الالعودة
مثلما فعلت ك��وري��ا ال�شمالية قبل
ح � ��وايل  20ع��ام��ا ح�ي�ن ق � ��ررت �أن
ال�سالح النهائي يفوق �أيّ عقوبات
دولية �أخرى” ،بح�سب ال�صحيفة.
وت��رى املحللة يف املجل�س الأوروب ��ي
للعالقات الدولية �إيللي جريامنايه
�أنه من “غري املرجح” التو�صل �إىل
حل �سريع للنزاعات ،لكنها تعتقد �أن
“اخرتاقاً” قد يكون ممكنا .وبغ�ض
النظر عن املبالغة ،ف��إن اللغة متثل
ت�صعيداً لفظياً وا�ضحاً من طهران.
وتابعت ال�صحيفة� ،أنه “اعتباراً من
�آخ��ر �إح���ص��اء ع��ام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،متتلك �إيران خمزونا
من اليورانيوم املخ�صب يبلغ حوايل
 3800كيلوغرام” ،م�ضيفة �أن

“الأمر الأك�ثر �إث��ارة للقلق بالن�سبة
�إىل اخلرباء هو �أن �إيران تعمل الآن
على تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة ت�صل
�إىل  ،60%وه��و م�ستوى مل ت�صل
�إل �ي��ه م��ن ق�ب��ل وي�ق� ّرب�ه��ا �إىل الـ90
 ،”%وحذر اخلرباء �أن “لإيران ما
يكفي من اليورانيوم املخ�صب بن�سبة
 % 60لإع ��ادة معاجلته وحتويله
�إىل وقود ل�صنع قنبلة نووية واحدة
على الأقل».
قنبلة نووية
وب��دوره ،تطرق موقع “احلرة” �إىل
ت�صريحات امل�س�ؤولني الإيرانيني عن
احتماالت �صنع قنبلة نووية ،ونقل
عن وكالة �أ�سو�شيتد بر�س” قولها:
�إن “هذه ال�ت���ص��ري�ح��ات امل �ث�يرة قد
تكون حماولة منهم للح�صول على
مزيد من التنازالت خالل املفاو�ضات
مع الواليات املتحدة دون التخطيط
فعال لل�سعي وراء القنبلة».

وبح�سب املوقع ،كان م�ست�شار املر�شد
الأع�ل��ى الإي ��راين كمال خ��رازي قال
يف وقت �سابق من ال�شهر املا�ضي �إن
�إي��ران متكنت يف غ�ضون �أي��ام قليلة
م ��ن ت�خ���ص�ي��ب ال �ي��وران �ي��وم بن�سبة
ت�صل �إىل  % 60وميكنها ب�سهولة
�إنتاج يورانيوم خم�صب بن�سبة 90
يف املئة ،وهي العتبة الالزمة ل�صنع
القنبلة النووية.
ووف �ق �اً لآخ ��ر الأرق� ��ام ال �� �ص��ادرة عن
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة الذرية،
متتلك �إيران خمزونا من اليورانيوم
امل �خ �� �ص ��ب ي �� �ص ��ل ل �ن �ح ��و 3800
كيلوغرام.
و�أ�شار دبلوما�سيون �إيرانيون ل�سنوات
�إىل �أن الفتوى التي �أ�صدرها املر�شد
الأع�ل��ى علي خامنئي ع��ام ،2003
ملزمة وحرم مبوجبها �إنتاج الأ�سلحة
النووية .لكن مع ذلك تقول الوكالة
�إن م�ث��ل ه��ذه ال�ف�ت��اوى رمب��ا تتغري
يف وق��ت الح��ق ،م�ست�شهدة بفتاوى

نزع ال�سالح النووي
وح ��ول االت �ف��اق ال �ن��ووي االي� ��راين،
�أع��رب م�ن��دوب الكويت ال��دائ��م لدى
الأمم املتحدة ال�سفري طارق البناي،
ع��ن �أم�ل��ه �أن تتم م��راع��اة الهواج�س
ال �ك��وي �ت �ي��ة واخل �ل �ي �ج �ي��ة ح� ��ول هذا
االت� �ف ��اق ،م� ��ؤك ��داً �� �ض ��رورة متابعة
ت �ن �ف �ي��ذ ق � ��رار جم �ل ����س الأم� � ��ن رقم
 2231اخلا�ص بالتحقق والر�صد
يف �إي��ران ،بح�سب ما نقلته �صحيفة
“اجلريدة” الكويتية.
ودع ��ا الأط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة يف االتفاق
النووي الإيراين �إىل العودة لطاولة
امل�ف��او��ض��ات ب�ه��دف ال��و��ص��ول التفاق
التحقق من �سلمية الربنامج النووي
الإي � ��راين يف ط��ري��ق حت�ق�ي��ق الأم ��ن
واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
ودان ب�شدة القيام ب�أي جتارب نووية
ت�ساهم يف تقوي�ض ال�سالمة الب�شرية
و�أي ا�ستفزاز �أو ت�صرف من �ش�أنه �أن
ي���ض��ر ب ��الأم ��ن وال���س�ل��م الدوليني،
م�ؤكداً �أهمية حتقيق عاملية معاهدة
احل�ظ��ر ال���ش��ام��ل ل�ل�ت�ج��ارب النووية
وت�سهيل دخولها حيز النفاذ ب�أقرب
وق� ��ت م ��ن خ�ل��ال ت �� �ص��دي��ق ال� ��دول
ال �ل��ازم � ��ة ،وال � �ت ��ي مل ت �ق��م بذلك
وخ�صو�صاً ال��دول احلائزة الأ�سلحة
النووية.

رو�سيا م�ستعدة لبحث تبادل ال�سجناء مع �أمريكا بيلو�سي :الواليات املتحدة «لن ت�سمح» لل�صني بعزل تايوان
•• مو�سكو-رويرتز

•• طوكيو�-أ ف ب

�أب��دت رو�سيا �أم�س اجلمعة ا�ستعدادها لبحث
عملية تبادل لل�سجناء مع الواليات املتحدة يف
نقا�ش يقت�صر عليهما على نحو غ�ير معلن،
وذلك بعد يوم من �إ�صدار حمكمة رو�سية حكما
بال�سجن ت�سع �سنوات على جنمة ك��رة ال�سلة
الأمريكية بريتني جريرن بتهمة حيازة مواد
خمدرة.
وج��ري�نر حا�صلة على ميدالية ذهبية �أوملبية
مرتني وهي �إح��دى جنمات الرابطة الوطنية
لكرة ال�سلة لل�سيدات.
وقد زجت ق�ضيتها بها يف خالف جيو�سيا�سي
ب�ع��د �أن غ��زت ق ��وات رو��س�ي��ة �أوك��ران �ي��ا يف 24
فرباير �شباط.
وقال وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف
�إن رئ�ي����س رو� �س �ي��ا ف�لادمي�ير ب��وت�ين ونظريه العفو عنها قال �إن �إجراء العفو من�صو�ص عليه فادمي كرا�سيكوف امل�سجون يف �أملانيا �إىل عملية
التبادل املقرتحة.
الأمريكي جو بايدن كانا قد اتفقا يف ال�سابق يف القوانني الرو�سية.
على �ضرورة ا�ستخدام قناة دبلوما�سية ملناق�شة واحل �ك��م ال �� �ص��ادر ع�ل��ى ج��ري�نر وال ��ذي و�صفه و�أج� � ��رت رو� �س �ي��ا وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة عملية
الرئي�س ج��و ب��اي��دن ب��أن��ه “غري مقبول” قد تبادل �سجناء يف �أب��ري��ل ني�سان �شملت مبادلة
عمليات تبادل ال�سجناء املحتملة.
و�أ�ضاف الفروف خالل زيارة لكمبوديا “نحن ميهد الطريق لعملية تبادل لل�سجناء ت�شمل اجلندي ال�سابق مب�شاة البحرية تريفور ريد
م�ستعدون ملناق�شة هذا املو�ضوع ولكن يف �إطار الريا�ضية البالغة من العمر  31عاما وتاجر بالطيار الرو�سي ق�سطنطني يارو�شينكو الذي
القناة التي مت االت�ف��اق عليها ب�ين الرئي�سني �أ�سلحة رو�سيا معروفا يق�ضي عقوبة بال�سجن ك��ان يق�ضي عقوبة بال�سجن مل��دة  20عاما يف
الواليات املتحدة.
ملدة  25عاما يف الواليات املتحدة.
بوتني وبايدن».
وتابع “�إذا قرر الأمريكيون اللجوء مرة �أخرى وقدمت الواليات املتحدة بالفعل عر�ضا و�صفه و�أُل �ق��ي ال�ق�ب����ض ع�ل��ى ج��ري�نر يف  17فرباير
�إىل الدبلوما�سية ال�شعبية ...فهذا �ش�أنهم ،بل بلينكن ب��أن��ه “�سخي” ل�ت��أم�ين �إط�ل�اق �سراح �شباط يف مطار �شريميتييفو يف مو�سكو بتهمة
الأمريكيني املحتجزين يف رو�سيا ومن بينهم حيازة خراطي�ش �سجائر �إلكرتونية حتوي زيت
�أقول م�شكلتهم».
وقال وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن جريرن واجلندي ال�سابق يف م�شاة البحرية بول احل�شي�ش.
وت �ق��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إن ��ه م��ا ك��ان ينبغي
�إن وا�شنطن م�ستعدة للتعامل مع مو�سكو من ويالن.
خالل القنوات الدبلوما�سية القائمة .و�أ�ضاف قال املتحدث با�سم البيت الأبي�ض املعني ب�ش�ؤون اح�ت�ج��ازه��ا و�إن م��و��س�ك��و ا�ستخدمتها كورقة
�أن �إدان ��ة جريرن �سلطت ال�ضوء على احتجاز الأم��ن القومي ج��ون كريبي ،بعد احلكم على م�ساومة �سيا�سية.
رو�سيا اجلائر لها وفاقمت الظلم ال��ذي حلق ج��ري�نر� ،إن ال��والي��ات املتحدة ق��دم��ت لرو�سيا ورف� �� ��ض امل� ��� �س� ��ؤول ��ون ال ��رو� ��س الت�صريحات
الأمريكية قائلني �إن جريرن خالفت القانون
اقرتاحا جادا.
بها.
ول��زم الكرملني ال�صمت �إزاء احتمال حدوث وتابع قائال “نحثهم على قبوله ...كان ينبغي الرو�سي ومن ثم تعني حماكمتها.
تبادل لل�سجناء ،وق��ال �إن عمليات التبادل لو عليهم قبوله عندما ط��رح�ن��اه �أول م��رة قبل وق��ال��ت ج��ري�نر ،التي مت و�صف القنب الطبي
لها يف الواليات املتحدة لتخفيف الآالم الناجمة
�أ�سابيع».
نوق�شت على و�سائل الإعالم فلن تتم �أبدا.
وقال دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني ومل يقدم كريبي مزيدا من التفا�صيل حول عن الإ�صابات املتكررة،
�إنها ارتكبت خط�أ غري مق�صود عندما و�ضعت
“ارتكب الأم��ري �ك �ي��ون ب��ال�ف�ع��ل ه ��ذه الغلطة االقرتاح الأمريكي.
عندما قرروا فج�أة ا�ستخدام دبلوما�سية املنابر و�أفادت م�صادر مطلعة على الأمر لرويرتز ب�أن خراطي�ش ال�سجائر الإلكرتونية يف حقائبها
لت�سوية هذه الق�ضايا ...هذه لي�ست الو�سيلة وا�شنطن عر�ضت ت�سليم تاجر الأ�سلحة الرو�سي �أثناء هرولتها للحاق برحلتها.
و�أقـــــرت بالــــــذنب يف التهــــــم املوجهــــة �إليها
فيكتور بوت مقابل ت�سلم جريرن وويالن.
لت�سويتها».
وام �ت �ن��ع ب�ي���س�ك��وف ع��ن ال�ت�ع�ل�ي��ق ع �ل��ى احلكم وق��ال م�صدر مطلع على الإج ��راءات لرويرتز لكنها �أك��دت �أن�ه��ا مل تتعمد خمالفة القانون
ال�صادر على جريرن ،وح�ين �سئل عن �إمكانية �إن رو�سيا حاولت �إ�ضافة مواطنها املدان بالقتل الرو�سي.

بعد زيارتها �إىل تايوان التي �أثارت غ�ضب بكني،
�أك��دت رئي�سة جمل�س ال�ن��واب الأم�يرك��ي نان�سي
بيلو�سي يف طوكيو املحطة الأخ�ي�رة يف جولتها
الآ��س�ي��وي��ة� ،أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة “لن ت�سمح”
لل�صني بعزل اجلزيرة.
وتعترب ال�صني اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي
ويبلغ ع��دد �سكانها  23مليون ن�سمة ج��زءا ال
ي �ت �ج��ز�أ م��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا .وق ��د ردت ع�ل��ى الزيارة
بتدريبات ع�سكرية وا�سعة غ�ير م�سبوقة حول
اجلزيرة ،ال �سيما �إط�لاق �صواريخ بال�ستية كان
ميكن �أن ي�سقط بع�ضها يف املنطقة.
ومل تعلق بيلو�سي ( 82عاما) على املناروات ب�شكل
مبا�شر لكنها �أك��دت �أن ال�سيا�سيني الأمريكيني
يجب �أن يتمكنوا من ال�سفر �إىل تايوان بحرية.
وق��ال��ت امل���س��ؤول��ة الأم�يرك�ي��ة يف م��ؤمت��ر �صحايف
يف ط��وك�ي��و اجل�م�ع��ة �أن �ه��م “قد ي �ح��اول��ون عزل
تايوان عن الزيارات �أو امل�شاركة يف �أماكن �أخرى،
لكنهم لن يعزلوا تايوان عرب منعنا من ال�سفر
�إىل هناك».وبعدما �أ��ش��ارت �إىل �أن بكني رف�ضت
يف الربيع اال�ستجابة ل��دع��وة ال��والي��ات املتحدة
ال�سماح مب�شاركة ت��اي��وان يف االجتماع ال�سنوي
ملنظمة ال�صحة العاملية ،قالت “لن يعزلوا تايوان
عرب منعنا من الذهاب �إىل هناك».
و�أ�ضافت “قمنا بزيارات على م�ستوى عال ولن
ن�سمح لهم بعزل تايوان” ،م�شددة على �أنهم “ال
ميلكون قرار حتديد حتركاتنا».
وو�صفت اجلزيرة الدميوقراطية ب�أنها “واحدة
من �أك�ثر ال��دول حرية يف العامل” ،م�ؤكدة �أنها
“فخورة” بعملها ع�ل��ى ك���ش��ف م �� �ص��ادر القلق
املتعلقة بال�صني القارية ،من االنتهاكات التجارية
املفرت�ضة �إىل انت�شار الأ�سلحة وانتهاكات حقوق
الإن�سان.
و�صلت ال�سيا�سية الأمريكية اخلمي�س من كوريا
اجلنوبية احلليفة الرئي�سية الأخ��رى للواليات
املتحدة .وقد زارت احل��دود مع كوريا ال�شمالية
التي متتلك �سالحا نوويا.
وهذه هي املرة الأوىل التي تزور بيلو�سي اليابان
منذ  .2015وقد التقت �صباح اجلمعة برئي�س
ال� ��وزراء ف��وم�ي��و كي�شيدا ال ��ذي ق��ال �إن اليابان
“دعت �إىل �إلغاء التدريبات الع�سكرية فورا».
و�أجرت بيلو�سي حمادثات �أي�ضا مع رئي�س جمل�س

ال�ن��واب الياباين هريويوكي هو�سودا ويفرت�ض
�أن تلتقي ع��ددا من �أف��راد ال�ق��وات الأمريكية يف
اليابان.
رجحت طوكيو �سقوط �صواريخ بال�ستية �صينية
يف املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لليابان وقالت
�إن �أربعة �صواريخ حلقت فوق جزيرة تايوان.
متتد املنطقة االقت�صادية اخلال�صة مل�سافة 200
ميل بحري عن �ساحل اليابان خارج حدود مياهها
الإقليمية.
ودان كي�شيدا �إط�ل�اق ال���ص��واري��خ وو��ص�ف��ه ب�أنه
“م�شكلة خ �ط�ي�رة ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى �أم �ن �ن��ا القومي
و�سالمة مواطنينا».
وت�ق��ع �أج� ��زاء م��ن منطقة �أوك �ي �ن��اوا ال��واق�ع��ة يف
�أق�صى جنوب اليابان بالقرب من تايوان وكذلك
اجل ��زر ال���ص�غ�يرة ال �ت��ي ت�شكل م��و� �ض��وع خالف
طويل الأمد بني طوكيو وبكني.
ويف �أي��ار/م��اي��و �أث ��ار الرئي�س ج��و ب��اي��دن غ�ضب
بكني �أي�ضا خ�لال زي��ارة لليابان ،عندما ق��ال �إن
القوات الأمريكية �ستدافع عن تايوان ع�سكريا �إذا
حاولت ال�صني ال�سيطرة على اجلزيرة بالقوة.
لكن ب��اي��دن وامل�س�ؤولني املرافقني ل��ه �أ��ص��روا يف
ذلك الوقت على �أن نهجهم املتبع منذ عقود جتاه
تايوان مل يتغري .فمنذ  1979تعرتف وا�شنطن
بحكومة �صينية واح��دة فقط هي حكومة بكني
بينما توا�صل تقدمي الدعم لل�سلطات التايوانية،
ال �سيما عرب بيعها كميات كبرية من الأ�سلحة.
وق��ال��ت بيلو�سي “قلنا م�ن��ذ البداية” �إن هذه

اجلولة “ال تهدف �إىل تغيري الو�ضع القائم هنا
يف �آ�سيا� ،أو تغيري الو�ضع القائم يف تايوان».
و�أ��ض��اف��ت �أن زي��ارت�ه��ا للجزيرة “تتعلق بقانون
ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع تايوان” ال � ��ذي �� �ص ��وت عليه
ال�ك��ون�غ��ر���س يف  1979وي�ح�ك��م ال �ع�لاق��ات بني
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وت��اي��وان وك��ذل��ك “ال�سيا�سة
بني الواليات املتحدة وال�صني وبكل الت�شريعات
واالتفاقات التي �أر�ست طبيعة عالقتنا».
وا�ضافت �أن “الأمر يتعلق باالحتفاء بتايوان ملا
هي عليه من دميوقراطية عظيمة مع اقت�صاد
مزدهر وم��ع اح�ترام لكل �سكانها” وب”�إحالل
ال�سالم يف م�ضيق تايوان وبجعل الو�ضع القائم
ي�سود».
وح ��ول ال �ع�لاق��ات ال�صينية الأم�ي�رك �ي��ة ،قالت
بيلو�سي �إن الواليات املتحدة تريد �إيجاد “�أر�ضية
م�شرتكة” مع ال�صني ب�ش�أن ع��دد من الق�ضايا
من حقوق الإن�سان �إىل تغري املناخ.
و�أ�ضاف “مرة �أخ��رى ،ال تتعلق زيارتنا بتحديد
ما هي العالقة بني ال��والي��ات املتحدة وال�صني.
�إن��ه حتد �أك�بر بكثري و�أط��ول �أم��دا ويجب علينا
�أن ندرك �أنه يتعني علينا العمل معا يف جماالت
معينة».وقال تيت�سو كوتاين الأ�ستاذ يف جامعة
ميكاي وزم�ي��ل كبري يف معهد ال�ي��اب��ان لل�ش�ؤون
الدولية� ،إن التدريبات ال�صينية ميكن �أن متنح
اجلمهور الياباين ر�ؤي��ة “�أكرث واقعية” لقدرة
طوكيو الدفاعية مقارنة ببكني التي عززت قوتها
الع�سكرية ب�شكل ثابت.
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�سباق مع الزمن لإنقاذ  10عمال عالقني داخل منجم يف املك�سيك
•• اغويتا�-أ ف ب

عمل ع���ش��رات عنا�صر الإن �ق��اذ على حت��ري��ر ع�شرة
عمال علقوا يف منجم فحم غمرته مياه الفي�ضانات
�شمال املك�سيك ،حيث يرتقب �أهاليهم التطورات مع
مرور � 24ساعة على انهيار املنجم.
وم��ع ح�ل��ول ال�ل�ي��ل يف والي ��ة ك��واوي�ل�ا ،ب�ك��ى �أق ��ارب
العمال العالقني ووا� �س��وا بع�ضهم بع�ضا ،يف وقت
تت�ضاءل ف��ر���ص العثور على ن��اج�ين م��ع ك��ل �ساعة
متر.
وقالت �أجنيليكا موتيلونغو التي بدا عليها احلزن

12

والتعب “ما ن��ري��ده ه��و انت�شال اجلثث” ،قبل �أن
تعرب جم��ددا عن �أملها يف �إمكانية �إن�ق��اذ �شقيقها
خاميي .و�أ�ضافت “يجب �أن يكون لدينا �إميان ب�أنهم
على قيد احلياة».وانت�شر جنود وعنا�صر الطوارئ
وكالب الإنقاذ يف منطقة املنجم يف �أغويتا التابعة
لبلدية �سابينا�س ،ا�ستجابة لآخر كارثة من نوعها
ت�ضرب �أهم منطقة منتجة للفحم يف املك�سيك.وقال
الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور
لل�صحافيني يف مك�سيكو “ما �أري��ده م��ن ك��ل قلبي
ه��و �أن ننقذ ع�م��ال امل�ن�ج��م ..علينا �أال نفقد الثقة
والأم��ل».وجن��ح خم�سة عمال يف النجاة بعد حادث

االن�ه�ي��ار الأرب �ع��اء ون�ق�ل��وا �إىل امل�ست�شفى ،وف��ق ما
�أف��ادت املن�سقة الوطنية لأجهزة الدفاع املدين لورا
فيالزكيز ،م�ضيفة �أن اثنني منهم غادرا امل�ست�شفى.
وقالت �إن “الوقت حا�سم يف هذه احلالة».
وذك��رت ال�سلطات ب��أن عمق مداخل املنجم الثالثة
يبلغ  60م�ترا و�أن م�ستوى م�ي��اه الفي�ضانات يف
الداخل بلغ  34مرتا�.أقرت فايالزكري ب�أن الو�ضع
“معقد”.و�أ�ضافت �أن ال�سلطات حتقق تقدما مع
ذل��ك وت�ضخ امل�ي��اه “لإنقاذ ال�ع�م��ال يف �أ� �س��رع وقت
ممكن».و�أر�سل حواىل  230جنديا وعنا�صر �آخرين
يف احلكومة �إىل املوقع ،على بعد حواىل  1130كلم

�شمال مك�سيكو ،وفق ما �أعلنت وزارة الدفاع.
وا�ستخدمت عدة م�ضخات للتعامل مع الفي�ضان،
ل�ك��ن ل��وب�ي��ز �أوب� � ��رادور ح��ث وك��ال��ة امل �ي��اه الوطنية
على �إر�سال مزيد من املعدات.وقال خو�سيه لوي�س
�أمايا الذي كان قريبه من بني العالقني لتلفزيون
“ميلينيو” “للأ�سف ،ال يوجد �أمل كبري».وحتدّث
اخلرباء و�أقارب العمال عن مهنة حمفوفة باملخاطر
يزاولها ه�ؤالء تتم ّثل با�ستخراج الفحم من مناجم
حيث تعد معايري ال�سالمة مرتاخية.
وق��ال��ت بال�سا ماريبيل ن��اف��ارو ال�ت��ي عمل قريبها
��س�يرج�ي��و ك� ��روز يف ا� �س �ت �خ��راج ال�ف�ح��م ع�ل��ى مدى

�سنوات لإعالة ابنتيه “هناك دائما انعدام �أم��ن يف
الوظيفة ..وخطورة».
و�أكدت ب�أن ما زال لديها الأمل يف �أن تراه على قيد
احلياة “لأننا نثق باهلل».
وتفتقر املناجم امل�ستغلة ب�شكل ع�شوائي على غرار
ذاك ال ��ذي ان �ه��ار �إىل ت �ع��زي��زات خ��ر��س��ان�ي��ة حتمي
ال �ع �م��ال م ��ن االن� �ه� �ي ��ارات ،وف ��ق م ��ا �أو�� �ض ��ح خبري
الهند�سة غيريمو �إغلي�سيا�س.
وق��ال لإذاع��ة حملية �إن العمال “يحفرون مدخال
يبلغ حميطه مرتين ويوا�صلون احلفر �إىل حني
الو�صول �إىل طبقة �صغرية من الفحم».

جي�ش الرب يدقّ ناقو�س اخلطر

تدن تعليمي � ...أزمة جتنيد للجي�ش الأمريكي
بدانة،
ٍّ
للوفاء مبعايري التوظيف
بر الواليات
بتاريخ  20يوليو ،دق جي�ش ّ
•• الفجر -خرية ال�شيباين
عدد
على
العثور
�سام
العم
إمكان
�
ب
يعد
مل
مو�ضحا �أنه يواجه
اخلطر،
ناقو�س
املتحدة
ً
حت��د يف جم��ال االنتداب” منذ
��اف من الأمريكيني امل�ستعدين الرت��داء “�أكرب
عدد املجندين �آخذ يف الرتاجع يف �صفوف ك ٍ
ٍ
اجلي�ش .من بني احللول :التدريب امل�سبق ال��زي الر�سمي وحمل ال�سالح .يف مذكرة التخلي عن التجنيد االلزامي عام ،1973

جنود �أمريكيون ي�صلون �إىل قندهار� ،أفغان�ستان� 27 ،أكتوبر 2014

عنا�صر الكتيبة الأوىل ،الفوج التا�سع للجي�ش الأمريكي يفرغون حمولة دبابات يف ليتوانيا
ك�ي��ف و��ص��ل �أق ��وى جي�ش يف ال �ع��امل �إىل
ه ��ذا ال��و� �ض��ع؟ �أو ًال ،ت���ش�ير ال��درا� �س��ة �إىل
اال� �ض �ط��راب��ات ال �ت��ي ��س� ّب�ب�ه��ا وب ��اء ك��وف�ي��د-
 19يف �سوق العمل .يف الواقع ،ال�صعوبات
التي يواجهها القطاع اخلا�ص يف االنتداب كوفيد 19-يف “انخفا�ض امل�ستويني
حال ًيا تدفع ال��روات��ب نحو االعلى وجتعل ،الأك��ادمي��ي والبدين” .و�أ��ش��ار اجلي�ش �إىل
ب��امل �ق��ارن��ة� ،أج ��ور اخل��دم��ة ال�ع���س�ك��ري��ة �أقل انخفا�ض نتائج اختبار التقييم بن�سبة 9
�إث ��ارة ل�لاه�ت�م��ام .وي�ضيف ال�ب�ن�ت��اغ��ون� ،أن ب��امل��ائ��ة .وت �ق��در �أن  23ب��امل��ائ��ة ف�ق��ط من
عمليات احل�ج��ر ال�صحي امل�ت�ك��ررة ق ّل�صت الأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم بني 17
عملية االت�صال بني امل�شرفني عن التجنيد
واجلمهور امل�ستهدف يف املعاهد.
ك�م��ا ت�سبّبت ال� ��دورات ع��ن ب�ع��د ملكافحة

بعد حرب فيتنام .وحذر من �أنه قد يواجه
عجزا ق��دره � 31أل��ف جندي العام املقبل
مقارنة بالهدف املر�سوم -ح���وايل 476
�ألفا.

 قد يواجه اجلي�ش الأمريكي عجز ًا قدره � 31ألف جندي العام املقبلو 24عامًا ي�ستوفون معايري التوظيف (عدم
وج ��ود م�شاكل �صحية وت��اري��خ �إجرامي)،
مقارنة بـ  29باملائة عام  .2015وال�سبب،
زي ��ادة ال�سمنة ب�ين ال���ش�ب��اب الأمريكيني.
ي�ضاف �إىل ذل��ك انخفا�ض احل��اف��ز :ن�سبة

ال�شباب ال��ذي��ن يخططون للخدمة ه��ي 9
باملائة فقط ( 13باملائة قبل اجلائحة).
للو�صول �إىل ح�ص�ص التجنيد ،ي�ضاعف
اجلي�ش الإج� ��راءات التحفيزية .ميكن �أن
ت�صل مكاف�آت التجنيد �إىل � 50ألف دوالر.

وميكن �أن ي�ضاف �إىل ذل��ك مكاف�أة قدرها
� 35أل��ف دوالر للمجندين الذين يبد�ؤون
تدريبهم يف غ�ضون  45ي��و ًم��ا م��ن توقيع
عقد العمل .وكدليل على �أن ذع ًرا ما يكت�سح
ال��دوائ��ر العليا� ،أع�ل��ن البنتاغون يف نهاية

يونيو �أن �شهادة الثانوية العامة لن تكون
�ضرورية بعد الآن ملتابعة دورة تدريبية ...
قبل الرتاجع عن هذا القرار.
م�ص ّمما على احلفاظ على م�ستوى معني
م��ن امل�ت�ط�ل�ب��ات ،وج ��د اجل�ي����ش ح �ل� ً
ا :فتح

 ّخفف اجلي�ش �سيا�سته ب�ش�أن و�شم اجل�سد ،الذي �أ�صبح ً
ممكنا الآن على الرقبة واليدين

اليابان يف اخلط الأمامي للتوتر الأمريكي ال�صيني ب�ش�أن تايوان
•• طوكيو�-أ ف ب

وج ��دت ال�ي��اب��ان نف�سها يف خ��ط امل��واج�ه��ة الأول
يف ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،حليفتها
املقربة ،وال�صني� ،شريكها التجاري الأول ،ب�ش�أن
تايوان ،فكررت الدعوات �إىل “الوقف الفوري”
للمناورات الع�سكرية ال�صينية.
و��ص��رح رئي�س ال ��وزراء الياباين فوميو كي�شيدا
اجل �م �ع��ة �أن �إط �ل��اق ب �ك�ين � �ص��واري��خ بال�ستية
يف حم �ي��ط ت ��اي ��وان ��س�ق��ط ب�ع���ض�ه��ا يف املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة لليابان ،يطرح “م�شكلة
خ� �ط ��رة ت � ��ؤث� ��ر يف �أم� �ن� �ن ��ا ال� �ق ��وم ��ي و�سالمة
مواطنينا”.
و�أ� �ض��اف كي�شيدا ب�ع��د ل�ق��اء م��ع رئي�سة جمل�س
ال �ن��واب الأم�يرك��ي نان�سي بيلو�سي “ندعو �إىل
الوقف الفوري للمناورات الع�سكرية” ال�صينية
التي بد�أت اخلمي�س وتتوا�صل حتى الأحد.
و�أكد �أن وا�شنطن وطوكيو “�ستوا�صالن التن�سيق
ال��وث�ي��ق ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال���س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف
م�ضيق تايوان”.
�أثارت بيلو�سي ( 82عاما) التي تقوم ب�أول زيارة
�إىل اليابان منذ  ،2015غ�ضب بكني بقيامها
الثالثاء والأرب�ع��اء بزيارة �إىل ت��اي��وان ،اجلزيرة
ذات احلكم الذاتي التي تعتربها ال�صني جزءا ال
يتجز�أ من �أرا�ضيها.
وبا�شرت ال�صني مناورات ع�سكرية غري م�سبوقة
النطاق يف حميط اجلزيرة وا�ستخدمت طائرات
وم��روح�ي��ات قتالية و�أط�ل�ق��ت ��ص��واري��خ بال�ستية
حلق بع�ضها فوق تايوان و�سقطت للمرة الأوىل
يف منطقة اليابان االقت�صادية اخلال�صة ،وفق
وزارة الدفاع اليابانية.
كذلك دع��ا وزي��ر اخلارجية الياباين يو�شيما�سا
ه �ي��ا� �ش��ي �إىل “الوقف الفوري” للمناورات
ال�صينية ،متحدثا من بنوم بنه حيث �شارك يف
اجتماع لرابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان).
و�أك ��د �أن “�أعمال ال���ص�ين ل�ه��ا ه��ذه امل ��رة وط�أة
خطرية على ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة”.

ت��دري��ب م�سبق مل��دة  90ي��و ًم��ا للمجندين
القادرين على �أن يكونوا م�ؤهلني للخدمة،
لكنهم ما زال��وا يعانون من زي��ادة ال��وزن �أو
ف�شلوا يف اجتياز اخ�ت�ب��ارات الت�أهيل .وقد
ب��د�أ �أي��ً��ض��ا يف تخفيف �سيا�سته ب�ش�أن و�شم
اجل�سد ،الذي �أ�صبح ممك ًنا الآن على الرقبة
واليدين .يف ال�سابق ،كان يجب �أن يقت�صر
الأم� ��ر ع�ل��ى �أج � ��زاء اجل���س��م ال �ت��ي يغطيها
الزي الر�سمي ...نعم بد�أ رقباء التجنيد يف
ال�سماح بالو�شم العلني...
-----------------------------عن الك�سربي�س

م�ساعد لأردوغان :ال
ميكن �إنهاء احلرب يف
�أوكرانيا بتجاهل رو�سيا
•• �أنقرة-رويرتز

من جانبه� ،أكد وزير الدفاع الياباين نابوو كي�شي
�أن ال�ت��دري�ب��ات تنطوي على “تهديد بالغ” ال
�سيما و�أن بع�ض جزر حمافظة �أوكيناوا يف �أق�صى
جنوب ال�ي��اب��ان تبعد ح��واىل مئة كلم فقط عن
تايوان.
واف��اد كي�شي �أن ال�صني �أطلقت ت�سعة �صواريخ
�سقطت خم�سة منها �إىل ج�ن��وب غ��رب جزيرة
هاتريوما اليابانية.
ويف طوكيو� ،أك��دت بيلو�سي اجلمعة �أن جولتها
الآ�سيوية “ال تهدف �إىل تغيري الو�ضع القائم”
غ�ير �أن وا��ش�ن�ط��ن “لن ت�سمح” لل�صني بعزل
تايوان.
وق��ال ال�ن��اط��ق با�سم البيت الأب�ي����ض يف امل�سائل
الإ�سرتاتيجية جون كريبي لل�صحافيني “اختارت
ال�صني املبالغة يف رد فعلها وا�ستخدام زيارة رئي�سة
جمل�س النواب ذريعة لزيادة �أن�شطتها الع�سكرية
اال�ستفزازية يف م�ضيق تايوان ويف حميطه”.
وح��ذر ب ��أن حاملة ال�ط��ائ��رات الأم�يرك�ي��ة ي��و �إ�س
�إ�س ريغان �ستوا�صل “مراقبة” حميط اجلزيرة،
معلنا �إرج��اء اختبار ل�صاروخ عابر للقارات لعدم
الت�سبب بتفاقم الأزمة.
لكن ال�ت��وت��ر مل ي�تراج��ع اجلمعة و�أك ��دت وزارة

الدفاع التايوانية �أن “طائرات و�سفنا حربية”
�صينية ع�ب�رت “اخلط الأو�سط” ال ��ذي مير
رب
عرب م�ضيق تايوان ويف�صل بني اجلزيرة وال ّ
ال�صيني.
وك��ان الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أث��ار ا�ستياء
ب�ك�ين خ�ل�ال زي� ��ارة �إىل ال �ي��اب��ان يف �أيار/مايو،
ب�ت��أك�ي��ده �أن وا��ش�ن�ط��ن ق��د ت��داف��ع ع�سكريا عن
تايوان يف حال تعر�ضها الجتياح �صيني.
وحتى قبل هذه الأزمة اجلديدة� ،أعرب م�س�ؤولون
يف احل � ��زب ال �ل �ي�ب�رايل ال ��دمي ��وق ��راط ��ي (ميني
قومي) احلاكم يف اليابان عن ت�أييدهم م�ضاعفة
امليزانية الوطنية الدفاعية لت�صل �إىل  2%من
�إجمايل الناجت املحلي ،على خلفية خماوف حيال
احلرب يف �أوكرانيا والتوتر حول تايوان.
ومينع الد�ستور ال�سلمي ال��ذي اعتمدته اليابان
ب �ع��د احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة حت��ت االحتالل
الأم�يرك��ي للبالد ،ام�ت�لاك جي�ش فعلي وتبقى
ا�ستثمارات اليابان الع�سكرية حم�صورة مبدئيا
يف الو�سائل الدفاعية.
ومت �ل��ك ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق��واع��د ع���س�ك��ري��ة يف
ال�ي��اب��ان ح�ي��ث تن�شر ح ��واىل � 55أل ��ف ع�سكري
�أمريكي معظمهم يف �أوكيناوا.

ق��ال �أح ��د ك�ب��ار م���س��اع��دي الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان �أم�س
اجل �م �ع��ة �إن امل �ج �ت �م��ع ال � � ��دويل ال
ميكنه �إنهاء احلرب يف �أوكرانيا عرب
جتاهل مو�سكو ،يف ت�صريحات ت�أتي
بالتزامن مع توجه الرئي�س الرتكي
�إىل رو�سيا للقاء نظريه فالدميري
بوتني.
وي�أتي االجتماع بعد �أقل من ثالثة
�أ�سابيع على �إجرائهما حمادثات يف
طهران و�أي�ضا بعد �أن �ساعدت تركيا
يف ال �ت��و� �س��ط يف ات �ف��اق ال�ستئناف
� � � �ص � ��ادرات احل � �ب� ��وب م� ��ن امل ��وان ��ئ
الأوك ��ران� �ي ��ة ع �ل��ى ال �ب �ح��ر الأ� �س ��ود
وال�ت��ي ك��ان��ت تعطلت ب�سبب الغزو
الرو�سي.وقال مدير دائرة االت�صال
يف ال��رئ��ا��س��ة ال�ترك�ي��ة ف�خ��ر الدين
�ألتون �إن االتفاق ي�شهد على جناح
جهود تركيا الع�ضو يف حلف �شمال
الأط �ل �� �س��ي وك��ذل��ك الدبلوما�سية
امل �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن ال��زع �ي �م�ين ،منتقدا
الدور الذي تلعبه دول �أخرى.
و�أ�ضاف �ألتون لرويرتز “احلقيقة
هي �أن بع�ض �أ�صدقائنا ال يريدون
�إن�ه��اء احل��رب� .إن�ه��م ي��ذرف��ون دموع
التما�سيح” .و�أ�شار �إىل �أن البع�ض
ي �ح��اول��ون ب���ش�ك��ل ن���ش��ط تقوي�ض
اجل� �ه ��ود ال�ت�رك �ي��ة دون الإف�صاح
ع�م��ن ي�ق���ص��ده��م.وت��اب��ع ق��ائ�لا “ال
مي�ك��ن للمجتمع ال ��دويل �أن ينهي
احل� ��رب يف �أوك ��ران� �ي ��ا ع�ب�ر جتاهل
رو�سيا .يجب �أن ت�سود الدبلوما�سية
وال�سالم».

كوريا ال�شمالية «متهد الطريق» ملزيد من التجارب النووية
•• الأمم املتحدة-رويرتز

�أج��رت كوريا ال�شمالية ا�ستعدادات لإج��راء جتربة نووية
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من هذا العام ،وذلك بح�سب
مقتطف م��ن تقرير ��س��ري لل��أمم امل�ت�ح��دة اطلعت عليه
رويرتز .و�أبلغ مراقبون م�ستقلون للعقوبات جلنة عقوبات
كوريا ال�شمالية التابعة ملجل�س الأمن الدويل ب�أن “عمال
يف م��وق��ع ب��اجن��ي ري ل�ل�ت�ج��ارب ال �ن��ووي��ة مي�ه��د الطريق
لتجارب نووية �إ�ضافية لتطوير �أ�سلحة نووية».
وكتب املراقبون �أن “جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية
وا�صلت تطوير قدرتها على �إنتاج املواد االن�شطارية يف موقع
يوجنبيون” .ويوجنبيون هي املن�ش�أة النووية الرئي�سية يف
كوريا ال�شمالية ،وت�شغل �أول مفاعالتها النووية.ومل ترد
بعثة بيوجنياجن لدى الأمم املتحدة يف نيويورك بعد على
طلب للتعليق على تقرير املنظمة.
وحت��ذر ال��والي��ات املتحدة منذ وق��ت طويل م��ن �أن كوريا
ال�شمالية م�ستعدة لإج��راء جتربة ن��ووي��ة �سابعة وتقول
�إنها �ست�ضغط مرة �أخرى من �أجل ت�شديد عقوبات الأمم
امل�ت�ح��دة عليها �إذا ن�ف��ذت ال�ت�ج��ري��ة.وق��ال م��راق�ب��و الأمم
املتحدة �أي�ضا �إن التحقيقات �أظ�ه��رت �أن بيوجنياجن هي
امل���س��ؤول��ة ع��ن �سرقة �أ��ص��ول م�شفرة مب�ئ��ات امل�لاي�ين من
الدوالرات يف عملية اخرتاق �إلكرتوين كبرية واحدة على
الأقل .وكان املراقبون قد اتهموا كوريا ال�شمالية يف وقت
�سابق بتنفيذ هجمات �إلكرتونية لتمويل براجمها النووية

وال�صاروخية.
وك �ت��ب امل��راق �ب��ون �أن ب�ي��وجن�ي��اجن م�ستمرة يف “�أن�شطة
�سيربانية �أخ��رى تركز على �سرقة املعلومات و�سبل �أكرث
تقليدية للح�صول على املعلومات وامل��واد الق ّيمة لربامج
جمهورية ك��وري��ا ال�شعبية الدميقراطية امل�ح�ظ��ورة ،مبا
ي�شمل �أ�سلحة الدمار ال�شامل».
ويحظر جمل�س الأم��ن التابع ل�ل�أمم املتحدة على كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة م�ن��ذ � �س �ن��وات �إج � ��راء جت ��ارب ن��ووي��ة و�إط�ل�اق
�صواريخ بالي�ستية ،و�شدد العقوبات عليها على مر ال�سنني
حماوال قطع التمويل عن تلك الربامج.
وق� ��ال امل ��راق �ب ��ون “�أجرت ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ال�شعبية
الدميقراطية ا��س�ت�ع��دادات يف موقعها للتجارب النووية
لكنها مل تخترب قنبلة نووية .وا�صلت البالد يف الن�صف
الأول من عام  2022ت�سريع براجمها ال�صاروخية (الذي
بد�أ يف �سبتمرب .»)2021
وقالوا �إن كوريا ال�شمالية �أطلقت � 31صاروخا جتمع بني
تقنيات التوجيه وال�صواريخ البالي�ستية ،مبا �شمل �ستة
اختبارات ل�صواريخ عابرة للقارات و�صاروخني و�صفتهما
�صراحة ب�أنهما �سالحان بالي�ستيان.
و�أ�ضاف املراقبون �أن كوريا ال�شمالية وا�صلت واردات النفط
و�صادرات الفحم غري امل�شروعة متجنبة العقوبات.
و�أ�شاروا �إىل �أنه على الرغم من �صعوبة �إجراء تقييم دقيق،
ف�إنه “ما من �شك تقريبا يف �أن عقوبات الأمم املتحدة قد
�أثرت دون ق�صد على الو�ضع الإن�ساين” هناك.
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�إثيوبيا «م�ستاءة» من موقف املبعوثني الأمريكي والأوروبي
•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

�أع��رب��ت احلكومة الإث�ي��وب�ي��ة ع��ن “ا�ستيائها” من
املبعوثني اخلا�صني الأم�يرك��ي والأوروب ��ي اللذين
ع ��ادا �إىل ت�ي�غ��راي ،م�ع�ت�برة �أن�ه�م��ا تبنيا ال�شروط
امل�سبقة ملفاو�ضات ال�سالم التي و�ضعها املتمردون يف
املنطقة بدال من دفعهم �إىل التفاو�ض.
منذ ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر  2020ي��دور نزاع
م�سلح ب�ين احلكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة
حت��ري��ر ��ش�ع��ب ت �ي �غ��راي .وي ��ؤك ��د اجل��ان �ب��ان �أنهما
م�ستعدان منذ ع��دة �أ�سابيع لبدء املفاو�ضات لكن

مل يتحقق �أي تقدم بعد.وخالل زيارة �إىل �إثيوبيا،
توجه املبعوثان اخلا�صان للواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب � ��ي ل�ل�ق��رن الأف��ري �ق��ي ،م��اي��ك ه��ام��ر و�أنيت
وي�ب�ر� ،إىل ميكيلي عا�صمة ت�ي�غ��راي ال�ث�لاث��اء مع
�سفراء �أوروب�ي�ين“ ،للت�شجيع على بدء حمادثات”
بني احلكومة وجبهة حترير �شعب تيغراي “برعاية
االحت��اد الإفريقي».وكتب ر�ضوان ح�سني م�ست�شار
الأمن القومي لرئي�س الوزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد،
يف ت �غ��ري��دة اخل�م�ي����س �أن ع�ن��د ع��ودت �ه��م “حتدثت
م��ع ف��ري��ق ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين و�أع ��رب ��ت ع��ن ا�ستياء
احلكومة».

وق��ال �إن الدبلوما�سيني “مل ي�ضغطوا م��ن �أجل
ال �ت��زام ق��اط��ع مب�ح��ادث��ات ��س�لام وف���ض�ل��وا ممار�سة
لعبة التهدئة وال�شروط امل�سبقة التي طالبت بها”
�سلطات املتمردين يف تيغراي.
وكان املبعوثان اخلا�صان دعوا يف بيان م�شرتك �إىل
�إع��ادة اخلدمات الأ�سا�سية (الكهرباء واالت�صاالت
وامل���ص��ارف) ال�ت��ي ح��رم��ت ت�ي�غ��راي منها منذ �أكرث
من عام ورفع القيود احلكومية على نقل “الأموال
وال��وق��ود والأ�سمدة” وكذلك “�إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية بال حدود” �إىل املنطقة.
وقال ر�ضوان “فيما يتعلق باعادة اخلدمات� ،أكدت

احلكومة من جديد موقفها و�شددت على ال�شروط
الأ�سا�سية� ،أي �إيجاد الظروف املواتية ومظاهر �سالم
لبدء امل�ح��ادث��ات».وق��ال ر��ض��وان �إن بيان املبعوثني
اخلا�صني “يكرر حكاية �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية
بال حدود ،وهي م�س�ألة ُح�سمت منذ فرتة طويلة:
ال يوجد حد لعدد الرحالت اجلوية وال على عدد
ال�شاحنات ال�ت��ي تنقل امل���س��اع��دات ومت ح��ل ق�ضية
الوقود يف نهاية متوز/يوليو».مع ذلك �أكدت الأمم
امل�ت�ح��دة �أن “نق�ص ال�سيولة وال��وق��ود يف تيغراي
ي�ضر ب�شكل خطري بتوزيع الغذاء” على ماليني
الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل م�ساعدات غذائية.

�أ�سرتاليا تدين مناورات ال�صني يف تايوان

•• �سيدين�-أ ف ب

ن��ددت �أ�سرتاليا ب��إط�لاق ال�صني ��ص��واري��خ بال�ستية ب�اتجّ ��اه امل�ي��اه املحيطة
بتايوان �أم�س اجلمعة ،وو�صفت املناورات الع�سكرية يف حميط اجلزيرة ب�أنها
“مبالغ فيها ومزعزعة لال�ستقرار».
وقالت وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية بيني وونغ يف بيان �إن “�أ�سرتاليا ت�شعر
بقلق عميق حيال �إط�لاق ال�صني �صواريخ بال�ستية باجتاه املياه املحيطة
ب�ساحل تايوان».ودعت �إىل “�ضبط النف�س وخف�ض الت�صعيد” ،م�شرية �إىل
�أنها �أعربت عن قلقها لنظريها ال�صيني.وقالت �إن امل�ن��اورات “مبالغ فيها
ومزعزعة لال�ستقرار».
وتابعت “ت�شاطر �أ�سرتاليا املنطقة املخاوف حيال هذا الن�شاط الع�سكري
املت�صاعد ،وخ�صو�صا من خطر �أي خطوة غري حم�سوبة».

�سجال عراقي وا�سع بني م�ؤيد ومعار�ض

انتخابات العراق املبكرة ..خمرج من الأزمة �أم �إعادة �إنتاج لها؟
•• بغداد-وكاالت

جاءت مطالبة زعيم التيار ال�صدري
يف ال �ع��راق مقتدى ال���ص��در �أول �أول
�أم ����س الأرب� �ع ��اء لأن �� �ص��اره مبوا�صلة
اع �ت �� �ص ��ام �ه ��م يف جم �ل �� ��س ال � �ن� ��واب
ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ ��داد� ،إىل ح�ي�ن تلبية
مطالبهم التي ت�شمل �إجراء انتخابات
م �ب �ك��رة وت �ع ��دي�ل�ات د� �س �ت��وري��ة غري
حم��ددة ،لتثري �سجاال عراقيا وا�سعا
ب�ي�ن م� ��ؤي ��د وم� �ع ��ار� ��ض ح� ��ول مدى
اجلدوى من �إعادة تنظيم االنتخابات،
يف ظل ال�سياقات والآليات الد�ستورية
والقانونية احلالية الناظمة لها.
وي��رى م��راق�ب��ون وخ�ب�راء �أن الآليات
ال��د� �س �ت��وري��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب ��ات ��ت يف
احل��اج��ة للتعديل “كي ال ت�ك��ون �أي
انتخابات قادمة ن�سخة عن �سابقاتها
وجم��رد �إع��ادة �إن�ت��اج لأزم��ة االن�سداد
ال�سيا�سي ال�ت��ي تعي�شها ال�ب�لاد على
مدى نحو عام كامل».
ويف ه��ذا ال�سياق ،ي�ق��ول رع��د ها�شم،
الكاتب والباحث ال�سيا�سي العراقي،
يف ح��وار م��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”:
“تتباين املواقف وال��ر�ؤى بخ�صو�ص
م��ا ط��رح��ه ال���ص��در يف خ�ط��اب��ه ،ولكن
ه�ن��اك ب�صفة ع��ام��ة ال�ت�ق��اء م�ع��ه من
ق �ب��ل م �ع �ظ��م ال �ك �ت��ل ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
مو�ضوع حل الربملان احلايل واالتفاق
على انتخابات جديدة ،ولكن املع�ضلة
ت �ك �م��ن يف اخل ��و� ��ض بالتف�صيالت
والتخريجات القانونية والآليات التي

ت�ضمن حتقيق ه��ذا امل�ط�ل��ب ،ف�ضال
ع��ن التخ�صي�صات املالية ،وال نن�سى
��ص�ع��وب��ة �إق �ن��اع ال � ��ر�أي ال �ع��ام املحلي
وك ��ذل ��ك امل �ج �ت �م��ع ال � � ��دويل بجدية
و�سالمة االنتخابات املبكرة الثانية �إذا
ما مت االتفاق على تنظيمها ،و�ضمان
م��راع��اة وت��وف�ير الأط ��ر الد�ستورية
ال���س�ل�ي�م��ة وم �ع��اي�ي�ر الدميقراطية
ال�ن��زي�ه��ة� ،سيما ب�ع��د �أن خ��د��ش��ت من
قبل ومت النيل منها ومن نتائجها».
ويتابع ها�شم“ :ال �أح��د ي�ضمن عدم
حدوث خروقات وتالعب ،مع توقعات
بتكرار ذات النتائج االنتخابية ال�سابقة
�أو قريبا منها ،والتعويل على رجحان
كفة هذا احل��زب �أو ذاك على �أن ذلك
�سيحل عقدة الأزم��ات املرتاكمة التي
ت�ستوطن ج�سد العملية ال�سيا�سية
ال �ت��ي ب�ن�ي��ت ع�ل��ى �أ� �س ����س ف��ا��ش�ل��ة منذ
ال �ب��دء ه��و ره ��ان ع�ق�ي��م وع�ب�ث��ي ،مما
ي���س�ت�ل��زم االت� �ف ��اق ع �ل��ى ع �ق��د وطني
برعاية دولية لإ�صالح بنية العملية
وف ��ق �أ��س����س ق��ومي��ة يحكمها د�ستور
ج��دي��د �أو ت�ع��دي��ل ل�ف�ق��رات الد�ستور
النافذ مبا يتواءم ومتطلبات الو�ضع
واحتياجات املرحلة».
وي�ستدرك الباحث ال�سيا�سي العراقي:
“ثم ه �ن��اك ق���ض�ي��ة �أخ� � ��رى ال تقل
�أهمية عما �سبق وهي كيفية االتفاق
على �إب�ع��اد ال��وج��وه الفا�سدة وم��ا هي
املعايري القانونية التي �ستحكم امل�سار
يف ه��ذا امللف ال�شائك واملتفجر ،وما
ه ��و دور ال �ق �� �ض��اء يف ح �� �س �م��ه ،حيث

يتوقع �أن حت�صل �إ�شكاليات عميقة يف
هذا الإطار قد تتطور حتى ملواجهات
و�صدامات دموية ،مع امتالك الكثري
من الأحزاب للميلي�شيات امل�سلحة».
لكن يف املقابل ،يقول رائ��د العزاوي،
رئ �ي ����س م��رك��ز الأم �� �ص��ار للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،يف ل�ق��اء م��ع “�سكاي
نيوز عربية”“ :يف ظل ه��ذه الأزمة
احلالية ف�إن دعوة ال�صدر النتخابات
مبكرة ق��د ترف�ض م��ن قبل العديد
من القوى ال�سيا�سية الأخرى �شيعية
و�سنية وكردية ،فمن ي�ضمن �أن هذه
االن �ت �خ��اب��ات ��س�ت��أت��ي ب�ج��دي��د وتقدم
ح �ل��وال ج��ذري��ة ل�ل��أزم ��ة ال�سيا�سية
امل�ت�راك �م ��ة ،وه ��ل ه ��ي ��س�ت�ت��م يف ظل
د� �س �ت��ور م�ع�ط��ل مل ي�ن�ف��ذ م�ن��ه �سوى
 16يف املئة ،حيث من جمموع 144
مادة نفذت فقط  21مادة د�ستورية،
ثم �أل��ن تقودنا �أي انتخابات جديدة
�إىل الدخول جم��ددا يف حلقة اجلدل
املفرغة ح��ول تعريف الكتلة الأكرب
ومن يحق له ت�شكيل احلكومة وم�س�ألة
الثلث املعطل؟ ،وهكذا دواليك».
فال�صدر ،ي�ضيف العزاوي ،وهو �أي�ضا
�أ�ستاذ العالقات الدولية يف اجلامعة
الأم�يرك �ي��ة ب��ال�ق��اه��رة“ :نعم ميلك
�شارعا لكنه لي�س كل ال�شارع العراقي
ف �ه��و ج ��زء م��ن ع ��دة � �ش ��وارع تنا�صر
خمتلف القوى ال�سيا�سية ،وال نن�سى
هنا �أن نحو  75يف املئة من العراقيني
مل ي�شاركوا ومل ي�صوتوا باالنتخابات
�أ�صال ،عالوة على �أن ال�سنة والأكراد

م�ث�لا رمب ��ا ل��ن ي��واف �ق��وا ع�ل��ى �إع ��ادة
تنظيم االن�ت�خ��اب��ات� ،إال بعد ت�شكيل
حكومة جديدة تتوىل تعديل الد�ستور
م �ث�لا �أو ت�غ�ي�ير ال �ن �ظ��ام االنتخابي
وتغيري مفو�ضية االنتخابات».
وهكذا ،يردف املتحدث“ :يف ظل كافة
ه ��ذه امل �ع��وق��ات وال �ع��راق �ي��ل الكربى
م��ن �إ� �ض �ط��راب وت�ن��اب��ذ ��س�ي��ا��س��ي بات
ي�ترج��م ن�ف���س��ه يف ال �� �ش��ارع ،وخالف
�شيعي �شيعي ح��اد ،م��ن ال�صعب جدا
الذهاب النتخابات مبكرة ،يف حني �أن
�آخر عملية انتخابية مل مي�ض عليها
ب �ع��د �أك �ث�ر م��ن � 9أ� �ش �ه��ر».ب��دال من
ذل��ك ،يرى العزاوي �أن “على القوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة الإب� �ق ��اء ع �ل��ى احلكومة
احلالية ودعمها ،والعمل على الإعداد

لتغيري بع�ض ف �ق��رات ال��د��س�ت��ور وال
�سيما املتمحورة ح��ول تعريف الكتلة
الربملانية الأك�بر بحيث ي��زال اللب�س
واللغط يف مثل هذه املواد التي حتال
للمحكمة االحت��ادي��ة للبت فيها ما
يت�سبب بخالفات حادة ،ومن ثم �إقرار
ق��ان��ون ج��دي��د ل�لان�ت�خ��اب��ات ،وحينها
ميكن ال��ذه��اب النتخابات مبعنى �أن
ن�ضع ال�ع��رب��ة خ�ل��ف احل���ص��ان ولي�س
العك�س ،وذل��ك ع�بر تذليل اخلالف
ح��ول تف�سريات الد�ستور املت�ضاربة
والتي قادت لهذا االن�سداد ال�سيا�سي
امل ��زم ��ن».وك ��ان ال �ت �ي��ار ال �� �ص��دري قد
حل �أوال يف االنتخابات التي جرت يف
�شهر �أكتوبر من العام املا�ضي ،بواقع
 73ع�ضوا من �أ�صل  329ع�ضوا يف
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الربملان العراقي ،لكنه ف�شل يف ت�شكيل
حكومة خالل الأ�شهر املا�ضية.
وب�ع��د ذل��ك ،طلب ال���ص��در م��ن نوابه
يف ال�برمل��ان ت�ق��دمي ا�ستقاالتهم وهو
ما مت بالفعل ،وطبقا للد�ستور جرى
ا�ستبدالهم باملر�شحني الذين حلوا يف
املرتبة الثانية يف دوائ��ره��م ،وه��و ما
�أدى عمليا �إىل �صعود غالبية مر�شحي
الإط��ار التن�سيقي.لكن يف يوم ال�سبت
املا�ضي ،ب��د�أ �أن�صار ال�صدر اعت�صاما
يف مقر الربملان العراقي ،تعبريا عن
رف���ض�ه��م مل��ر��ش��ح الإط� ��ار التن�سيقي،
حم �م��د � �ش �ي��اع ال� ��� �س ��وداين لرئا�سة
للوزراء ،والذي يعدونه تابعا لرئي�س
احلكومة الأ�سبق نوري املالكي ،خ�صم
ال�صدر الرئي�سي.
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�أوربان يدعو املحافظني
الأمريكيني �إىل «توحيد �صفوفهم»

•• وا�شنطن�-أ ف ب

دعا رئي�س الوزراء املجري فكتور �أوربان املحافظني الأمريكيني خالل زيارة
�إىل والية تك�سا�س �إىل “توحيد قواهم” يف املعركة التي ينوي قيادتها �ضد
“تقدميي الي�سار».
وك��ان الزعيم القومي امل�ج��ري يتحدث خ�لال “م�ؤمتر العمل ال�سيا�سي
للمحافظني” يف داال�س ،وهو االجتماع ال�سنوي للمحافظني الأمريكيني.
وق��ال �أورب��ان �أم��ام احل�شد يف �أجواء
م��ن ال�ب�ه�ج��ة “ر�أينا �أي ن ��وع من
امل�ستقبل ميكن �أن تقدمه الطبقة
احل ��اك� �م ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل� �ك ��ن لدينا
م���س�ت�ق�ب��ل خم �ت �ل��ف يف �أذهاننا”.
و�أ�ضاف “ميكن جلميع دعاة العوملة
�أن يذهبوا �إىل اجلحيم».
وو� �س��ط ت�صفيق ح ��اد� ،أك ��د �أورب ��ان
( 59ع� � ��ا ًم� � ��ا) �أن� � � ��ه “يجب �أن
ن���س�ت�ع�ي��د امل ��ؤ� �س �� �س��ات يف وا�شنطن
ريا خ�صو�صا �إىل
وبروك�سل” ،م�ش ً
انتخابات منت�صف ال��والي��ة املقبلة
التي �ستجرى يف ت�شرين الثاين/
ن��وف�م�بر.و�أ��ض��اف “ويجب �أن جند
�أ�صدقاء وحلفاء لدى بع�ضنا البع�ض ويجب علينا تن�سيق حتركات �صفوفنا
لأننا نواجه التحدي نف�سه».ور�أى �أن “التقدميني يحاولون اليوم ف�صل
احل�ضارة الغربية عن جذورها امل�سيحية� ... .إذا ف�صلت احل�ضارة الغربية
عن تراثها اليهودي-امل�سيحي� ،ستحدث �أ�سو�أ الأمور يف التاريخ».
و�أكد �أن “�أهوال النازية وال�شيوعية حدثت لأن بع�ض الدول الغربية تخلت
عن قيمها امل�سيحية».وتابع �أورب��ان ال��ذي كان يتحدث باللغة االنكليزية
“جئت لأق ��ول �أن��ه يجب علينا توحيد اجلهود” ،داع�ي��ا املحافظني �إىل
“و�ضع قواعدهم اخلا�صة” �ضد “حرب ثقافية».
وكان �أوربان �أكد يف خطاب حاد يف  23متوز/يوليو رف�ضه لر�ؤية جمتمع
ً
خمتلطا” يختلط مع
“متعدد الأعراق” .وقال “ال نريد �أن نكون عر ًقا
“غري الأوروبيني” ،ما �أثار انتقادات حادة من االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة.

كندا تطلب ت�سليمها ق�سا فرن�سيا متهم باعتداءات على �أطفال
•• مونرتيال�-أ ف ب

طلبت كندا ت�سليمها ق�سا فرن�سيا متهما باعتداءات جن�سية على
�أطفال من ال�سكان الأ�صليني الإينويت قبل �أكرث من ثالثني
عاما و�أ�صبح يف نظر كثريين رمزا للإفالت من العقاب داخل
الكني�سة الكاثوليكية ،كما ذكر وزير العدل الكندي يف ر�سالة
الكرتونية.وقال ديفيد الميتي يف ر�سالته التي ت�سلمت وكالة
فران�س بر�س ن�سخة منها “�أعرف �أن طلب ت�سليم مر�سل �إىل
فرن�سا مت ن�شره وه��ذا ما �أك��ده امل�س�ؤولون يف وزارت��ي للتو”.
لكنه رف�ض �إ�ضافة �أي تفا�صيل.
وتابع “من املهم لكندا و�شركائها الدوليني �أن يتم التحقيق

لقاء بني �أردوغان وبوتني يف �سوت�شي
•• �إ�سطنبول�-أ ف ب

تهيمن نهاية احلرب يف �أوكرانيا ورمبا بدء حرب �أخرى
يف �سوريا على اللقاء اجل��دي��د يف رو�سيا ب�ين الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ونظريه الرتكي رجب طيب
�أردوغان.
وبعد ثالثة �أ�سابيع من اجتماعهما يف طهران ،يلتقي
رئي�س الدولة الرتكي بنظريه الرو�سي يف �سوت�شي على
البحر الأ�سود ،معتمدا على جناحه الدبلوما�سي الأخري
يف التو�صل �إىل االتفاق الدويل على ا�ستئناف �صادرات
احلبوب الأوكرانية عرب م�ضيق البو�سفور.
ويف ط�ه��ران ال�شهر امل��ا��ض��ي ،ح��ذره الرئي�س الرو�سي
بو�ضوح من �أي عمليات ع�سكرية �أخرى يف �سوريا تهدف
�إىل �صد املقاتلني الأك��راد يف حزب العمال الكرد�ستاين
وحلفائه.
ويرى حمللون �أن هذه اخلالفات املتكررة ت�شكل جزءا
م��ن “التعاون التناف�سي” ال ��ذي ح��دد ال�ع�لاق��ة بني
رئي�سي البلدين منذ ع�شرين عاما.
وكتبت �أ�صلي �أيدينتا�شبا�ش ع�ضو املجل�س الأوروبي
ل�ل�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة م ��ؤخ��را �أن “حرب رو��س�ي��ا �ضد
�أوكرانيا �أع��ادت ال�صورة التي تريدها تركيا لنف�سها،
�صورة الطرف اجليو�سيا�سي الرئي�سي الفاعل ،و�أعادت
�أردوغان �إىل املقدمة».
ور�أت �أن “معظم الأتراك موقف بالدهم �شبه احليادي
بني ال�شرق والغرب».
ب��د�أت رغبة تركيا يف البقاء على احلياد جت��اه مو�سكو
ب�ش�أن ق�ضية �أوك��ران�ي��ا ،م��ع �أن�ه��ا ع�ضو يف حلف �شمال
الأطل�سي (ناتو) ،ت�ؤتي ثمارها.
وب�ع��د ج�ه��ود ا�ستمرت �أ� �ش �ه��را ،وق�ع��ت مو�سكو وكييف
اتفاقا مدعوما من الأمم املتحدة يف �إ�سطنبول �سمح

ب�ن�ق��ل ��ش�ح�ن��ة م��ن ال � ��ذرة م��ن �أودي �� �س��ا ل �ل �م��رة الأوىل
منذ ب��دء الغزو يف � 24شباط/فرباير لإم��داد لبنان،
و�ستتبعها �شحنات �أخرى ،مما خفف من خماوف �أزمة
غذاء عاملية.
وت��ري��د ت��رك�ي��ا الآن حم��اول��ة ف�ت��ح ب ��اب م �ف��او� �ض��ات يف
ا�سطنبول �إذا ك��ان ذل��ك ممكنا ،لهدنة ب�ين الرئي�سني
الرو�سي والأوكراين فولودميري زيلين�سكي.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ترك��ي م��ول��ود ت�شاو�ش �أوغلو
الأرب� �ع ��اء ب�ع��د اج �ت �م��اع م��ع ن �ظ�يره ال��رو� �س��ي �سريغي
الف��روف يف �آ�سيا “ناق�شنا (ل�ن�رى) م��ا �إذا ك��ان اتفاق
احل�ب��وب ميكن �أن ي�ك��ون فر�صة ل��وق��ف دائ��م لإطالق
النار».
ل�ك��ن ه��ذه اجل �ه��ود تعقدها ت �ه��دي��دات �أن �ق��رة املتكررة
بعملية ع�سكرية يف ��س��وري��ا ح�ي��ث ت�ت�ع��ار���ض امل�صالح
الرو�سية والرتكية.
ودع �م��ت مو�سكو ال��رئ�ي����س ال �� �س��وري ب���ش��ار الأ� �س��د �إىل
حد كبري يف مواجهة جمموعات مدعومة جزئياً من
تركيا.
واليوم يريد �أردوغان عبور احلدود مرة �أخرى لإن�شاء
منطقة �أم�ن�ي��ة يف ق�ط��اع ت�ق��وم ف�ي��ه ال �ق��وات الرو�سية
ب��دوري��ات ،لكنه ي��ري��د ط��رد املجموعات ال�ك��ردي��ة التي
يعتربها “�إرهابية” منها.
وق��ال اخلبري يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة �سويل �أوزي ��ل من
ج��ام�ع��ة ه��ا���س يف ا��س�ط�ن�ب��ول �إن “االجتماع اجلمعة
�سريكز على الأرج��ح على توغل حمتمل يف �سوريا مل
حت�صل تركيا من �أجله على �ضوء �أخ�ضر من رو�سيا �أو
�إيران».
وقال “رو�سيا يجب �أن حت�صل على �شيء يف املقابل».
ترى و�سائل �إعالم تركية �أن ما يريده بوتني فعليا هو
طائرات م�سيرّ ة.

ب�شكل كامل يف اجلرائم اخلطرية ومالحقة مرتكبيها».
و�أكدت وزارة اخلارجية الفرن�سية تلقيها هذا الطلب ،مو�ضحة
�أن “وزارة العدل تنظر فيه».وي�أتي هذا الإع�لان بعيد رحلة
للبابا فرن�سي�س �إىل كندا طلب خاللها ال�صفح ع��ن العنف
املرتكب يف املدار�س الداخلية حيث كان العديد من الأطفال
�ضحايا �سوء املعاملة.
و�صدرت مذكرة توقيف يف كندا منذ �شباط/فرباير املا�ضي،
بحق الأب جوهان ريفوار الذي �أم�ضى ثالثة عقود يف �أق�صى
ال�شمال بكندا .وج��اءت ه��ذه املذكرة على �أث��ر �شكوى جديدة
قدمت يف �أيلول�/سبتمرب العتداء جن�سي وقع قبل  47عاما.
ومل توجه �إليه �أي تهمة حتى الآن ومل حتدد ال�سلطات العدد

الإجمايل ل�ضحاياه املفرت�ضني.وكان ريفوار يخ�ضع ملذكرة
توقيف بني  1998و 2017بتهمة االع�ت��داء اجلن�سي على
ثالثة قا�صرين ،لكنها مل تنفذ.
وغ��ادر الق�س كندا يف  1993وه��و يعي�ش الآن يف فرن�سا يف
ليون.لكن ري�ف��وار ال��ذي يحمل جن�سيتني يطرح “م�شكلة”
لأن ت�سليم فرن�سيني �أمر “معقد جدا” كما ذكر م�صدر مطلع
لوكالة فران�س بر�س.
وي��ؤك��د ال��رج��ل الت�سعيني ال��ذي حت��دث��ت �إل�ي��ه و�سائل �إعالم
م��ؤخ��را ب��راءت��ه.ويف �شمال كندا ،تبقى ق�ضيته رم � ًزا لإفالت
م��رت�ك�ب��ي االع� �ت ��داءات اجل�ن���س�ي��ة م��ن �أع �� �ض��اء ال�ك�ن�ي���س��ة ،من
العقاب.

�سفن حبوب تغادر �أوكرانيا وكييف تندد بتقرير منظمة العفو
•• كييف�-أ ف ب

غ��ادرت ثالث �سفن حم ّملة باحلبوب
خم�ص�صة للأ�سواق العاملية �أوكرانيا
�أم� �� ��س اجل �م �ع��ة ،يف وق� ��ت يت�صاعد
اجل��دل ب�ش�أن ات�ه��ام��ات ل�ق��وات كييف
بانتهاك ال�ق��ان��ون ال ��دويل وتعري�ض
ح �ي��اة امل��دن�ي�ين �إىل اخل �ط��ر يف �إط��ار
مواجهة الغزو الرو�سي.
غ� ��ادرت ال���س�ف��ن امل�ح� ّم�ل��ة ب ��أك�ث�ر من
� 57ألف طن من احلبوب الأوكرانية
موانئ البحر الأ��س��ود مبوجب اتفاق
�أب � ��رم م� ��ؤخ ��را ب�ي�ن م��و��س�ك��و وكييف
ي �ه��دف ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة نق�ص
الغذاء العاملي.
و�أع� �ل� �ن ��ت احل �ك ��وم ��ة يف ك �ي �ي��ف على
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي �أن
�سفينتني حم ّملتني بالذرة الأوكرانية
(“روجن” التي ترفع العلم املالطي
وال�ت�رك� �ي ��ة “بوالرنت”) غ ��ادرت ��ا
ميناء ت�شرينومور�سك ،بينما غادرت
“نافي�ستار” ال�ت��ي ت��رف��ع علم بنما،
�أودي�سا.
وقال وزير البنى التحتية �أولك�سندر
كوبراكوف �إن “هدفنا الرئي�سي هو
زي��ادة حجم ال�شحنات .يتعينّ علينا
�إنهاء (�إج��راءات مغادرة) مئة �سفينة
��ش�ه��ري��ا لنتمكن م��ن ت���ص��دي��ر كمية
الأغذية الالزمة».
ا� �س �ت ��ؤن �ف��ت � �ش �ح �ن��ات احل � �ب ��وب �إىل
الأ��س��واق الدولية بف�ضل اتفاق �أبرم
ال�شهر امل��ا��ض��ي ب�ين مو�سكو وكييف
لعبت تركيا دور الو�سيط فيه برعاية
الأمم املتحدة ،يف حم��اول��ة لتخفيف
حدة �أزم��ة ارتفعت على �إثرها �أ�سعار
ال �ت��ي �أدت �إىل ارت �ف ��اع �أ� �س �ع��ار امل ��واد
الغذائية يف دول عدة.

يف الأث �ن��اء ،ع� �دّدت منظمة ال�ع�ف��و يف
تقرير اخلمي�س حوادث يف  19مدينة
وب �ل��دة ع � ّر� �ض��ت ال �ق��وات الأوكرانية
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو امل��دن�ي�ين �إىل
اخل� �ط ��ر ع�ب�ر ال �ت �م��رك��ز يف مناطق
�سكنية.
واع � � �ت �ب ��ر ال� ��رئ � �ي � ��� ��س الأوك� � � � � � ��راين
ف��ول��ودمي�ي�ر زي�ل�ي�ن���س�ك��ي يف خطابه
امل���س��ائ��ي االت �ه��ام��ات مب�ث��اب��ة حتميل
ال �� �ض �ح �ي��ة امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ،ق ��ائ�ل�ا �إن
املجموعات احلقوقية �سعت لتقدمي
“العفو �إىل دول��ة الإره ��اب (رو�سيا)
وحت��وي��ل امل�س�ؤولية م��ن املعتدي �إىل
ال�ضحية».و�أ�ضاف �أن��ه “ال يوجد �أي
ظ��رف ،حتى نظريا ،ي�برر �أي �ضربة
رو�سية على �أوك��ران�ي��ا .ال�ع��دوان �ضد
دولتنا غري مربر ،وهو غزو و�إرهاب.
�إذا �أع��د �أح��ده��م ت�ق��ري��را ��س��اوى فيه
بطريقة م��ا ب�ين ال�ضحية واملعتدي
و�إذا مت حتليل بع�ض البيانات املتعلقة
بال�ضحية وجت��اه��ل �أف �ع��ال املعتدي،
ف�إن هذا الأمر ال ميكن تقبّله».
و�أف� ��ادت منظمة ال�ع�ف��و �أن�ه��ا خل�صت
بعد حتقيق ا�ستمر �أرب�ع��ة �أ�شهر �إىل

�أن اجل �ي ����ش الأوك � � � ��راين مت ��رك ��ز يف
م��دار���س وم�ست�شفيات و�شن هجمات
من مناطق م�أهولة ،م�ؤكدة �أن هذه
ال�ت�ك�ت�ي�ك��ات ��ش� ّك�ل��ت ان�ت�ه��اك��ا للقانون
الإن�ساين الدويل.
لكنها لفتت �إىل �أن التكتيكات “ال
تربر ب�أي �شكل من الأ�شكال الهجمات
ال��رو��س�ي��ة الع�شوائية” ال�ت��ي طالت
املدنيني.و�أفادت الرئا�سة الأوكرانية
اجلمعة �أن الق�صف الرو�سي طال عدة
بلدات وقرى بينها نيكوبول وكريفي
ري� ��ه � �ش��رق��ا ح �ي��ث ت �� �ض��ررت منازل
وحمطة وقود جراء الق�صف.
و��ض��رب��ت ع��دة ��ص��واري��خ خ�لال الليل
م��دي �ن��ة زاب ��وري� �ج� �ي ��ا ح �ي��ث ا ُّتهمت
م��و��س�ك��و ب�ت�خ��زي��ن �أ��س�ل�ح��ة ث�ق�ي�ل��ة يف
�أك�بر حمطة للطاقة النووية تقع يف
منطقة �أوكرانية حمتلة.
ك� �م ��ا �� �ش� �ه ��دت ث � � ��اين ك� �ب ��رى امل � ��دن
الأوكرانية ،خاركيف (�شمال �شرق)،

ق�صفا عنيفا �أدى �إىل ت�ضرر منازل
ومتاجر و�سوق ومعهد تعليمي.
وقتل ثمانية �أ�شخا�ص و�أ�صيب �أربعة
بجروح اخلمي�س ج ّراء �ضربة رو�سية
ا� �س �ت �ه��دف��ت م��وق �ف��ا ل �ل �ح��اف�ل�ات يف
توريت�سك قرب خط اجلبهة ال�شرقي،
وفق ما �أعلن حاكم املنطقة.
وت���ش��ن ال �ق��وات الأوك��ران �ي��ة هجوما
م�ضادا يف جنوب البالد حيث �أ�شارت
�إىل �أنها ا�ستعادت �أكرث من  50قرية
كانت خا�ضعة �سابقا ل�سيطرة مو�سكو.
كما �أعلنت حترير قريتني يف منطقة
دون�ي�ت���س��ك ��ش��رق��ا اخل�م�ي����س و�أخ ��رى
قرب خاركيف اجلمعة.
لكن الهجمات مل ت�ؤثر على االتفاق
املرتبط ب�شحنات احلبوب الذي ين�ص
ع�ل��ى �إق��ام��ة مم ��رات �آم �ن��ة يف البحر
الأ� � �س� ��ود ت���س�م��ح ل�ل���س�ف��ن التجارية
ب�ت���ص��دي��ر م��ا ب�ين  20و 25مليون
طن من احلبوب الأوكرانية العالقة

يف امليناء.
وي���س�م��ح ات �ف��اق م���ش��اب��ه �أب� ��رم ب�شكل
متزامن لرو�سيا بت�صدير منتجاتها
ال��زراع�ي��ة والأ� �س �م��دة رغ��م العقوبات
الغربية املفرو�ضة عليها.
وت��أم��ل تركيا ب ��أن ي�ساهم االتفاقان
ببناء الثقة ويقودان �إىل وقف لإطالق
النار بني البلدين.
على �صعيد منف�صل� ،أع�ل��ن االحتاد
الأوروب � ��ي اخل�م�ي����س ف��ر���ض عقوبات
ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س الأوك� � � ��راين ال�سابق
فيكتور يانوكوفيت�ش وجنله �أولك�سندر
ل�ضلوعهما املفرت�ض يف تقوي�ض �أمن
�أوكرانيا.
و�أط � ��اح � ��ت ان �ت �ف��ا� �ض��ة � �ش �ع �ب �ي��ة ع��ام
 2014بيانوكوفيت�ش خرجت رف�ضا
مل ��وق ��ف ح �ك��وم �ت��ه امل� � ��وايل لرو�سيا.
وب�ع��د الإط��اح��ة ب��ه ،حت� ّرك��ت مو�سكو
ل�ضم �شبه جزيرة القرم الأوكرانية
ومنطقة دونبا�س ال�شرقية.
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ا�ستثمارات بنوك الإمارات ترتفع �إىل  490.7مليار درهم بنهاية مايو املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

14

ارتفعت ا�ستثمارات البنوك العاملة يف الدولة على �أ�سا�س �سنوي
بن�سبة  %7لت�صل �إىل  7.094مليار درهم يف نهاية مايو
املا�ضي بزيادة تعادل  31.9مليار درهم مقارنة بنحو 458.8
مليار درهم يف مايو  ،2021وفق �أح��دث �إح�صائيات م�صرف
الإمارات املركزي.
و�أظهرت �إح�صائيات املركزي �أن ا�ستثمارات البنوك زادت على
�أ�سا�س �شهري بن�سبة  2.94%تعادل  14مليار درهم مقابل
 476.7مليار دره��م يف اب��ري��ل ال�سابق عليه ،بينما ارتفعت
خ�لال اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجل��اري بنحو 17.5

مليار درهم �أو ما ن�سبته  3.7%مقابل  473.2مليار درهم
يف نهاية دي�سمرب .2021ووفق �إح�صائيات امل�صرف املركزي،
ا�ستحوذت �سندات الدين على الن�صيب الأكرب من ا�ستثمارات
البنوك ب�أكرث من  57%مع بلوغها  279.8مليار درهم يف
نهاية مايو املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �شهري بن�سبة 0.94%
مقارنة بنحو  277.2مليار درهم يف �أبريل ال�سابق عليه.
وبلغت ح�صة ا�ستثمارات البنوك يف الأوراق املالية املحتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق نحو  30.4%من �إجمايل اال�ستثمارات
مع بلوغها  149مليار درهم يف نهاية مايو املا�ضي ،بزيادة على
�أ�سا�س �سنوي بن�سبة  30%مقابل  114.6مليار يف مايو
 ،2021وب��ارت�ف��اع على �أ�سا�س �شهري بنحو  8.2%مقابل

الفاو :تراجع م�ؤ�شر �أ�سعار الغذاء جمددا يف يوليو

 137.7مليار درهم يف ابريل .2022
وو��ص�ل��ت ا��س�ت�ث�م��ارات ال�ب�ن��وك يف الأ� �س �ه��م �إىل  16.4مليار
درهم مع نهاية مايو املا�ضي ،بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
 70.8%تعادل  6.8مليار درهم مقابل نحو  9.6مليار درهم
يف مايو  ،2021فيما انخف�ضت على �أ�سا�س �شهري بن�سبة
 3.53%مقارنة بنحو  17مليار درهم يف ابريل .2022
وح�سب �إح�صائيات املركزي ،بلغت اال�ستثمارات الأخرى للبنوك
نحو  45.5مليار درهم يف نهاية مايو املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س
�شهري  1.56%مقابل  44.8مليار يف ابريل ال�سابق عليه،
وزادت خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري 6.8%
مقارنة بنحو  42.6مليار يف دي�سمرب .2021

•• لندن-رويرتز:

انخف�ض م�ؤ�شر الأ�سعار العاملية ملنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم املتحدة مرة �أخرى يف يوليو
متوز ،مبتعدا عن �أعلى م�ستوى له على الإطالق والذي بلغه يف مار�س �آذار.
وبلغ متو�سط امل�ؤ�شر ،الذي يقي�س ال�سلع الغذائية الأكرث تداوال عامليا 140.9 ،نقطة ال�شهر املا�ضي مقابل
 154.3يف يونيو حزيران.ومت حتديد رقم يونيو �سابقا عند .154.2
وكان م�ؤ�شر يوليو متوز ال يزال �أعلى بن�سبة  13.1باملئة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق ،بفعل ت�أثري
الغزو الرو�سي لأوكرانيا والطق�س ال�سيء وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وقال ماك�سيمو توريرو كبري خرباء االقت�صاد يف املنظمة “انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الغذائية من م�ستويات
عالية للغاية مو�ضع ترحيب ،لكن ال ي��زال هناك الكثري من ال�ضبابية».و�أ�ضاف �أن التوقعات االقت�صادية
العاملية القامتة وتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وارتفاع �أ�سعار الأ�سمدة ،التي ميكن �أن ت�ؤثر على الإنتاج
امل�ستقبلي و�سبل عي�ش املزارعني ،ت�شكل جميعها �ضغوطا خطرية على الأمن الغذائي العاملي.

معر�ض �أبوظبي الدويل للقوارب يفتح باب �شراء تذاكر احلجز املبكر

 1.84مليون نزيل يف فنادق �أبوظبي
خالل � 6أ�شهر ب�إيرادات  2.4مليار درهم

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت �شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية للمعار�ض
(�أدن �ي��ك) ،اجل�ه��ة املُنظمة ملعر�ض �أبوظبي
ال � ��دويل ل� �ل� �ق ��وارب ،امل�ت�خ���ص����ص باليخوت
والقوارب والريا�ضات البحرية ومعدّات �صيد
الأ�سماك ،عن �إط�لاق مبيعات تذاكر احلجز
املُبكر حل�ضور ال ��دورة الرابعة م��ن معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للقوارب التي تقام يف قاعة
املارينا اجل��دي��دة يف ال�ف�ترة م��ن  24ولغاية
 27نوفمرب .2022

وي�ت���ض�م��ن ال �ع��ر���ض ح���س�م�اً ب�ن���س�ب��ة 50%
على ت��ذاك��ر احلجز املُبكر حل�ضور املعر�ض،
وي�ستمر العر�ض حتى � 20أغ�سط�س ،2022
وت�ت�ي��ح ال�ت��ذك��رة ل�صاحبها ح���ض��ور املعر�ض
واال�ستمتاع بجميع م�ساحاته و�أن�شطته ليو ٍم
واحد.
وي �ق��دم م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل للقوارب
ل�ضيوفه �أح��دث تقنيات ال�ق��وارب واليخوت
يف ال �ع��امل� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل امل�ن�ت�ج��ات البحرية
ومعدات �صيد الأ�سماك والريا�ضات املائية،
وباقة متنوعة من فعاليات الريا�ضات املائية

والتجارب التفاعلية املميزة واملليئة بالرتفيه.
يُقام املعر�ض هذا العام برعاية ا�سرتاتيجية
م��ن �أب��وظ�ب��ي البحرية ،ون ��ادي ك��اب�تن كلوب
ب�صفة اجلهة الراعية البالتينية .وي�ستقطب
املعر�ض جمموع ًة من اجلهات العار�ضة على
م�ساحة تزيد ع��ن � 40أل��ف م�تر م��رب��ع ،مبا
فيها ري�ف�ي�يرا ل�ل�ق��وارب املتخ�ص�صة يف بناء
ال�ي�خ��وت وال �ق��وارب ،وي��ات ك�ن�ترول��ر ال�شرق
الأو�سط لل�صناعات البحرية ،و�إلكوم ملعدات
�صيد الأ�سماك والريا�ضة البحرية ،وفالكون
ت �ن��درز يف اململكة امل �ت �ح��دة ،وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل

ما�سرت �سي�ستمز لأنظمة امل�لاح��ة البحرية
امل� �ت� �ط ��ورة ،وق� � ��وارب ع ��امل امل � ��رح للرحالت
البحرية ،و�إم�ب��اي��ر م��اري��ن امل ��وزع احل�صري
للعديد من العالمات التجارية� .إىل جانب
فا�ست مارين للقوارب وم�ستلزمات الرحالت
البحرية ،و�شركة اخلليج ل�صناعة القوارب
“جلف كرافت».
كما ت�ستقطب الدورته احلالية كل من هيدرا
مارين ملعدات �صيد الأ�سماك ،و�إيفو يات�س
دبي التي �ستعر�ض خاللها م�شاركتها للمرة
الأوىل يف املعر�ض يخت “ �إيفو �آر “ 4بطول

 43قدماً ،و�شركة اخلليج للريا�ضات البحرية
ومعدات الغو�ص ،وم�ؤ�س�سة ال�شهامة للمعدات
البحرية ولوازم �صيد الأ�سماك ،و�ساي يات�س
ال�شركة الأملانية لت�صنيع اليخوت احلديثة،
واجل� ��زي� ��رة ل �ل �خ��دم��ات ال �ب �ح��ري��ة وت ��أج�ي�ر
ال���س�ف��ن ،وف�لاي��ت ب ��ورد �أ��س�ترال�ي��ا للقوارب
ال�سريعة ،و�سان ريف يات�س العاملية لت�صميم
وت�صنيع القوارب الفاخرة� ،إىل جانب العديد
من ال�شركات املتخ�ص�صة يف �صناعة القوارب
وال �ي �خ ��وت وم� �ع ��دات ال �� �ص �ي��د والريا�ضات
البحرية.

«م�صدر» توقع اتفاقية مع �شركة كهرباء تنزانيا لتطوير
م�شاريع طاقة متجددة بقدرة �إجمالية  2جيجاواط
•• دارال�سالم  -تنزانيا -وام:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل �ط��اق��ة امل�ستقبل
“م�صدر” ،ع��ن توقيع اتفاقية م��ع �شركة
كهرباء تنزانيا املحدودة “تاني�سكو” لتطوير
م �� �ش��اري��ع ط��اق��ة م �ت �ج��ددة ب �ق ��درة �إجمالية
ت���ص��ل �إىل  2ج �ي �ج��اواط.وب �ح �� �ض��ور معايل
ج��ان��واري م��اك��ام�ب��ا ،وزي��ر ال�ط��اق��ة التنزاين،
ق��ام بتوقيع اتفاقية التطوير امل�شرتكة كل
من عبداهلل زايد ،رئي�س ق�سم تطوير الأعمال
واال�ستثمار يف “م�صدر” ،وماهاراج ت�شاندي،
املدير التنفيذي ل�شركة “تاني�سكو” ،وذلك
خالل م�ؤمتر الطاقة التنزاين حيث �ستقوم
“م�صدر” و”تاني�سكو” مبوجب االتفاقية
بت�أ�سي�س ��ش��رك��ة م���ش�ترك��ة ��س�ت�ت��وىل تطوير
امل�شروع.
و�أك� ��د م ��اه ��اراج ت �� �ش��ان��دي ،امل��دي��ر التنفيذي
ل�شركة “تاني�سكو”� ،أن هذه االتفاقية �سوف
حتدث نقلة نوعية كبرية على �صعيد تطوير
ق �ط��اع ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ب �ت �ن��زان �ي��ا ،وق ��ال:

“نتوقع �أن ننتج خالل املرحلة الأوىل من هذا
ال�ت�ع��اون امل�شرتك  600م�ي�ج��اواط ،و�سوف
نوا�صل التعاون يف م�شاريع �أخ��رى للو�صول
�إىل  2000ميجاواط».
و�أو� �ض��ح ع �ب��داهلل زاي ��د ،رئ�ي����س ق�سم تطوير
الأعمال واال�ستثمار يف “م�صدر” �أن من �ش�أن
التعاون بني كل من “م�صدر” و”تاني�سكو”
�أن ي�سهم يف دع��م ج�ه��ود التنمية امل�ستدامة
يف ت�ن��زان�ي��ا �إىل ج��ان��ب ت��وف�ير م���ص��در طاقة
�آم��ن ونظيف لل�شعب ال�ت�ن��زاين ،م��ؤك��داً على
�أن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة تعك�س ال �ت��زام “م�صدر”
جت��اه ال�سوق التنزانية ودع��م حتقيق الهدف
الوطني املتمثل يف توفري  5000ميجاواط
بحلول عام  .2025و�أع��رب زايد عن تطلعه
للعمل مع “تاني�سكو” لتطوير هذه امل�شاريع رياح برية ،وغريها من التقنيات ذات ال�صلة،
الطموحة ودع��م حتقيق التنمية على �أ�س�س على �أن يتم يف مراحل الحقة تطوير م�شاريع
م���س�ت��دام��ة.و��س�ت�ق��وم ال �� �ش��رك��ة امل �� �ش�ترك��ة يف بقدرة �إجمالية ت�صل �إىل  2جيجاواط على
املرحلة الأوىل بتطوير م�شاريع طاقة متجددة �أقل تقدير.وتعترب “تاني�سكو” املزود الوحيد
تبلغ قدرتها نحو  600ميجاواط ،وت�شمل للطاقة الكهربائية يف تنزانيا ،وتتطلع ال�شركة
م�شاريع طاقة �شم�سية كهرو�ضوئية ،وطاقة �إىل دعم ال�شبكة الوطنية باملزيد من م�صادر

تويرت ترف�ض مزاعم ما�سك ب�أنه ُخدع لإبرام اتفاق اال�ستحواذ
•• نيويورك-رويرتز:

رف���ض��ت ��ش��رك��ة ت��وي�تر م��زاع��م �إي �ل��ون م��ا��س��ك يف حمكمة بوالية
ديالوير الأمريكية ب�أنه تعر�ض خلداع فيما يتعلق بالتوقيع على
�صفقة �شراء �شركة التوا�صل االجتماعي ،قائلة �إنها مزاعم “غري
قابلة للت�صديق وخمالفة للحقيقة».
و�ساق ما�سك ه��ذه امل��زاع��م يف دع��وى م�ضادة رفعها ي��وم اجلمعة
املا�ضي ،ومل يُعلن عنها �إال يوم اخلمي�س.
وقالت تويرت “وفقا ملا�سك ،فقد ُخ��دع -وه��و امللياردير امل�ؤ�س�س

للعديد من ال�شركات الذي يتلقى الن�صح وامل�شورة من م�صرفيني
وحمامني يف وول �سرتيت -من تويرت لتوقيع اتفاق اندماج قيمته
 44مليار دوالر .ه��ذه الق�صة غ�ير قابلة للت�صديق وخمالفة
للحقيقة كما ت�ب��دو».وه��ذا �أح��دث ف�صول م��ا ق��د تكون مواجهة
ق��ان��ون�ي��ة ك�ب�رى ب�ين �أغ �ن��ى �شخ�ص يف ال �ع��امل وع �م�لاق و�سائل
التوا�صل االجتماعي.ويتجه الطرفان �إىل حماكمة يف � 17أكتوبر
ت�شرين الأول بعد �أن �سعى ما�سك للتخلي عن �صفقة اال�ستحواذ
على تويرت ب�سبب ما يقول �إنها ادع��اءات كاذبة تتعلق بح�سابات
زائفة على املوقع.

الأ�سهم املحلية تربح  55.8مليار درهم
يف الأ�سبوع الأول من �أغ�سط�س
•• �أبوظبي -وام:

ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة لتلبية اح�ت�ي��اج��ات الدولة
املتنامية للطاقة الكهربائية وتعزيز فر�ص
احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء لل�شعب التنزاين،
ح�ي��ث ت�ستهدف احل�ك��وم��ة ال�ت�ن��زان�ي��ة توفري
ال �ك �ه��رب��اء ل�ن�ح��و  75%م��ن ك��ام��ل الدولة
بحلول عام .2035

وت�سعى ال�شركة التي تتخذ من �سان فران�سي�سكو مقرا لإجبار
ما�سك على �إمتام ال�صفقة وتتهمه بتخريبها لأنها مل تعد تخدم
م�صاحله.ومل يرد ممثل عن ما�سك على الفور على طلب للتعليق.
ويف ال��دع��وى امل�ضادة التي مت الك�شف عنها ي��وم اخلمي�س ،يتهم
ما�سك تويرت بتكثيف اجلهود لإخفاء العدد احلقيقي مل�ستخدمي
املن�صة ،مع تدهور ال�سوق.
وت�ق��ول ال��دع��وى امل���ض��ادة “مع اق�ت�راب ��س��وق �صاعدة منذ وقت
طويل من نهاية ...علمت تويرت �أن تزويد الأطراف التابعة ملا�سك
باملعلومات التي طلبتها” �سيك�شف احلقائق التي تخفيها.
وتقول تويرت ب�أن ما�سك مل يقدم دليال يذكر لدعم هذه املزاعم
“اخلالية من احلقيقة».
كما يقول ما�سك �إن “ادعاءات تويرت الكاذبة �أعمق بكثري من
جمرد تقدمي �أرقام غري �صحيحة” حول احل�سابات املزيفة.
ويقول يف الدعوى امل�ضادة �إن��ه يف حني �أن “تويرت ت��روج لوجود
 238مليون ’م�ستخدم ن�شط يوميا ميكن حتقيق �إيرادات منه’،
ف�إن امل�ستخدمني الذين ي�شاهدون الإعالنات بالفعل” �أقل بنحو
 65مليونا.
وت�ؤكد تويرت �أن �إف�صاحاتها ب�ش�أن ه�ؤالء امل�ستخدمني الن�شطني
يوميا ،الذين يدخلون �إىل املوقع �أو �إىل تطبيقاته القادرة على بث
�إعالنات ،دقيقة.وعر�ض ما�سك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ت�سال
لل�سيارات الكهربائية� ،شراء تويرت مقابل  54.20دوالر لل�سهم
يف �أبريل ني�سان ،قائال �إنه ي�ؤمن ب�إمكانياتها كمن�صة عاملية حلرية
التعبري.لكنه انقلب الحقا على تويرت و�سعى للرتاجع يف الثامن
من يوليو متوز عن ال�صفقة دون دفع ر�سوم انف�صال قيمتها مليار
دوالر ،م�شريا �إىل ف�شل ت��وي�تر يف ت�ق��دمي تفا�صيل ع��ن انت�شار
ح�سابات زائفة وبريد ع�شوائي.
ورفعت تويرت دعوى عليه بعد �أربعة �أيام.

ا�ستقبلت فنادق �أبوظبي  1.84مليون نزيل فندقي يف الن�صف الأول من العام
اجل��اري بنمو  22%مقارنة يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،وفق بيانات
دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي.و�أظهرت بيانات دائرة الثقافة وال�سياحة -
�أبوظبي� ،أن فنادق العا�صمة �سجلت معدالت �إ�شغال بن�سبة  70%يف الن�صف
الأول من العام اجل��اري بزيادة بن�سبة  6%مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،يف حني �سجل متو�سط الإقامة الفندقية للنزالء نحو  3.2ليلة للنزيل
الواحد.وبح�سب البيانات ،زادت الإي��رادات الفندقية �إىل  2.4مليار درهم يف
الن�صف الأول من العام اجلاري بارتفاع ن�سبته  30%مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي .2021وذكرت بيانات الدائرة �أ ّن متو�سط �سعر الغرفة يف
فنادق العا�صمة بلغ  329درهماً خالل الن�صف الأول من العام اجلاري بزيادة
بن�سبة  17%مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،بينما متو�سط الإيرادات
للغرفة املتاحة  232درهماً عن الفرتة نف�سها بزيادة بن�سبة  %.24وا�ستحوذ
مواطنو دولة الإمارات على الن�صيب الأكرب من نزالء فنادق العا�صمة خالل
الن�صف الأول من العام اجل��اري بح�صة تبلغ � 29%أو ما يعادل � 528ألف
نزيل.وعلى �صعيد اجلن�سيات غري الإم��ارات�ي��ة ،ح ّلت اجلن�سيات الهندية يف
ال�صدارة بح�صة � 12%أو ما يوازي  219نزيل بزيادة بن�سبة  37%مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،ثم الفلبني وبريطانيا بح�صة � 4%أو ما
يعادل � 82أل��ف نزيل لكل �سوق ،ثم م�صر مبا يقارب � 4%أو ما ي��وازي 77
�ألف نزيل بنمو بن�سبة  ،4%وال�سعودية بح�صة  3%تعادل � 57ألف نزيل،
وباك�ستان � 55ألف نزيل والواليات املتحدة الأمريكية � 55ألف نزيل والأردن
� 42ألف نزيل وفرن�سا � 38ألف نزيل و�أملانيا � 35ألف نزيل.
ووفق بيانات الدائرة ،حققت فنادق اخلم�س جنوم منواً يف عدد النزالء بن�سبة
� 40%إىل � 831ألف نزيل خالل الن�صف الأول ،وبلغ متو�سط الإ�شغال 63%
بنمو بن�سبة  ،10%فيما �سجلت فنادق الـ 4جنوم زيادة يف عدد النزالء بن�سبة
� 6%إىل � 554ألف نزيل وبلغ متو�سط اال�شغال  78%بارتفاع بن�سبة .4%
وارتفع عدد ن��زالء الفنادق من فئات النجمة ال��واح��دة ،والنجمتني والثالث
جنوم بن�سبة � 13%إىل � 276ألف نزيل يف الن�صف الأول ،كما ارتفع متو�سط
اال�شغال بن�سبة � 5%إىل  ،74%و�سجلت ال�شقق الفندقية منواً بن�سبة 16%
بعدد النزالء �إىل � 179ألف نزيل ،وارتفع متو�سط اال�شغال �إىل .79%

م �ث��ل “العاملية القاب�ضة” ب�ن���س�ب��ة  9.2%ليغلق
عند  323دره��م م��ع ت�صدره قائمة الأن���ش��ط بالقيم
م�ستقطباً �سيولة ب�أكرث من  1.7مليار درهم ،كما �صعد
“ملتيبالي”  12.9%و”فريتيغلوب” 9.19%
و”�أدنوك للحفر”  2.79%و”طاقة” 2.4%
و”�أدنوك للتوزيع”  0.93%و”�أبوظبي الأول”
.0.82%كما ارتفع �سهم “�أي �آند – ات�صاالت �سابقاً”
بن�سبة  ،1.51%م��ع �إع�ل�ان ال���ش��رك��ة ه��ذا الأ�سبوع
حتقيقها �صايف �أرب��اح بنحو  4.9مليارات درهم خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري بنمو بن�سبة .2.5%
وزاد “�سرياميك ر�أ� ��س اخليمة”  4.9%م��ع �إعالن
ال�شركة ارتفاع �صايف الأرباح �إىل  171.9مليون درهم
ع��ن الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،فيما من��ا �سهم
“طريان �أبوظبي”  2.52%بعد �إعالن ال�شركة ارتفاع
�صايف �أرباحها علي �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  25.7%خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري لت�صل �إيل 155.93
مليون درهم.

رب�ح��ت �أ� �س��واق الأ��س�ه��م املحلية م��ا ي��رب��و ع�ل��ي 55.8
مليار درهم يف نهاية ت��داوالت الأ�سبوع الأول من �شهر
�أغ�سط�س ،وربح ر�أ�سمالها ال�سوقي ما يربو علي 55.8
م�ي��ار دره ��م م��ع تفاعلها ب�شكل �إي�ج��اب��ي م��ع �إعالنات
ال�شركات املدرجة عن �أرباح قوية يف الن�صف الأول من
العام اجلاري.
وارت� �ف ��ع ر�أ� � ��س امل� ��ال ال �� �س��وق��ي ل�ل�أ� �س �ه��م امل ��درج ��ة من
 2.575تريليون درهم يف نهاية جل�سة اجلمعة املا�ضية
�إىل  2.63تريليون درهم بنهاية جل�سة ام�س ،موزعة
ب��واق��ع  2.073تريليون دره ��م للأ�سهم امل��درج��ة يف
�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و 557.54مليار درهم
للأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي املايل.
وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية �سيولة ب�أكرث من 7.95
مليار درهم خالل الأ�سبوع موزعة بواقع  6.78مليار
دره��م يف �سوق �أب��وظ�ب��ي و 1.17مليار دره��م يف �سوق
دب��ي ،وج��ري ال�ت��داول على نحو  1.758مليون �سهم
عرب تنفيذ ما يربو على � 73.4ألف �صفقة.
 �سوق دبي.وارتفع يف �سوق دب��ي �سهم “تيكوم” بن�سبة 2.99%
 �سوق �أبوظبي.بعد �إع�لان ال�شركة هذا الأ�سبوع ارتفاع �صايف الأرباح
و��ص�ع��د م ��ؤ� �ش��ر ف��وت���س��ي � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��ام خالل بن�سبة  43.4%على �أ�سا�س �سنوي �إىل  428مليون
الأ��س�ب��وع بن�سبة  2.9%او م��ا ي�ع��ادل  280.2نقطة درهم خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
ليغلق  9929.16نقطة بالغا �أعلى م�ستوياته منذ كما �صعد خ�لال الأ��س�ب��وع �سهم هيئة ك�ه��رب��اء ومياه
نهاية مايو املا�ضي �أي �أكرث من �شهرين بدعم رئي�سي دبي “ديوا” بن�سبة  ،0.39%و”العربية للطريان”
من منو م�ؤ�شرات قطاعات املالية واالت�صاالت واملواد  ، 4.09%و”دبي لال�ستثمار”  ،0.43%و”�شعاع
الأ�سا�سية والطاقة واخلدمات.
كابيتال”  0.2%و”اخلليج للمالحة” ،4.37%
دع��م ارت�ف��اع �سوق �أبوظبي خ�لال الأ��س�ب��وع من��و �أ�سهم و”�أمالك للتمويل” بن�سبة .14.6%

 805ماليني درهم ت�صرفات عقارات دبي
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة
الأرا�� �ض ��ي والأم �ل��اك ب��دب��ي �أم�س
�أك �ث��ر م ��ن  805م�ل�اي�ي�ن دره ��م
حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل 254
مبايعة بقيمة  650.94مليون
دره��م منها  39مبايعة للأرا�ضي
ب�ق�ي�م��ة  202.04م �ل �ي��ون دره ��م
و 215م �ب��اي �ع��ة ل�ل���ش�ق��ق والفلل
ب �ق �ي �م��ة  448.9م �ل �ي��ون دره� ��م.
وج � ��اءت �أه� ��م م �ب��اي �ع��ات الأرا�� �ض ��ي
بقيمة  90مليون درهم يف منطقة
جزيرة  2تليها مبايعة بقيمة 17
م �ل �ي��ون دره� ��م يف م�ن�ط�ق��ة حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة
بقيمة  12مليون درهم يف منطقة
ند ال�شبا الأوىل .وت�صدرت منطقة

احلبية اخلام�سة املناطق من حيث
عدد املبايعات �إذ �سجلت  21مبايعة
ب�ق�ي�م��ة  45م�ل�ي��ون دره� ��م وتلتها
منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها
 9مبايعات بقيمة  22مليون درهم
وث��ال �ث��ة يف ال �ي �ف��رة  3بت�سجيلها
مبايعتني بقيمة  3ماليني درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق
وال�ف�ل��ل ج��اءت مبايعة بقيمة 50
م �ل �ي��ون دره� ��م مب�ن�ط�ق��ة الرفاعة
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 19مليون دره��م يف منطقة نخلة
جمريا و�أخ�يرا مبايعة بقيمة 14
م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة ال�صفوح
ال �ث��ان �ي��ة .وت �� �ص��درت م�ن�ط�ق��ة برج
خ �ل �ي �ف��ة امل� �ن ��اط ��ق م ��ن ح �ي��ث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت
 19م �ب��اي �ع��ة ب�ق�ي�م��ة  51مليون

درهم وتلتها منطقة الرب�شاء جنوب
ال �ث��ال �ث��ة ب�ت���س�ج�ي�ل�ه��ا  17مبايعة
بقيمة  10م�لاي�ين دره ��م وثالثة
يف اجل��داف بت�سجيلها  17مبايعة
بقيمة  11مليون دره��م .و�سجلت
ال��ره��ون قيمة ق��دره��ا 146.53
مليون درهم منها  4رهون لأرا�ض
بقيمة  6.09مليون دره��م و57
رهنا لفلل و�شقق بقيمة 140.45
مليون دره��م وك��ان �أهمها مبنطقة
ال��رف��اع��ة بقيمة  44مليون درهم
و�أخ��رى يف منطقة الثنية الرابعة
بقيمة  20مليون درهم� .أما الهبات
فقد �شهدت ت�سجيل  6هبات بقيمة
 7.72م�ل�ي��ون دره ��م ك ��ان �أهمها
مبنطقة وادي ال�صفا  6بقيمة 4
م�لاي�ين دره��م و�أخ ��رى يف منطقة
برج خليفة بقيمة مليون درهم.

السبت  6أغسطس  2022م  -العـدد 13613

املال والأعمال

2022 - Issue No 13613

August

6

Saturday

 % 116منوا يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر للإمارات خالل � 10سنوات

ملحوظاً خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية مرتفعة من  9.764مليار دوالر للدولة بن�سبة  141.6%خالل الفرتة من  2011وحتى  2021لي�صعد  1.6تريليون دوالر يف العام  ،2021بزيادة بن�سبة  64%مقارنة بالعام
•• �أبوظبي-وام:
يف  ،2013و 11.071مليار دوالر يف  ،2014و 8.55مليار دوالر يف من  71مليار و 20مليون دوالر و�صوال �إىل  171مليارا و 563مليون  ،2020وذلك مع النمو ال�سريع يف عمليات االندماج واال�ستحواذ يف متويل
حققت تدفقات اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شرة ال ��واردة �إىل دول��ة الإم ��ارات  ،2015و 9.604مليار دوالر يف  ،2016و 10.354مليار دوالر يف دوالر يف العام املا�ضي وهو ما ميثل زي��ادة ب�أكرث من  100.5مليار دوالر امل�شاريع الدولية.و�شهدت معظم ال��دول املتقدمة يف ال�ع��ام املا�ضي زيادة
العربية املتحدة منواً كبرياً خالل ال�سنوات املا�ضية وذلك على الرغم من  ،2017و 10.385مليار دوالر يف  ،2018و 17.874مليار دوالر يف خالل  11عاماً.وطوال ال�سنوات املا�ضية حققت كافة القطاعات االقت�صادية يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،حيث زادت التدفقات �إىل الواليات املتحدة
بالدولة منواً كبرياً يف جذب اال�ستثمارات املبا�شرة ،فبح�سب م�صرف الإمارات ب�أكرث من ال�ضعف لت�صل �إىل  367مليار دوالر وهو ثالث �أعلى م�ستوى مت
تداعيات جائحة “كوفيد ”19-التي �ألقت بظاللها على حجم اال�ستثمار  ،2019و 19.884مليار دوالر يف .2020
وال�ت�ج��ارة واق�ت���ص��ادات ال�ع��امل.ومن��ت تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ويف ظل النمو امللحوظ لتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شرة ،تت�صدر الدولة املركزي و�صلت ن�سب النمو يف قطاع الت�صنيع �إىل  13%ويف قطاع الرعاية ت�سجيله بعد املحقق يف عامي  2015و.2016
الوارد �إىل الدولة بن�سبة  116%خالل � 10سنوات يف الفرتة من  2012املرتبة الــ  19عاملياً �ضمن جمموعة ال��دول الع�شرين الكبار الأك�ثر جذباً ال�صحية �إىل  9%ويف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل  6%ويف وارتفعت التدفقات يف االقت�صادات النامية بن�سبة  30%لت�صل �إىل 837
 ،2021وذلك وفق تقرير لوزارة االقت�صاد لت�صل �إىل  20مليارا و 667لتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،إ�ضافة �إيل ت�صدرها املرتبة الأوىل القطاع املايل والبنكي والت�أميني �إىل  4%ويف قطاع العقار �إىل  4%ويف مليار دوالر وهو �أعلى م�ستوى مت ت�سجيله حيث كان �سبب الزيادة ب�شكلمليون دوالر يف العام املا�ضي  2021مقارنة بنحو  9مليارات و 566مليون يف تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد على م�ستوى منطقة غرب �آ�سيا قطاع النفط والغاز �إىل  3%ويف قطاع اخلدمات �إىل  ،2%وذل��ك خالل رئي�سي هو �أداء النمو القوي يف �آ�سيا ،واالنتعا�ش اجلزئي يف �أمريكا الالتينية
دوالر يف العام  ،2012بزيادة تعادل  11.1مليار دوالر.
ومنطقة البحر الكاريبي واالن�ت�ع��ا���ش يف �أف��ري�ق�ي��ا ،وظ�ل��ت ح�صة البلدان
وعلى م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وعلى جمموعة الدول العام املا�ضي مقارنة بالعام ال�سابق عليه .2020
و��ش�ه��دت ت��دف�ق��ات اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر ال ��وارد �إىل الإم� ��ارات منواً العربية.كذلك ارتفع ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الرتاكمي الوارد وعلي ال�صعيد العاملي ،و�صلت تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر عاملياً �إىل النامية يف التدفقات العاملية �أعلى بقليل من .50%
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وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و«�إيدج» توقعان مذكرة تفاهم لت�أ�سي�س «مركز متكني ال�صناعة »4.0
•• �أبوظبي-وام:

وق�ع��ت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
وجمموعة ايدج مذكرة تفاهم لت�أ�سي�س “مركز
متكني ال�صناعة  ”4.0الأول من نوعه يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وال��ذي �سيعمل على
دعم التحول الرقمي واعتماد تقنيات ال�صناعة
 4.0يف قطاع الت�صنيع يف الدولة.
و�سوف تكت�شف ال��وزارة واي��دج كيفية اال�ستفادة
مما مت حتقيقه يف مركز ايدج للتعليم واالبتكار،
وه ��و م��رك��ز م�ت�ط��ور للتعليم امل�ت�م�ي��ز يف املجال
الت�شغيلي للتكنولوجيا املتقدمة لل�صناعة ،4.0
وي �ق��دم خ�برات��ه ال�ت��ي ت�شمل التعليم واالبتكار
و�شرح عمليات متكني املنظومة ال�صناعية على
نطاق وا�سع ،والو�سائل الواجب اعتمادها يف هذا
املجال.
مت ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة ب �ح �� �ض��ور معايل
الدكتور �سلطان �أح�م��د اجل��اب��ر ،وزي��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل �سارة الأمريي،
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة،
و�سعادة في�صل البناي ،رئي�س جمل�س الإدارة يف
اي��دج ،ومن�صور امل�لا ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي يف ايدج.
ووق ��ع االت �ف��اق �ي��ة حم�م��د ال �ق��ا� �س��م ،م��دي��ر �إدارة
تبني وتطوير التكنولوجيا يف وزارة ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ،ور� �ض��ا ن�ي��داك��و ،نائب
الرئي�س الأول لال�سرتاتيجية و�إدارة املحافظ يف
ايدج ،يف مركز ايدج للتعلم واالبتكار يف �أبوظبي.
وك ��ان ��س�ع��ادة في�صل ال �ب �ن��اي ،وم�ن���ص��ور امل�ل�ا يف
ا�ستقبال معايل الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر،
وم �ع��ايل � �س��ارة الأم �ي��ري ،وذل ��ك يف م��رك��ز ايدج
للتعلم واالب�ت�ك��ار حيث ق��ام��وا بجولة �شاملة يف
املن�ش�أة ،مت خاللها ت�سليط ال�ضوء على كيفية
عمل امل�ؤ�س�سات على تعزيز عملياتها من خالل
اع �ت �م��اد امل�ن�ه�ج�ي��ات ال���ص�ح�ي�ح��ة ،وك �ي��ف ميكنها
ت�ط��وي��ر �أع �م��ال �ه��ا م��ن خ�ل�ال اع �ت �م��اد التقنيات
املنا�سبة واال�ستفادة من الأمتتة و�صو ًال �إىل بناء
م�ؤ�س�سة قائمة على البيانات.
ك�م��ا اط �ل��ع احل���ض��ور ع�ل��ى �أع �م��ال “مركز ايدج
للتعلم واالبتكار” ،وه ��و م��رك��ز ري� ��ادي �شامل
ل�ل�ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ي��وف��ر ب�ي�ئ��ة ملهمة
للتعلم واالبتكار والتميز يف العمليات الت�شغيلية،
والذي يجمع حتت �سقف واحد اجلوانب النظرية
والتكنولوجية والتطبيقية يف ال�صناعات املتقدمة،
ب�صورة تتيح للمواهب اكت�ساب املهارات والقدرات
الأ�سا�سية يف جماالت التكنولوجيا املتقدمة� ،ضمن
توجهات “�إيدج” لتطوير ال�ق��درات التناف�سية
ل��دول��ة الإم ��ارات يف جم��ال ال�صناعات املتقدمة،

وا�ستخدامات الثورة ال�صناعية الرابعة.
وا��س�ت�م��ع احل �� �ض��ور �إىل الأه �م �ي��ة ال �ت��ي توليها
املجموعة لتدريب وتعزيز مواهبها يف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة ودعم التحول الرقمي،
و�أث� ��ر ذل ��ك ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال�صناعية
الوطنية ومتيز الأعمال و�أث��ره على تقليل هدر
امل � ��واد ال��داخ �ل��ة يف ال�ت���ص�ن�ي��ع ،ب�ت�ط�ب�ي��ق �أف�ضل
املمار�سات العاملية والأدوات التح�سينية لفرتة
�إجن��از العمليات الإنتاجية وجودتها .حيث يعد
“مركز اي��دج للتعلم واالبتكار” حم ��وراً مهماً
للتدريب على الإن �ت��اج ال��ذك��ي وال�ف�ع��ال ،وجزءا
�أ�سا�سيا يف املنهج الرقمي الذي تتبعه ال�شركة.
كما اطلعوا داخ��ل امل��رك��ز على حم��اك��اة لت�صنيع
وجتميع املركبات ،تت�ضمن ثالث جوالت ت�ضمنت
العمليات الإنتاجية التقليدية ،و�آليات اكت�شاف
التحديات الت�صنيعية والإنتاجية ،وتنفيذ احللول
التكنولوجية الداعمة للعمليات الت�شغيلية ،مبا
فيها تعليمات العمل الرقمية ولوحة معلومات
م��ؤ��ش��رات الأداء الرئي�سية ،و��ص��و ًال �إىل تقدمي
ح�ل��ول تقنية �أك�ث�ر ت �ق��د ًم��ا ،ودم ��ج م�ه��ام العمل
الآلية � ،إ�ضافة �إىل االطالع على �آليات مرتبطة
بعمل الواقع املعزز ،وال�ساعة الذكية للخدمات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ،وال �ق �ف��از ال��ذك��ي مل���س��ح الباركود
وغريها.
دور فاعل ملركز متكني ال�صناعة .4.0
ومب ��وج ��ب ال �� �ش��راك��ة�� ،س�ت���س�ت���ض�ي��ف جمموعة
اي��دج �سل�سلة من امل�ب��ادرات وال ��دورات التدريبية
والربامج يف مركز متكني ال�صناعة  4.0اجلديد
اعتباراً من �سبتمرب من هذا العام بهدف ت�سريع
اعتماد التكنولوجيا يف القطاع ال�صناعي ،وتعزيز
التعاون �ضمن منظومة التكنولوجيا املتقدمة
يف دولة الإم��ارات ،وتطوير احللول التكنولوجية
املبتكرة يف ال�شركات ال�صناعية الرائدة يف الدولة،
مبا يطور �صناعاتها ومنتجاتها.
و� �س�ي�رك��ز م��رك��ز مت �ك�ين ال �� �ص �ن��اع��ة  4.0على
زي��ادة الوعي ب�ش�أن تقنيات وممار�سات ال�صناعة
 ،4.0وحت�سني م�ه��ارات وق ��درات امل�ص ّنعني من
خالل مناهج تدريبية متخ�ص�صة ،و�شرح فوائد
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة ،ودعم تطوير
ا�سرتاتيجيات ال�صناعة  ،4.0و�إن �� �ش��اء من�صة
اختبار وبيئة مفتوحة للجميع لتجريب التقنيات
املبتكرة وامل�شاركة يف تطويرها ،مبا ينعك�س على
ال�صناعات يف دولة الإمارات.

“انطالقاً م��ن ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،تركز
ا�سرتاتيجية ال��وزارة على دعم �شركات الت�صنيع
امل �ح �ل �ي��ة الع �ت �م��اد ال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ت �ق��دم��ة وحلول
الثورة ال�صناعية الرابعة ،حيث ت�ساعد التقنيات
املتقدمة يف تعزيز الكفاءة والإنتاجية وال�سالمة
واجل� ��ودة ،م��ع خف�ض تكاليف الإن �ت��اج ،وحماية
�سال�سل التوريد ،وخلق وظائف نوعية .وتكت�سب
االتفاقية التي مت التوقيع عليها ال�ي��وم �أهمية
كبرية حيث �سي�سهم ن�شر تطبيقات التكنولوجيا
املتقدمة يف ال�ق�ط��اع ال�صناعي بتعزيز املرونة،
وزي � ��ادة ال �ق��درة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ،وت���س��ري��ع التنويع
االقت�صادي والتقدم نحو بناء اقت�صاد قائم على
املعرفة ومدعوم بالتكنولوجيا املتطورة .وت�ؤكد
�شراكتنا م��ع جمموعة اي��دج على توجه الوزارة
باال�ستفادة من خ�برات رواد ال�صناعة املحليني
ل�ت���ش�ج�ي��ع ت �ب��ادل امل �ع��رف��ة يف ال �ق �ط��اع اخلا�ص.
ونتطلع �إىل ا�ستمرار امل�ساهمة يف رف��ع كفاءات
ال� �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة وت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة البحث
والتطوير مبا يحقق �أه��داف ا�سرتاتيجية وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة».
و�أ��ض��اف“ :تتمتع دول��ة الإم��ارات مبجموعة من
املزايا واملم ّكنات التناف�سية الفريدة ،التي ت�شمل
البنية التحتية واللوج�ستية املتطورة ،و�شبكات
النقل ،وحلول التمويل ،والت�شريعات والقوانني
الداعمة لنمو القطاع ال�صناعي ،وتعزيز التحول
�إىل ال�صناعات التكنولوجية .ومن خالل توفري
�إمكانية التدريب والتطوير للتحول التكنولوجي،
�سيتم تعزيز املزايا التناف�سية للقطاع ال�صناعي
يف ال��دول��ة واالرت �ق��اء ب��ه �إىل �أف���ض��ل امل�ستويات
العاملية».

الإمارات مركز �صناعي عاملي.
من جانبها قالت معايل �سارة الأم�ي�ري ،وزيرة
دول ��ة للتعليم ال �ع��ام وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة:
“�إن اه�ت�م��ام دول ��ة الإم � ��ارات بتفعيل منظومة
التكنولوجيا املتقدمة ،ميثل �أح��د امل�ستهدفات
الوطنية لتعزيز مكانة ال��دول��ة كمركز �صناعي
عاملي ومن املهم موا�صلة ا�ستثمارنا يف امل�شاريع
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة مب��ا ي �ط��ور ال���ص�ن��اع��ات القائمة،
وي �ج��ذب ا��س�ت�ث�م��ارات تكنولوجية يف القطاعات
امل�ستهدفة».
و�أ�ضافت“ :مذكرة التفاهم مع جمموعة ايدج
ت�أتي بهدف تعزيز قدرتنا التناف�سية ال�صناعية
حيث ي�شكل �إن�شاء مركز متكني ال�صناعة 4.0
الأول يف ال��دول��ة �إجن � ��ازاً رئ�ي���س�ي�اً ��ض�م��ن رحلة
حتول القطاع ،و�سي�ساعد املركز بتمكني ال�صناعة
�شراكة مثمرة مع جمموعة ايدج.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل الدكتور �سلطان �أحمد م��ن خ�ل�ال دع��م ال���ش��رك��ات لتبني التكنولوجيا
اجلابر ،وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة :املتقدمة واالرتقاء مبهارات القوى العاملة ،مبا

يعزز الإنتاجية ،ويتما�شى �إن�شاء هذا املركز مع
�أه��داف برنامج ال�صناعة  4.0يف دولة الإمارات
وا�سرتاتيجيتنا الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة».

وي �ج �م��ع م���ص�ن��ع �إي � ��دج ل�ل�ت�ع�ل��م واالب� �ت� �ك ��ار بني
النظريات والتكنولوجيا واملمار�سة حتت �سقف
واح��د ل��دف��ع عجلة التح�سينات و�إل �ه��ام مقاربة
ابتكارية لتحويل العمليات واملنتجات امل�ستقبلية.
وي� ��زود امل���ص�ن��ع امل �ت��درب�ين بتعلم جت��ري�ب��ي قابل
للتنفيذ مبا يتما�شى مع املقاربة اال�ست�شرافية
والتكاملية للم�صنع ،والتي تركز على امل�ستقبل.
وت�شارك جمموعة ايدج يف �شبكة رواد ال�صناعة،
جمموعة ال�شركات ال�صناعية الوطنية الرائدة
ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �خ��دم ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وح� �ل ��ول ال� �ث ��ورة
ال�صناعية الرابعة يف عملياتها .وت�شمل ال�شبكة
�شركات �أدن��وك ،وهانيويل ،ويونيليفر ،و�شنايدر
�إلكرتيك ،والإمارات العاملية للأملنيوم ،و�سي�سكو،
و�سيمنز ،و�أفيفا ،و�ساب ،وات�صاالت ،و�آي بي �إم،
وهواوي ،و�سرتاتا ،ومايكرو�سوفت ،وبي تي �سي،
و�إري �ك �� �س��ون .وت�ع��د �شبكة رواد ال�صناعة ركيزة
�أ�سا�سية ل�برن��ام��ج ال�صناعة  4.0يف الإم ��ارات،
امل�صمم لت�سريع تكامل حلول وتطبيقات الثورة
ال�صناعية الرابعة عرب قطاع ال�صناعة ككل يف
ال��دول��ة ،وحت�سني قدرتها التناف�سية ال�صناعية
العامة ،وخف�ض كلف االن�ت��اج ،وزي��ادة الإنتاجية
والكفاءة ،واالرتقاء باجلودة.

�إ�ضافة نوعية للقطاع ال�صناعي.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة ف�ي���ص��ل ال �ب �ن��اي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �إيدج“ :ي�ستثمر مركز �إيدج للتعلم
واالبتكار ب�شكل مكثف يف التكنولوجيا املتقدمة
واالبتكار وبناء ال�ق��درات لتوفري خمترب واقعي
يقدم مقاربة تركز على امل�ستقبل للتحول الرقمي
والتميز الت�شغيلي وال�صناعة  ،4.0بهدف التمكن
م��ن ت���س��ري��ع ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ات ال �ت��ي تعتمد على
البيانات .ونلتزم بتحديث �سبل عملنا واعتماد
التكنولوجيا ال��رق�م�ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الت�صنيع
املتقدمة على م�ستوى ال�شركات وامل�صانع ،بهدف
زيادة ال�سرعة والكفاءة واملرونة».
و�أ�ضاف“ :ت�سعى �شراكة �إيدج مع وزارة ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة �إىل مت�ك�ين �إي� ��دج من
التحول �إىل منارة يف دولة الإم��ارات واملنطقة يف
جم��ال اعتماد ال�صناعة  ،4.0و�ستعزز ح�ضور
م�صنع �إي��دج للتعلم واالبتكار يف دول��ة الإمارات
كمركز متيز م��رم��وق .ونتطلع �إىل ت��أدي��ة دورنا
يف امل���س��اه�م��ة ب�ب�ن��اء اق�ت���ص��اد ق��ائ��م ع�ل��ى املعرفة ال��ت�����ص��ن��ي��ع يف جم���م���وع���ات دف���اع���ي���ة
وم�ستقبل �أكرث ا�ستدامة ،دعماً لربنامج القيمة تكنولوجية.
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ � � � ��رى ،وق� �ع ��ت وزارة ال�صناعة
املحلية امل�ضافة».

والتكنولوجيا املتقدمة وجمموعة ايدج وم�صرف
الإمارات للتنمية اتفاقية م�شرتكة لدعم تطوير
ال���ص�ن��اع��ة يف �إح � ��دى م��ن �أك�ب��ر  25جمموعة
تكنولوجية م�ت�ق��دم��ة ل�ل��دف��اع يف ال �ع��امل خالل
�شهر يونيو املا�ضي على هام�ش منتدى “ا�صنع يف
الإمارات” ،ومبوجب االتفاقية� ،سيوفر امل�صرف
مت��وي� ً
لا ت�صل قيمته �إىل مليار دره��م �إماراتي
لدعم جهود جمموعة ايدج يف تبني التكنولوجيا
وعمليات الت�صنيع املتقدمة ،كما �سي�سهم يف زيادة
�صادراتها ،ويعزز منو االقت�صاد الوطني .و�ستزود
ال ��وزارة جمموعة اي��دج بخارطة طريق �ستدعم
مكانة املجموعة كواحدة من امل�صدرين العامليني
ال��رائ��دي��ن للمعدات والتكنولوجيا الع�سكرية،
والأكرث مالءة مالياً.
جمموعة اي���دج تن�ضم ل�برن��ام��ج القيمة
الوطنية امل�ضافة.
كما وق�ع��ت جمموعة اي��دج اتفاقية م��ع ال ��وزارة
لالن�ضمام �إىل برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة ،
�ضمن �سياق جهود الدولة لتو�سيع نطاق الربنامج
على امل�ستوى االحتادي ،وت�شجع هذه االتفاقيات
التعاون بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
ب� �ه ��دف حت �ف �ي��ز ال �ق �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ي .وي�سعى
الربنامج �إىل �إعادة توجيه م�شرتيات القطاعني
العام واخلا�ص �إىل االقت�صاد املحلي وتعزيز دور
القطاع ال�صناعي الوطني وتنميته.

م�ؤ�شر نيكاي الياباين يرتفع �أ�سعار الذهب ترتاجع عامليا ب�أكرث من  4دوالرات

للجل�سة الثالثة على التوايل
•• �أبوظبي-وام:

 5.3مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع
•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك
بدبي خالل الأ�سبوع احلايل �أكرث من  5.3مليار درهم
حيث �شهدت ال��دائ��رة ت�سجيل  1765مبايعة بقيمة
 4.03م�ل�ي��ار دره ��م ،منها  255مبايعة للأرا�ضي
بقيمة  1.24مليار دره��م و 1510مبايعات لل�شقق
والفلل بقيمة  2.79مليار درهم .وجاءت �أهم مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  107ماليني درهم يف منطقة حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  90مليون
دره��م يف منطقة ج��زي��رة  2تليها مبايعة بقيمة 69
م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة ال�ث�ن�ي��ة ال��راب �ع��ة .وت�صدرت
م�ن�ط�ق��ة احل �ب �ي��ة اخل��ام �� �س��ة امل �ن��اط��ق م ��ن ح �ي��ث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  130مبايعة بقيمة  311مليون
دره��م وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها 40
مبايعة بقيمة  127مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2
بت�سجيلها  26مبايعة بقيمة  31مليون درهم .وفيما
يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة

 50مليون درهم مبنطقة الرفاعة ك�أهم املبايعات تلتها
م�ب��اي�ع��ة بقيمة  25م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة الثنية
ال��راب�ع��ة و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة  23مليون دره��م يف
منطقة ج �م�يرا ال�ث��ان�ي��ة .وت �� �ص��درت منطقة اخلليج
التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  190مبايعة بقيمة  329م�ل�ي��ون درهم
وتلتها منطقة مر�سى دب��ي بت�سجيلها  127مبايعة
بقيمة  375مليون دره��م وثالثة يف الرب�شاء جنوب
الثالثة بت�سجيلها  116مبايعة بقيمة  74مليون
درهم .و�سجلت الرهون قيمة قدرها  1.14مليار درهم
منها  64رهنا لأرا���ض بقيمة  364.39مليون درهم
و 350رهنا لفلل و�شقق بقيمة  779.02مليون درهم
وكان �أهمها مبنطقة الثنية الأوىل بقيمة  141مليون
درهم و�أخرى يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة
 97مليون درهم� .أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل 68
هبة بقيمة  214.32مليون درهم كان �أهمها مبنطقة
وادي ال�ع�م��ردي بقيمة  66م�ل�ي��ون دره ��م و�أخ� ��رى يف
منطقة ند ح�صة بقيمة  23مليون درهم.

ارت�ف��ع م�ؤ�شر نيكاي الياباين يف ختام تعامالت �أم����س موا�صال
مكا�سبه للجل�سة الثالثة على التوايل.
و�أغلق م�ؤ�شر نيكاي يف بور�صة طوكيو لل��أوراق املالية مرتفعاً
ب�ن���س�ب��ة � 0.87%أو م ��ا ي �ع ��ادل  243.7ن�ق�ط��ة ل�ي���ص��ل �إىل
 28175.87نقطة.
وارت�ف��ع م�ؤ�شر توبك�س الأو��س��ع نطاقاً بن�سبة  0.85%توازي
 16.44ن�ق�ط��ة ل�ي�غ�ل��ق ع�ن��د م���س�ت��وى  1947.17نقطة.يف
املقابل،
ارتفعت الأ�سهم ال�صينية مع �صعود م�ؤ�شر “�إي �إ�س �آي” املركب
يف ب��ور��ص��ة �شنغهاي بنحو  38نقطة �أو م��ا ن�سبته 1.19%
ليقفل عند  3227.03نقطة ،فيما ارتفع م�ؤ�شر ه��اجن �سينج
ال�صيني بن�سبة  0.14%توازي  27.9نقطة لي�صل �إىل م�ستوى
 20201.94نقطة.
وزاد م�ؤ�شر بور�صة بومباي �سينك�س يف التعامالت املت�أخرة بنحو
 139.36نقطة �أو ما ن�سبته  0.24%لي�صل �إىل 58438.16
نقطة.

 101.19دوالر �سعر �سلة
خامات «�أوبك»

•• فيينا-وام:

ق��ال��ت منظمة ال ��دول امل���ص��درة للنفط “ �أوب ��ك “ �إن �سعر �سلة
خاماتها التي ت�ضم متو�سط �أ�سعار  13خاما من �إن�ت��اج الدول
الأع�ضاء و�صل �إىل  101.19دوالر للربميل �أم�س الأول.
و�أ�ضافت “�أوبك”  -يف ن�شرتها ال�صادرة ام�س� -أن املعدل ال�سنوي
ل�سعر ال�سلة بلغ نحو  69.89دوالر للربميل يف العام ،2021
و 41.47دوالر للربميل يف .2020
ً
وتتكون �سلة �أوب��ك املرجعية للخامات م��ن  13خ��ام�ا ميثل كل
منها نفط ال�صادرات الأ�سا�س لكل دولة من البلدان الأع�ضاء يف
املنظمة.

ارتفع البالديوم بن�سبة � 0.78%إىل
•• �أبوظبي -وام:
 2090.5دوالر ،يف حني زاد البالتني
تراجعت �أ�سعار الذهب العاملية خالل � 0.69%إىل  931.2دوالر.
تعامالت �أم�س ،ب�أكرث من  4دوالرات،
فيما �صعدت غالبية املعادن النفي�سة
الأخرى.
ووف� �ق ��ا ل �ب �ي��ان��ات الأ� � �س� ��واق العاملية،
انخف�ضت �أ� �س�ع��ار امل �ع��دن الأ� �ص�ف��ر يف
املعامالت الفورية بن�سبة � 0.28%أو
ما يعادل  4.8دوالر �إىل 1786.31
دوالر للأون�صة ،وذلك بحلول ال�ساعة
“  12:26م�سا ًء بتوقيت الإمارات «.
ونزلت العقود الآجلة للذهب ت�سليم
��ش�ه��ر دي���س�م�بر بن�سبة � 0.25%أو
م ��ا ي� �ع ��ادل  4.5دوالر ل �ت �� �ص��ل �إىل
 1802.4دوالر للأون�صة.
وعلى �صعيد املعادن النفي�سة الأخرى،

ب �ي �ن �م��ا ان �خ �ف �� �ض��ت ال �ف �� �ض��ة بن�سبة
� 0.27%إىل  20.07دوالر
للأوقية.

الدوالر يرتفع قبل �إعالن بيانات الوظائف الأمريكية
•• لندن-رويرتز:

ارتفع الدوالر الأمريكي �أم�س اجلمعة حماوال تعوي�ض بع�ض
اخل�سائر بعد �أك�بر ت��راج��ع يومي يف �أك�ثر م��ن �أ�سبوعني ،مع
حتول تركيز املتعاملني �إىل بيانات الوظائف الأمريكية لتلم�س
املزيد من امل�ؤ�شرات على قوة االقت�صاد.
وارت�ف��ع م�ؤ�شر ال ��دوالر ،ال��ذي يقي�س �أداء العملة الأمريكية
مقابل �سلة عمالت رئي�سية 0.21 ،باملئة �إىل  105.92بعد
انخفا�ضه  0.68باملئة �أم�س اخلمي�س ،وكان هذا �أكرب تراجع
له منذ  19يوليو متوز .وظل �أقل بنحو ثالثة باملئة عن �أعلى
م�ستوى بلغه يف منت�صف يوليو متوز.
ويرتقب امل�ستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية يف القطاعات
غ�ير ال��زراع�ي��ة امل�ق��رر ��ص��دوره��ا يف ال�ساعة  1230بتوقيت
جرينت�ش والتي توفر م�ؤ�شرات على �أداء االقت�صاد الأمريكي.
ويتوقع خرباء اقت�صاد زيادة عدد الوظائف � 250ألفا يف يوليو

متوز بعد زيادة � 372ألفا يف يونيو حزيران.
وانخف�ض ال�ي��ورو  0.17باملئة �إىل  1.02285دوالر بعد
ت�ف��وق خم ��اوف م��ن ت�ب��اط��ؤ االق�ت���ص��اد الأم��ري �ك��ي ع�ل��ى القلق
املرتبط ب�أزمة طاقة �أوروبية.
ومل يطر�أ تغري يذكر على اجلنيه الإ�سرتليني وجرى تداوله
مقابل  1.2156دوالر بعدما رفع بنك �إجنلرتا �سعر الفائدة
ب�أعلى معدل منذ نحو  27عاما لل�سيطرة على الت�ضخم ،لكنه
حذر من رك��ود مطول ب��دءا من الربع الأخ�ير من هذا العام.
وارتفع الدوالر  0.24باملئة مقابل الني الياباين �إىل 133.27
ين بعد انخفا�ضه  0.69باملئة �أم�س الأول اخلمي�س.ومل يطر�أ
تغري يذكر على الدوالرين الأ�سرتايل والنيوزيلندي وجرى
ت��داول ال��دوالر الأ��س�ترايل مقابل  0.69605دوالر يف حني
�سجل الدوالر النيوزيلندي  0.6299دوالر.
وبالن�سبة للعمالت الرقمية �صعدت بتكوين  2.9باملئة �إىل
 23272.80دوالر.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عي�سى ح�سن علي ح�سن الدرمكي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002850ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ناجي مال اهلل عبداهلل جا�سم احلمادي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0002632أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عماد الدين علي قنديل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2022 /0004304مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -فرع ال�شارقة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMINS2022 /0004586عمايل جزئي

�إىل املحكوم عليه  :عي�سى ح�سن علي ح�سن الدرمكي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:احمد
ح�سن حممد ح�سن البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,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 12160:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ناجي مال اهلل عبداهلل جا�سم احلمادي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:احمد
ح�سن حممد ح�سن البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,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 31826:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :عماد الدين علي قنديل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:حممود
حمدان حممود ابو زهري  -اجلن�سية فل�سطني  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 257883:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -فرع ال�شارقة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ�:شعيب
عبده االمري  -اجلن�سية م�صري  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 25278:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70535

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70535

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70535

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عائ�شة عبداحلميد بت
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0003377أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبداهلل خمي�س عبداهلل مفتاح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0004379ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -منال عبداهلل ابراهيم حممد املرزوقي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002852ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد �سليمان حميد خلفان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002849ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :عائ�شة عبداحلميد بت
العنوان:ال�شارقة ح�سب التحري رقم جواز ال�سفر  DT1073463Kالرقم املوحد
والهوية رقم  784198824279081الكفيل ال�شركة العربية للطريان 0503040797
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ�:شركة فاك�سون
العقارية ذ.م.م  -اجلن�سية �سوداين  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 9223.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إنت مكلف بح�ضور جل�سة يوم -
املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :عبداهلل خمي�س عبداهلل مفتاح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:ميثاء
عبداهلل ابراهيم حممد البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,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 483350:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :منال عبداهلل ابراهيم حممد املرزوقي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:احمد
ح�سن حممد ح�سن البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,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 11390:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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�إىل املحكوم عليه  :حممد �سليمان حميد خلفان
العنوان:ال�شارقة (ح�سب ورقة التحري) الهاتف0582372027:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:احمد ح�سن حممد
ح�سن البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 32990.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إنت مكلف بح�ضور جل�سة يوم -
املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13613بتاريخ 2022/8/6
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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  -ديرة -
بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س 042973071 :

مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�ل��اه لت�صفية النجمة امل��زدوج��ة للتجارة �����ش.ذ.م.م وذل ��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

70021

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

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة -
بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س 042973071 :

مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية قرينا للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/8/1واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ 2022/8/1
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

دولة االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70021

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

ا�سم ال�شركة  :النجمة املزدوجة للتجارة �ش.ذ.م.م
العنوان  :نخيل  -املدينة العاملية  -دبي  IC1-CH1-C15-S20 -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  245426 :رق��م القيد بال�سجل التجاري :
 50969مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/27وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة
 بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س  042973071 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70021

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

ا�سم ال�شركة  :قرينا للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  2105-05ملك ريفا انف�ستمنت�س ليمتد  -اخلليج التجاري  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  859889 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1460876 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2022/8/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/8/1وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة
 بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س  042973071 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

وزارة العدل
70533

اميان احمد العو�ضي
مدير ادارة الدعوى
حمكمة االحتادية االبتدائية

دولة االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
مكتب ادارة الدعوى
اعالن �إخطار عديل بالوفاء (بالن�شر)
الإخطار رقم MOJAU-2022-0078530
بناء على طلب املخطر:كيالنية م�صطفى دا�ؤد  -اماراتية اجلن�سية
اىل املخطر اليه/الدكتور خليفة عبيد علي القطي النعيمي  -اماراتي اجلن�سية  -وميثله:ال�سعيد
لال�ستثمار العقاري
ال�شرح حيث ان املخطر يتوجه اليكم بهذا االخطار ويطالبكم (بامتام ت�سجيل الوحدة رقم 904
بربج هند بال�شارقة منطقة اخلان  -قطعة رقم  - 989وا�ستخراج �سند امللكية) وذلك يف موعد
اق�صاه خم�سة ايام من تاريخ االعالن بالن�شر لهذا االنذار القانوين واال �سيقوم املخطر باتخاذ
كافة الطرق القانونية اجلنائية واملدنية للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�ضات
القانونية والر�سوم وامل�صاريف النا�شئة عن اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية  ,لذلك
ف�أننا نخطركم ب�ضرورة تنفيذ املطلوب خ�لال خم�سة اي��ام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ االجراءات القانونية.

اميان احمد العو�ضي
مدير ادارة الدعوى
حمكمة االحتادية االبتدائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0001293مدين جزئي

اىل املدعي عليه�:صديق كودييل  -هندي اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/13م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله املدعي:عبد الغفور مويدين كوتي مويدين
كوتي  -هندي اجلن�سية
بالتايل:قررت املحكمة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ()100000
درهم وفائدة قانونية عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2022/4/1
حتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف  -حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ .
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0005114مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد عبدالباري ح�سن عبدالوهاب  -جمهول حمل الإقامة
الدعوى املرفوعة من املدعي عبداهلل �سليمان عبداهلل العقيد النقبي وميثله:قانونا ويل �أمره
والده علي �سليمان عبداهلل العقيد النقبي والتي يطالبكم فيها بـــ:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ
وقدره خم�سة االف درهم  -الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية 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 2022/8/4

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

70021

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

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080843
تنازل/وبيع

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة:عبري عبيد حميد ال�ضباح ال�سويدي  -اماراتية اجلن�سية
واحمل بطاقة هوية رقم , 784198326506288:ترغب يف البيع والتنازل عن %25
من ح�صتها البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (االبداع لال�ست�شارات االدارية) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  738808اىل ال�سيد/احمد جمعه حممد �سهيل الكعبي  -اماراتي
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم - 784198626507507:واي�ضا يف البيع والتنازل
عن  %50من ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيد/حممود حممد ح�سن حممد  -م�صري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم784198485081982:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ميان الدين جونال ابدين  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء
 %2من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (العالمة الكبرية لتجارة املالب�س اجلاهزة) ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم 765629:اىل ال�سيدة/هدى �شريف ابراهيم احلواى
الزرعوين  -اجلن�سية االمارات
ال�سيد :ميان الدين جونال ابدين  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %49من كامل ح�صته
البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (العالمة الكبرية لتجارة املالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم 765629:اىل ال�سيد/مري احمد ح�سني مري امري ح�سني  -اجلن�سية بنغالد�ش
ال�سيد :ميان الدين جونال ابدين  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %49من كامل ح�صته
البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (العالمة الكبرية لتجارة املالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم 765629:اىل ال�سيد/مالك ن�سيم اح�سن مالك احمد علي  -اجلن�سية بنغالد�ش
تعديالت اخرى تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تغيري اال�سم التجاري من العالمة الكبرية لتجارة املالب�س اجلاهزة اىل العالمة الكبرية لتجارة املالب�س اجلاهزة 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 اتباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70021

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

مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية الرميثية لتجارة مواد البناء ��� 2ش.ذ.م.م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2022/8/3وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2022/8/3وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :الرميثية لتجارة مواد البناء � 2ش.ذ.م.م
العنوان  :م�ستودع رقم  2ملك �سامل �سعيد �سرور املزروعي  -القوز ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  550219 :رقم القيد بال�سجل التجاري 64619 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة الإق�ت���ص��اد وال���س�ي��اح��ة يف دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت ال�ت��أ��ش�ير يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/8/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/8/3وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان
 :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد -
هاتف  042973060 :فاك�س  042973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة -
بور�سعيد  -هاتف  042973060 :فاك�س 042973071 :

امل�س�ؤول املخول

امل�س�ؤول املخول

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  453/2020/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3206/2018مدين جزئي ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )103486.47درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة ابوظبي  -ابوظبي  -ال�سفارات � -شارع اخلليج العربي  -مبنى �ضمان غرب
 5-59-1ط االر�ضي � -شركة ابوظبي الوطنية للمعار�ض
املطلوب �إعالنهما  -1 :دانا باك للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2م�سيح ر�سول ابدار ا�صفهاين � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )103486.47درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13613بتاريخ 2022/8/6
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 893/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70021

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة ب��ال��زام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )382.896.57درهم
ثالثمائة واثنني الفا وثمانية و�ستة وت�سعون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ  2020/6/15حتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املتنازع:برمييار اي�ستيت�س للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د مركز دبي امل��ايل العاملي  -البوابة رق��م 3/الطابق ال�ساد�س
مكتب 605/رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :ارلويد للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م  -منطقة حرة � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية
مبلغ وق��دره ( )382.896.57درهم ثالثمائة واثنني الفا وثمانية و�ستة وت�سعون درهما و�سبعة وخم�سون
فل�سا  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/6/15حتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة -وح��ددت لها جل�سة يوم اجلمعة امل��واف��ق 2022/8/12:ال�ساعة� 09:00:صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

دولة االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
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بناء على طلب املخطر�:سلطان عبداهلل عتيق دعفو�س ال�سويدي
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للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�ضات القانونية والر�سوم وامل�صاريف النا�شئة عن
اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية  ,لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة تنفيذ املطلوب خالل
خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية.
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للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�ضات القانونية والر�سوم وامل�صاريف النا�شئة عن
اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية  ,لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة تنفيذ املطلوب خالل
خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية.

اميان احمد العو�ضي
مدير ادارة الدعوى
حمكمة االحتادية االبتدائية
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�أمريكا تت�صدر ت�صنيف «فيفا» ملنتخبات ال�سيدات الأوملبية اللبنانية تقدم بعثتها �إىل �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي

تقدم منتخب �إجنلرتا املتوج حديثاً بلقب ك�أ�س �أمم �أوروبا "يورو � "2022إىل
املركز الرابع يف الن�سخة الأحدث من الت�صنيف العاملي ملنتخبات ال�سيدات ،التي
�أعلن عنها االحتاد الدويل لكرة القدم �أم�س اجلمعة.
وحل منتخب �أملانيا الذي خ�سر املباراة النهائية ليورو � 2022أمام �إجنلرتا 2-1
يوم الأحد املا�ضي على �إ�ستاد وميبلي ،يف املركز الثاين.
ً
وظل منتخب �أمريكا بطل العامل يف ال�صدارة بعد فوزه م�ؤخرا بك�أ�س �أمم �أمريكا
ال�شمالية والو�سطى والكاريبي (كونكاكاف).
وتقدم منتخب �أملانيا ثالثة مراكز �إىل املركز الثاين ،وتراجع منتخب ال�سويد
مركزاً واح��داً �إىل املركز الثالث ،وتقدم منتخب �إجنلرتا من املركز الثامن �إىل

الرابع بعد التتويج القاري.
وحل منتخب فرن�سا يف املركز اخلام�س وهولندا يف املركز ال�ساد�س وكندا يف املركز
ال�سابع و�إ�سبانيا يف املركز الثامن والربازيل يف املركز التا�سع وكوريا ال�شمالية يف
املركز العا�شر.
و�أو�ضح "فيفا" �أن �أربعة منتخبات جديدة دخلت الت�صنيف العاملي للكرة الن�سائية،
لريتفع عدد االحتادات الوطنية الأع�ضاء باالحتاد الدويل �إىل  185ع�ضواً ،يف
رقم قيا�سي.
واملنتخبات الأربعة اجلديدة يف الت�صنيف هي كمبوديا (املركز  )120وتركمن�ستان
(املركز  )137وتيمور ال�شرقية (املركز  )152وغينيا بي�ساو املركز .)169

•• بريوت-الفجر:

قدمت اللجنة الأوملبية اللبنانية �أم�س الأول اخلمي�س بعثتها
�إىل دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي املقررة من � 9إىل 18
�أغ�سط�س اجلاري يف مدينة قونية الرتكية.
وق��ال رئي�س اللجنة االوملبية اللبنانية ال�سيد بيار جلخ� :إن
امل�شاركة اللبنانية يف اال�ستحقاقات اخلارجية من قبل اللجنة
الأوملبية هي قرار ولي�ست خيارا ،وينطلق من عدة اعتبارات
ميكن اخت�صارها ب�ضرورة و�أهمية احل�ضور الوطني على
خ��ارط��ة الأح ��داث الريا�ضية ال �ب��ارزة ،والتوا�صل م��ع بعثات

دول �شقيقة و�صديقة ،و�إت��اح��ة الفر�صة �أم ��ام الريا�ضيني
والريا�ضيات لالحتكاك واكت�ساب املزيد من اخل�برة وغنى
التجربة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي����س اللجنة ورئ�ي����س البعثة �إىل
قونية �سامي قبالوي :هذه الدورة هي الأبرز ،حيث ت�شارك
فيها  56دولة (رقم قيا�سي) ،وت�شمل مناف�ساتها  24لعبة
ريا�ضية ،وي�شارك فيها  4200العب والعبة.
وي�شارك لبنان يف الدورة عرب  28ريا�ضيا وريا�ضية يف �ألعاب
امل�ب��ارزة والتايكواندو واجل��ودو والكيك بوك�سينغ واجلمباز
ورفع الأثقال و�ألعاب القوى والرماية وكرة الطاولة.
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�صفقات االنتقال احلر تفر�ض ح�ضورها على املريكاتو ال�صيفي لدوري �أدنوك
•• �أبوظبي-وام:

توا�صل �أندية دوري �أدن��وك للمحرتفني تعاقداتها خالل املريكاتو ال�صيفي
ا��س�ت�ع��داداً للمو�سم ال�ك��روي اجل��دي��د ،ال��ذي تنطلق فعالياته يف � 2سبتمرب
املقبل.
وو�سط التدعيمات املتوا�صلة من الالعبني الأجانب والإماراتيني ،كان التعاقد
احل��ر حا�ضرا بقوة يف حت��رك��ات �أن��دي��ة امل�سابقة خ�لال �سوق االن�ت�ق��االت هذا
ال�صيف ..وتت�صدر فرق الظفرة والبطائح والو�صل قائمة �صفقات االنتقال
احلر يف املريكاتو احلايل.
وبح�سب موقع "تران�سفري ماركت" العاملي املتخ�ص�ص يف �أرق��ام و�إح�صائيات
الالعبني ،بلغت �أبرز �صفقات االنتقال احلر يف الدوري الإماراتي حتى الآن
�أك�ثر من � 22صفقة من بينها � 3صفقات حملية "عمر عبد الرحمن من
�شباب الأهلي �إىل الو�صل ،وري��ان ي�سلم من العني �إىل ال�شارقة ،و�سيب�ستيان
تيجايل من الن�صر �إىل الوحدة".
وانتقل �إىل الظفرة عرب االنتقال احلر كل من التون�سي وليد القروي قادما
م��ن ال�صفاق�سي وال�ه��ول�ن��دي حممد راي�ح��ي ق��ادم��ا م��ن ال�ب��اط��ن ال�سعودي،
والربازيلي كالوديو رافاييل قادما من �أوملبيك �آ�سفي املغربي ،والهولندي

ميت�شيل تي فريدي من �أبها ال�سعودي.
كما تعاقد البطائح ال�صاعد حديثا �إىل دوري امل�ح�ترف�ين ،م��ع الربتغايل
�آرت��ور جورجي من موريرين�سي الربتغايل ،والربازيلي لورين�س روديريجر،
واجلنوب �أفريقي تيابينج فيتي.
و��ض��م ال��و��ص��ل ك�لا م��ن ع�م��ر ع�ب��د ال��رح�م��ن "عموري" م��ن ��ش�ب��اب الأهلي،
والربازيلي جابرييل دي �سوزا من ري��و �آيف الربتغايل ،والأرجنتيني جريو
لتيمو بوليت من اندرييندينتي الأرجنتيني ،وال�غ��اين �سانا جوميز يف فئة
املقيمني.
و� �ض��م ال��وح��دة ك�ل�ا م��ن ال�برت �غ��ايل ل��وي����س ب �ي��زي م��ن بنفيكا الربتغايل،
و�سيبا�ستيان تيجايل من الن�صر ،والربازيلي ماراكا�س جوب�سون.
وت �ع��اق��د خ��ورف �ك��ان م��ع ال �� �ص��رب��ي الزار روي �ت ����ش م��ن ال � ��دوري الربتغايل،
والربازيلي املقيم ياجوليوناردو من الإم��ارات ،و�ضم ال�شارقة الالعب ريان
ي�سلم من العني ،و�ضم الن�صر الالعب العماين عمران اجل�سا�سي من الظفرة،
والربازيلي لوكا�س �ألفي�س من با�س الميا اليوناين .كما تعاقد احتاد كلباء مع
الإيطايل دانييل بي�سا من نادي فريونا الإيطايل ،وال�سلوفاكي فيليب كي�ش
من االتفاق ال�سعودي ،و�ضم دبا ال�صاعد حديثا ل��دوري املحرتفني الالعب
املونتنجري �ألك�سندر �شيكيتج من الدوري الهولندي.

فر�صة فوز منتخبنا مبيدالية

اختتام بطولة �آ�سيا للجودو يف كازاخ�ستان
•• نور �سلطان-الفجر

متكن العب منتخبنا با�شو نوجزاري
م��ن االق�ت�راب م��ن ال�ف��وز مبيدالية
ب��رون��زي��ة ب�ل�ق��اء ب�ط��ل قرغيز�ستان
ف�ل�ادمي�ي�ر يف � �س��اع��ة م �ت ��أخ��رة من
م���س��اء �أم ����س الأول يف ب�ط��ول��ة �آ�سيا
للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة
ال �ت��ي اخ �ت �ت �م��ت ال �ل �ي �ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة يف
م��دي�ن��ة ن��ور �سلطان يف كازاخ�ستان
مب �ن��اف �� �س��ات ال� � ��وزن ال �ث �ق �ي��ل ال ��ذي
ي�شارك فيه  3العبني من منتخبنا
ح �ي��ث ي�ل�ت�ق��ي الع �ب �ن��ا جريجوريان
�أرام م ��ع ال� �ك ��وري ه ��ان ج ��وي ��وب يف
وزن حت��ت  90ك �ج��م ،ب�ي�ن�م��ا يلعب
الع�ب�ن��ا زاف ��ر ك��و��س��وف يف وزن حتت
 100كجم م��ع ال�صيني زاجن بو،
ويقابل العبنا ماجو ماروف الالعب
الكوري يون جيجو يف مناف�سات وزن
فوق  100كجم ،وتختتم مناف�سات
البطولة مبباريات الوزن املفتوح ملن
يرغب من املنتخبات امل�شاركة م�سكا

للبطولة.
وكان العب منتخبنا با�شو نوجزاري
ق��د متكن م��ن حتقيق ف��وز م�ستحق
ع�ل��ى ال�لاع��ب ال���ص�ي�ن��ي باياندلهي
يف وزن حت ��ت  81ك �ج��م يف بداية

بلغت الربيطانية �إميا رادوكانو امل�صنفة ثانية الدور ربع النهائي لدورة وا�شنطن
الدولية يف كرة امل�ضرب بفوزها ال�صعب على الكولومبية كاميال �أو�سوريو 6-7
( )5-7و� )4-7( 6-7أم�س الأول اخلمي�س يف ربع النهائي.
واحتاجت حاملة لقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة� ،آخر البطوالت الأربع
الكربى� ،إىل �ساعتني و 50دقيقة للتخل�ص من عقبة �أو�سوريو يف �أول مباراة
بني الالعبتني والأطول من جمموعتني هذا املو�سم.
وقالت امل�صنفة عا�شرة عاملياً البالغة من العمر  19عاما" :يجب �أن تكون
واحدة من �أكرث املباريات البدنية التي خ�ضتها على الإطالق" ،م�ضيفة "لقد
بذلت جهدًا هائ ً
ال للفوز بها� .أنا �سعيدة جدًا وفخورة بالطريقة التي كافحت
ً
بها عندما كان الأمر مه ًما حقا .مينحك ذلك الكثري من الثقة بعد مباراة من
هذا القبيل".
وكانت رادوكانو لفتت الأنظار العام املا�ضي يف بطولة وميبلدون ،ثالثة البطوالت

ت�صفيات وزن حت��ت  81ك�ج��م بعد
�أن �سيطر على جمريات النزال من
ال�ب��داي��ة لي�أتي ال�ف��وز (اي �ب��ون) وهو
م��ا ينهى امل �ب��اراة م�ب��ا��ش��رة ،ليت�أهل
للقاء املنغويل باتزايا اردينبايار يف

امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ت�صفيات وزن
حت ��ت  81ك �ج��م ال � ��ذي ي �� �ض��م 12
العبا على م�ستوى النخبة اال�سيوية
 ،وا�� �س� �ت� �ط ��اع جم� � ��ددا م� ��ن حتقيق
الفوز على الالعب املنغويل القوي

ليقابل ال�ي��اب��اين ا��س��اك��ي تاك�شي يف
رب��ع النهائي ليخ�سر نتيجة اجلهد
املتوا�صل ليفقد فر�صة اللعب على
ذهبية ال ��وزن ويكتفي باللعب على
الربونزية بلقاء الالعب القرغيزي

ف�ل�ادمي�ي�ر ال� ��ذي ج ��رى يف الفرتة
امل�سائية .
وكان العب منتخبنا ال�صاعد �سعيد
النقبي ق��د خ�سر يف اجل��ول��ة الأوىل
يف مباراته يف ال��دور التمهيدي �أمام

رادوكانو �إىل ربع نهائي دورة وا�شنطن
الأربع الكربى ،عندما بلغت ثمن النهائي ،وكانت وقتها يف املركز  338عامليا،
ومل تفز من قبل يف �أي مباراة يف دورات وبطوالت رابطة الالعبات املحرتفات.
وف�ج��رت رادوك��ان��و بعد البطولة مفاج�أة م��ن العيار الثقيل بفوزها ببطولة
الواليات املتحدة املفتوحة ،علما �أنها �صعدت من الت�صفيات ،ومن دون خ�سارة
جمموعة واحدة.
ولكن منذ ذلك احلني ،عانت الربيطانية ال�شابة لت�أكيد ت�ألقها ،وكانت �أف�ضل
نتيجة لها يف 2022بلوغ ربع نهائي دورة �شتوتغارت الأملانية يف ني�سان�/أبريل
املا�ضي.

و�ضربت رادوكانو موعدا يف ربع نهائي الدورة الأمريكية مع الرو�سية ليودميال
�سام�سونوفا الـ 60والتي �أطاحت بالأ�سرتالية �آيا تومليانوفيت�ش بالفوز عليها
 6-4و 3-6و.2-6
كما ت�أهلت ال�صينية وان��غ ت�شيو بتغلبها على الكرواتية دون��ا فيكيت�ش 6-4
و 5-7و.1-6
ولدى الرجال ،ت�أهل الربيطاين دانيال �إيفانز ال�ساد�س ع�شر اىل ربع النهائي
م�ستفيدا م��ن ان�سحاب الأم�يرك��ي ت��اي�ل��ور فريتز ال�ث��ال��ث ب�سبب الإ��ص��اب��ة يف
املجموعة الثالثة.

بطل قرغيز�ستان توروديبا يف ارتور
يف وزن حت��ت  73ك�ج��م ،وق��د و�ضح
م��ن ب��داي��ة ال �ل �ق��اء ال �ق��وي املتكافئ
فارق اخلربة والعمر ،مما رجح كفه
بطل قرغيز�ستان يف �آخر دقيقة من

عمر املباراة ،ليك�سب النقبي فر�صة
االح �ت �ك��اك ا� �س �ت �ع��دادا للم�شاركات
القادمة.
وت�صدر فعاليات البطولة يف يومها
الأول م �ن �ت �خ��ب ال� �ي ��اب ��ان بر�صيد
 3ذه �ب �ي��ات وف���ض�ي�ت�ين ،ويف املركز
الثاين منتخب �أوزبك�ستان بذهبية
وف���ض�ي�ت�ين وب�ن�ف����س ال��ر��ص�ي��د جند
م�ن�ت�خ��ب م�ن�غ��ول�ي��ا ب��ر��ص�ي��د ذهبية
ال�ت��ي ف��از ب�ه��ا امل���ص�ن��ف الأول الذي
ف��از على العبنا يف اجل��ول��ة الثانية
م��ن ت�صفيات وزن حت��ت  66كجم،
وبرونزيتني ..وكان حفل االفتتاح قد
�شهد م�شاركة ال�سيد نا�صر التميمي
�أم�ي�ن ال���س��ر ال �ع��ام الحت ��اد الإم ��ارات
للم�صارعة واجل��ودو �أم�ين �صندوق
االحت ��اد ال ��دويل ل�ل�ج��ودو ،وال�سيدة
�أم��ل بو�شالخ �أم�ين �صندوق االحتاد
الآ��س�ي��وي ال�ت��ي ح�ضرت اجتماعات
املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي،
بجانب ر�ؤ��س��اء االحت ��ادات الآ�سيوية
والعربية والإفريقية.

وك�سب فريتز املجموعة الأوىل  ،3-6ورد ال�بري�ط��اين يف الثانية بال�شوط
الفا�صل  ،)6-8( 6-7ث��م ت�ق��دم  1-4يف الثالثة قبل �أن ي�ق��رر الأمريكي
االن�سحاب.
ويلتقي �إيفانز يف ال��دور املقبل مع الياباين يو�شيهيتو ني�شيوكا الفائز على
الرو�سي كارن خات�شانوف ال�سابع  )2-7( 6-7و.)1-7( 6-7
وبلغ رب��ع النهائي اي�ضا ال�سويدي ميكايل �إمي��ر بفوزه على الفنلندي �إمييل
رو�سوفيوري  3-6و )7-3( 7-6و.4-6
وتوقفت م�ب��اراة الأ� �س�ترايل نيك كرييو�س و�صيف وميبلدون م��ع الأمريكي
رايلي �أوبيلكا ب�سبب املطر وهو متقدم  )1-7( 6-7و.1-2
كما توقفت لل�سبب ذات��ه مباراتا البلغاري غريغور دمييرتوف مع الأمريكي
�سيبا�ستيان كوردا والنتيجة  ،4-6والأمريكي فران�سي�س تيافوي مع الهولندي
بوتيت�ش فان دي ت�ساند�شلوب والنتيجة  6-4و.2-6
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الفجر الريا�ضي

Saturday

ماذا يحدث يف الو�سط الريا�ضي

بيان الأهلي امل�صري ت�صحيح م�سار �أم تهديد؟

18

توا�صلت الأزم ��ات يف الو�سط الريا�ضي امل�صري على م�ستوى ك��رة القدم،
بعدماً �أ�صدر جمل�س �إدارة النادي الأهلي عدة قرارات مثرية للجدل بداعي
تعر�ض الفريق للظلم التحكيمي يف مباريات املو�سم اجلاري.
وه��دد جمل�س �إدارة النادي الأهلي برئا�سة جممود اخلطيب ،باالن�سحاب
من بطولتي ك�أ�س م�صر وال�سوبر امل�صري� ،ضمن ع��دة ق��رارات طالب بها
بعد التعادل مع فاركو يف بطولة الدوري امل�صري ،بينما �أعلن عن ا�ستكمال
البطولة املحلية ،بالنا�شئني �إىل جانب العائدين من الإ�صابة.
و�أ�صدرت �إدارة الأهلي  4قرارات مهمة على ر�أ�سها املطالبة ب�إقالة جلنة

احلكام "التي فقدت نزاهتها وم�صداقيتها" ،وطالب املجل�س ب�إيقاف حممود
عا�شور ،حكم تقنية الفيديو يف مباراة الأهلي املا�ضية �ضد فاركو "حلني
التحقيق معه ملا بدر منه ب�إلغاء هدف �صحيح لالعب بري�سي تاو".
وقرر جمل�س الأهلي عدم امل�شاركة يف امل�سابقات التي ينظمها االحتاد امل�صري
لكرة القدم ،وهي ك�أ�س م�صر وال�سوبر امل�صري ،حلني تنفيذ مطالبه.
وتباينت ردود الأفعال حول بيان "الأحمر" �إذ ف�سر البع�ض �أنه يعد فر�صة
لت�صحيح م�سار الفريق يف املرحلة املقبلة ،بعدما �شهد تراجعاً كبرياً على
م�ستوى النتائج ومردود الالعبني ب�شكل عامة يف كافة املباريات.

ويرى امل�ؤيدون لقرارات جمل�س �إدارة الأهلي ب�أنها �ستدعم الفريق يف الفرتة
املقبلة من جوانب عدة �أبرزها ح�صول الالعبني و�أب��رز النجوم على فرتة
راحة �سلبية من الإجهاد الذي تعر�ضوا له يف �آخر � 3سنوات على �أقل تقدير،
�إىل جانب �إع��ادة هيكلة الفريق وترتيب �أوراق��ه حيث تيقن الكثريون ب�أن
هناك العبني يجب �أن يتم اال�ستغناء عن خدماتهم.
يف املقابل ،من الإيجابيات التي يراهن عليها جمل�س �إدارة النادي هو �إزالة
ال�ضغط من على اجلهاز الفني اجلديد بقيادة امل��درب الربتغايل ريكاردو
�سواري�ش ،وخو�ض املباريات املقبلة مبجموعة من الالعبني النا�شئني ،ما

يدعم فر�صة ا�ستك�شاف مواهب جددة وت�صعيدها للفريق الأول.
يف اجلانب الآخر يرى البع�ض �أن هذا البيان جمرد تهديد من جانب جمل�س
�إدارة الأهلي و�أنه قد ي�ؤتي ثماره بوجود ردة فعل من احتاد الكرة ت�سهم يف
جتنب الوقوع يف امل�شاكل يف الفرتة املقبلة مع "الأحمر" .كما يرى املتابعون
�أن الأهلي لن يطبق هذه القرارات ب�شكل كامل ،خا�صة �أنه �سيتكبد العديد
من اخل�سائر �أبرزها حرمانه من امل�شاركة يف ك�أ�س م�صر املو�سم املقبل� ،إىل
جانب منح الفر�صة لفريق برياميدز خلو�ض م�سابقة ك�أ�س ال�سوبر بد ًال منه
�أمام الزمالك يف الإمارات �شهر �أكتوبر (ت�شرين الأول) املقبل.

 18ميدالية دولية  130ميدالية حملية و�سيطرة كاملة على البطوالت

تايكواندو امللك ..رقم �صعب و�أرقام قيا�سية
•• ال�شارقة-الفجر:

ح��اف��ظ ت��اي�ك��وان��دو ن��ادي ال�شارقة على �أل�ق��اب��ه يف املو�سم املا�ضي وفر�ض
نف�سه ملكاً للعبة ،بعد �أن ُتوج بلقب بطولة ال�صداقة الإماراتية الكورية
للمرة اخلام�سة على التوايل ،ولقب بطولة ك�أ�س االحتاد وبطولة الإمارات
املفتوحة للرجال و�أختتم املو�سم بالظفر ببطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة ،وجمع �أكرث من  130ميدالية ملونة يف جميع البطوالت املحلية.
ووا�صل النادي جناحاته اخلارجية وح�صل على ميداليتني ذهبيتني يف
بطولة بلغاريا الدولية امل�صنفة  ،G2عالوة على ح�صول النادي على ذهبية
بطولة ك�أ�س العرب للتايكواندو ،حمققاً  18ميدالية متنوعة دولياً وهي
�إجنازات ت�ضاف ل�سل�سلة الإجنازات اخلارجية التي ظل يحققها الفريق يف
كل م�شاركاته اخلارجية والتي تن�ضوي حتت مظلة االحتاد الدويل وت�صنف
من �أقوى البطوالت.
ويغرد تايكواندو نادي ال�شارقة وحيداً يف ال�صدارة وي�سيطر على ب�ساط

اللعبة حملياً ،بف�ضل اخلامات التي ي�ضمها الفريق والعنا�صر املواطنة
والتي تعترب من الأع�م��دة الأ�سا�سية ملنتخبات ال��دول��ة ،بقيادة املاي�سرتو
عبداهلل حامت املدير الفني والطاقم املعاون.
ويعود الت�ألق والتطور الكبري الذي يحققه تايكواندو امللك للمجهودات
الكبرية التي يبذلها النادي يف �سبيل االرتقاء بالفريق عاماً تلو الآخر،
واخل�ط��ط واال�سرتاتيجيات ال�ت��ي ت�ه��دف لتطوير الالعبني و�إي�صالهم
مراحل متقدمة من اجلاهزية الفنية للمناف�سة بقوة على الألقاب �سيما
اخلارجية والتي ي�ستهدفها النادي يف امل�ستقبل عالوة على رفد منتخبات
الدولة ب�أف�ضل الالعبني لإعالء راية الدولة ورفع علم الإمارات يف املحافل
اخلارجية.
وتوا�صل �إدارة الألعاب الفردية بقلعة امللك عملها من �أجل موا�صلة النجاح
واملحافظة على �سل�سلة التميز التي ي�سري عليها الفريق ،وي�أمل النادي
�أن يكون املو�سم اجل��دي��د ام �ت��داداً للموا�سم ال�سابقة لإ��ض��اف��ة مزيد من
الإجنازات والنجاحات.

ح�سني امل�سلم:

ال�سعودية قادرة على ا�ست�ضافة الألعاب الآ�سيوية ال�شتوية
�سن�سخر كل �إمكاناتنا ونقدم دعما مطلقا للمملكة

•• الكويت-الفجر:

�أك ��د ال�سيد ح�سني امل�سلم املدير
العام للمجل�س الأوملبي �أن العربية
ال���س�ع��ودي��ة ق ��ادرة ع�ل��ى ا�ست�ضافة
دورة الأل �ع��اب الآ�سيوية ال�شتوية
و�أن امل �ج �ل ����س � �س �ي �ق��دم ل �ه��ا دعما
م �ط �ل �ق��ا ،م �ع �ت�برا �أن تر�شيحها
ي�ع�ت�بر خ �ط��وة م�ه�م��ة ن �ح��و زي ��ادة
��ش�ع�ب�ي��ة ال��ري��ا� �ض��ات ال���ش�ت��وي��ة يف
منطقة غرب �آ�سيا.
وك ��ان املجل�س الأومل �ب��ي الآ�سيوي

�أع � �ل� ��ن �أم � ��� ��س الأول اخلمي�س
تلقيه طلبا ر�سميا من ال�سعودية
لإ�ست�ضافة دورة الألعاب الآ�سيوية
ال�شتوية التا�سعة ع��ام  2029يف
م�ن�ط�ق��ة ت��روج�ي�ن��ا ب �ن �ي��وم ،مبديا
ترحيبه بهذا الطلب.
وقال امل�سلم يف مقابلة مع حمطة
العربية ال�سعودية� :أعتقد �أن �أحدا
مل ي�ف�ك��ر ب��ا��س���ض��اف��ة دورة �ألعاب
�آ��س�ي��وي��ة ��ش�ت��وي��ة ب �ه��ذا احل �ج��م يف
منطقة ال�شرق االو�سط خ�صو�صا
يف منطقة اخلليج� ،إنه حتد ولكن

توجد قدرة على هذه الإ�ست�ضافة،
و�إذا مت��ت الإ��س�ت���ض��اف��ة وح�صلت
� �س �ي �ك��ون جن ��اح ��ا ك� �ب�ي�را وحتديا
كبريا وكذلك �إرثا كبريا.
وت��اب��ع :ال ��دول ال �ت��ي ت�ت�ق��دم عادة
ال��س�ت���ض��اف��ة ال � ��دورة ل��دي�ه��ا ثلوج
وج � �ب� ��ال ،وم� �ن ��ذ ب ��داي ��ة الأل� �ع ��اب
الآ� �س �ي ��وي ��ة ال �� �ش �ت��وي��ة يف مدينة
� �س��اب��ورو  ،1986تتنقل ال ��دورة
دائ� �م ��ا م ��ا ب�ي�ن ال �ي��اب��ان وال�صني
وكوريا وكازخ�ستان ،واليوم هناك
ط �ل��ب ل�لا��س�ت���ض��اف��ة م ��ن اململكة

العربية ال�سعودية يف غ��رب �آ�سيا،
ون�ح��ن م��ن واجبنا �أن ندعمها يف
هذه اال�ست�ضافة املهمة.
ويعلن املجل�س الأومل�ب��ي الآ�سيوي
ا� �س��م امل��دي �ن��ة امل���ض�ي�ف��ة للألعاب
الآ��س�ي��وي��ة ال���ش�ت��وي��ة ب�ع��د اجتماع
جمعيته العمومية يف ال��راب��ع من
�أكتوبر املقبل يف بنوم بنه عا�صمة
كمبوديا.
و�أ�� �ض ��اف امل��دي��ر ال �ع��ام للمجل�س
الأوملبي الآ�سيوي :كما تقام دورة
�أل� �ع ��اب �أومل �ب �ي ��ة � �ش �ت��وي��ة ،فهناك

دورة �أل�ع��اب �آ�سيوية �شتوية ،وكل
�إمكانيات املجل�س االوملبي �ستكون
م�سخرة ل��دع��م مطلق للمملكة.
نحن ي�سعدنا �أن ت�ست�ضيف دول
جمل�س التعاون �أو �أي دول��ة دورة
كبرية ،فهناك �شروط كاخلدمات
وامل� �ن� ��� �ش� ��آت وال� �ب� �ن� �ي ��ة التحتية،
امل�ط��ار وال�سكن وال�ط��رق والقرية
االومل � �ب � �ي� ��ة...لأن � �ن� ��ا ن �ب �ن��ي �شيئا
مب�ت�ط�ل�ب��ات دول �ي��ة وك� ��أن ��ك تبني
مدينة جديدة.
وعن اخلطة ال�سعودية �أكد� :أعتقد

�أن اخل �ط��ة امل��و� �ض��وع��ة طموحة،
فنحن نحتاج �إىل ت�أكيد النجاح عرب
العمل اجلماعي وتطبيق القواعد
ال ��دول � �ي ��ة وق � ��وان �ي��ن االحت� � � ��ادات
ال��دول �ي��ة ال���ش�ت��وي��ة ،و�أع �ت �ق��د �أنه
�إذا مت النجاح �سيكون ت��وج��ه بعد
الدورة �إىل مدينة ميكن �أن ت�سبح
فيها يف البحر الأحمر و�أن متار�س
الألعاب ال�شتوية يف الوقت نف�سه ،
و�سيكون لذلك ت�أثري �إيجابي على
ال�سياحة.
تقع تروجينا يف و�سط نيوم على

ب �ع��د  50ك �ي �ل��وم�ترا م ��ن �ساحل
خ�ل�ي��ج ال�ع�ق�ب��ة يف م�ن�ط�ق��ة تتميز
مبجموعة ب�أعلى القمم اجلبلية يف
ال�سعودية ،ب�إرتفاع ي�صل �إىل نحو
 2600مرت فوق �سطح البحر.
وخ �ت��م امل���س�ل��م ب��ال �ق��ول :االهتمام
ب �ت �ط ��وي ��ر ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة �سي�ؤثر
�إي �ج��اب �ي��ا ع �ل��ى ت �ط��وي��ر املجتمع،
ب ��ال �ع �م ��ل اجل� �م ��اع ��ي وال�صحي
والتفكري بخدمة الوطن ومتثيله،
فالريا�ضة ت�شمل جميع القطاعات
� �س��واء ك��ان��ت ري��ا��ض�ي��ة �أو ف�ن�ي��ة �أو

طبية �أو �سياحية ...
ي��ذك��ر �أن ال �ع��ا� �ص �م��ة ال�سعودية
الريا�ض كانت ف��ازت �أواخ��ر العام
املا�ضي ب�إ�ست�ضافة دورة الألعاب
الآ�سيوية ال�صيفية ع��ام ،2034
وه ��ي �أك �ب�ر دورة �أل� �ع ��اب متعددة
الريا�ضات ي�شرف عليها املجل�س
الأوملبي الآ�سيوي.

منتخب نا�شئي اليد يكثف ا�ستعداداته للبطولة الآ�سيوية
••دبي-وام:

ينتظم منتخب النا�شئني لكرة اليد يف مع�سكر مغلق
ب��داي��ة م��ن الأ��س�ب��وع امل�ق�ب��ل ،ا��س�ت�ع��دادا للم�شاركة يف
الن�سخة التا�سعة من البطولة الآ�سيوية ،واملقررة يف
البحرين من � 20إىل � 31أغ�سط�س اجلاري ،وامل�ؤهلة
لك�أ�س العامل .2023
و�أك � ��د ع �ب��داهلل ال�ك�ع�ب��ي ع���ض��و جم�ل����س �إدارة احتاد
الإم��ارات لكرة اليد رئي�س جلنة املنتخبات �أن مدرب
منتخبنا الوطني قا�سم عا�شور يوا�صل ا�ستعداداته مع
الالعبني حاليا من خالل التدريبات اليومية ،حيث
�أق��ام الفريق مع�سكرا يف احلمرية الأ��س�ب��وع املا�ضي،
وح �� �ص��ل ال�ل�اع �ب��ون ع �ل��ى راح� ��ة ام ����س ق �ب��ل تد�شني
مع�سكره املغلق الأ� �س �ب��وع املقبل �ضمن ا�ستعداداته
للبطولة.
وتغادر البعثة �إىل البحرين يف � 19أغ�سط�س اجلاري،

وي�تر�أ��س�ه��ا ن��ا��ص��ر احل �م��ادي الأم�ي�ن ال �ع��ام لالحتاد،
وت�ضم  18العبا واملدير الفني قا�سم عا�شور ،و�إبراهيم
الأمريي م�ساعد املدرب والإداري حممد را�شد.
وك��ان��ت ق��رع��ة ال�ب�ط��ول��ة و��ض�ع��ت منتخبنا الوطني
ب��امل�ج�م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت��ي ت���ض��م �أي �� �ض��ا منتخبات
ال�سعودية وقطر والعراق والكويت واليابان.
و�أو�ضح الكعبي �أن الالعبني لديهم روح معنوية عالية
خالل التدريبات ا�ستعدادا للم�شاركة ،وت�شريف كرة
اليد والريا�ضة الإماراتية يف البطولة القارية.
وع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ع��اق��د م��ع م ��درب للمنتخب الأول
خالل الفرتة احلالية �أكد الكعبي �أن االحتاد يوا�صل
متابعة ال�سري الذاتية للعديد من املدربني ،ويتوقع �أن
يتم الإعالن عن املدرب اجلديد بعد انطالقة املو�سم
الريا�ضي لكرة اليد يف �سبتمرب املقبل ،حتى ميكن
ل�ل�م��درب �أن يتابع ال�لاع�ب�ين ب�شكل �أف���ض��ل الختيار
العنا�صر للمنتخب.

رابطة املحرتفني الإماراتية تفتح باب الت�صويت على «جوائز الأف�ضل»
•• �أبوظبي –الفجر:

ك�شفت رابطة املحرتفني الإماراتية ال�ستار ،عن قائمة املر�شحني لنيل جوائز
الأف���ض��ل ،للمو�سم الريا�ضي  ،2022-2021بالتزامن م��ع الإع�ل�ان عن
فتح باب الت�صويت �أم�س اجلمعة � 5أغ�سط�س يف الثانية م�ساء ،والذي ي�ستمر
حتى  10من ذات ال�شهر ،و�سيكون الت�صويت متاحاً عرب املوقع الإلكرتوين
الر�سمي ،والتطبيقات عرب الهواتف الذكية ،وح�سابات الرابطة يف من�صات
التوا�صل االجتماعي.
و�أعلنت الرابطة ،يف وقت �سابق� ،إقامة حفل جوائز املو�سم الريا�ضي -2021
 ،2022يوم � 27أغ�سط�س اجل��اري يف ق�صر الإم��ارات ،و�سيتم فيه تكرمي
الأف�ضل يف  15فئة ،وتنق�سم اجلوائز لثالث فئات رئي�سية ،وهي :جوائز بنا ًء
على الإح�صائيات ،جوائز ح�سب الت�صويت ،وجائزة ح�سب املعايري ،وت�شمل
قائمة اجلوائز التي يتم حتديد الفائزين بها عرب الت�صويت كال من :الكرة
الذهبية لأف�ضل العب �إماراتي ،الكرة الذهبية لأف�ضل العب �أجنبي ،القائد
لأف�ضل م��درب ،الفتى الذهبي لأف�ضل الع��ب واع��د �إم��ارات��ي ،الفتى الذهبي
لأف�ضل العب واعد من املقيمني �أو من مواليد الدولة ،القفاز الذهبي لأف�ضل
حار�س مرمى� ،أف�ضل الع��ب من اختيار اجلماهري� ،أجمل ه��دف من اختيار
اجلماهري ،و�أف�ضل من�صة ريا�ضية رقمية.
فيما ت�ضم اجلوائز املبنية على الإح�صائيات :جائزة احلذاء الذهبي لهداف

دوري �أدنوك للمحرتفني ،جائزة احلذاء الف�ضي لهداف دوري حتت  21عامًا ،حممد فرا�س "عجمان" ،كايو لوكا�س "ال�شارقة".
جائزة �أعلى ح�ضور جماهريي ،جائزة املدير الفني للعبة فانتا�سي دوري �أدنوك القائد لأف�ضل مدرب:
ج��ري�ج��وري دوف��ري�ن�ي����س "الوحدة" ،م��ار��س�ي��ل ك��اي��زر "اجلزيرة"� ،سريجي
للمحرتفني ،وفريق الأحالم.
�أم��ا اجل��ائ��زة وف��ق املعايري ،فهي ج��ائ��زة التميز يف االح�ت�راف و الرتاخي�ص ،ريبريوف "العني" ،جوران تيفجودج "عجمان"� ،أورالريو كوزمني "ال�شارقة".
للنادي الذي ي�ستويف املعايري املحددة يف نظام ترخي�ص الأندية ،بالإ�ضافة �إىل
معايري �ضبط اجل��ودة ،العقوبات الإداري��ة ،التعاون والرتتيب العام يف جميع الفتى الذهبي لأف�ضل العب واعد �إماراتي:
حممد املازمي "الن�صر" ،حارب �سهيل "�شباب الأهلي" ،حممد عبا�س "العني"،
امل�سابقات با�ستثناء مباراة ال�سوبر.
و�شملت قوائم املر�شحني لنيل جوائز الأف�ضل ،للمو�سم الريا�ضي � -2021سلطان عادل "احتاد كلباء" ،عبداهلل حمد "الوحدة".
الفتى الذهبي لأف�ضل العب واعد من املقيمني �أو من مواليد الدولة:
:2022
ماركو�س فين�سيو�س ،لوان برييرا ،عثمان كامارا "ال�شارقة"� ،إريك جورجيني�س،
كوامي كويدو "العني" ،روب�ين فيليب ،عالء الدين زهري "الوحدة" ،ع�صام
الكرة الذهبية لأف�ضل العب �إماراتي:
عبدالعزيز هيكل ،وليد عبا�س "�شباب الأهلي" ،ماجد را��ش��د "ال�شارقة" ،فائز "عجمان" ،يو�سف �أوالتوجني� ،سعيد عبيد "العروبة".
�إ�سماعيل مطر "الوحدة"� ،أحمد برمان ،يحيى نادر ،بندر الأحبابي "العني"،
عبداهلل رم�ضان "اجلزيرة" ،عبدال�سالم حممد "احتاد كلباء" ،علي �صالح القفاز الذهبي لأف�ضل حار�س مرمى:
حم�م��د ال�شام�سي "الوحدة" ،ف�ه��د ال�ظ�ن�ح��اين "بني يا�س" ،ع�ل��ي خ�صيف
"الو�صل".
"اجلزيرة" ،علي احلو�سني "عجمان" ،خالد عي�سى "العني".
�أف�ضل من�صة ريا�ضية رقمية:
الكرة الذهبية لأف�ضل العب �أجنبي:
�ضياء �سبع� ،أنطونيو خو�سيه "الن�صر"� ،سفيان رحيمي ،البا كودجو ،خوانكا مدرجات دورينا  ،عميد الريا�ضة  ،حدث الريا�ضة  ،اك�شن الريا�ضية� ،أك�شن
"العني" ،عمر خربني� ،أدريان دا �سيلفا "الوحدة" ،رافاييل دودو "خورفكان" ،نيوز� ،سبورت فور �أول ،العني الريا�ضية .

الربتغايل �سان�شيز ين�ضم
لباري�س �سان جريمان
�أعلن باري�س �سان جريمان بطل دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي لكرة
القدم تعاقده مع العب الو�سط الدويل الربتغايل ريناتو �سان�شيز من
ليل خلم�س �سنوات.
ومل يك�شف ��س��ان ج�يرم��ان ع��ن تفا�صيل التعاقد لكن و��س��ائ��ل �إعالم
فرن�سية ذكرت �أن بطل فرن�سا دفع  15مليون يورو ( 15.35مليون
دوالر) �إىل ليل مقابل احل�صول على خ��دم��ات ال�لاع��ب البالغ عمره
 24عاماً والذي خا�ض  32مباراة مع منتخب الربتغال و�سجل ثالثة
�أهداف.
وتخرج �سان�شيز يف �أكادميية بنفيكا ولعب مع الفريق الأول للنادي يف
مو�سم  2016-2015و�ساعده على ال�ف��وز بثنائية ال ��دوري وك�أ�س
الرابطة يف الربتغال.
وان�ضم �إىل بايرن ميونخ عمالق كرة القدم الأملاين يف  2016وخا�ض
 53مباراة فقط مع النادي البافاري خالل فرتة عامرة بالألقاب ،كما
لعب على �سبيل الإعارة مع �سوانزي �سيتي.
وانتقل �إىل ليل يف  2019وف��از �سان�شيز ب��ال��دوري الفرن�سي بعدها
بعامني.
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الفجر الريا�ضي
ُيرَحِ بُ الدوري الأملاين لكرة القدم هذا املو�سم بعودة اثنني من �أعرق �أنديته
اىل م�صاف النخبة ،وذلك ب�صعود فريدر برمين و�شالكه اىل "بوند�سليغا"
ال من الفريقني �أم�ضى مو�سماً
بعد مو�سم واحد على هبوطهما .ورغم �أن ك ً
واحداً يف الدرجة الثانية ،ف�إن مقاربتهما للعودة بني �أندية النخبة وحماولة
البقاء وحتى املناف�سة على مراكز متقدمة كانت متباينة .اختار برمين،
الفائز بلقب الدوري �أربع مرات �آخرها عام � ،2004إ�ضافة اىل �ستة �ألقاب يف
م�سابقة الك�أ�س ،التم�سك بجوهر الفريق الذي ح�سم بطاقة الت�أهل املبا�شر
اىل الدرجة الأوىل بنيله و�صافة الدرجة الثانية خلف �شالكه ،لكنه �أ�ضاف
بع�ض الأ�سماء مثل املدافعني نيكال�س �ستارك و�أمو�س بيرب اللذين �سيحاوالن
م�ساعدة بطل "بوند�سليغا" �أرب��ع م��رات على حت�سني خطه اخللفي .كما
�سيكون لربمين نكهة بريطانية يف مو�سم  2023-2022ب�ضمه العب
منتخب �إنكلرتا حتت  21عاماً يل بوكانان من دربي واال�سكتلندي �أوليفر
بورك الذي َم َّر ملو�سم يف الدوري الأملاين مع اليبزيغ يف .2017-2016
مت�سك باملدرب �أويل فرينر،
والأهم بالن�سبة للنادي الأخ�ضر والأبي�ض �أنه ّ
ابن الـ 34عاماً الذي يعترب �أحد �أف�ضل املدربني ال�صاعدين بقوة يف �أملانيا.
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برمين و�شالكه يف مقاربة متباينة لعودتهما بني الكبار
كان برمين قابعاً يف املركز العا�شر املو�سم املا�ضي عندما �أُجبرِ َ املدرب ماركو�س
�أنفانغ على التنحي بعدما تبني �أنه قدم للنادي �شهادات تلقيح مزيفة �ضد
فريو�س كورونا ،مما منح فرينر فر�صة ا�ستالم املهمة.
وجن��ح فرينر يف ت�صحيح م�سار الفريق ال��ذي ف��از يف  14م��ن  20مباراة
متبقية من املو�سم ما خوله �شق طريقه اىل مقدمة الرتتيب ،قبل �أن ينهي
املو�سم و�صيفاً .كان فرينر واقعياً عندما �سُ ئل اخلمي�س يف م�ؤمتر �صحفي
عن طموحات النادي ،قائ ً
ال "يجب �أن يكون هدفنا البقاء يف الدرجة الأوىل
وموا�صلة اللعب يف بوند�سليغا العام املقبل".
ويفتتح برمين م�شواره يف الدوري ال�سبت على �أر�ضه �أمام فولف�سبورغ.
الو�ضع يف �شالكه ،بطل ال��دوري �سبع مرات �آخرها عام  1958والك�أ�س 5
مرات �آخرها عام  2011والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرة واحدة عام

 1997والذي كان �أحد �أطراف الدور ن�صف النهائي لدوري �أبطال �أوروبا
عام  ،2011خمتلف متاماً عن برمين �إذ اعتمد مقاربة التجديد الكامل يف
الفريق� ،ضمن م�سعاه لعدم تكرار ما ح�صل معه يف مو�سم 2021-2020
حني اكتفى بثالثة انت�صارات فقط وحُ �سِ َم هبوطه اىل الدرجة الثانية يف
ني�سان�/أبريل .وعلى رغم من ح�سمه لقب الدرجة الثانية وح�صوله على
بطاقة الت�أهل املبا�شر اىل الدرجة الأوىل ،جتاهل �شالكه م�س�ألة اال�ستقرار
الفني ب�إجرائه  12تعاقداً جديداً مع ا�ستقدام مدرب جديد �أي�ضاً ب�شخ�ص
فرانك كرامر .ويحل كرامر خلفاً ملايك بو�سكينز ،ال�شخ�ص املحبوب لدى
اجلماهري لي�س لأنه دافع عن �ألوان النادي ملدة  11عاماً وح�سب ،بل لأنه
قاده كمدرب للفوز بثماين من املباريات الت�سع الأخ�يرة املو�سم املا�ضي ،ما
�سمح له بالتربع على ال�صدارة و�ضمان عودته بني الكبار.
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وكانت البداية الر�سمية لكرامر واع��دة ج��داً من خالل الفوز الكبري على
برمير �أ���س يف من الدرجة الرابعة �5-صفر يف ال��دور الأول مل�سابقة ك�أ�س
�أمل��ان�ي��ا .لكنه نا�شد العبيه "البقاء يقظني" بانتظار االخ�ت�ب��ارات الأكرث
�صعوبة �ضد فرق الـ"بوند�سليغا" ،قائ ً
ال قبل املباراة االفتتاحية الأحد �ضد
كولن "لقد انتهى التح�ضري للمو�سم وحان وقت الت�أدية".
و�سيكون قائد املنتخب الياباين مايا يو�شيدا الركن الأ�سا�سي يف قلب دفاع
الفريق بعد قدومه ه��ذا ال�صيف من دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع
�سمبدوريا الإي�ط��ايل .وهناك من بني الإ��ض��اف��ات اجل��دي��دة الع��ب الو�سط
الت�شيكي �أليك�س كرال ،اخت�صا�صي الركالت احلرة الفرن�سي فلوران موليه،
املهاجم �سيب�ستيان بولرت واجلناح توبيا�س موهر.
لكن مهمة قيادة اخل��ط الأم��ام��ي �ستبقى ل�ساميون ت�يروده ،املتخ�ص�ص يف
الدرجة الثانية الذي �سجل  30هدفاً يف  30مباراة خالل املو�سم املا�ضي.
و�سجل اب��ن الـ 34ع��ام�اً  172ه��دف�اً يف  283م�ب��اراة خا�ضها يف الدرجة
الثانية ،وكان هدافاً للبطولة مع �أربعة �أندية خمتلفة (بوخوم يف 2016
و�شتوتغارت يف  2017وكولن يف  2019و�شالكه يف .)2022

19

املن�صوري يهدي الإمارات «ذهبية تاريخية» يف دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• قونية  -تركيا -وام:

ح �� �ص��د �أح � �م ��د امل� �ن� ��� �ص ��وري العب
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال ��وط� �ن ��ي ل� �ل ��دراج ��ات
امليدالية الذهبية الأوىل للإمارات
يف تاريخ م�شاركاتها ب��دورات �ألعاب
الت�ضامن الإ�سالمي .
وتوج املن�صور بالذهبية يف م�سابقة
اال��س�ك��رات����ش بفئة امل���ض�م��ار �ضمن
ف �ع��ال �ي��ات ال�ن���س�خ��ة اخل��ام �� �س��ة من
�أل �ع��اب الت�ضامن الإ��س�لام��ي التي
ت�ست�ضيفها مدينة قونية الرتكية
مب�شاركة  6000ريا�ضي من 56
دولة يتناف�سون يف  24ريا�ضة من
خالل  483م�سابقة.
وب ��د�أت مناف�سات ال��دراج��ات لهذه
الن�سخة مبكرا �أم�س قبل االفتتاح
الر�سمي للدورة التي ت�ستمر حتى
� 18أغ �� �س �ط ����س احل � ��ايل .و�أح� ��رز
منتخب ال ��دراج ��ات �أول ميدالية باكو عام  2017بواقع  4ميداليات
ذه �ب �ي��ة ل�ل ��إم� ��ارات يف ت ��اري ��خ هذا ف�ضية و 9ميداليات برونزية.
وح ��ل امل �ن �� �ص��وري يف امل��رك��ز الأول
احلدث .
وك� ��ان� ��ت الإم � � � � ��ارات ح �� �ص��دت  13متفوقاً على نظريه الإيراين بهنام
ميدالية ملونة يف جميع م�شاركاتها �أري � ��ان ال ��ذي ح�ق��ق امل��رك��ز الثاين،
ال� ��� �س ��اب� �ق ��ة ب � � � � ��دورات الت�ضامن ف�ي�م��ا ح���ص��د ال�ي���س��ر زوم �ك��ان دراج
الإ�سالمي منذ الن�سخة الأوىل يف كازاخ�ستان الربونزية ،يف امل�سابقة
 2005وحتى الن�سخة املا�ضية يف ال �ت��ي ��ش�ه��دت م���ش��ارك��ة  19دراج��ا

يف ف� �ئ ��ة ال � ��رج � ��ال ،و 16يف فئة ميدالية للوفد امل�شارك يف الدورة.
و�أنهت �شيخة عي�سى العبة منتخبنا
ال�سيدات.
ك �م��ا � �ش��ارك يف ف �ئ��ة ال ��رج ��ال دراج ال ��وط� �ن ��ي ل � �ل� ��دراج� ��ات مناف�سات
منتخبنا يو�سف مريزا ،والذي لعب ال �ي��وم الأول يف م�سابقة امل�ضمار
دوراً ك �ب�يراً يف حت�ق�ي��ق املن�صوري فئة اال�سكرات�ش لل�سيدات باملركز
للذهبية ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ب�ع��د تن�سيق الـ ،14وت��وج��ت ري�ن��ات��ا �سلطانوفا
وا� �ض��ح وت�ن��اغ��م ك�ب�ير ب�ين الثنائي م��ن كازاخ�ستان بذهبية امل�سابقة،
امل �ت ��أل��ق �أ� �س �ف��رت ع��ن حت�ق�ي��ق �أول وحلت املاليزية ن��ور عي�سى حممد

ال��زب�ير ث��ان�ي��ة ،والأوزب �ك �ي��ة �صوفيا
كرميوفا يف املركز الثالث.
و�أعرب املن�صوري عن �سعادته بهذا
الإجن � ��از ..وق ��ال  " :قطعنا عهدا
ع�ل��ى �أن�ف���س�ن��ا يف مع�سكر �إيطاليا
لتحقيق �إجن��از غري م�سبوق با�سم
الإم ��ارات يف ه��ذه ال��دورة التي يتم
�إدراج ريا�ضة الدراجات فيها للمرة

الأوىل".
و�أه��دى املن�صوري الإجن��از الذهبي
ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات ق �ي ��ادة و�شعباً؛
معرباً عن ثقته يف جميع الدراجني
امل�شاركني بتكرار هذا النجاح الذي
يح�سب للجميع يف ظ��ل م��ا �شهده
ال�سباق من م�ستويات متقدمة من
كافة الدراجني امل�شاركني.

ب � ��دوره �أك � ��د م �ن �� �ص��ور ب ��و ع�صيبة
رئ�ي����س احت ��اد الإم � ��ارات للدراجات
�أن امل�ن���ص��وري وع ��د بتحقيق هذه
امليدالية قبل الدورة و�أوفى  ..وقال
� ":أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير
للجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��ا� �ض��ة ع �ل��ى دعمهما
امل�ستمر لالحتاد ،ما �أ�سفر عن هذا

النجاح ،الذي ما كان ليتحقق لوال
م�ث��اب��رة جميع ال��دراج�ين واجلهاز
ال�ف�ن��ي والإداري و�أع �� �ض��اء جمل�س
�إدارة االحتاد ،ونطمح لتحقيق املزيد
خ�ل�ال ال���س�ب��اق��ات امل�ق�ب�ل��ة وح�صد
امل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة وامل �ل��ون��ة من
خالل منتخبي الرجال وال�سيدات
يف �سباقي امل�ضمار والطريق".

يورو  2022تغري خريطة الكرة الن�سائية مدفيديف ب�سهولة �إىل ن�صف نهائي دورة لو�س كوبو�س

ب�أوروبا والأرقام القيا�سية ت�ضاعف الإثارة
•• �أبوظبي -وام:

ق �ب��ل  13ع ��ام ��ا ،ال �ت �ق��ى املنتخبان
الإجن � �ل � �ي ��زي ون � �ظ �ي�ره الأمل� � � ��اين يف
نهائي الن�سخة العا�شرة من بطولة
ك��أ���س الأمم الأوروب �ي��ة ل�ك��رة القدم
لل�سيدات ،وفاز املنتخب الأملاين 2-6
دون عناء كبري ليتوج بلقب البطولة
ل�ل�ن���س�خ��ة اخل��ام �� �س��ة ع �ل��ى التوايل
وال�سابعة يف تاريخ البطولة.
وب��رغ��م ال�تر��ش�ي�ح��ات ال �ق��وي��ة التي
ح �ظ��ي ب �ه��ا ال �ف ��ري ��ق الأمل� � � ��اين قبل
خ��و���ض ف �ع��ال �ي��ات ال�ن���س�خ��ة الثالثة
ع�شرة من البطولة "يورو ،"2022
ال �ت ��ي ا� �س �ت �� �ض��اف �ت �ه��ا �إجن � �ل �ت�را على
م� ��دار الأ� �س��اب �ي��ع ال�ق�ل�ي�ل��ة املا�ضية،
خ�سر املنتخب الأمل ��اين �أم��ام نظريه
الإجن� �ل� �ي ��زي  2-1ل �ي �ت��وج الأخ�ي��ر
بلقبه الأول يف بطوالت �أمم �أوروبا
لل�سيدات.
وا� �س �ت �ف��اد امل�ن�ت�خ��ب الإجن �ل �ي��زي من
�إح� ��راز ال�ل�ق��ب ح�ي��ث ق�ف��ز  4مراتب
دف�ع��ة واح ��دة يف الت�صنيف اجلديد
ملنتخبات الكرة الن�سائية ،وال�صادر
ام����س اجل�م�ع��ة ع��ن االحت ��اد الدويل
للعبة /ف�ي�ف��ا /ح�ي��ث ت�ق��دم للمركز
ال ��راب ��ع خ �ل��ف م�ن�ت�خ�ب��ات ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ال� ��ذي اح �ت �ف��ظ بال�صدارة
و�أمل ��ان �ي ��ا وال �� �س��وي��د ال �ل��ذي��ن تبادال
م��وق �ع �ي �ه �م��ا يف امل ��رك ��زي ��ن ال �ث ��اين
وال �ث ��ال ��ث ب �ع��د ن�ت��ائ�ج�ه�م��ا يف ي ��ورو
� 2022أي�ضا.
و�أ�صبح املنتخب الإجنليزي خام�س
م�ن�ت�خ��ب ف�ق��ط ي�ن���ض��م �إىل ال�سجل
ال��ذه �ب��ي ل�ل�ب�ط��ول��ة ب �ع��د منتخبات
�أملانيا وال�نروي��ج وال�سويد وهولندا،
ولكنها الن�سخة الثانية على التوايل
التي ت�شهد بطال جديدا للم�سابقة
حيث �أح��رز املنتخب الهولندي لقب
ي��ورو  2017ليك�سر هيمنة نظريه
الأملاين على اللقب.
و�أظ �ه��رت ن�سختا  2017و2022
ت �غ�يرا يف خ��ري�ط��ة ال �ك��رة الن�سائية
ب��ال �ق��ارة الأوروب� �ي ��ة لي�س ف�ق��ط من
خ �ل�ال ف� ��وز امل �ن �ت �خ �ب�ين الهولندي
والإجن �ل �ي��زي باللقب و�إمن ��ا لظهور
وج��وه جديدة يف املربع الذهبي لكل
م��ن البطولتني م��ن ناحية وخروج
منتخبات �أخرى حتظى بتاريخ كبري
يف القارة من املناف�سة على اللقب.
وع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ف ��از املنتخب

ال�ه��ول�ن��دي باللقب ع��ام  2017يف
ثالث م�شاركة له بالبطولة ويف �أول
ظ�ه��ور ل��ه باملربع الذهبي للبطولة
ك�م��ا ��ش�ه��دت ن�ف����س الن�سخة و�صول
امل�ن�ت�خ��ب ال �ن �م �� �س��اوي ل �ل��دور ن�صف
النهائي يف �أول م�شاركة له بالبطولة
الأوروبية.
و�أث �ب��ت امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي بعدها
ب �ع��ام�ي�ن �أن ه� ��ذا ال �ن �ج��اح مل يكن
م���ص��ادف��ة ح�ي��ث و� �ص��ل ال �ف��ري��ق �إىل
نهائي مونديال  ،2019ولكنه خ�سر
النهائي �أمام نظريه الأمريكي.
وخ� �ل ��ال ي � � ��ورو � ،2022أث � �م ��رت
حم��اوالت املنتخب الفرن�سي �أخريا
وب�ل��غ ال�ف��ري��ق ال ��دور ن�صف النهائي
للمرة الأوىل يف تاريخه بعد خروجه
من دور الثمانية يف  3ن�سخ متتالية.
ول�ل�ن���س�خ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وايل،
خ�ل�ا امل��رب��ع ال��ذه �ب��ي ل�ل�ب�ط��ول��ة من

املنتخب الرنويجي للمرة الأوىل يف
الن�سخ التي �أقيمت هذا القرن علما
ب��أن��ه ظهر  9م��رات يف ال��دور ن�صف
النهائي خالل الن�سخ الـ 11الأوىل
وتوج باللقب يف  1987و.1993
كما خ�لا ال ��دور ن�صف النهائي من
م�ن�ت�خ�ب��ات ذات خ �ب�رة ك �ب�ي�رة مثل
املنتخبني الدمناركي و�صيف البطل
يف ن�سخة  2017والإي �ط��ايل الذي
و� �ص��ل �أي �� �ض��ا ل�ل�ن�ه��ائ��ي يف ن�سختي
 1993و.1997
وم �ث �ل �م��ا ق ��دم ��ت ن �� �س �خ��ة 2017
املنتخب الهولندي لي�صبح مناف�سا
قويا يف مونديال  ،2019ينتظر �أن
تقدم يورو � 2022أكرث من مناف�س
ق��وي يف م��ون��دي��ال  2023امل�ق��ر يف
�أ��س�ترال�ي��ا ون�ي��وزي�ل�ن��دا ال �ع��ام املقبل
علما ب�أن الت�صفيات ال تزال دائرة.
ومل ت�غ�ير ي ��ورو  2022ف�ق��ط من

خريطة اللعبة يف ال�ق��ارة الأوروبية
و�إمن��ا قدمت ه��ذه الن�سخة لبطولة
�أمم �أوروب � ��ا ل�ل���س�ي��دات ال �ع��دي��د من
الأرقام القيا�سية.
وكان االحتاد الأوروبي للعبة "يويفا"
�أعلن �أن مباريات البطولة جمتمعة
�شهدت ح�ضور � 574ألفا و 875من
امل�شجعني ليكون رقما قيا�سيا جديدا
بعد ال��رق��م القيا�سي ال�سابق الذي
حت�ق��ق يف ن���س�خ��ة  2017بهولندا
وال� ��ذي ي�ق��ل ع��ن ن���ص��ف ه ��ذا العدد
حيث بلغ � 240ألف و 55م�شجعا.
وكان الرقم القيا�سي ال�سابق حتطم
بعد م�ب��اري��ات اجل��ول��ة الثانية فقط
من فعاليات الدور الأول للبطولة.
وم��ع ف��وز املنتخب الإجن�ل�ي��زي على
ن �ظ�ي�ره الأمل� � ��اين يف ال �ن �ه��ائ��ي 1-2
رف��ع الفريق ر�صيده �إىل  22هدفا
ليحقق بهذا رقما قيا�سيا جديدا يف

عدد الأهداف التي ي�سجلها �أي فريق
يف ن�سخة واح��دة بالبطولة متفوقا
ب �ه��دف واح ��د ع�ل��ى ر��ص�ي��د املنتخب
الأمل � ��اين يف ن���س�خ��ة  2009عندما
ف ��ازت �أمل��ان�ي��ا ع�ل��ى �إجن �ل�ترا  2-6يف
النهائي.
وك� ��ان امل �ن �ت �خ��ب الإجن �ل �ي ��زي �أظهر
ق��درت��ه على ال�ف��وز باللقب منذ دور
امل�ج�م��وع��ات يف ي ��ورو  2022حيث
ك ��ان ال��وح �ي��د م��ع امل�ن�ت�خ��ب الأمل ��اين
ال ��ذي ح�ق��ق ال�ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة وفاز
بجميع امل�ب��اري��ات الـ 3التي خا�ضها
مب� �ج� �م ��وع� �ت ��ه ،و�أ� � �ص � �ب� ��ح املنتخب
الإجن �ل �ي��زي ث��اين منتخب ف�ق��ط يف
تاريخ البطولة يحقق هذا يف ن�سختني
خم�ت�ل�ف�ت�ين ح �ي��ث ��س�ب��ق ل ��ه ه ��ذا يف
ن�سخة  2017كما �سبق للمنتخب
الأمل��اين حتقيق العالمة الكاملة يف
ن�سخ  2001و 2005و. 2009
كما حقق املنتخب الإجنليزي �أكرث
من رقم قيا�سي �آخر يف طريقه للفوز
باللقب ،وك��ان �أب��رزه��ا حتقيق �أكرب
ف��وز لأي ف��ري��ق يف ت��اري��خ البطولة
ع�ن��دم��ا ف��از ع�ل��ى ن�ظ�يره الرنويجي
 0-8وهي ثاين مباراة فقط يف تاريخ
البطولة ت�شهد ت�سجيل � 8أهداف
بعد فوز املنتخب الأملاين على نظريه
الإجنليزي  2-6يف نهائي .2009
و�شهدت يورو � 2022أي�ضا العديد
من الأرقام القيا�سي الأخرى ،ومنها
جن� ��اح ج� ��ويل ن �ي �ل �� �س��ون يف ت�سجيل
ه��دف ملنتخب �أي��رل�ن��دا ال�شمالية يف
م��رم��ى ال�نروي��ج خ�لال امل �ب��اراة التي
خ�سرها منتخب �أي��رل�ن��دا ال�شمالية
 4-1لت�صبح نيل�سون  37/عاما
و 33يوما� /أكرب العبة حترز هدفا
يف تاريخ البطولة.
و�أ� �ص �ب��ح ه ��ذا ال �ه ��دف ه ��و الوحيد
ملنتخب �أي��رل�ن��دا ال�شمالية يف يورو
 2022علما ب� ��أن ال�ف��ري��ق خا�ض
البطولة للمرة الأوىل.
وع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى امل � ��درب �ي��ن ،تركت
الهولندية �سارينا فيجمان مدربة
املنتخب الإجن �ل �ي��زي ب�صمة مميزة
بعدما �أ�صبحت �أول مدربة يف التاريخ
ت�ف��وز بلقب البطولة م��ع منتخبني
خم �ت �ل �ف �ي�ي�ن ح� �ي ��ث �أح � � � � ��رزت لقب
 2017مع منتخب بالدها قبل �أن
تتوىل م�س�ؤولية املنتخب الإجنليزي
يف  2021ل �ت �ق��وده �إىل ال �ل �ق��ب يف
.2022

بلغ الرو�سي دانييل مدفيديف امل�صنف �أول عامليا الدور
ن�صف النهائي لدورة لو�س كوبو�س املك�سيكية الدولية على
املالعب ال�صلبة بفوزه ال�سهل على الليتواين ريكاردا�س
بريانكي�س  2-6و 2-6اخلمي�س يف ربع النهائي.
ووا�صل مدفيديف عودته الناجحة �إىل املالعب بعد غياب
نحو �ستة ا�سابيع وحت��دي��دا منذ خ��روج��ه م��ن ال��دور ربع
النهائي يف دورة مايوركا اال�سبانية يف  23حزيران/يونيو
املا�ضي ،قبل �أن يغيب عن بطولة وميبلدون ب�سبب حظر
م�شاركة الالعبني من رو�سيا والبيالرو�س نتيجة الغزو
الرو�سي لأوكرانيا.
واح �ت��اج مدفيديف اىل  79دقيقة للتخل�ص م��ن عقبة
بريانكي�س بعدما ك��ان ع��ان��ى ن�سبيا الأرب �ع��اء للفوز على
الأ�سرتايل رينكي هيجيكاتا ال�صاعد من الت�صفيات 4-6
و 3-6يف  90دقيقة عندما حقق انت�صاره الـ 250يف
م�سريته االحرتافية.
و��ص�م��د بريانكي�س يف الأ� �ش��واط الأرب �ع��ة الأوىل فار�ضا
التعادل  2-2قبل �أن ي�ضرب الرو�سي بقوة ويك�سب ثمانية
�أ�شواط متتالية منهيا املجموعة االوىل يف
�صاحله  2-6ومتقدما يف الثانية
�4صفر ق �ب��ل �أن يح�سمها� 2-6أي�ضا.
وق��ال مدفيديف �إن الفوز على
بريانكي�س ب��دا "خمتل ًفا جدا.
ل �ع��ب خ���ص�م��ي ب���ش�ك��ل خمتلف
جدا و�أكرث قتالية" ،م�ضي ًفا �أن
ذلك كان يف الواقع ل�صاحله.
وتابع "ب�صراحة ،يف بع�ض الأحيان
ل�ي����س ل��دي��ك ال �ك �ث�ير ل�ت�ف�ع�ل��ه �ضد
ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�لاع�ب�ين .فقط
ح��اول �أن تر�سل ب�شكل

جيد ،و�أع��د الكرات �إىل امللعب .هذا ما متكنت من القيام
به وكان ذلك كافياً" .وخ�سر مدفيديف ،ال�ساعي �إىل لقبه
الأول هذا املو�سم ،ثالث نقاط فقط يف �إر�ساله الأول (8
ار�ساالت �ساحقة) وجنح يف ك�سر �إر�سال مناف�سه �أربع مرات
مبعدل مرتني يف كل جمموعة.
وي�ل�ت�ق��ي م��دف�ي��دي��ف يف دور الأرب� �ع ��ة ال���ص��رب��ي ميومري
كيت�شمانوفيت�ش امل�صنف  38عامليا وال��راب��ع يف الدورة
والذي تغلب على الأمريكية براندون ناكا�شيما ال�ساد�س
 2-6و .4-6وكان مدفيديف تغلب على كيت�شمانوفيت�ش
يف الدور الثالث لبطولة فرن�سا املفتوحة ،ثانية البطوالت
الأربع الكربى ،على مالعب روالن غارو�س يف �أواخر ايار/
مايو املا�ضي يف �أول مواجهة بينهما.
وي���س�ت�ع��د م��دف �ي��دي��ف �إىل ال ��دف ��اع ع��ن ل�ق�ب��ه يف بطولة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة� ،آخ��ر ال�ب�ط��والت الأرب ��ع ال�ك�برى ،على
مالعب فال�شينغ ميدوز والتي توج بها العام املا�ضي على
ح�ساب ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش مناف�سه على �صدارة
الت�صنيف العاملي .و�سي�ضمن مدفيديف بقاءه يف �صدارة
الت�صنيف ال�ع��امل��ي يف ح��ال ب�ل��وغ��ه امل �ب��اراة النهائية
ل��دورة لو�س كوبو�س وه��و امل��رك��ز ال��ذي �سيخو�ض
ب��ه فال�شينغ م�ي��دوز امل �ق��ررة يف ال�ف�ترة ب�ين 29
�آب�/أغ�سط�س احل��ايل واحل��ادي ع�شر من �أيلول/
�سبتمرب امل�ق�ب��ل .وق��ال مدفيديف "�أحب اللعب
على املالعب ال�صلبة� .ألعب ب�شكل جيد جدا هنا
حتى الآن" ،م�ضيفا "بالطبع ،كلما تقدمنا ،زادت
�صعوبة املباريات ،وكلما زادت قوة املناف�سني ،زاد
ال�ضغط .لكن هذا ما نحبه و�أتطلع �إليه اجلمعة".
وبلغ الكندي فيليك�س �أوجيه�-أليا�سيم الثاين ن�صف
النهائي بتغلبه على الأمريكي �ستيف جون�سون
 4-6و.)3-7( 6-7
ويلتقي �أوجيه�-أليا�سيم يف الدور
امل � �ق � �ب ��ل م � ��ع ال �ب�ري � �ط ��اين
ك��ام��رون ن ��وري الثالث
والفائز على املقدوين
رادو �أل� �ب ��وت 3-6
و.)4-7( 6-7
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تو�صل علماء �إىل ابتكار تكنولوجيا جديدة قادرة على اكت�شاف �أمرا�ض ال�سرطان والقلب ب�سرعة �أكرب ،مما يخفف
عن املر�ضى االنتظار الطويل الذي ميتد لأيام و�أ�سابيع ،كما هو الو�ضع حاليا.
وميكن للتقنية اجلديدة الو�صول �إىل نتائج الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سرطان والقلب خالل يوم واحد.
وتبحث الفحو�ص احلالية اخلا�صة بال�سرطان و�أمرا�ض القلب لدى هيئة خدمات ال�صحة الربيطانية عن �إ�شارات
هذه الأمرا�ض اخلطرية يف الدم والبول.
وت�سعى هذه الفحو�ص �إىل البحث عن بع�ض امل�ؤ�شرات احليوية التي ميكن �أن تتنب�أ بالإ�صابة باملر�ض ،وي�ستغرق
ذلك �أياما ،ريثما ت�أتي النتائج من املختربات التي ي�شرتط �أن تكون يف ظل حرارة معينة.
ويعمل الفح�ص اجلديد ،الذي يحمل ا�سم ( ،)CrisprZymeعلى الو�صول �إىل النتائج بالطريقة نف�سها ،لكن يف
وقت �أقل من � 24ساعة.
وتقل�صت مدة الفح�ص يف التكنولوجيا اجلديدة ،مع تخطيه عملية الت�ضخيم ،التي تقوم على ا�ستن�ساخ عينة الدم
والبول لعدد كاف ،بحيث ميكن اكت�شاف �آثار الربوتينات يف ال�سوائل التي يفرزها اجل�سم.
وال حاجة يف هذا الفح�ص لإر�سال العينات �إىل املختربات ،كما هو معمول به حاليا� ،إذ ميكنه �إعطاء النتائج عرب
تغري اللون الذي يظهر يف حال وجود مادة خطرية ،متاما كما يحدث يف اختبار ورقة عباد ال�شم�س.
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القط البطل ينقذ طبيب ًا من ال�سرقة

تنجو من ثور �ضخم بعد هجوم �شر�س

القطط معروفة �أن�ه��ا جتلب ال��راح��ة للبع�ض ،فهي طيبة
املع�شر ولطيفة ال�سلوك ،لكن هذا لي�س كل �شيء ،على الأقل
بالن�سبة �إىل قط ج��راح متقاعد يف الواليات املتحدة .وذكر
ف��ري��د �إي�ف��ري��ت ( 68ع��ام��ا) ،ج��راح ال�ف��م وال��وج��ه والفكني
املتقاعد� ،أن قطته متكنت م��ن حمايته م��ن �سرقة و�شيكة
با�ستخدام ال�سالح ،بح�سب ما �أوردت وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س".
ويعي�ش الرجل يف بلدة بيلدن بوالية م�سي�سيبي ،وترافقه
يف املنزل القطة "بانديت" التي ت��زن نحو  9كيلوغرامات،
وهي من ف�صيلة "كاليكو" املعروفة بفروها املتعدد الألوان.
ووقعت احلادثة� ،أواخر ال�شهر املا�ضي ،عندما حاول �شخ�صان
على الأقل اقتحام منزل الطبيب املتقاعد يف منت�صف الليل،
حيث فعلت القطة كل ما يف و�سعها لتحذير �صاحب املنزل
من اخلطر املحدق فيه .وقال فريد�" :أنت ت�سمع عن كالب
احلرا�سة ،وهذه قطة حرا�سة" .و�أو�ضح �أن مواء القطة التي
كانت يف املطبخ وق��ت احل��ادث��ة �أي�ق�ظ��ه ،وبعد ذل��ك اندفعت
القطة �إىل غ��رف��ة ن��وم �صاحبها ،حيث ق�ف��زت على �سريره
و�شرعت يف �سحب �سريره وحكت مبخالبها جلد الطبيب
املتقاعد ،يف حماولة لتنبيهه ملا يجري حول املنزل.

جن��ت �شابة بريطانية م��ن امل��وت امل�ح�ق��ق ،بعد تعر�ضها لهجوم
�شر�س من ثور بايزون عمالق يزن طناً �أثناء نزهة كانت تقوم بها
يف والية �ساوث داكوتا الأمريكية .تعر�ضت ميا دين “ 19عاماً”
لهجوم مرعب من ثور بايزون �أثناء قيامها بنزهة مع �صديقتها،
حيث نطحها الثور نطحة قذفتها �ستة �أمتار يف الهواء.
وقال والد ال�شابة ،ماثيو �إنها كانت ت�سري مع �صديقتها على تلة
كا�سرت �ستيت بارك عندما الحظتا ثور البايزون من بعيد .وبعد
امل�شي ملدة �ساعتني تقريباً ،نفذ املاء والطعام منهما ،وبد�أتا تعانيان
من العط�ش .يف هذه الأثناء فوجئت ال�شابتان بثور البايزون يتجه
نحوهما ،قبل �أن يوجه نطحة قوية لـ “ميا” �أدت �إىل اخرتاق
قرنه لفخذها وقذفتها عدة �أمتار يف الهواء .ومتكنت �صديقة ميا
من �إبعاد الثور وطلب امل�ساعدة من الآخرين .ولدى نقل ال�شابة
�إىل امل�ست�شفى ،تبني �إ�صابتها بال�شلل يف �إحدى �ساقيها والكثري من
الر�ضو�ض يف جميع �أنحاء ج�سمها .وتقول والدة الفتاة� ،إن ابنتها
حمظوظة لأنها ما زالت على قيد احلياة ،و�أنها تتمنى �أن ت�ستعيد
مقدرتها على امل�شي واحلركة ب�شكل طبيعي دون �أي �آث��ار طويلة
الأمد ،وفق ما �أوردت �صحيفة “ديلي �ستار” الربيطانية.

موظفات يف �آبل يتهمن ال�شركة ب�سوء �إدارة م�شاكل التحر�ش

�إلزام مذيع دفع  4.1مليون لعائلة طفل

اتهمت  15موظفة �سابقة وحالية يف "�آبل" ق�سم املوارد الب�شرية يف
�شركة التكنولوجيا ب�أنه مل ي�أخذ على حممل اجلد �شكاويهن من
تعر�ضهنّ لتحر�ش جن�سي� ،أو اتخذ يف حقهنّ �إج��راءت انتقامية،
وفقاً ملا نقلت عنهنّ �صحيفة "فاينن�شل تاميز" .وروت ال�صحيفة
الربيطانية يف مقال ن�شرته اخلمي�س ما تعر�ضت له ه�ؤالء الن�ساء،
م�ستند ًة على مقابالت معهن ومع موظفات �أخريات يف املجموعة،
وعلى وثائق �سرية .وو�صفت املوظفات يف املقابالت معهنّ تعامل
�إدارة املوارد الب�شرية مع �شكاويهنّ ب�أنه "خم ّيب للآمال" �أو "�أدى
�إىل نتائج عك�سية" ،وحتدثن عن تعر�ضهنّ لإجراءات انتقامية يف
بع�ض احل��االت .ومل ت��دلِ �شركة "�آبل" ب��أي تعليق ف��وري لوكالة
فران�س بر�س على املو�ضوع ،لكن ال�صحيفة نقلت عنها �أنها حتقق
يف �شكاوى املوظفات هذه .وا�شارت "فاينن�شل تاميز" �إىل �أن �ستاً
من امل�شتكيات تركن "�آبل" بعدما اعتربتهنّ ال�شركة موظفات
�سيئات .وعُر�ضت على بع�ضهنّ روات��ب �أ�شهر لقاء تعهدهنّ عدم
انتقاد "�آبل" عل ًنا وع��دم رف��ع دع��اوى ق�ضائية .ومنذ ب��دء ات�ساع
حركة "مي تو" عام  ،2017نددت ن�ساء كثريات يعملن يف جمال
التكنولوجيا يف "�سيليكون فايل" مبا يقلن �إنها "ثقافة ذكورية
وم�ضايقات" يتعر�ضن لها يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ال��ذي يهيمن عليه
الرجال يف الواليات املتحدة .وقالت �إحدى موظفات "�آبل" وتدعي
ميغن مور ل�صحيفة "فاينن�شل تاميز" �إن حركة "مي تو" �شجعتها
على �إب�لاغ ق�سم امل��وارد الب�شرية عام  2018ب��أن زميلاً لها نزع
قمي�صها والتقط لها �صورة بعد �إحدى ال�سهرات.

ق���ض��ت حم�ك�م��ة �أم�يرك �ي��ة ع�ل��ى امل��ذي��ع ال�ي�م�ي�ن��ي املتطرف
�أليك�س جونز بدفع تعوي�ض تبلغ قيمته �أك�ثر م��ن �أربعة
ماليني دوالر لوالدي طفل ُقتل يف �أ�سو�أ حادث �إطالق نار
على الإط�ل�اق يف مدر�سة �أمريكية ،ك��ان قد �أنكر حدوثه.
وه��ذا احلكم ال��ذي �أ�صدرته هيئة حملفني بعد ع�شرة �أيام
من املحاكمة ،هو الأول من �سل�سلة �إج��راءات رفعها �أقارب
�ضحايا مدر�سة �ساندي هوك �ضد م�ؤ�س�س موقع "�إنفوورز".
ويف  2012قتل �شاب م�سلح ببندقية ن�صف �آلية  20طف ً
ال
و�ستة بالغني يف هذه امل�ؤ�س�سة يف والية كونيتيكت ،مما �أدى
�إىل موجة خ��وف يف ال��والي��ات املتحدة و�أحيا النقا�ش حول
تدابري تنظيم بيع الأ�سلحة لإط�لاق النار .و�أليك�س جونز
�شخ�صية م�ع��روف��ة م��ن اليمني امل�ت�ط��رف و�أت �ب��اع نظريات
امل��ؤام��رة .وق��د �أك��د على موقعه رغ��م كل الأدل��ة �أن املذبحة
كانت جم��رد م�سرحية بقيادة معار�ضي الأ�سلحة النارية.
ور�أى �أه��ايل ال�ضحايا �أن �أكاذيبه �أ�شعلت جل�سات املحاكمة
و�سمحت له بجني ماليني ال ��دوالرات بينما �أ�صبحوا هم
هد ًفا للم�ضايقات.

جنمة بوب رقمية مع ماليني املتابعني

� 41ألف نوع من النباتات واحليوانات مهددة باالنقرا�ض

�رج��ح �أن يكون م�ه��دداً باالنقرا�ض �أك�ثر م��ن ن�صف الأن ��واع غري
ُي� ّ
املمكن تقييم ح��ال��ة حفظها ب�سبب نق�ص البيانات املتعلقة بها،
على م��ا ذك��رت درا��س��ة ُن�شرت يف املجلة العلمية "كوميونيكي�شنز
بايولودجي" .وحالياً ،ميلك االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة الذي
يتوىل و�ضع قائمة حمراء بالأنواع املهددة باالنقرا�ض عاملياً ،بيانات
تتعلق بـ� 150ألف نوع من النباتات واحليوانات من بينها نحو 41
�ألفاً مهددة باالنقرا�ض� ،أي ما يعادل  28%من العدد الإجمايل.

امرب ميدثوندر لدى و�صولها حل�ضور العر�ض الأول لفيلم  ، Preyيف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

كيف ت�صنع  100قطعة ب�سكويت لذيذة يف  20دقيقة خماطر و�ضعيات اجللو�س
��ش��ارك خباز �أ��س�ترايل �شهري طريقة �إع ��داد  100قطعة ب�سكويت
ميكن اخلط�أ للراكب الأمامي
�صنعها م��ن �أرب�ع��ة مكونات فقط خ�لال  20دقيقة ،على م��دون��ة الطعام

حيلة ت�ستخدمها كيت ميدلتون
لتبدو رائعة يف ال�صور
دوق ��ة ك��ام�بري��دج ك�ي��ت ميدلتون
ه� ��ي رم � ��ز ج � �م ��ال ل �ل �م�ل�اي�ي�ن يف
جميع �أنحاء العامل .ومهما كانت
املنا�سبة ،وكلما خرجت ،تالحقها
ع��د��س��ات ال�ك��ام�يرات وتلتقط لها
�صوراً جذابة يف كل مرة.
وت ��رغ ��ب ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ن �� �س��اء يف
حماكاة ر�شاقة وجمال كيت� ،سواء
كان ذلك �أمام الكامريا �أو خلفها.
وك� ��� �ش� �ف ��ت خ� � �ب �ي��رة يف امل ��و�� �ض ��ة
ح �ي �ل��ة ت �ق��ول �إن ك �ي��ت ميدلتون
ت�ستخدمها لتبدو �صورها جميلة
يف كل مرة ،بح�سب �صحيفة مريور
الربيطانية.
وباالنتقال �إىل تيك توك� ،شرحت
مدربة الأزي��اء مرياندا مل��اذا تبدو
كيت دائماً مذهلة يف ال�صور ،وذلك
ب�ف���ض��ل ن���ص�ي�ح��ة ب���س�ي�ط��ة ميكن
للجميع ا�ستخدامها .وقالت وهي
تتحدث �إىل الكامريا "هل ت�ساءلت
ي��وم �اً مل� ��اذا ت �ب��دو ك �ي��ت ميدلتون
م��ذه�ل��ة ج ��داً يف ��ص��وره��ا؟ ح�سناً،
لقد تلقت دوق��ة كامربيدج بع�ض
ال �ت��دري��ب الإع�ل�ام ��ي ،و�س�أ�شارك
حيلة �صغرية ت�ستخدمها يف كل
مرة دون �أن تف�شل".
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الأ�سرتالية “بيك بالي �سمايل” .حتتوي الو�صفة التي انت�شرت على تيك
توك و�إن�ستغرام �أي�ضاً ،على  4مكونات وهي الزبدة وال�سكر الناعم والدقيق
وعلبة من احلليب املكثف .ولإع��داد الب�سكويت ،يجب �أو ًال ت�سخني الفرن
م�سبقاً على  180درجة مئوية ،ثم دهن �صينية اخلبز قبل تبطينها بورق
اخلبز .بعد ذلك ،يجب �أن تخلط الزبدة وال�سكر معاً ملدة �أربع �إىل خم�س
دقائق حتى يتحول املزيج �إىل مزيج �شاحب ورق�ي��ق ،ثم �أ�ضف علبة من
احلليب املكثف املحلى وق ّلب اخلليط حتى يتجان�س .مبجرد االنتهاء من
ذلك� ،أ�ضف الدقيق ذاتي التخمري على دفعات ،كوباً واحداً يف كل مرة ،مع
اخلفق برفق بني كل �إ�ضافة حتى يت�شكل يف عجينة .ميكن بعد ذلك تعبئة
العجينة يف �أوعية منف�صلة� .إذا كنت م�ستعداً للخبز ،عليك �أوال دحرجة
العجني على �شكل كرات كبرية بحجم ملعقة �صغرية وو�ضعها يف �صينية
اخلبز وو�ضعها يف الفرن حتى ت�صبح جاهزة .وقد ح�صلت �صور الب�سكويت
على مئات الإعجابات بعد ن�شرها بوقت ق�صري على الإنرتنت ،وا�ستقطبت
ردوداً �سريعة �أع��رب فيها املتابعون عن ثنائهم على الو�صفة و�إعجابهم
مبظهرها ال�شهي ،وفق ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

فرانكو بدور كا�سرتو يف فيلم �ألينا دي كوبا

ي�ؤدي املمثل الأمريكي جيم�س فرانكو دور فيدل كا�سرتو يف فيلم "�ألينا دي
كوبا" امل�ستقل الذي يتمحور على "االبنة املتمردة" للزعيم الكوبي الراحل،
على ما �أعلن منتج الفيلم.
وق��ال املنتج جون مارتينيز �أوفيالن لوكالة فران�س بر�س �إن املخرج كان
يريد �إ�سناد الدور �إىل ممثل "ي�شبه فيدل كا�سرتو ج�سدياً ويتمتع بجاذبية
�شخ�صية".
و�أو�ضح مارتينيز �أنه قرر يف نهاية املطاف عر�ض الدور على جيم�س فرانكو
بعدما در�س �إمكان اختيار واحد من جمموعة ذوي �أ�صول �أمريكية التينية
�أو �إيبريية.
و�ستكون امل�شاركة يف هذا الفيلم الثانية لفرانكو البالغ  44عاماً منذ اتهامه
ب�سلوك غري منا�سب وبالتحر�ش اجلن�سي عام .2018
وادعت �أربع طالبات �سابقات يف مدر�سة التمثيل التي �أ�س�سها جيم�س فرانكو
انه ا�ستغ ّلهنّ جن�سياً خالل م�شاهد عري.
ويف مقابلة �أجريت مع فرانكو يف كانون الأول-دي�سمرب الفائت ،اعرتف
املمثل الذي ر�شح جلائزة الأو�سكار عام  2011عن فيلم "� 127آورز" ب�أنه
�أقام عالقات جن�سية مع بع�ض طالباته .ويتوىل ميغيل باردمي قريب املمثل
الإ�سباين خافيري باردمي �إخراج "�ألينا دي كوبا" .و�أفاد مارتينيز �أوفيالن

حذر خ�براء ال�سالمة مب�ؤ�س�سة ديكرا للفح�ص الفني
الأملانية من �أن و�ضعية اجللو�س اخلط�أ لركاب ال�سيارة
ق��د ت�شكل خ �ط��راً ك �ب�يراً ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م يف ح��ال وقوع
حادث.
ومن هذه الو�ضعيات اخلط�أ ا�ستلقاء الراكب الأمامي
ب�إمالة املقعد وو�ضع قدمه على التابلوه؛ حيث تزول
بهذه الو�ضعية احلماية ،التي توفرها كل من الو�سادة
الهوائية وحزام الأمان يف حال وقوع حادث.
ويفقد ح��زام الأم��ان يف ه��ذه الو�ضعية ت�أثري التقييد،
ف�ضال ع��ن �أن ان�ط�لاق ال��و��س��ادة الهوائية �أث�ن��اء و�ضع
القدم على التابلوه قد يت�سبب يف م�شاكل كبرية لل�سائق
والراكب الأمامي ،كما �أن ان��زالق الراكب الأمامي قد
يجعل حزام اخل�صر يت�سبب يف �إ�صابات ملنطقة احلو�ض.
ولتجنب هذه املخاطر اجل�سيمة� ،شدد اخل�براء الأملان
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة و��ض�ع�ي��ة اجل �ل��و���س ال���ص�ح�ي�ح��ة للراكب
الأمامي؛ حيث ينبغي �أن يتخذ و�ضعية جلو�س قائمة،
مع احلر�ص على �أن تكون الأقدام يف حيز الأقدام.

منذ تغيري ت�سمية في�س بوك �إىل ميتا يف �أكتوبر -ت�شرين
الأول � ،2021أ�صبحت كلمة ميتافري�س واحدة من الكلمات
ال�ط�ن��ان��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ع ��امل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .وه ��ي عوامل
اف�ترا��ض�ي��ة ت��رك��ز ع�ل��ى االت���ص��ال االج�ت�م��اع��ي ،ح�ي��ث ميكن
للنا�س ا�ستك�شافها عرب ال�صور الرمزية الرقمية.
وك�م��ا ه��و احل ��ال م��ع من��و من�صات ال��و��س��ائ��ط االجتماعية
التقليدية مثل �إن�ستغرام وتيك ت��وك ،فتحت امليتافري�س
الباب ملهنة جديدة ،وهي :امل�ؤثرون االفرتا�ضيون.
وم��ن �أج ��ل احل���ص��ول ع�ل��ى ن�ظ��رة ث��اق�ب��ة ح��ول ه��ذا العامل،
حتدثت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية �إىل بوالر ،وهي جنمة
بوب افرتا�ضية مع �أكرث من مليوين متابع ،وتقدم عرو�ضها
حل�شود من املراهقني بانتظام على  Avakin Lifeوتقول
بوالر �إنها ترى يف امليتافري�س فر�صة للقاء معجبيها.

�إلزام املمثل �سباي�سي دفع  31مليون دوالر

�أُل� � �زِم امل�م�ث��ل ك�ي�ف��ن �سباي�سي �أم ����س الأول
اخلمي�س دف َع نحو  31مليون دوالر ملنتجي
م�سل�سل "هاو�س �أوف كاردز" الذي ا�س ُتبعد
منه بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات
ج �ن �� �س �ي��ة ،وق� ��د ح� ��دد �أح � ��د ال �ق �� �ض��اة هذا
التعوي�ض يف ق��رار ر ّد فيه ا�ستئنافاً مقدّماً
من �سباي�سي حلكم �سابق.
ويحاكم �سباي�سي احل��ائ��ز جائزتي �أو�سكار
ع��ن فيلمي "�أمرييكن بيوتي" و"يوجوال
�سا�سبكت�س" يف بريطانيا بتهمة ارتكاب �أربعة
اعتداءات جن�سية يف حق ثالثة رجال.
ووجهت التهم ل�سباي�سي يف �أعقاب انطالق
حركة "مي تو" بعيد انك�شاف ف�ضائح املنتج
ال�سينمائي االمريكي هاريف واين�ستني الذي
ا�ستهدفته اتهامات عدة بالتحر�ش واالعتداء
اجل�ن���س��ي ُك �� �ش��ف ع�ن�ه��ا يف خ��ري��ف .2017
وكانت ملوجة االتهامات املوجهة ل�سباي�سي

�سيلينا غوميز تنتج فيلم Working Girl
ن�سخة جديدة من فيلم عام  1988امل�شهور " "Working Girlقيد التطوير،
�إذ �ستقوم الفنانة الأمريكية�سيلينا غوميز ب�إنتاج فيلم املخرج مايك نيكولز ،على
الرغم من �أنه من غري املعروف �إن كانت �ستظهر يف الفيلم �أو �إذا كانت تعمل فقط
خلف الكوالي�س.
�ستقوم الكاتبة�إيالنا بين ا ب�إعادة كتابة ن�ص الفيلم ،ومن املتوقع �أن تلتزم بالفيلم
الأ�سا�سي للكاتب الأمريكي كيفن واد .ا�شتهرت " بينا " بتجديد �أف�لام كثرية،
منها "Home Sweet Home Alone", "The Dozen", "Turner and
."Hooch
وت��دور �أح��داث فيلم " ،"Working Girlحول �سكرترية تدعى تي�س ،تقرر
االنتقام من رئي�ستها كاثرين التي �سرقت فكرتها وعر�ضتها على �أحد العمالء.
�أ�صيبت كاثرين يف �ساقها �أثناء التزلج ،فانتحلت تي�س �شخ�صيتها.

عواقب وخيمة على م�سرية املمثل .
وكانت �شركة "�إم �آر �سي" املنتجة مل�سل�سل
"هاو�س �أوف كاردز" الذي ي�ص ّور كوالي�س
ال �� �س �ي��ا� �س��ة يف ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض ،تطالب
ب��احل���ص��ول ع�ل��ى ت�ع��وي���ض��ات ع�ط��ل و�ضرر
ب���س�ب��ب خ���س��ائ��ر ت�ك�ب��دت�ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ا�ستبعاد
�سباي�سي م��ن ال�ع�م��ل�،إذ جعلها �صرفه من
العمل جتري تعديالت جذرية على املو�سم
ال�ساد�س للم�سل�سل.
وخ�ل����ص حت�ك�ي��م ��س�ن��ة � 2020إىل �أنّ على
�سباي�سي دف��ع تعوي�ضات ت ��وازي اخل�سائر
والتكاليف ال�ت��ي تك ّبدتها ال�شركة نتيجة
هذه التغيريات.
�إال �أنّ وك�ل�اء ال��دف��اع ع��ن املمثل �أك ��دوا �أنّ
ال �� �ش �خ ����ص ال � ��ذي ت� ��وىل ال �ت �ح �ك �ي��م جت ��اوز
��ص�لاح�ي��ات��ه م��ن خ�ل�ال �أخ� ��ذه يف االعتبار
بع�ض الأدلة.

فرن�سا تدر�س اخليارات
لإنقاذ احلوت «التائه»
حت��اول هيئات الإن�ق��اذ الفرن�سية،
وخ �ب��راء ال �ب �ي �ئ��ة ،ت�ق�ي�ي��م احلالة
ال�صحية حلوت �أبي�ض تائه يف نهر
ال���س�ين وب �ح��ث اخل �ي ��ارات املتاحة
لإن�ق��اذه نظرا لأن��ه يعي�ش ع��ادة يف
املياه القطبية الباردة.
وق��ال��ت �إي��زاب �ي��ل دورليت-بوزيه
امل���س��ؤول��ة يف �إدارة �إق�ل�ي��م �أور �إن
احلوت الأبي�ض مت ر�صده الأربعاء
وراق �ب �ت��ه ف ��رق الإن� �ق ��اذ بطائرات
م�سرية لكنه مل يتحرك تقريبا
اخلمي�س ،وجنح بني منطقتني يف
النهر.
و�أظ � � �ه � ��رت ل� �ق� �ط ��ات ال� �ط ��ائ ��رات
امل�سرية احل��وت وه��و ي�سبح ببطء
وج�سده حتت املاء مبا�شرة وي�صعد
ليتنف�س.
ومل ي �ت �� �ض ��ح ب� �ع ��د مل� � � ��اذا و� �ص ��ل
احل��وت لتلك امل�سافة البعيدة عن
موطنه الأ�صلي على بعد ع�شرات
الكيلومرتات يف ممر مائي مزدحم
ليقطع ن�صف امل�سافة تقريبا �صوب
باري�س.
وقالت �إدارة الإطفاء املحلية املعنية
مبراقبة احلوت �إن الأولوية الآن
تتمثل يف تقييم حالته ال�صحية
ق �ب��ل ال �ت �ف �ك�ي�ر يف ال� �ت ��دخ ��ل من
عدمه.
ويف �أواخر مايو ،نفق حوت مري�ض
لأ��س�ب��اب طبيعية بعد �أن انف�صل
عن عائلته وقطع ع�شرات الأميال
و� �ص��وال �إىل ن �ه��ر ال �� �س�ين ،وذلك
ب�ع��دم��ا ف�شلت حم� ��اوالت �إر�شاده
للعودة �إىل البحر.

