
الفروف يعلن عن مرحلة جديدة يف العمليات الع�سكرية

كرميينا اأول مدينة ت�شقط بقب�شة الرو�س �شرقي اأوكرانيا

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

يحذرون  ال��ع��راق  ق��ادة 
خطري �شيا�شي  انزالق  من 

•• بغداد-وكاالت:

�سائد  ال�سيا�سي  االنق�سام  يزال  ال 
االنتخابات  انتهاء  العراق منذ  يف 
النيابية التي جرت يف العا�سر من 

اأكتوبر 2021.
فعلى الرغم من مرور عدة اأ�سهر 
ع��ل��ى ت��ل��ك االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اأتت 
بنتائج مفاجئة، اإثر تراجع وا�سح 
املوالية  وال��ف�����س��ائ��ل  ل�����أح����زاب 
لطهران، ما زالت اخل�فات تلقي 
بظ�لها الثقيلة على امل�سهد العام 
يف الب�د، بحيث بات اأفق االنفراج 

بعيداً اإىل حد كبري.
فقد حذر الرئي�س العراقي برهم 
ال�سيا�سي  االن�����س��داد  م��ن  ���س��ال��ح 
يف ال��ب���د، وا���س��ف��اً اإي���اه ب��اأن��ه اأمر 
اأن  الث�ثاء،  اأم�س  واعترب  مقلق. 
الد�ستورية  اال�ستحقاقات  تعّطل 
ظاهرة  ميثل  امل��ح��ددة  اأوقاتها  يف 
هناك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  خ���ط���رية، 
العراقيني  ي�سغل  اأن  ي��ري��د  م��ن 
ب�سراعات داخلية ت�ستنزف قوتهم 

وت�سعف كيانهم.

ال�شني تعزز نفوذها يف جزر 
�شليمان و�شط قلق اأمريكي

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكدت بكني، اأنها وّقعت اتفاقا اأمنيا 
تخ�سى  �سليمان،  ج��زر  م��ع  وا���س��ع��ا 
اأن��ه قد يوفر  حكومات غربية من 
يف  ق���دم  م��وط��ئ  ال�سيني  للجي�س 

جنوب املحيط الهادئ.
اخلارجية  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق�����ال 
ال�����س��ي��ن��ي��ة وان������غ وي���ن���ب���ني خ�ل 
موؤمتر �سحفي دوري: وقع وزيرا 
�سليمان  وج����زر  ال�����س��ني  خ��ارج��ي��ة 
االإط���اري  االت��ف��اق  م��وؤخ��را  ر�سميا 

ب�ساأن التعاون االأمني.
يف ال�سهر املا�سي، مت ت�سريب ن�سخة 
م�����س��ودة ل���ت��ف��اق اأح���دث���ت موجة 
»�سدمة« الأنها ت�سمنت مقرتحات 
ت�سمح بن�سر قوات االأمن والبحرية 
ال��واق��ع يف  االأرخ��ب��ي��ل  ال�سينية يف 

املحيط الهادئ.
يف اأوائل اأبريل، اأكد رئي�س الوزراء 
ببناء  ي�سمح  ل��ن  اأن���ه  ���س��وغ��اف��اري 
ب�ده،  يف  �سينية  ع�سكرية  قاعدة 
ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ك��ن ك��اف��ي��ا لتهدئة 

خماوف اأ�سرتاليا وحلفائها. 

   

يف »يوم زايد للعمل االإن�شاين«.. 
االإمارات توا�شل م�شرية اخلري والعطاء

•• اأبوظبي- وام: 

“يوم زاي��د للعمل االإن�ساين  حتيي دول��ة االإم��ارات اليوم 
املوافق لذكرى  19 رم�سان من كل عام  ال��ذي ي�سادف 
رحيل موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
وحتر�س االإمارات منذ رحيل املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان على اإحياء هذه املنا�سبة وفاء وتخليدا 
يف  نهجه  موا�سلة  على  وتاأكيدا  املوؤ�س�س،  القائد  الإرث 
بدون  وال�سعوب  ال���دول  ال��ع��ون جلميع  ي��د  وم��د  العطاء 

متييز اأو تفرقة.
العديد من  �سنويا ل�إع�ن عن  املنا�سبة موعدا  ومتثل 
عرب  والنوعية  احليوية  واخل��ريي��ة  االإن�سانية  امل��ب��ادرات 
تنظمها  ال��ت��ي  واملجتمعية  احلكومية  الفعاليات  م��ئ��ات 

املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة واالأهلية.
“رحمه اهلل”  نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  ويعترب 
اأي منطقة  العون لكل حمتاج يف  للعطاء وتقدمي  رم��زا 
ب��ال��ع��امل، وق���د ت���ب���واأت دول����ة االإم�������ارات ب��ف�����س��ل جهوده 
وم�ساعدة  ال�سعفاء  منا�سرة  يف  االإن�سانية  وم��ب��ادرات��ه 
املحتاجني واإغاثة املنكوبني، ال�سدارة والريادة يف ميادين 

العمل اخلريي واالإن�ساين اإقليمياً ودولياً.
وبداأ منوذج العطاء االإن�ساين الذي تقدمه دولة االإمارات 
من  مبادئه  وا�ستمد  اإىل العامل مع ن�ساأتها عام 1971 
التي  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  روؤي��ة 
تعلي قيمة الت�سامن االإن�ساين وحتث عليه، حيث اأ�س�س 
»رحمه اهلل« خ�ل عام 1971 �سندوق اأبوظبي للتنمية، 
ليكون عوناً ل�أ�سقاء واالأ�سدقاء باالإ�سهام يف م�سروعات 

التنمية والنماء ل�سعوبهم.      )التفا�سيل �س2(

جت�سيدًا لتوجيهات �سموه ودعم االأولويات الوطنية �سمن مبادئ اخلم�سني

حممد بن را�شد يعلن اإطالق حكومة االإمارات 
املنهجية اجلدي�دة للعم�ل احلكومي االحت�ادي

•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  جت�سيداً 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل ، ب�البدء يف تطبيق اخلطة اجلديدة ملنهجية عمل حكومة دولة 
االإمارات من خ�ل م�ساريع حّتولية كربى و�سريعة تركز على خلق 
االإمارات  دولة  حكومة  نظمت  عاملياً،  واالأف�سل  االأن�سط  االقت�ساد 
جل�سات للم�ساريع التحولية الكربى، مب�ساركة 70 وزيراً وم�سوؤواًل 

حكومياً من اأكرث من 40 جهة احتادية يف الدولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد: اأطلقت حكومة دولة 
االإمارات املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي االحتادي .. منهجية 
تركز على امل�ساريع التحولية ق�سرية املدى وتعطي �س�حيات اأكرب 
للوزارات االحتادية وت�سرت�سد مببادئ اخلم�سني يف ر�سم م�سارها 

احلكومي اجلديد.
والعامل  م��ت�����س��ارع��ة..  دول��ت��ن��ا مت��ر مبرحلة من��و   : �سموه  واأ���س��اف 
مير مبتغريات جيو�سيا�سية وتقنية مل ي�سبق لها مثيل .. واالأمم 

الناجحة �ستكون االأ�سرع يف مواكبة ما يحدث حولها.
و قال �سموه : العمل احلكومي اليوم يختلف عنه قبل 10 �سنوات.. 
 .. �سنوات   10 قبل  عنهم  خمتلفة  اليوم  ال���وزراء  من  والتوقعات 

و�سعبنا ي�ستحق احلكومة االأف�سل واالأكفاأ واالأ�سرع.
امل�ساريع  ح��ول  م��ن اجلل�سات  ع��ددا  االإم����ارات  وق��د نظمت حكومة 
التحولية الكربى والتي تهدف اإىل دعم جهود الوزارات واجلهات 
احلكومية االحتادية يف و�سع اخلطط وحتديد واق��رتاح عدد من 
امل�ساريع التحولية الكربى يف القطاعات احليوية للدولة وربطها 

جمتمع  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  وتنفيذها،  الوطنية  باالأولويات 
دولة االإمارات، وي�سهم يف تعزيز اجلاهزية احلكومية للم�ستقبل.

                                                                             )التفا�سيل �س2(

امراأة مت�سي بدراجتها بالقرب من منزلها، الذي دمر، يف ترو�ستيانت�س، منطقة �سومي، اأوكرانيا. )رويرتز(
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة ���س��ي��ط��رت على 
اأوكرانيا  �سرق  يف  كرميينا  مدينة 
ان�سحبت  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  واأن 

منها، وفق رويرتز.
وكرميينا اأول مدينة يتم اال�ستي�ء 
عليها يف الهجوم الرو�سي اجلديد 

ب�سرق اأوكرانيا.

يف  اأنف�سهم  ح�سنوا  ل�ن�سحاب. 
م��واق��ع ج��دي��دة وي��وا���س��ل��ون قتال 

اجلي�س الرو�سي. 
الرو�سية  ال����ق����وات  اأن  واأ������س�����اف 
جميع  م������ن  امل�����دي�����ن�����ة  ه����اج����م����ت 

اجلهات.
اإح�ساء  امل��م��ك��ن  وت���اب���ع: م��ن غ��ري 
عدد القتلى بني ال�سكان املدنيني. 
 200 نحو  ر�سمي،  اإح�ساء  لدينا 
يف  بكثري  اأك���رث  ال��ع��دد  لكن  قتيل، 

الواقع.
التي  الزمنية  الفرتة  يو�سح  ومل 

�سقط خ�لها القتلى.
وك���������ان ال����رئ����ي���������س االأوك��������������راين، 
ليل  اأعلن  زيلين�سكي،  فولودميري 
الهجوم  اأن  ال���ث����ث���اء،  االث���ن���ني 
اأوكرانيا،  ���س��رق��ي  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي 
الذي ي�سم جمهوريتي لوغان�سك 
جانب  م��ن  املعلنتني  ودون��ي��ت�����س��ك 
قد  مو�سكو،  بهما  وتعرتف  واح��د 

بداأ.
وقالت رو�سيا، الث�ثاء، على ل�سان 
اإن  �سويغو،  �سريغي  دفاعها،  وزير 
قواتها توا�سل تنفيذ خطة حترير 
لوغان�سك  م��ن��ط��ق��ت��ي  اأرا�������س������ي 

ودونيت�سك.

•• عوا�صم-وكاالت:

الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  دخ�����ول  م���ع 
و�سط   ،55 ال����  ي��وم��ه��ا  ال��رو���س��ي��ة 
الأ�سهر،  ت���ط���ول  ب�����اأن  ت��رج��ي��ح��ات 
جددت مو�سكو، الث�ثاء، انتقاداتها 

لكييف.
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  و���س��دد 
�سريغي الفروف، على اأن اأوكرانيا 
�سمال  حل���ل���ف  م��ن�����س��ة  اأ����س���ح���ت 
االأط���ل�������س���ي، ال�����ذي ت��ت��وج�����س منه 
يف  بالتو�سع  اإي���اه  متهمة  مو�سكو، 
ال�����س��رق��ي��ة، مب��ا يهدد  اأوروب�����ا  دول 
البدء قريباً مبرحلة  اأمنها، معلناً 

جديدة من العملية الع�سكرية.
تنوي  ال  م��و���س��ك��و  اأن  اأو����س���ح  ك��م��ا 
لكنه  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ال��ن��ظ��ام  تغيري 
اعترب اأن من حق �سعبها االختيار.

اإىل ذلك، اأعلن بدء مرحلة جديدة 
من العملية الع�سكرية، متوقعا اأن 
مهما.  تطورا  املرحلة  تلك  ت�سكل 
وق��ال الف��روف يف مقابلة مع قناة 
�سنبداأ  التلفزيونية  ت���وداي  اإن��دي��ا 
العملية  ه��ذه  م��ن  اأخ���رى  مرحلة 
ثقة  واأن��ا على  اأوكرانيا(  �سرق  )يف 

باأنها �ستكون حلظة مهمة جدا.

الث�ثاء،  اأوك���ران���ي���ا،  واأق�����رت  ه���ذا 
القوات  اأي��دي  ب�سقوط كرميينا يف 
الرو�سية التي اأطلقت ليل االثنني 
النطاق  الوا�سع  الهجوم  الث�ثاء 

يف �سرقي الب�د.
ملنطقة  االأوك���راين  واأع��ل��ن احلاكم 
اأن  غ��اي��داي،  �سريغي  لوغان�سك، 

املدينة قبل  �سكان هذه  وك��ان عدد 
ن�سمة،  األ������ف   18 ن���ح���و  احل������رب 
وتبعد نحو 100 كيلومرت جنوب 

�سرقي العا�سمة كييف.
اإف���ادة �سحفية:  وق��ال غ��اي��داي يف 
كرميينا حتت �سيطرة الرو�س. لقد 
مدافعونا  وا�سطر  املدينة،  دخلوا 

•• اليمن-وكاالت:

جمل�س  واأع���������س����اء  رئ���ي�������س  اأدى 
اليمني  اليمني  الرئا�سي  ال��ق��ي��ادة 
اأم����ام الربملان  اأم�����س،  ال��د���س��ت��وري��ة 
ملنح الثقة  يف ع��دن، وذل��ك متهيداً 
نقل  لعملية  تتويج  يف  للحكومة، 
اليمني  ال��رئ��ي�����س  م���ن  ال�����س��ل��ط��ة 

ال�سابق عبد ربه من�سور هادي.
ج�����اء ذل�����ك ب���ع���د و�����س����ول ال���ن���واب 
وجمل�س  احل����ك����وم����ة  واأع�����������س�����اء 
ال�سورى اأم�س االأول اإىل العا�سمة 

اليمنية املوؤقتة.
احلوثي  ميلي�سيا  اأق���رت  ميدانياً، 
ب�سكل �سبه ر�سمي بتجنيد االأطفال 
على  �سفوفها  يف  للقتال  وال�سغار 

مدى ال�سنوات املا�سية.
اأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  اأع���ل���ن���ت  ف��ق��د 
ع��ل��ى تخلي�س  احل��وث��ي��ني واف���ق���وا 
االأطفال  اجل���ن���ود  م���ن  ���س��ف��وف��ه��م 
�سبع  ب��االآالف خ�ل  الذين قاتلوا 

•• كابول-رويرتز:

ث�ثة  اإن  اأفغان�ستان  يف  وال�سحة  االأم��ن  م�سوؤولو  ق��ال 
ان��ف��ج��ارات ه��زت م��در���س��ة ث��ان��وي��ة يف غ��رب ك��اب��ول اأم�س 
الث�ثاء مما اأ�سفر عن مقتل ما ال يقل عن �ستة اأ�سخا�س 

واإ�سابة عدد من الط�ب بجروح.
الهزارة  طائفة  اإىل  احل��ي  �سكان  م��ن  ال��ع��دي��د  وينتمي 
ال�سيعية، وهي اأقلية عرقية ودينية كثريا ما ت�ستهدفها 
اجلماعات املت�سددة، مبا يف ذلك تنظيم داع�س االإرهابي.
كابول  �سرطة  ق��ائ��د  با�سم  املتحدث  زدران  خ��ال��د  وق���ال 
ث���ث��ة ان��ف��ج��ارات .. يف م��در���س��ة ث��ان��وي��ة وه��ن��اك بع�س 
اإن �ستة قتلوا واأ�سيب  ال�سحايا. واأ�ساف يف وقت الحق 
التمري�س باأحد  ق�سم  رئي�س  واأفاد  االنفجارات.  11 يف 
عن  يقل  ال  ما  اإن  ا�سمه،  ن�سر  ع��دم  طالبا  امل�ست�سفيات، 

اأربعة اأ�سخا�س ُقتلوا واأ�سيب 14 يف االنفجارات.
جثة  ا�ستقبل  اإن��ه  تغريدة  يف  للطوارئ  م�ست�سفى  وق��ال 

اأحد ال�سحايا و10 مراهقني اأ�سيبوا يف التفجريات.
جاء  ال��ذي  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
الباردة  ال�ستاء  اأ�سهر  العنف خ�ل  اأعمال  بعد هدوء يف 

����س���ن���وات م���ن احل�����رب يف ال���ب����د، 
بح�سب ما نقلت اأ�سو�سييتد بر�س.

وقال املتحدث با�سم االأمم املتحدة 
احلوثيني  اإن  دوج��اري��ك،  �ستيفان 
االأطفال  ه��وي��ة  بتحديد  ال��ت��زم��وا 
يف ���س��ف��وف��ه��م واالإف�������راج ع��ن��ه��م يف 

غ�سون �ستة اأ�سهر.

غامبا،  ف��ريج��ي��ن��ي��ا  ����س���ددت  ف��ي��م��ا 
املتحدة  االأمم  يف  العليا  امل�����س��وؤول��ة 
مناطق  يف  ب�����االأط�����ف�����ال  امل���ع���ن���ي���ة 
احلرب، على اأن العربة يف التنفيذ، 
معتربة اأن حترك احلوثيني خطوة 
اإي��ج��اب��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ����س���ددت ع��ل��ى اأن 
اأ�سعب جزء من الرحلة يبداأ االآن.

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س املجل�س الرئا�سي اليمني خ�ل جل�سة الربملان اليمني يف عدن. )رويرتز(

ميلي�سيا احلوثي تقر بتجنيد االأطفال يف �سفوفها

املجل�س الرئا�شي اليمني يوؤدي اليمني اأمام الربملان يف عدن

تفجريات دامية ت�شرب ثالث مدار�س يف كابول

الهوية واجلن�شية: منظومة التاأ�شريات املحدثة 
تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من �شبتمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

ال�ئحة  اأن  املنافذ  واأم��ن  واجلمارك  واجلن�سية  للهوية  االحتادية  الهيئة  اأعلنت 
التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي يف �ساأن دخول واإقامة االأجانب بدولة االإمارات 

العربية املتحدة �ستدخل حيز التنفيذ الر�سمي يف �سهر �سبتمرب املقبل.
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال���وزراء  جمل�س  وك��ان 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قد اعتمد ال�ئحة 
وت�سهيل  وتب�سيط  ج��دي��دة  و�سوابط  ق��واع��د  تت�سمن  التي  اجل��دي��دة  التنفيذية 
اإجراءات الدخول واالإقامة بالدولة ل�أجانب وراغبي العمل واال�ستثمار والعي�س 

من كافة اأنحاء العامل.
املعاجلة ال�ئحية لدخول  اإن  الهيئة،  ال�سام�سي، رئي�س  وقال معايل علي حممد 
وتعبريا عن  القادمة  املرحلة  ملتطلبات  تلبية  قد جاءت  بالدولة  االأجانب  واإقامة 

االلتزام املوؤ�س�سي ملبادئ اخلم�سني لدولة االإمارات . 
)التفا�سيل �س3(

�ص 08

�ص 09

�ص 19

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

ا�ستدعت ال�سفري االإ�سرائيلي لالحتجاج على اأحداث القد�س وامل�سجد االأق�سى

االإمارات ت�شتدعي �شفرية ال�شويد احتجاجا 
على اإحراق متطرفني ن�شخا من القراآن الكرمي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستدعت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزي����رة ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل، 
اإ�سرائيل  دول��ة  �سفري  حايك  اأم��ري  �سعادة 
ال���دول���ة، واأب��ل��غ��ت��ه اح��ت��ج��اج الدولة  ل���دى 
وا���س��ت��ن��ك��اره��ا ال�����س��دي��دي��ن ع��ل��ى االأح�����داث 
االأق�سى،  وامل�سجد  القد�س  ت�سهدها  التي 
واقتحامات  امل��دن��ي��ني  على  اع���ت���داءات  م��ن 
ل�أماكن املقد�سة، والتي اأ�سفرت عن اإ�سابة 

عدد من املدنيني.
الفوري  ال��وق��ف  ���س��رورة  معاليها  واأك����دت 
الكاملة  احلماية  وتوفري  املمار�سات  لهذه 
االإ�سرائيلية  ال�سلطات  واح��رتام  للم�سلني 
�سعائرهم  ممار�سة  يف  الفل�سطينيني  ح��ق 
الدينية ووقف اأية ممار�سات تنتهك حرمة 
من  قلقها  ع��ن  م��ع��رب��ة  االأق�����س��ى،  امل�سجد 
ت�ساعد حدة التوتر الذي يهدد اال�ستقرار 

واالأمن يف املنطقة. 
واأكدت معاليها �سرورة احرتام دور اململكة 
ال�����س��ق��ي��ق��ة يف رعاية  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  االردن���ي���ة 
القانون  مب���وج���ب  واالأوق��������اف  امل��ق��د���س��ات 
وعدم  القائم  التاريخي  والو�سع  ال���دويل 
اأوقاف  اإدارة  �س�حيات  ب�سلطة  امل�سا�س 

القد�س و�سوؤون امل�سجد االأق�سى.

بيئة  خلق  ���س��رورة  على  معاليها  و���س��ددت 
مفاو�سات جدية  اإىل  العودة  تتيح  منا�سبة 
و�سامل،  ع���ادل  ���س���م  حتقيق  اإىل  تف�سي 
على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
حدود 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية 
ومبادرة  الدولية،  ال�سرعية  لقرارات  وفقاً 

ال�س�م العربية.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  ا���س��ت��دع��ت  ك��م��ا 
التعاون  ل�����س��وؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
�سفرية  اأن��در���س��ون  ليزلوت  �سعادة  ال���دويل 
اأبلغتها  و  ال���دول���ة  ل���دى  ال�����س��وي��د  مم��ل��ك��ة 
اأق��دم عليه  احتجاج دولة االإم��ارات على ما 
متطرفون يف ال�سويد من اإحراق ن�سخ من 

القراآن الكرمي.
االإم���ارات  دول���ة  رف�����س  معاليه�����ا  واأك����دت 
ل�أديان،  ت�����س��يء  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  ل��ك��اف��ة 
الرموز  اح������رتام  �����س����رورة  ع��ل��ى  م�������س���ددة 
الدينية واملقد�سات واالبتعاد عن التحري�س 

واال�ستقطاب.
ه���ذه  م���ث���ل  اأن  ع���ل���ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  و������س�����ددت 
امل��م��ار���س��ات ال ت����وؤدي ���س��وى اإىل م��زي��د من 
التوتر واملواجهة واالحتقان، يف وقت يحتاج 
ن�سر  اأج��ل  م��ن  العمل معا  اإىل  ال��ع��امل  فيه 
الكراهية  ونبذ  والتعاي�س،  الت�سامح  قيم 

والتطرف.

اليوم موعد مع اأرقام قيا�ضية دعماً ملبادرة 
“املليار وجبة“ يف “يوم زايد للعمل الإن�ضاين”

رو�ضيا عادت للهدف الأول.. 
“معركة دونبا�ص” نقطة حتول باحلرب

غ�ضب ت�ضايف.. 
بر�ضلونة  افتقد اإىل الطموح
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وان�سحاب القوات االأجنبية العام املا�سي. وتقول طالبان 
اإنها قامت بتاأمني الب�د منذ توليها ال�سلطة يف اأغ�سط�س 
اإن خطر  يقولون  دوليني وحمللني  م�سوؤولني  لكن  اآب، 
جتدد اأعمال العنف ال يزال قائما. واأعلن تنظيم داع�س 
م�سوؤوليته عن عدة هجمات كبرية. وقال م�سوؤول مطلع 
اإن املتفجرات كانت  على االأم��ر، طلب عدم ن�سر هويته، 
خمباأة يف حقائب ظهر وانفجرت اإحداها داخل املدر�سة.

اإنقاذ  ملنظمة  ال��ُق��ط��ري  امل��دي��ر  نياماندي  كري�س  ون���دد 
الطفولة يف اأفغان�ستان باالنفجار.

ب�سدة  وتدين  بالغ�سب  ت�سعر  املنظمة  اإن  بيان  وق��ال يف 
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م��در���س��ة ث��ان��وي��ة ال��ي��وم يف ك��اب��ول. ن�سعر 
م�سابني  بوجود  تفيد  التي  التقارير  اإزاء  �سديد  بحزن 

من االأطفال ورمبا قتلى يف االنفجارات.
وف�سلت االإدارات املتعاقبة يف الت�سدي للهجمات املميتة 
كابول مبا يف ذلك هجمات  الهزارة يف غرب  اأقلية  على 
وم���دار����س يف  ل���ل���والدة  وم�ست�سفى  م�����س��اج��د  ا���س��ت��ه��دف��ت 
انفجار  اأدى  املا�سي،  اأي��ار  مايو  ويف  االأخ���رية.  ال�سنوات 
�سخم خارج مدر�سة ثانوية للبنات يف املنطقة اإىل مقتل 

ما ال يقل عن 80 �سخ�سا معظمهم من الطالبات.

تتقدم 
اأ�شرة حترير جريدة الفجر 

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل
اأ�سرة الفقيد واإىل املركز العاملي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

لوفاة املغفور له امل�شت�شار/ وجيه اأمني عبد العزيز
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه

 ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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اأخبـار الإمـارات

جت�سيدًا لتوجيهات �سموه ودعم االأولويات الوطنية �سمن مبادئ اخلم�سني

حممد بن را�شد: اأطلقت حكومة دولة االإمارات اليوم املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي االحتادي 
منهجية تركز على امل�ش�اريع التحولي�ة ق�شرية امل�دى وتعطي �شالحي�ات اأكرب للوزارات االحتادية 

األف م�شتفيد من فعاليات ومبادرات جمارك دبي   49
املرت�سخة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

تنفيذها حتت  التي مت  دب��ي  م��ب��ادرات جمارك  وتوزعت 
الرم�ساين  امل��ري  م��ب��ادرة  لت�سمل  االأيام”  “خرُي  �سعار 
االأ�سر  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س���ل  م��ن   3000 وت���وزي���ع 
اآالف   10 توزيع  اإىل  باالإ�سافة  دب��ي،  اإم��ارة  املتعففة يف 
وجبة اإفطار؛ �سمن مبادرة “�سواعد الفر�سة “وتوزيعها 
على م�ستخدمي الطرق من �سائقي املركبات قبيل موعد 
2500 وجبة يوم ال�سبت من  اأذان املغرب، وذلك بعدد 

كل اأ�سبوع مع مراعاة االإجراءات االحرتازية.
كما يتم توزيع 1200 وجبة اإفطار �سائم يومياً، منذ 
األف وجبة بنهاية   36 اإىل  بداية رم�سان لي�سل العدد 

•• دبي -وام:

مبنا�سبة ي��وم زاي��د للعمل االإن�����س��اين ال��ذي ي��واف��ق 19 
رم�����س��ان م��ن ك��ل ع���ام، داأب���ت ج��م��ارك دب��ي على تكثيف 
مبادراتها اخلريية والتطوعية الداعمة وامل�ساندة لكافة 
اأطياف املجتمع خ�ل �سهر رم�سان املبارك، اإذ اأ�سهمت 
مبادرات الدائرة با�ستفادة 49 األف م�ستفيد من خمتلف 
الفئات كبار املواطنني، االيتام، اأ�سر متعففة، فئة العمال 
للموظفني،  خا�سة  وفعاليات  م��ب��ادرات  اإىل  باالإ�سافة 
لتعميق  خريية  اإن�سانية  قيمة  امل��ب��ادرات  اكت�سبت  حيث 
العطاء  ثقافة  وتعزيز  املجتمعي  والتوا�سل  ال��رتاح��م 

ال�سهر الف�سيل وهي موجهة للعمالة امل�ساندة وحرا�س 
اإم��ارة دب��ي، هذا باالإ�سافة  اأماكن خمتلفة يف  االأم��ن يف 

على تنفيذ الدائرة مبادرة.
والريا�سية،  والدينية  التوعوية  اىل  املبادرات  وامتدت 
اإذ حت��ر���س ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال�سحي 
والثقايف للموظفني من خ�ل تنفيذ عدة ور�س توعوية 
يقارب  م��ا  ا���س��ت��ف��اد منها  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب 
التنظيمية  ال��وح��دات  خمتلف  م��ن  م��وظ��ف   300 م��ن 
بالدائرة، وهدفت تلك الور�س تثقيف املوظفني باأ�سلوب 
احلياة ال�سحي، وغر�س القيم النبيلة التي يدعو اإليها 

ديننا االإ�س�مي احلنيف.

نقل عجمان تد�شن خدمة تاأجري املركبات الذكي
•• عجمان-وام: 

د�سنت موؤ�س�سة اخلدمات التجارية التابعة لهيئة النقل بعجمان اإط�ق خدمة تاأجري املركبات الذكي والتي طورتها مع 
�سريكها اال�سرتاتيجي Udrive الإ�سافة هذا االختيار للعم�ء من �سكان وزائري االإمارة ليت�سنى لهم ا�ستئجار املركبات 

بوا�سطة التطبيق الذكي ح�سب احلاجة دون تدخل ب�سري.
و مت توزيع املركبات على خمتلف اأنحاء مدينة عجمان وميكن للم�ستخدم بخطوات ب�سيطة اأن يعرث على املركبة املنا�سبة 
لي�ستاأجرها على اأن ي�سمل �سعر التاأجري الوقود واملواقف و �سهدت املرحلة التجريبية اإقباال متزايدا على اخلدمة من قبل 
اجلمهور. وت�ستهدف الهيئة من وراء هذه اخلطوة تنويع االختيارات اأمام املتعاملني من خ�ل دعم منظومة النقل يف 
االإمارة بوجود خدمات النقل العام ومركبات االأجرة، باالإ�سافة اإىل مركبات الليموزين واالختيار اجلديد للتنقل خدمة 
اإن نظام تاأجري  اأحمد �سقر املطرو�سي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة اخلدمات التجارية  Udrive. وقال  اال�ستئجار الذكي 
املركبات بال�ساعات يعد من اأحدث الو�سائل للم�ستخدمني وله اأثر يف العديد من املدن ويعد اختيارا بدي� مل�ستخدمي 

و�سائل النقل العام يف االإمارة من خ�ل توفري خدمات تتنا�سب مع احتياجاتهم و متطلباتهم.

 

يف »يوم زايد للعمل االإن�شاين«.. االإمارات توا�شل م�شرية اخلري والعطاء
وبداأ منوذج العطاء االإن�ساين الذي تقدمه دولة االإمارات اإىل العامل 
مع ن�ساأتها عام 1971 وا�ستمد مبادئه من روؤية املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان التي تعلي قيمة الت�سامن االإن�ساين وحتث 
عليه، حيث اأ�س�س »رحمه اهلل« خ�ل عام 1971 �سندوق اأبوظبي 
باالإ�سهام يف م�سروعات  واالأ�سدقاء  ل�أ�سقاء  ليكون عوناً  للتنمية، 
موؤ�س�سة   1992 عام  خ�ل  اأن�ساأ  كما  ل�سعوبهم،  والنماء  التنمية 
زايد ل�أعمال اخلريية واالإن�سانية لتكون ذراعاً ممتدة يف �ساحات 

العطاء االإن�ساين وجماالته جميعها داخل الدولة وخارجها.
وحر�س ال�سيخ زايد “طيب اهلل ثراه” على ماأ�س�سة قطاع امل�ساعدات 
امل�سوؤولية وت�سويب م�سرية  اخلارجية ل�رتقاء باجلدوى وتعزيز 
40 جهة مانحة  م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم  االإم����ارات  م��ن  لتنطلق  العطاء، 
العامل  دول  ك��اف��ة  م�ساعدتها  تغطي  وخ��ريي��ة  اإن�سانية  وموؤ�س�سة 

وال�سعوب املحتاجة واملتاأثرة.
وتوؤكد احلقائق واالأرقام مواقف ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
قيمة  بلغت  فقد  االإن�ساين،  وح�سه  ال�سامية  وتوجيهاته  ال�ساطعة، 
االإمارات  م��ن  توجيهها  مت  التي  واالإن�سانية  التنموية  امل�ساعدات 
خ�ل الفرتة من العام 1971 حتى العام 2004، ما يقارب نحو 
من  ا�ستفادت  التي  ال��دول  ع��دد  تخطى  فيما  دره��م،  مليار   90.5

•• اأبوظبي- وام: 

حتيي دولة االإمارات اليوم “يوم زايد للعمل االإن�ساين الذي ي�سادف 
الدولة  رح��ي��ل موؤ�س�س  ل��ذك��رى  امل��واف��ق  ع��ام  ك��ل  م��ن  19 رم�سان 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
وحتر�س االإمارات منذ رحيل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان على اإحياء هذه املنا�سبة وفاء وتخليدا الإرث القائد املوؤ�س�س، 
وتاأكيدا على موا�سلة نهجه يف العطاء ومد يد العون جلميع الدول 

وال�سعوب بدون متييز اأو تفرقة.
املبادرات  من  العديد  عن  ل�إع�ن  �سنويا  موعدا  املنا�سبة  ومتثل 
االإن�����س��ان��ي��ة واخل��ريي��ة احل��ي��وي��ة وال��ن��وع��ي��ة ع��رب م��ئ��ات الفعاليات 
واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  تنظمها  التي  واملجتمعية  احلكومية 

واالأهلية.
ويعترب ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “رحمه اهلل” رمزا للعطاء 
وتقدمي العون لكل حمتاج يف اأي منطقة بالعامل، وقد تبواأت دولة 
االإمارات بف�سل جهوده ومبادراته االإن�سانية يف منا�سرة ال�سعفاء 
وم�ساعدة املحتاجني واإغاثة املنكوبني، ال�سدارة والريادة يف ميادين 

العمل اخلريي واالإن�ساين اإقليمياً ودولياً.

قدمتها  التي  واخلريية  واالإن�سانية  االإمنائية  واملعونات  امل�ساعدات 
االإمارات حاجز ال� 117 دولة تنتمي لكافة اأقاليم العامل وقاراته.

وتنت�سر �سواهد عطاء ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” يف خمتلف الدول 
كرميا  اأث���را  وحتمل  اإال  الدنيا  بقاع  م��ن  بقعة  تخلو  ال  تكاد  حيث 
طبية  وم��راك��ز  وم�ساجد  م�ست�سفيات  م��ن  ال��ع��ط��رة،  ذك���راه  ميجد 

وثقافية حتمل ا�سم “زايد«.
وح�سل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان على االأو�سمة والنيا�سني 
من خمتلف دول العام تقدير ملا قدمه من خدمات جليلة ل�إن�سانية 
/ جنيف  يف  ل�أجانب  الدولية  املنظمة  منحت   1985 ع��ام  ففي 

الوثيقة الذهبية/ لل�سيخ زايد باعتباره اأهم �سخ�سية لعام 1985، 
ال�سيخ  ب��اري�����س  ال��ع��ام/ يف  /رج���ل  هيئة  اخ��ت��ارت   1988 ع���ام  ويف 
والفعالة وجناحه يف حتقيق  لقيادته احلكيمة  تقديرا  وذلك  زايد 
الرفاهية ل�سعب دولة االإمارات وتنمية ب�ده اأر�سا واإن�سانا، جعلها 

دولة متطورة متقدمة.
1993 منحت جامعة الدول العربية و�ساح رجل االإمناء  ويف عام 
املوؤرخني  جمعية  قدمت   1995 ع��ام  ويف  زاي���د،  لل�سيخ  والتنمية 
العربي،  للتاريخ  الذهبي  الو�سام  �سلطان  بن  زاي��د  لل�سيخ  املغاربة 
وذلك تقديرا منها جلهوده املتوا�سلة يف خدمة العروبة واالإ�س�م، 

االإمنائية  »ال�سخ�سية  زاي��د  ال�سيخ  اختري   1995 عام  ويف 
اأهدت   1996 العامل، ويف عام  1995« على م�ستوى  لعام 

تقديرا من  زاي��د  لل�سيخ  العمل  درع  العربية  العمل  منظمة 
املنظمة لدوره الرائد يف دعم العمل العربي امل�سرتك.

حممد بن را�شد: 
-دولتنا متر مبرحلة منو مت�سارعة .. والعامل مير مبتغريات جيو�سيا�سية وتقنية مل ي�سبق لها مثيل .. واالأمم الناجحة �ستكون 

االأ�سرع يف مواكبة ما يحدث حولها .
- العمل احلكومي اليوم يختلف عنه قبل 10 �سنوات.. والتوقعات من الوزراء اليوم خمتلفة عنهم قبل 10 �سنوات.. و�سعبنا 

ي�ستحق احلكومة االأف�سل واالأكفاأ واالأ�سرع.
- حممد القرقاوي: املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي يف االإمارات جت�سد روؤية قيادة االإمارات .. وهي ثقافة عمل جديدة 

للخم�سني اجلديدة تقودها م�ساريع حتّولية وحتدث نقالت نوعية يف االقت�ساد واخلدمات احلكومية واحلياة اليومية.

املحلية  واحل���ك���وم���ات  االحت����ادي����ة 
كفريق واحد.

العمل اجلديدة  و تهدف منهجية 
�سياغة  اإىل  االحت��ادي��ة  للحكومة 
ث��ق��اف��ة م��وؤ���س�����س��ي��ة ج���دي���دة تتبنى 
تنا�سب  ال����ت����ي  ال���ت���غ���ي���ري  اأدوات 
لدولة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
االإمارات، واالنتقال اإىل منط عمل 
يواكب  وواق��ع��ي��ة مب��ا  �سرعة  اأك���رث 
وامل�ستجدات  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 

التي م�ست جميع القطاعات.
للعمل  اجل��دي��دة  املنهجية  تقوم  و 
اإىل  احل����ك����وم����ي ع���ل���ى االن����ت����ق����ال 
ق�سرية  قطاعية  حت��ول��ي��ة  دورات 
امل��������دى ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى امل�������س���اري���ع 
الكربى وحتقيق النتائج امليدانية، 
املنفردة  امل�سوؤولية  من  واالنتقال 
امل�سرتكة  امل�سوؤولية  اإىل  ل��ل��وزارات 
تطوير  اإىل  وتهدف  العمل،  لفرق 
اأدوات التغيري، واالنتقال اإىل عمل 
الواقع،  اإىل  واأق��رب  اأ�سرع  حكومي 
واأكرث مواكبة للمتغريات العاملية.

وق�����د ح������ددت ح���ك���وم���ة االإم��������ارات 
املعايري  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
التي ت�سّكل يف جمملها اآلية فعالة 
املرحلة  خ�����ل  ال��ت��غ��ي��ري  ل���ق���ي���ادة 
امل�ستقبلية على النحو الذي يحقق 
وامل�ستهدفات  الوطنية  االأول��وي��ات 
 ،2071 وحتقيق مئوية االإمارات 
امل��ن��ه��ج��ي��ة اجلديدة  ت�����س��ع��ى  ح��ي��ث 
نحو  االن��ت��ق��ال  وت���رية  ت�سريع  اإىل 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ح��ّول��ي��ة ال���ك���ربى يف 

العمل احلكومي.
ال�سمو  �ساحب  اأن  بالذكر  جدير 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
عن  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب  يف  اأع��ل��ن   ،
منهجية جديدة للعمل احلكومي، 
وحتديد  املنجزات،  ت�سريع  بهدف 
احلكومة  تعمل  حيث  االأول��وي��ات، 
على  وت��رك��ز  اجل��دي��دة،  باملنهجية 
�ساحب  اعتمدها  التي  االأول��وي��ات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اخلم�سني،  م��ب��ادئ  ���س��م��ن  اهلل”، 
وت����واك����ب امل���رح���ل���ة ال���ق���ادم���ة بكل 
و�سرعة  وحت��دي��ات��ه��ا  م��ت��غ��ريات��ه��ا 
تطوراتها لتحقيق اأهداف املرحلة 

القادمة من رحلتنا التنموية.

اجل���دي���دة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
التحولية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��روع��ات 
الكربى يف اأهم القطاعات احليوية 
وامل�ستقبلية، م�سرياً اإىل اأن اخلطوة 
املنهجية  تفعيل  يف  تتمثل  التالية 
م�ستويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اجل���دي���دة 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، وال��ع��م��ل على 
خمتلف  يف  حت��ويل  م�سروع   100

القطاعات خ�ل املرحلة املقبلة.
املنهجية �سرتكز  اأن  اأكد معاليه  و 
واالأعمال  االأن�����س��ط��ة  حت��وي��ل  على 
مل�ساريع  احل���ك���وم���ي���ة  واخل����ط����ط 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ون��وع��ي��ة  حت��ّول��ي��ة 
ال����وط����ن����ي و����س���ت���ع���م���ل احل���ك���وم���ة 

كما  الكربى«.  التحولية  امل�ساريع 
اجلديدة  املنهجية  اأن  معاليه  اأك��د 
ل��ل��ع��م��ل احل���ك���وم���ي يف االإم��������ارات 
جت�سد روؤية قيادة االإمارات .. وهي 
للخم�سني  ج���دي���دة  ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
م�ساريع  ت��ق��وده��ا  ال��ق��ادم��ة  ع���ام���اً 
نوعية يف  حتّولية وحت��دث نق�ت 
احلكومية  واخل���دم���ات  االق��ت�����س��اد 

واحلياة اليومية .
�����س����وؤون جمل�س  وزي������ر  واأ������س�����اف 
االإمارات  دولة  اأن حكومة  ال��وزراء 
جنحت منذ اإع�ن �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
احلكومي  ال��ع��م��ل  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع���ن 

فرتات زمنية ق�سرية ال تزيد على 
ع���ام���ني، ب����داًل م���ن ال��رتك��ي��ز على 
اال�سرتاتيجيات طويلة االأمد التي 
املرونة  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ت��وف��ر  ال  ق���د 
اأو  م��ت��غ��ري  اأي  مل���واك���ب���ة  امل��ط��ل��وب��ة 
طارئ، اإ�سافة اإىل حتديد اأولويات 
م�ستوى  ع���ل���ى  وا����س���ح���ة  وط���ن���ي���ة 
ال��ق��ط��اع��ات، وت�����س��ك��ي��ل ف���رق عمل 

م�سرتكة لتنفيذها.
القرقاوي  حم��م��د  م���ع���ايل  وق�����ال 
التي  امل��ت�����س��ارع��ة  “ امل���ت���غ���ريات   :
ت���وؤك���د احلاجة  ال���ع���امل  ي�����س��ه��ده��ا 
ومنهجيات  االأدوات  ت��غ��ي��ري  اإىل 
على  بالرتكيز  احلكومية  العمل 

حمطاتها  خ���ل  حققت   2021
اأدوات  وابتكرت  نوعية..  اإجن���ازات 
كثرية  وم�������س���اري���ع  وم���ن���ه���ج���ي���ات 
وامل�سرعات  احل���ك���وم���ي  ف��ال��ت��م��ي��ز 
وتطوير االأداء واخلدمات .. وكانت 
من اأوائل الروؤى التي تتجاوز فيها 

النتائج امل�ستهدفات يف املنطقة«.
كلمته  خ���ل  معاليه  وا�ستعر�س 
امل��ت�����س��ارع��ة التي  امل���ت���غ���ريات  اأه�����م 
احلاجة  اأك��د  فيما  العامل،  �سهدها 
ومنهجيات  االأدوات  ت��غ��ي��ري  اإىل 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي���ة، م����ن خ�ل 
التحولية  امل�ساريع  على  الرتكيز 
التي يتم تنفيذها خ�ل  الكربى، 

دولة االإمارات وريادة حكومتها يف 
جهودها  وتدعم  والعامل،  املنطقة 

ل�سناعة امل�ستقبل.
اإىل  كلمته  خ���ل  معاليه  اأ���س��ار  و 
والتي   2021 االإم���ارات  روؤي��ة  اأن 
اأطلقتها حكومة االإمارات يف العقد 
م����رت مب��ح��ط��ات عديدة  ال�����س��اب��ق 
اإجن��ازات نوعية، وابتكرت  وحققت 
اأدوات متعددة يف العمل احلكومي 
للتميز  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��ح��داث  منها 
امل�سرعات  واإط��������ق  احل���ك���وم���ي، 
احل���ك���وم���ي���ة، وب����رن����ام����ج ل��������أداء 

احلكومي وغريها.
“ روؤي���ة االإم���ارات  وق��ال معاليه : 

املنهجية  ال���ق���رق���اوي:  حم��م��د   -
للخم�سني  ج���دي���دة  ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
م�ساريع  ت��ق��وده��ا  ال��ق��ادم��ة  ع���ام���اً 

حتّولية حتدث نق�ت نوعية.
ب��ن عبداهلل  م��ع��ايل حممد  اأك���د  و 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
ال������وزراء يف اف��ت��ت��اح اجل��ل�����س��ات اأن 
املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي 
روؤى  االإم��������ارات جت�����س��د  دول�����ة  يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
نوعية  نقلة  باإحداث  “رعاه اهلل” 
يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ت��ع��زز متيز 

•• دبي-وام:

�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت�������س���ي���داً 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
تطبيق  يف  ب�البدء   ، اهلل”  “رعاه 
اخل��ط��ة اجل���دي���دة مل��ن��ه��ج��ي��ة عمل 
حكومة دول��ة االإم���ارات من خ�ل 
و�سريعة  ك��ربى  حّتولية  م�ساريع 
تركز على خلق االقت�ساد االأن�سط 
حكومة  نظمت  ع��امل��ي��اً،  واالأف�����س��ل 
للم�ساريع  جل�سات  االإم���ارات  دول��ة 
 70 مب�ساركة  الكربى،  التحولية 
اأكرث  وزيراً وم�سوؤواًل حكومياً من 

من 40 جهة احتادية يف الدولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد : “ اأطلقت حكومة دولة 
املنهجية اجلديدة  اليوم  االإم��ارات 
ل��ل��ع��م��ل احل���ك���وم���ي االحت��������ادي .. 
امل�ساريع  ع���ل���ى  ت���رك���ز  م��ن��ه��ج��ي��ة 
وتعطي  امل���دى  ق�سرية  التحولية 
�س�حيات اأكرب للوزارات االحتادية 
يف  اخلم�سني  مب��ب��ادئ  وت�سرت�سد 
م�سارها احلكومي اجلديد«.  ر�سم 
واأ����س���اف ���س��م��وه : “ دول��ت��ن��ا متر 
والعامل  مت�سارعة..  منو  مبرحلة 
جيو�سيا�سية  مب����ت����غ����ريات  مي����ر 
وت��ق��ن��ي��ة مل ي�����س��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل .. 
واالأمم الناجحة �ستكون االأ�سرع يف 

مواكبة ما يحدث حولها«.
“ العمل احلكومي  و قال �سموه : 
ال�����ي�����وم ي���خ���ت���ل���ف ع���ن���ه ق���ب���ل 10 
الوزراء  م��ن  والتوقعات  ���س��ن��وات.. 
ال���ي���وم خم��ت��ل��ف��ة ع��ن��ه��م ق��ب��ل 10 
�سنوات .. و�سعبنا ي�ستحق احلكومة 

االأف�سل واالأكفاأ واالأ�سرع«.
وق�����د ن��ظ��م��ت ح���ك���وم���ة االإم��������ارات 
امل�ساريع  حول  اجلل�سات  من  عددا 
تهدف  وال��ت��ي  ال��ك��ربى  التحولية 
اإىل دعم جهود ال��وزارات واجلهات 
و�سع  يف  االحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اخل��ط��ط وحت���دي���د واق�����رتاح عدد 
م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ح��ول��ي��ة الكربى 
للدولة  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
الوطنية  ب����االأول����وي����ات  ورب���ط���ه���ا 
وتنفيذها، مبا ينعك�س اإيجاباً على 
وي�سهم  االإم������ارات،  دول���ة  جمتمع 
احلكومية  اجل���اه���زي���ة  ت��ع��زي��ز  يف 

للم�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان: يوم زايد للعمل االإن�شاين يج�شد اأ�شمى معاين الوفاء 
لتخليد �ش���رية عطرة لق�ائ�د بذل نف�ش�ه للخي�ر والعط�اء والرحمة

ويل عهد عجمان: يوم زايد للعمل االإن�شاين ير�شخ 
مكانة االإمارات منارة للخري والعطاء والرحمة والت�شامح

فيما تركه من قيم باقية ومبادئ 
خالدة واإرث طيب نتم�سك به.

ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
وعزاوؤنا  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان، 

تعي�س  االإم�����ارات  اإن  ���س��م��وه  وق���ال 
العطاء  م���ن  واإ����س���راق���ات  ن��ف��ح��ات 
ت�حم  يف  واخل������ريي  االإن�������س���اين 
احلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  ب�����ني  ف����ري����د 
وامل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى هذه 
قيمة  عن  تعبريا  الطيبة  االأر����س 
العمل  زاي��د يف قلوبنا وع��ن معنى 
وع��ن حمبة  نفو�سنا  االإن�����س��اين يف 

هذا ال�سهر املبارك يف وجداننا.
تفخر  االإم������������ارات  اأن  واأ�������س������اف 
وم�ساعداتها  ال��رائ��دة  مببادراتها 
جعلت  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة،  االإقليمية 
والعطاء  للخري  منارة  ب�دنا  من 
االإن�ساين على م�ستوى العامل كله 
ولي�س اآخرها مبادرة »املليار وجبة« 
بن  حممد  »مبادرات  تنفذها  التي 
ال��ع��امل��ي��ة«، عرب  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د 
الغذائي  الدعم  توفري  ا�ستهدافها 
كلمته  خ���ت���ام  ويف  دول������ة.   50 يف 
عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
حيينا  م��ا  العهد  على  �سنظل  اأن��ن��ا 
والعمل  اخل��ري  م�سرية  ال�ستمرار 
االإن�ساين الذي غر�سه فينا املغفور 

ال�سر  البي�ساء يف  واياديه  امل�سرفة 
زايد  ال�سيخ  ق��دم��ه  ..وم���ا  والعلن 
يف  ماثل  فهو  ح�سره  ال�سعب  من 

كل موقع ويف كل مكان.
ال�����س��م��و حاكم  واأ�����س����اف ���س��اح��ب 
اأن دولة االإمارات العربية  عجمان 
راي��ة اخلري  �ستظل حتمل  املتحدة 
رفعها  ال���ت���ي  االإن�������س���اين  وال���ع���م���ل 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
“طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد 
�ساحب  ب���ع���ده  وم����ن  ثراه”  اهلل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو  ����س���اح���ب  واأخ�����ي�����ه  اهلل” 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
نذكر  ن���ظ���ل  و�����س����وف  امل�������س���ل���ح���ة، 
اأ�سماءهم بالتقدير ونزن اأعمالهم 

مبيزان االحرتام والتعظيم.

•• عجمان-وام: 

حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
اأن يوم زايد  االأعلى حاكم عجمان 
اأ�سمى  ي��ج�����س��د  االإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل 
�سرية  ل��ت��خ��ل��ي��د  ال�����وف�����اء  م���ع���اين 
للخري  نف�سه  ب���ذل  ل��ق��ائ��د  ع��ط��ره 
اإلينا  وحبب  والرحمة..  والعطاء 
قلوبنا  يف  وزرع  اخل�������ريات  ف���ع���ل 
اليوم  ه��ذا  ويف  والت�سامح  املحبة 
العرفان  ب���ك���ل  ن���ت���ذك���ر  اأن  الب�����د 
والتبجيل  الفخر  وبكل  والتقدير 
بجهوده  ر�سم  من  وم�سرية  �سرية 
اجلمالية  ال��ل��وح��ة  ت��ل��ك  املخل�سة 
االإن�ساين  ال��ع��ط��اء  ���س��ور  اأب��ه��ى  يف 
له  كلمة  �سموه يف  وق���ال  ال��رف��ي��ع. 
يف  بقعة  ك��ل  يف  اإن��ه  املنا�سبة  بهذه 
االإم���������ارات، ب���ل يف ك���ل ن��ق��ط��ة من 
ب�سمة  زاي���د  لل�سيخ  جن��د  دول��ت��ن��ا 
ت�سهد  العني  تخطئها  ال  وا�سحة 
واالإخ��س  وال�سدق  بالتفاين  له 
مواقفه  اأجمع  العامل  ين�سى  ول��ن 

�شرطة اأبوظبي تطلق حملة
 »نحتويهم لنحميهم« لتعزيز الوعي االأ�شري

النائب العام للدولة: يوم زايد للعمل االإن�شاين 
منا�شبة فخر واعتزاز برمز واأيقونة العمل االإن�شاين

تثقيفية  ور�سائل  داخلية  اأ�سرية  وملتقيات  وافرتا�سية  ح�سورية  جمتمعية 
وتوعوية، مبن�سات �سرطة اأبوظبي للتوا�سل االجتماعي وال�سركاء وخمتلف 
اأكرب �سريحة من  اإىل  املقروءة وامل�سموعة واملرئية للو�سول  االإع���م  و�سائل 
الأ�سر  انعكا�ساً  اأن تقُدم املجتمعات وتطورها وا�ستقرارها يعد  املجتمع. وذكر 
اأبنائها وتعليمهم واإر�سادهم وفق  �ساحلة جادة تعي م�سوؤوليتها جتاه تربية 
القيم واملبادئ واالأخ�ق الفا�سلة. واأ�سار اإىل دور احلملة التوعوي يف تعزيز 
البناء  ت���وؤدي اىل حتطيم  ال��ت��ي  امل�ستمرة  اال���س��ري��ة  ب���درء اخل���ف��ات  ال��وع��ي 
التنظيمي للمجتمع وتفكك املعايري االجتماعية في�سبح جمتمعاً ه�ساً وغري 

متما�سكاً وينتج بذلك اخللل االأمني يف املجتمع.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي حملة التوعية االأ�سرية املجتمعية واالأمنية حتت �سعار 
الداعمني  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  بالتعاون  لنحميهم”  “نحتويهم 
ل�أ�سر يف خمتلف املجاالت . واأو�سح العقيد بهيان حمد العامري مدير اإدارة 
رعاية االحداث باالإنابة بقطاع اأمن املجتمع اأن احلملة تهدف اإىل االإ�سهام يف 
حتقيق ال�سعادة االأ�سرية من خ�ل الت�حم االأ�سري، وتطوير قدرات االأ�سرة 
واآمنة  �سحية  بيئة  واإي��ج��اد  وال��رف��ق  باملحبة  واحت�سانهم  االأب��ن��اء  رع��اي��ة  يف 
ل�سمان ا�ستقرار و�سعادة االأ�سرة. وذكر ان برنامج احلملة يت�سمن جمال�س 

قدمه من مبادرات اإن�سانية للب�سرية جمعاء، و�سارت على نهجه القيادة 
الر�سيدة ليغدو العمل اخلريي واالإن�ساين يف االإمارات ا�سرتاتيجية عمل 
نتائج  ولتظهر  والعطاء،  االإن�ساين  العمل  ا�ستدامة  على  تقوم  وطنية 
ر�سخت  ا�ستثنائية  اإجن��ازات  بو�سوح من خ�ل  احل�سارية  امل�سرية  هذه 
العمل  �سعيد  على  عاملياً  ال��رائ��دة  مكانتها  االإم���ارات  دول��ة  خ�لها  من 
دولة  اأن  اإىل  ال�سام�سي  �سيف  حمد  الدكتور  امل�ست�سار  واأ�سار  االإن�ساين. 
االإمارات مت�سي بثبات يف قيادة م�سرية العطاء يف ظل قيادتنا الر�سيدة 
رئي�سية لع�قاتها مع  ركيزة  االإن�ساين  العمل  اتخاذ  التي حر�ست على 
اإمنائية  م�ساعدات  عرب  ال�سعوب  لكل  حية  ور�سالة  العامل،  دول  جميع 

واإن�سانية عربت جميع احلدود.

•• اأبوظبي - وام:

اأكد امل�ست�سار الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام للدولة اأن يوم 
بكل  فيها  ن�ستذكر  وطنية عظيمة  منا�سبة  االإن�ساين ميثل  للعمل  زاي��د 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  للقائد  االإن�ساين اخلالد  االإرث  فخر واعتزاز 

زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
واأ�ساف �� يف ت�سريح له مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين �� اأن املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اأر�سى قواعد واأ�س�س 
العمل االإن�ساين واخلريي، وامتدت عطاءاته لت�سمل كافة �سعوب العامل 
ليغدو رمزاً واأيقونة للعمل االإن�ساين على ال�سعيدين العربي والعاملي مبا 

•• عجمان- وام: 

عهد  ويل  النعيمي،  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
ي�سادف  ال��ذي  االإن�ساين،  للعمل  زاي��د  ي��وم  اأن  عجمان، 
م�سرية  مل��وا���س��ل��ة  منا�سبة  ع���ام،  ك��ل  م��ن  رم�����س��ان   19
االإم���ارات  مكانة  وتر�سيخ  زاي���د،  اأب��ن��اء  ب�سواعد  اخل��ري 
وا�سعاد  وال��ت�����س��ام��ح  وال��رح��م��ة  وال��ع��ط��اء  للخري  م��ن��ارة 

العامل اأجمع.
هذا  اأن  اإىل  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
اليوم ميثل ذكرى عزيزة علينا جميعاً ال�ستذكار ماآثر 
ال�سيخ زايد يف ميادين البذلوالعطاء والعمل  ومواقف 
ويج�سد  واخلارجي  الداخلي  امل�ستويني  على  االإن�ساين 
والعطاء  واخل���ري  وال�����س���م  وامل��ح��ب��ة  الت�سامح  ع��ن��وان 
اىل  النظر  دون  مكان  ك��ل  يف  االإن�سانية  قيم  وُتر�ّسيخ 

جن�س اأو لون اأو دين اأو معتقد اأو مكان.
وقال �سمو ويل عهد عجمان اإن املغفور له ال�سيخ زايد 
الوجه  عك�س  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
امل�����س��رق وامل�����س��رف ل����إم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وو�سع 
ب�سمة م�سيئة يف كل العامل حتى اأ�سبح اجلود واخلري 
والعطاء �سفات مقرتنة بال�سيخ زايد عرفها به العامل 

اأجمع و�سهد له بذلك.
واأكد �سمو ال�سيخ عمار النعيمي اأن دولة االإمارات تهدي 
االإن�سانية  قيم  ُتعّظم  التي  امل��ب��ادرة  تلو  امل��ب��ادرة  للعامل 
بني  وال��ت�����س��ارك  والتعا�سد  بالتعاون  وت�سمو  واالإخ����اء 
توؤطرها  وال  ح��دود  اأرح���ب ال حتدها  اآف���اق  اىل  النا�س 
قا�سرة  ن��ظ��رة  اأو  �سيقة  ح�سابات  تكبلها  وال  م��واق��ف 
يت�سارك يف هذه الروؤية قيادة و�سعب االإمارات وذلك ما 

ورثوه واأ�سبح اأ�سلوب ونهج حياتهم.
واأ�سار �سموه اإىل اأن القيمة احلقيقية للعمل االإن�ساين 
تتجلى يف وقت االأزمات، ففي الظروف اال�ستثنائية التي 

�سارعت  العاملي  ك��ورون��ا  وب��اء  ج��ّراء  العامل من  �سهدها 
املتحدة وكعادتها وب�سكل فريد  العربية  االإم��ارات  دولة 
لنجدة  االإن�����س��اين  ال��ع��م��ل  االأروع يف  ال��ن��م��وذج  ط���رح  يف 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة ودول تف�سلنا عنها امل�سافات 
وقلما ن�سمع بها، اإال ان ا�ستغاثة االن�سان، لها م�سامع يف 

دولتنا، وقدمت امل�ساعدات خارج احلدود وب� حدود.
ا�سم  اأن  كلمته  خ��ت��ام  يف  عجمان  عهد  ويل  �سمو  واأك���د 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ومبادراته  ل�إن�سانية،  بعطائه  حا�سراً  �سيبقى  ثراه” 
اخلرية التي عمت ال�سعوب واملجتمعات كافة، وبقيادتنا 
الر�سيدة التي ت�ستلهم فكر وروؤية وحكمة وعطاء زايد 
امللهم ل�إن�سانية جمعاء  االإم��ارات  دور  يتوا�سل  اخلري 

يف فعل اخلري.

الهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ: منظومة التاأ�شريات املحدثة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من �شبتمرب املقبل

حمدان بن زايد: اإرث زايد االإن�شاين �شيظل نربا�شا
 ي�شيء دروب اخلري والعطاء من اأجل اإ�شعاد الب�شرية

واالإن�����س��ان��ي��ة يف ال����دول االأق����ل ح��ظ��ا، وتقليل 
وتخفيف  التغذية  و�سوء  واجل��وع  الفقر  حدة 
امل��ع��ان��اة م���ن خ����ل ت��وف��ري متطلبات  وط�����اأة 
احلياة االأ�سا�سية مل�ستحقيها، اإىل جانب تنفيذ 
ال��ربام��ج وامل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي تنه�س 
مب�����س��ت��وى دخ���ل ال���ف���رد وت�����س��اه��م يف حت�سني 

اخلدمات املوجهة اإليه.
املنح  حجم  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف  �سموه  واأ���س��ار 
وامل�ساعدات التنموية اخلارجية التي تقدمها 
الدول  م��ن  اأ�سبحت  حتى  �سنويا،  االإم�����ارات 
االإن�ساين  ال�سعيدين  على  وامل��وؤث��رة  الفاعلة 

والتنموي اإقليميا ودوليا.

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت االإم�����ارات 
للم�ساعدات  املانحة  ال���دول  اه��م  م��ن  واح���دة 

االإن�سانية والتنموية على م�ستوى العامل«.
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  وق��ال �سمو 
يف ت�سريح مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين 
رم�سان:  م��ن  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  ي�����س��ادف  ال���ذي 
نور على  باأحرف من  زاي��د �سجل  ال�سيخ  “اإن 
دولة  اأ�سم  االإن�ساين  الب�سرية  تاريخ  �سفحات 
االإم������ارات رائ����دة ال��ع��م��ل اخل���ريي وجماالته 
واإمكاناتها  ال��دول��ة  م���وارد  و�سخر  املختلفة، 

مل�ساعدة ال�سعوب ال�سقيقة وال�سديقة«.
الفقيد  ج���ه���ود  “بف�سل  ����س���م���وه:  واأ�����س����اف 
وم���ب���ادرات���ه ال��ك��رمي��ة ت���ب���واأت ال���دول���ة مكانة 
اإقليميا  اخل���ريي  العمل  ميادين  يف  متميزة 
ف�ساءات  يف  كبرية  م�ساحة  واحتلت  ودول��ي��ا، 
ال��ع��ط��اء االإن�����س��اين ال��رح��ب��ة، وق��دم��ت للعامل 
جتربة فريدة يف جت�سيد قيم البذل والعطاء 
ومعاناتها  الب�سرية  اآالم  تخفيف  اأج���ل  م��ن 
االإن�سانية، وتربعت على عر�س قلوب امل�يني 
م��ن امل��ح��روم��ني و امل��ن��ك��وب��ني ال��ذي��ن امتدت 
ل��ت��دف��ع عنهم عناء  ال��ب��ي�����س��اء  اأي���ادي���ه  اإل��ي��ه��م 

احلاجة وذل امل�ساألة«.
اآل نهيان،  واأك��د �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
ي��اأت��ي تخليدا  االإن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن 
ووف��اء وعرفانا  زاي��د،  ال�سيخ  الراحل  لذكرى 
ل��ل��م��ب��ادئ ال��ت��ي ع��ا���س م��ن اأج��ل��ه��ا، وجت�سيدا 
للقيم التي نذر نف�سه لها، وظل ينادي بها من 

•• اأبوظبي -وام: 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
املغفور  اإرث  اأن  االإم���ارات���ي،  االأح��م��ر  ال��ه���ل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ال��وال��د  له 
نربا�سا  �سيظل  االإن�ساين،  ثراه”  اهلل  “طيب 
اإ�سعاد  اأجل  ي�سيء دروب اخلري والعطاء من 

الب�سرية.
وقال �سموه اإن مناقب الفقيد العزيز يف هذا 
وقته  كر�س  فقد  حت�سى،  وال  تعد  ال  ال�سدد 
املحتاجني،  و  ال�سعفاء  اح��ت��ي��اج��ات  لتلم�س 
اأو�ساعهم،  مل�ساندة  ال��دول��ة  اإم��ك��ان��ات  و�سخر 
واختط نهجا متفردا يف دعم ق�سايا ال�سعوب 
عن  الناجمة  معاناتهم  وتخفيف  االإن�سانية 
النزاعات والكوارث واال�سطرابات التي اأودت 

بحياة الكثريين.
واأ�ساف �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
اأن �سرح الدولة االإن�ساين الذي اأر�سى دعائمه 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يتعزز يف  ل��ه،  امل��غ��ف��ور 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
ومي�سي  نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
قدما بدعم وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

واإغاثة  امللهوف  املحتاج وجندة  اأجل م�ساعدة 
املنكوب اإىل اأن رحل عن دنيانا تاركا اإرثا غنيا، 

ونهجا �سويا يف ميادين العطاء االإن�ساين.
اله�ل  هيئة  يف  لنا  “بالن�سبة  �سموه:  وق��ال 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي مي��ث��ل ي���وم زاي����د للعمل 
االإن�ساين منا�سبة للوقوف مع الذات وتقييم 
وامل�ساهمة  االأم����ام،  اإىل  بها  وال��دف��ع  امل�����س��رية 
وتعزيز  ل��ل��ربام��ج  ال��ت��اأي��ي��د  ح�سد  يف  بفاعلية 
ون�سر  املجتمع  قطاعات  كافة  مع  ال�سراكات 
اإىل  لتحقيقها،  ن�سعى  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  القيم 
االآليات  وتفعيل  االإم��ك��ان��ات  ت�سخري  ج��ان��ب 
املتاحة لتحقيق املزيد من التو�سع واالنت�سار، 
من  للم�ستهدفني  جديدة  مكت�سبات  واإ�سافة 
الداخل  يف  االإن�����س��ان��ي��ة  وب��راجم��ن��ا  اأن�سطتنا 
واخلارج، وتعزيز القدرة على احلركة والتاأهب 
ل���ل���ك���وارث وال���ت���ج���اوب ال�����س��ري��ع م���ع ن�����داءات 
الواجب االإن�ساين يف كل مكان هي اأهداف عليا 

نعمل من اأجلها ون�سعى لتحقيقها دائما.
واأ����س���اف ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
هيئتنا  حققتها  التي  االجن���ازات  “ان  نهيان: 
الوطنية يف هذا ال�سدد واملكانة التي تبواأتها 
االإن�سانية  جت��اه  اأك��رب  التزاما  عليها  تفر�س 
حت�سني  يف  حموريا  دورا  عاتقها  على  وت�سع 
ال�سعفاء”،  كاهل  ع��ن  املخاطر  ودرء  احل��ي��اة 
يف  امل�ستمرة  الهيئة  ج��ه��ود  ب���اأن  ���س��م��وه  ون���وه 
ه��ذا اجل��ان��ب، تاأتي يف اإط��ار م��ب��ادرات الدولة 
الب�سرية  التنمية  جم��االت  لتعزيز  ال�ساعية 

االأجانب يف الدولة ت�سهم يف دعم م�سرية التنمية امل�ستدامة و�سيا�سة 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة، م��ن خ�ل 
اخلربات  واأ���س��ح��اب  العلمية  وال��ك��ف��اءات  امل��اه��رة  العمالة  ا�ستقطاب 
واملبدعني واملتخ�س�سني املهرة يف جماالت العمل كافة، مبا يوؤدي اإىل 
رفع م�ستوى االإنتاجية وتعزيز تناف�سية االقت�ساد ومتكينه من الريادة 

ومواجهة التحديات العاملية وم�ساعفة معدالت النمو االقت�سادي.
ولفت معايل علي حممد ال�سام�سي اإىل اأن ال�ئحة التنفيذية اجلديدة 
االإقامات  اأن����واع  بتعدد  تتميز  ال��دول��ة  يف  االأج��ان��ب  واإق��ام��ة  ل��دخ��ول 
واإ�سافة اأنواع جديدة منها لتنا�سب كافة الفئات من امل�ستثمرين ورواد 
الطلبة  واأوائل  املواهب والعلماء واملتخ�س�سني  االأعمال والنوابغ من 
والعمالة  االأول  ال��دف��اع  وخ��ط  االإن�����س��اين  العمل  ورواد  واخل��ري��ج��ني 

املاهرة يف جميع املجاالت..
 اإ�سافة اإىل تخفيف االأعباء وتب�سيط االإجراءات واإ�سافة مزايا جديدة 
حلاملي االإقامات والف�سل بني االإقامة و�ساحب العمل مبا ي�سهم يف 
حت�سني جودة احلياة وجعل جتربة العي�س والعمل واال�ستثمار يف دولة 

االإمارات جتربة ممتعة و�سعيدة.
 - االأج��ان��ب  واإق��ام��ة  لدخول  اجل��دي��دة  التنفيذية  ال�ئحة  وت�سمنت 
متكاملة  منظومة   - املقبل  �سبتمرب  يف  التنفيذ  حيز  دخولها  املقرر 
ت�ستهدف  التي  كبرية  وت�سهي�ت  مبزايا  االإق��ام��ات  من  جديد  وجيل 
ا�ستقطاب امل�ستثمرين ورواد االأعمال والعمالة املاهرة عالية امل�ستوى 
واأ�سحاب العمل احلر، ومن اأبرزها االإقامة اخل�سراء التي متنح ملدة 
اأ�سر  اأفراد  اأكرب ال�ستقدام  5 �سنوات قابلة للتجديد، وتت�سمن مزايا 
انتهاء  اأ�سهر بعد   6 اإىل  الدولة، ومدد �سماح مرنة ت�سل  املقيمني يف 

اأو اإلغاء االإقامة.

عدم  �سرط  اإل��غ��اء  اأهمها  ج��دي��دة  م��زاي��ا  الذهبية  االإق��ام��ة  وت�سمنت 
التغيب عن الدولة ل�حتفاظ باالإقامة الذهبية واإلغاء احلد االأق�سى 
الأفراد  ومزايا  ا�ستقدامها  ميكن  التي  امل�ساندة  اخلدمة  عمالة  لعدد 
يف  اإقامتهم  �سريان  مدة  طيلة  الدولة  يف  بالبقاء  لهم  ت�سمح  االأ�سرة 
تنويع  اإىل  اإ�سافة  الذهبية،  االإق��ام��ة  على  احلا�سل  املعيل  وف��اة  ح��ال 
من  والنوابغ  واملتخ�س�سني،  العلماء،  لت�سمل  الذهبية  االإقامة  فئات 

املواهب، وفق ال�سوابط املقررة يف هذا ال�ساأن.
دعم  الدولة  يف  االأج��ان��ب  واإق��ام��ة  لدخول  اجلديدة  ال�ئحة  وتهدف 
االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع 
وم�ساعفة اال�ستثمار العقاري يف الدولة، عن طريق منح مزايا جديدة 
امل�ستثمر  متّكن  العقاري  القطاع  يف  للم�ستثمرين  الذهبية  ل�إقامة 
من احل�سول على االإقامة الذهبية عند �سراء العقار بقر�س من اأحد 
اأكرث  اأو  عقار  �سراء  عند  اأو  ال�ساأن،  هذا  يف  املعتمدة  املحلية  امل�سارف 
ال�سركات املحلية  على اخلارطة بقيمة ال تقل عن مليوين درهم من 
املعتمدة، كما ت�سمنت ال�ئحة اجلديدة اإجراءات مرنة ومب�سطة ملنح 
ملنح فر�سة  الطلبة واخلريجني  واأوائ��ل  االأعمال  ري��ادة  لفئة  االإقامة 

اأف�سل ل�إقامة والعمل.
لتوعية  متكاملة  خطة  بتنفيذ  �ستقوم  الهيئة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
واإقامة  دخ��ول  لتاأ�سريات  اجلديدة  وال�سوابط  بال�سروط  املتعاملني 
ال���رد على كافة  اأن��ه��ا �ستتوىل  ال��ق��ادم��ة كما  ال��ف��رتة  االأج��ان��ب خ���ل 
للجمهور  املعتمدة  التوا�سل  قنوات  كافة  عرب  ال���واردة  اال�ستف�سارات 
ومن خ�ل مراكز �سعادة املتعاملني، مل�ساعدة املتعاملني على اال�ستفادة 
التامة مع املنظومة اجلديدة وحتقيق االأهداف الوطنية واالقت�سادية 

واالجتماعية املرجوة منها.

••اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ اأن 
واإقامة  دخ��ول  �ساأن  احت��ادي يف  بقانون  للمر�سوم  التنفيذية  ال�ئحة 
التنفيذ  امل��ت��ح��دة �ستدخل ح��ي��ز  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  ب��دول��ة  االأج���ان���ب 

الر�سمي يف �سهر �سبتمرب املقبل.
وكان جمل�س ال��وزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
قواعد  تت�سمن  التي  اجلديدة  التنفيذية  ال�ئحة  اعتمد  قد  اهلل” 
واالإقامة  ال��دخ��ول  اإج�����راءات  وت�سهيل  وتب�سيط  ج��دي��دة  و���س��واب��ط 
بالدولة ل�أجانب وراغبي العمل واال�ستثمار والعي�س من كافة اأنحاء 

العامل.
وق����ال م��ع��ايل ع��ل��ي حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي، رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة، اإن املعاجلة 
ال�ئحية لدخول واإقامة االأجانب بالدولة قد جاءت تلبية ملتطلبات 
املرحلة القادمة وتعبريا عن االلتزام املوؤ�س�سي ملبادئ اخلم�سني لدولة 
االإمارات . واأ�ساد بالروؤية امل�ستقبلية الثاقبة للقيادة احلكيمة للدولة 
وجمل�س الوزراء املوقر برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، وحر�سهم على تعزيز ري��ادة وتناف�سية دولة االإم��ارات بني 
بالن�سبة  واال�ستثمار  واالإقامة  العي�س  والعامل يف جمال  املنطقة  دول 
�سروطاً  ت�سمنت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ئ��ح��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ل���أج��ان��ب، 
و�سوابط واإج��راءات توؤ�س�س خلدمات ا�ستباقية بروح وفكر اخلم�سني 
واملقيمني،  االأجانب  من  الفئات  لكافة  امل�ستقبلية  االحتياجات  وتلبي 
وجتعل من دولة االإمارات واحة للعي�س والعمل واالبتكار واال�ستثمار.

واإقامة  لدخول  واالإج���راءات اجلديدة  القواعد  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 

وت�سمل االإقامة اخل�سراء 3 اأنواع من الفئات اأو االإقامات هي االإقامة 
اإ�سافة  احل��ر  للعمل  اخل�سراء  واالإق��ام��ة  امل��ه��اري،  للعامل  اخل�سراء 
ال�سريك يف ن�ساط جتاري بدون  اأو  اإىل االإقامة اخل�سراء للم�ستثمر 
امل�ستثمر  اإق��ام��ة  حمل  لتحل  للتجديد  قابلة  �سنوات   5 ومل��دة  �سامن 

ال�سابقة ومدتها �سنتان وبا�سرتاطات اأب�سط ومزايا اأكرب.
ومبادئ  قيم  تعزيز  املوقر على  ال��وزراء  واأك��د معاليه حر�س جمل�س 
اال�ستقرار االأ�سري ل�أجانب من اأ�سحاب االإقامات باأنواعها املختلفة، 
املوؤ�س�سون  االآب���اء  غر�سها  التي  االإن�سانية  وامل��ب��ادئ  القيم  يعك�س  مبا 
وقامت عليها دولة االحت��اد، حيث ت�سمنت ال�ئحة التنفيذية مزايا 
جديدة الإقامة اأفراد االأ�سرة من بينها ال�سماح ل�أجنبي املقيم بالدولة 
ا�ستقدام اأفراد اأ�سرته كالزوج واالأبناء ب�سهولة، كما مت رفع �سن االأبناء 
فقط،  عاماً   18 ك��ان  اأن  بعد  عاماً   25 حتى  االإق��ام��ة  منحهم  املقرر 
اإ�سافة اإىل منح ت�سريح االإقامة للبنات غري املتزوجات، واالأبناء من 
على  للحا�سلني  وال�سماح  العمر،  ع��ن  النظر  بغ�س  الهمم  اأ�سحاب 

االإقامة اخل�سراء با�ستقدام االأقارب من الدرجة االأوىل.
االأجانب  واإق��ام��ة  ل��دخ��ول  اجل��دي��دة  التنفيذية  ال���ئ��ح��ة  وتت�سمن 
منظومة م�ستحدثة لتاأ�سريات الدخول توفر اأغرا�ساً وخيارات جديدة 
ومتعددة للراغبني يف زيارة الدولة مبدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد 
وت�سل اإىل عام، وبدون ا�سرتاط �سامن اأو م�ست�سيف يف الدولة بهدف 

تي�سري االإجراءات واملتطلبات.
كما مت ا�ستحداث تاأ�سرية ا�ستك�ساف فر�س العمل واأخرى ال�ستك�ساف 
بدون  امل�ستثمرين  ال�ستقطاب  االأعمال  وفر�س  اال�ستثمارية  الفر�س 
�سامن اأو م�ست�سيف داخل الدولة، وفق ال�سروط الواردة يف ال�ئحة 

التنفيذية اجلديدة.

�شامل بن �شلطان القا�شمي 
: ما نراه اليوم من ثمار 

يانعة هو نتاج غر�س زايد
•• راأ�س اخليمة-وام: 

قال ال�سيخ املهند�س �سامل بن �سلطان 
ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
اإن ما  براأ�س اخليمة  امل��دين  الطريان 
نراه اليوم و بعد مرور خم�سني عاماً 
على تاأ�سي�س احتاد دولة االإمارات من 
غر�س  نتاج  تعد  يانعة  ثمار  و  ح�ساد 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن �سلطان 
ال�سيخ  وق����ال  اهلل.  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
�سقر  ب��ن  �سلطان  ب��ن  �سامل  املهند�س 
القا�سمي يف كلمة له مبنا�سبة يوم زايد 
نر�سد  حينما   “  : االإن�����س��اين  للعمل 
ال�سادرة  والتقدير  االإ�سادة  موؤ�سرات 
واالإن�سانية  التنموية  املوؤ�س�سات  م��ن 
العاملية حول اإ�سهامات ومكانة الدولة 
العاملي  االإن�ساين  العمل  خارطة  على 
فاإننا نلم�س على الفور روؤية وفل�سفة 
قائد وموؤ�س�س وملهم للعمل االإن�ساين 
يف العامل باأ�سره اإنه املغفور له ال�سيخ 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
ثراه الذي امتدت اأياديه البي�ساء اإىل 

العامل باأ�سره.

القن�شل امل�شري يف دبي ي�شيد 
باملبادرات االإن�شانية لالإمارات 

•• دبي-وام:

قن�سل  الديب،  اأ�سرف  ال�سفري  اأ�ساد 
ع����ام ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، يف 
باملبادرات  ال�سمالية،  واالإم���ارات  دبي 
االإم���ارات  ل��دول��ة  ال��رائ��دة  االإن�سانية 
العربية املتحدة واأهمها مبادرة املليار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  وجبة 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه اهلل” والتي تراعي 
االإن�ساين  والو�سع  الراهنة  الظروف 
واملعي�سي يف بع�س مناطق دول العامل 
. وو�سف قن�سل عام جمهورية م�سر 
انباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  العربية، 

تاريخية  ع���ق��ات  باأنها  م��ع م�سر  االإم��ارات��ي��ة  ال��ع���ق��ات  )وام(  االإم����ارات 
ومتميزة يف كل املجاالت و متثل منوذجاً مهماً يف اإطار امل�سالح امل�سرتكة، 

والتوافق يف الروؤي، واإدراك البلدين للم�سري امل�سرتك.
ولفت القن�سل امل�سري، اإىل اأن دولة االإمارات من الدول املُلهمة يف جماالت 
واجلن�سيات  الثقافات  كل  احت�سانها  ظل  يف  ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح 
اال�ستعداد  يخ�س  فيما  البلدين  ب��ني  ت�سابه  اأوج���ه  هناك  اأن  اإىل  م�سريا 
واالحتفاء بال�سهر املبارك واأبرز تلك العادات والتقاليد هي تزيني االأماكن 
العامة والبيوت وامل�ساجد وفانو�س رم�سان ع�وة على مدفع رم�سان وهو 

موجود يف دولة االإمارات واأي�سا يف م�سر منذ قدمي الزمن.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ب����امل����راأة  ل����رت���ق���اء  "مناء"  ن��ظ��م��ت 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  "ارتقاء"  م��ن�����س��ة  ع���رب 
ارتقاء"  م��ع  "توا�سل  ب��ع��ن��وان  ل��ق��اء 
ا�ست�سافت خ�لها نخبة من ممثلي 
واملوؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  �سركات 
����س���ب���ه احل����ك����وم����ي����ة واالإع������م�����ي�����ني 
���س��ب��ل تطبيق  مل��ن��اق�����س��ة  وامل���وؤث���ري���ن، 
الرجل  ب����ني  ال����ع����ادل����ة  امل����م����ار�����س����ات 
باالإ�سافة  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  وامل������راأة 
من  اال�ستفادة  باآليات  تعريفهم  اإىل 
وتوجيه  اإر�����س����اد  جم����ال  يف  امل��ن�����س��ة 
خمتلف  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
القطاعات ومتكينها من حتقيق تلك 
االأهداف. وجاء اللقاء بح�سور �سعادة 
رمي بن كرم، مديرة "مناء" ل�رتقاء 
وزارة  عن  ممثلني  وم�ساركة  ب��امل��راأة، 
االقت�ساد، ودائرة التنمية االقت�سادية 

يف ال�سارقة، وبلدية ال�سارقة، ومدينة 
االإن�سانّية،  ل���ل���خ���دم���ات  ال�������س���ارق���ة 
كوبر"،  ووترهاو�س  "براي�س  و�سركة 
جون�سون"،  اآن���د  "جون�سون  و�سركة 
و"�سي  ثري"،  و"�سكيلز  و"في�سرتا"، 

اإ�س". بيه  و"يو  ثري"، 
ويف كلمتها االفتتاحية، قالت رمي بن 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  "توؤمن  ك��رم: 
حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
ل�رتقاء  )من���اء(  رئي�سة  القا�سمي، 

ق�سايا  ت����ن����اول  ب���اأه���م���ي���ة  ب������امل������راأة، 
احتياجاتها  وت��ل��ب��ي��ة  امل������راأة  مت��ك��ني 
الربامج  ك��اف��ة  يف  حقوقها  و���س��م��ان 
هذه  ودور  واالق��ت�����س��ادي��ة،  التنموية 
املمار�سات يف تقلي�س الفوارق وتعزيز 

والتما�سك  وال��رف��اه  والنمو  االإدم���اج 
ذات������ه،  ال�����وق�����ت  ويف  االج����ت����م����اع����ي، 
لتحقيق  ت�سعى  ال��ت��ي  ت��وؤم��ن )من���اء( 
ال��واق��ع باأن  اأر����س  امل���راأة على  متكني 
اأحد  ت�سكل  الن�سائية  العاملة  القوى 
املوؤ�س�سات  ومن���و  ق���وة  م�����س��ادر  اأك���رب 
وال�سركات واملنظمات يف جميع اأنحاء 

العامل".
واأ�سافت: "ي�ستند اللقاء اإىل جهودنا 
والتزامنا بتعزيز اإدماج املراأة و�سمان 
تكافوؤ الفر�س، كما اأنه خطوة اأ�سا�سية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة )من�����اء( ح���ول عامل 
لتطبيق  وحافز  امل���راأة،  ين�سف  ع��ادل 
املمار�سات العادلة، وا�ستك�ساف مناهج 

واآليات اإدماج املراأة يف قطاع العمل".
وانطلق اللقاء باإجراء اختبار ق�سري 
ع���رب االإن����رتن����ت ح����ول امل�������س���اواة بني 
اآراء  لتقييم  امل���راأة  واإدم���اج  اجلن�سني 
مقطع  ع���ر����س  مت  ث����م  امل�������س���ارك���ني، 

م�سّور حول خطة "ارتقاء" واأهدافها 
بني  توا�سل  فعالية  ت�ه  واأن�سطتها، 
امل�ساركني، تعرفوا بعدها على جهود 
بتعزيز  والتزامها  ال�سارقة  حكومة 
اإدم���اج امل���راأة يف القطاع اخل��ا���س من 
اللقاء  "ارتقاء". وقدم  خ�ل من�سة 
فاعل  بدور  القيام  اآليات  للم�ساركني 
وت�سجيع  اأف�����س��ل،  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 
املعنية  واجل��ه��ات  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
على احلوار والتعاون لتحقيق الهدف 
ب�����س��م��ان ح�سول  امل��ت��م��ث��ل  امل�����س��رتك 
اأماكن  يف  متكافئة  فر�س  على  امل��راأة 
التي  االأ�س�س  تبني  خ�ل  من  العمل 
ترتكز عليها "ارتقاء" والتي تتما�سى 

مع اأهداف التنمية امل�ستدامة.
 2019 ال��ع��ام  "مناء" يف  واأط��ل��ق��ت 
ال�سركات  جل��م��ع  "ارتقاء"  م��ن�����س��ة 
املمار�سات  ت��ط��ب��ي��ق  اأج�����ل  م���ن  م���ع���اً 
وتر�سيخ  وامل��راأة،  الرجل  العادلة بني 

وللقيمة  االأعمال  لقيمة  جديد  فهم 
االقت�سادي  ل����إدم���اج  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لتحقيق  "ارتقاء"  وت�سعى  ل��ل��م��راأة، 
ه����ذه االأه��������داف م���ن خ�����ل تقدمي 
تعميم  على  للم�ساعدة  الفني  الدعم 
ممار�سات االأعمال اجلديدة واملطورة، 
وت��ب��ادل امل��ع��ارف ح��ول ف��وائ��د تعزيز 
امل�����س��اواة بيت ال��رج��ل وامل����راأة، وح�سد 
ج��ه��ود االأف�����راد وامل��ن��ظ��م��ات لرت�سيخ 

اإدماج املراأة يف القطاع اخلا�س.
باملراأة  ي�سار اإىل اأن "مناء" ل�رتقاء 
بتوجيهات   2015 ع��ام  يف  انطلقت 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 

ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
وترتاأ�سها �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
ق��ري��ن��ة �ساحب  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة، وم��ن خ�ل  ال�سمو ح��اك��م 
وهي  لها  التابعة  ال��ث���ث  املوؤ�س�سات 
ال�سارقة"،  اأع��م��ال  �سيدات  "جمل�س 
املعا�سرة،  للحرف  "اإرثي"  وجمل�س 
وبناء  للمعرفة  "بادري"  واأك��ادمي��ي��ة 
القدرات، حتر�س "مناء" على اإط�ق 
املراأة  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  وتنفيذ 
واملهنّية  االق��ت�����س��ادّي��ة  القطاعات  يف 

واالجتماعّية.

نظمت لقاء حواريًا بعنوان »توا�سل مع ارتقاء«

»مناء« جتمع ممثلي موؤ�ش�شات ر�شمية وخا�شة حول من�شة »ارتقاء« لتعزيز اإدماج املراأة يف �شوق العمل
رمي بن كرم: ال�سيدات ي�سكلن اإحدى اأكرب م�سادر قوة املوؤ�س�سات حول العامل

•• دبا احل�صن-الفجر:

الذي ي�سادف  العاملي  ال��رتاث  بيوم  العامل  احتفال  تزامنا مع 
18 اأبريل من كل عام ولتعزيز الهوية الوطنية ، نظم جمل�س 
التابع  احل�سن  دب��ا  مبدينة  والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء 
القدمية  ال�سعبية  ل�ألعاب  معر�سا  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س 
ا�ستملت على اأدوات االألعاب ال�سعبية القدمية ومعر�سا لل�سور 
يو�سف  الفنان  مع  بالتعاون  ال�سعبية  ل�ألعاب  الفوتغرافية 

باألعب الذكور واأخرى ل�إناث تعرف احل�سور  العدان خا�سة 
من اأولياء االأمر والط�ب والطالبات على االألعاب القدمية 

االإماراتي حتت  لل�سنع  ور�سة  تنظيم  املجل�س على  كما حر�س 
�سعار تراثنا رمز هويتنا ا�ستملت على التعريفة بال�سنع وكيفية 
والوالئم  باملجال�س  اجللو�س  يف  وال��دراي��ة  ال�سيف  ا�ستقبال 
تعزيز لغر�س الهوية الوطنية الرتاثية نفذها الباحث الرتاثي 

حممد ر�سود بالتعاون مع معهد ال�سارقة للرتاث .
ويف هذا ال�سدد قالت مرمي را�سد عبيد �سيف املعمري رئي�س 

على  االأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  حر�س  باملجل�س  الفعاليات  جلنة 
الرتاث  ي��وم  �سمنها  وم��ن  العاملية  امل�ساركات  تفعيل  يف  دوره 
ومن  جانب  من  وتقاليدنا  بعاداتنا  االأج��ي��ال  لتعريف  العاملي 
جانب اآخر التعرف على االألعاب ال�سعبية القدمية واملحافظة 
ال�سنع  عليها من االندثار واأ�سافت املعمري حر�سنا يف ور�سة 
دعوة ط�ب وطالبات التمكني االجتماعي بكلباء حل�سورهن 
مت  وق��د  باملجتمع  الفئة  ه��ذه  باأهمية  منا  ت��دارك��ا  الفعاليات 

تكرميهم يف نهاية الور�سة على م�ساركتهم يف الفعالية.

األعاب �شعبية وور�شة ال�شنع يف جمل�س اأولياء اأمور  
الطلبة والطالبات دبا احل�شن بيوم الرتاث العاملي

•• دبي-وام:

درهم" يف  األ����ف  ���س��ب��ق  دره����م  ُرّب   "
املعنوية  وال��ق��ي��م��ة  واالإي�����ث�����ار  االأث������ر 
كان  اإذا  ف��ك��ي��ف  االإن���������س����اين،  وامل����ب����داأ 
اأجر  اأو  ال��دره��م من كد موظف  ذل��ك 
اختار  اأو حتى م�سروف طالب  عامل 
التي  ال�����دراه�����م  ت���ذه���ب  اأن  ت���ط���وع���اً 
وجبته  اأو  اليومية  احتياجاته  تغطي 
اإن�سانية  ق�����س��ي��ة  ل�����س��ال��ح  امل��در���س��ي��ة 
م��ل��ّح��ة م��ث��ل م��ك��اف��ح��ة اجل�����وع ودع���م 
اإن�سان  800 مليون  اأك��رث من  اإغ��اث��ة 
ال��غ��ذائ��ي. هذا  ان��ع��دام االأم���ن  يعانون 
ما يقوم به اأفراد وموؤ�س�سات ومدار�س 
و�سركات يف جمتمع االإمارات، اختاروا 
ال��ع��ط��اء وال��ب��ذل واالإح�����س��ان يف �سهر 
اخلري والرتاحم والت�سامن واالأخوة 
بينهم،  فيما  يتناف�سون  االإن�����س��ان��ي��ة، 
وي�سجعون بع�سهم البع�س، ويحفزون 
للم�ساهمة  وزم������ءه�����م،  اأق���ران���ه���م 
ال���غ���ذائ���ي مل�يني  ال���دع���م  ت���اأم���ني  يف 
املتعففة مم��ن ال  واالأ����س���ر  امل��ع�����س��ري��ن 
ي��ج��دون ق��وت يومهم يف ال��ع��دي��د من 

املناطق حول العامل.
املوؤ�س�سات  ع���ط���اء  "�سباق  ���س��م��ن  و 
واملوؤ�س�سات  وامل����دار�����س  وال�������س���رك���ات 
من�سة  خ�������ل  وم������ن  التعليمية" 
الذكية  ال��رق��م��ي��ة   YallaGive
اختار  اجل���م���اع���ي  ال��ت��م��وي��ل  حل���ل���ول 
املوؤ�س�سات  ك��������وادر  م����ن  ال����ك����ث����ريون 
ومعلمي  وط���ب  ال�سركات  وموظفي 
التعليمية  والهيئات  املدار�س  واإدارات 
التناف�س يف اخلري لدعم مبادرة "املليار 

وتوفري  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وجبة" االأك����رب 
واملحتاجني.  للفقراء  الغذائي  الدعم 
ويف غ�سون اأ�سبوعني فقط انبثق عن 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  عطاء  "�سباق 
واملدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية" اأكرث 
م�ساندة  ت��ربع��ات  حم�ت   203 م��ن 

ملبادرة "املليار وجبة".
م����ن تلك  ك����ل واح��������دة  و خ�����س�����س��ت 
مفتوحة  رق��م��ي��ة  حمفظة  احل��م���ت 
ال�ستقبال  جيف"  "ي�  من�سة  ع��رب 
اأو  ط���ب��ه��ا  اأو  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ت���ربع���ات 
اإطعام  م���ق���وم���ات  ل��ت��وف��ري  ك����وادره����ا 
مل���ي��ني اجل��ائ��ع��ني يف �سهر  ال��ط��ع��ام 
ال�سيام واالإح�سا�س مبعاناة االآخرين.

باهتمام  االإن�ساين  التحدي  ا�ستاأثر  و 
ال�سرائح،  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ك��ث��ريي��ن 
�سامً�  جم��ت��م��ع��ي��اً  ح����راك����اً  واأح�������دث 
زخماً  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  اأع��ط��ى 
اإ�سافياً ودفعاً مادياً ومعنوياً جلهودها 
الفئات  وخا�سة  املحتاجني،  اإغاثة  يف 
وال�جئني  االأط���ف���ال  م��ن  ال�سعيفة 
االأزمات  من  واملت�سررين  والنازحني 
وال���ك���وارث. و���س��ه��د ال�����س��ب��اق اخلريي 
حيث  رفيعة،  م�ستويات  على  تفاعً� 
���س��ج��ع��ت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �سامل 
ل�سوؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��ه��ريي  م�سبح 
اإدارة  ال��ع��ام رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املدر�سي،  للتعليم  االإم����ارات  موؤ�س�سة 
والتحدي  ال�����س��ب��اق  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
"املليار  مبادرة  يدعم  الذي  االإن�ساين 
تغريدة  يف  معاليها  وق��ال��ت  وجبة". 
ومعه  رم�سان  "ياأتي  "تويرت":  عرب 
اخلري للب�سرية جمعاء، اأطلق �ساحب 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
ح��م��ل��ة امل��ل��ي��ار وج��ب��ة ل��ت��ك��ون خ���ري ما 
نبداأ به ال�سهر الف�سيل، دعم احلملة 
واج���ب على ك��ل ف��رد وم��وؤ���س�����س��ة، كلنا 
�سركاء يف هذه املبادرة التي توؤكد على 

ريادة االإمارات ونبل ر�سالتها".
الكرم،  عبداهلل  الدكتور  �سعادة  دعا  و 
رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن م��دي��ر عام 
هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي، 
العربية  باللغتني  م�سور  فيديو  عرب 
واالإجن��ل��ي��زي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة امل��ك��ث��ف��ة يف 
اأمان  �سبكة  يوفر  الذي  العطاء  �سباق 
تغريدة  يف  وق��ال  للمحتاجني  غذائي 
من  اإل��ي��ن��ا  "ان�سموا  "تويرت":  ع��رب 
اأجل حت�سني حياة امل�يني من النا�س 
ال���ع���امل ���س��م��ن م����ب����ادرة مليار  ح����ول 

وجبة، فم�ساركتكم �ست�سنع الفارق".

احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��داع��ت  ف��ي��م��ا  و 
واجلمعيات  ال��ت��ج��اري��ة  وامل�����س��روع��ات 
يف  للم�ساركة  وامل���دار����س  واجل��ام��ع��ات 
ال���ت���ح���دي االإن�������س���اين، ك����ان ل����أف���راد 
ال�سباق  اإجن��اح  يف  حم��وري  دور  اأي�ساً 
اخل���ريي ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ع انط�قة 
�سهر  مطلع  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة 
رم�����س��ان امل���ب���ارك. و م��ع و���س��ول عدد 
اإىل  االآن  حتى  ال�سباق  يف  امل�����س��ارك��ني 
اأكرث من 3600 �سخ�س، بادر بع�س 
تربع  حم���اف���ظ  اإن�������س���اء  اإىل  االأف�������راد 
التعريف  يف  جن��ح��ت  خ��ا���س��ة  رق��م��ي��ة 
مبالغ  وجمع  "املليار وجبة"  مببادرة 
املادية  تكون �سغرية يف ح�سيلتها  قد 
كبار  من  املليونية  بالتربعات  مقارنة 
معانيها  يف  ك��ب��رية  لكنها  امل��ت��ربع��ني، 
يف  كما  النبيلة،  االإن�����س��ان��ي��ة  وفكرتها 
املحفظة التي اأن�ساأها الدكتور حممود 
وجمعت  ���س��خ�����س��ي  ك��ج��ه��د  ال����ربع����ي 

 40،000 اأكرث من  اأ�سبوعني  خ�ل 
درهم ل�سالح "املليار وجبة".

ويف لفتة رمزية اإىل جتذر قيم اخلري 
واالإيثار وا�ست�سعار هموم االآخرين يف 
ت�سارك   ، ال�سغر  منذ  االإن�سان  فطرة 
جمموعة من ريا�س االأطفال يف �سباق 
وجبة"  "املليار  مل��ب��ادرة  دع��م��اً  العطاء 
وتر�سيخاً لقيم العطاء لدى االأطفال، 
حيث جنحت "ح�سانة كرييتف ن�ست" 
اأكرث  وجمع  ال�سباق  يف  امل�ساركة  عرب 
األف درهم  من ن�سف هدف الع�سرين 
االإجمايل الذي و�سعته وذلك بف�سل 
واأولياء  وك��وادره��ا  معلميها  م�ساهمة 
املحفظة  يف  ف��ي��ه��ا  االأط�����ف�����ال  اأم�������ور 
املن�سة  ع��رب  اأن�����س��اأت��ه��ا  ال��ت��ي  الرقمية 
الرقمية للتربعات وتعد هذه امل�ساركة 
يف  م�ساركتها  بعد  للح�سانة  الثالثة 
حملة  و  وج���ب���ة  م����ي���ني   10 ح��م��ل��ة 

وجبة. مليون   100

وبا�ستطاعة  م��ه��م��ة  م�����س��اه��م��ة  ك����ل 
ع����ط����اء من  �����س����ب����اق  امل���������س����ارك����ني يف 
وال�سركات  احل��ك��وم��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
اأو  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وامل���دار����س 
اإلكرتونيا  امل�ساهمة  ف��رد  اأو  جهة  اأي 
باأي مبلغ يحددونه بخطوات ب�سيطة 
"ي� جيف" لدعم  �سهلة على من�سة 
مع  والتفاعل  موؤ�س�ساتهم،  حم��اف��ظ 
عن  والتعبري  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة 
دع��م��ه��م ل��ه��ا اأي�������س���اً ب��ت��دوي��ن��ات عرب 

املن�سة الرقمية.
 YallaGive م���ن�������س���ة  ومت����ن����ح 
ال��رق��م��ي��ة ال��ذك��ي��ة ل��ك��ل م��وؤ���س�����س��ة اأو 
متعددة  خ���ي���ارات  م��در���س��ة  اأو  ���س��رك��ة 
وم���رون���ة ك��ام��ل��ة ل��و���س��ع ه���دف معني 
ت�سعى لتحقيقه، مثل مبلغ 200 األف 
"املليار  م��ب��ادرة  يف  للم�ساهمة  دره���م، 
كوادرها  تعريف  اإىل  اإ���س��اف��ة  وجبة" 
عملها  ونطاقات  باملبادرة  وموظفيها 

عاملياً.
الذي  التمويل اجلماعي  و وفق مبداأ 
ي��ع��زز ك��ف��اءة ال��ع��م��ل اخل���ريي وي�سّرع 
ت�سكل  االإن�����س��ان��ي��ة،  الأه��داف��ه  حتقيقه 
املن�سة الرقمية املفتوحة التي يوفرها 
واملدار�س توظيفاً  للموؤ�س�سات  ال�سباق 
نوعياً الأحدث ما تو�سلت اإليه تقنيات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة، وم��ن��ه��ا على 
اأو  ت�سني"  "بلوك  تقنية  املثال  �سبيل 
�سفافية  ت�سمن  والتي  الكتل،  �سل�سلة 
امل�ساركني  جميع  واط���ع  التعام�ت 
تقنيات  اإىل  اإ�سافة  ب���اأول،  اأواًل  عليها 
واحللول  الرقمية  املالية  التحوي�ت 

امل�سرفية عرب االإنرتنت.
فيما  و  واح��دة  وغاية  متعددة  و�سائل 
ي�سكل �سباق عطاء املوؤ�س�سات وال�سركات 
واملدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية اإ�سافة 
والقنوات  امل��ت��ع��ددة  للو�سائل  ن��وع��ي��ة 
املليار  "مبادرة  توفرها  التي  املعتمدة 

املوقع  مثل  للتربع،  للجميع  وجبة" 
www. العطاء  ل�سباق  االإلكرتوين 
giving.1billionmeals.
االإل����������ك����������رتوين  امل��������وق��������ع  aeاأو 
وجبة  امل����ل����ي����ار  مل������ب������ادرة  ال���رئ���ي�������س���ي 
 ،  www.1billionmeals.ae
امل�سريف اخلا�س، والر�سائل  وح�سابها 
االت�سال  وم��رك��ز  الق�سرية،  الن�سية 
 ،8009999 امل��ج��اين  ال��رق��م  ع��ل��ى 
العليا  االإن�������س���ان���ي���ة  ال����غ����اي����ة  ت���ب���ق���ى 
واح���دة وه��ي ت��ق��دمي ال��دع��م الغذائي 
دولة   50 يف  وال��ف��ق��راء  للمحتاجني 
م��ن االإم������ارات اإىل ال���ع���امل، واإح����داث 
مع  يتفاعل  ���س��ام��ل  جمتمعي  ح���راك 
ق�سية اجلوع ويدعم اجلهود الدولية 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ي��ه مت��ا���س��ي��اً م���ع اأه����داف 
املتحدة  ل�����أمم  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأجل عامل وم�ستقبل ب�  2030 من 

جوع.

�شباق عطاء املوؤ�ش�شات احلكومية و ال�شركات واملدار�س .. تناف�س جمتمعي �شريف لدعم »املليار وجبة«

•• دبي-الفجر: 

االإمارات" اإىل  "جمموعة  ان�سمت 
قائمة كبار املتربعني من ال�سركات 
االأعمال  وق���ط���اع���ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اخلريي  العمل  وه��ي��ئ��ات  واالأف�����راد 
مبادرة  جلهود  الداعمة  واالإن�ساين 
املنطقة  يف  االأكرب  وجبة"،  "املليار 
ل����ت����وف����ري ال�����دع�����م ال�����غ�����ذائ�����ي من 
يف  وامل��ح��ت��اج��ني  للفقراء  االإم�����ارات 

دولة.   50

االإمارات"  "جمموعة  وت���ربع���ت 
للمبادرة  دره���م  م���ي��ني   5 مببلغ 
"مبادرات  تنظمها  التي  االإن�سانية 
مكتوم  اآل  را�������س������د  ب������ن  حم����م����د 
دولة  �سجل  اإىل  وُت�ساف  العاملية"، 
االإمارات كم�ساهم فاعل يف مواجهة 
العاملية، ودعم اجلهود  اأزمة اجلوع 
للتحديات  ل��ل��ت�����س��دي  ال����دول����ي����ة 
امل���ل���ّح���ة ع��ل��ى خمتلف  االإن�������س���ان���ي���ة 

االأ�سعدة يف املنطقة والعامل. 
وي�سّكل تربع "جمموعة االإمارات" 

م�ساهمات  اإىل  ج���دي���دة  اإ����س���اف���ة 
الدعم الكبرية التي ح�سدتها حتى 
االآن مبادرة "املليار وجبة" االأ�سمل 
اإقليمياً الإغاثة االأ�سد حاجة للدعم 
ال��غ��ذائ��ي وم��ك��اف��ح��ة اجل����وع و�سوء 
ال��ت��غ��ذي��ة يف ال��ع��امل، ب��ال��ت��ع��اون مع 
التابع  ال��ع��امل��ي  االأغ����ذي����ة  ب��رن��ام��ج 
ل�أمم املتحدة، و�سبكة بنوك الطعام 
االإق��ل��ي��م��ي��ة، وم��وؤ���س�����س��ة حم��م��د بن 
اآل مكتوم ل�أعمال اخلريية  را�سد 
واالإن�سانية، وبنك االإمارات للطعام، 

واملفو�سية ال�سامية ل�أمم املتحدة 
ل�سوؤون ال�جئني.

قدمته  ال�������ذي  ال�����ت�����ربع  وي�����ع�����ادل 
جم��م��وع��ة االإم��������ارات ق��ي��م��ة امل����واد 
الغذائية االأ�سا�سية املطلوبة لتوفري 
املجتمعات  يف  وج��ب��ة،  م���ي��ني   5
اأمان  �سبكة  ل��ت��وف��ري  ح��ظ��اً،  االأق����ل 
وخا�سة  ل���ل���م���ح���ت���اج���ني،  غ����ذائ����ي 
ال��ف��ئ��ات ال�����س��ع��ي��ف��ة م���ن االأط���ف���ال 
وال�جئني والنازحني واملت�سررين 

من االأزمات والكوارث. 

تاأثري اإيجابي
�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وق���ال 
الرئي�س  االأعلى  الرئي�س  مكتوم،  اآل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ط�����ريان االإم������������ارات 
جمموعة  "تتبنى  وامل����ج����م����وع����ة: 
االإم������ارات وت��دع��م ق��ي��م وروؤي�����ة دولة 
االإمارات العربية املتحدة، وتعمل على 
اإحداث تاأثريات اإيجابية يف املجتمعات 
التي تخدمها يف جميع اأنحاء العامل. 
وجت�����س��د ح��م��ل��ة امل��ل��ي��ار وج���ب���ة، التي 
ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  انطلقت 

مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
وتطلعاتنا  دولتنا  يف  العطاء  ثقافة 
يف  تفخر  واإذ  االإن�����س��اين.  للت�سامن 
جمموعة االإم��ارات بامل�ساركة يف هذه 
املبادرة االإن�سانية االأكرب من نوعها يف 
املنطقة، فاإننا نوؤكد التزامنا بتقدمي 
اأكرث  للمحتاجني يف  الغذائي  الدعم 

من 50 دولة".

اآليات التربع
وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 

ال������ت������ربع������ات ع�������رب اأرب�������������ع ق�����ن�����وات 
م��ع��ت��م��دة ه����ي امل����وق����ع االإل����ك����رتوين 
www.1billionmeals.

امل�������������س������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  حل�������س���اب 
ع����ل����ى رق��������م احل�����������س�����اب امل���ع���ت���م���د: 
 AE300260001015333439802
الوطني  دب�����ي  االإم����������ارات  ب���ن���ك  يف 
ب��ال��دره��م االإم����ارات����ي. اأم����ا يف حال 
الرغبة بالتربع بدرهم واحد يومياً 
للمبادرة من خ�ل ا�سرتاك �سهري، 

بكلمة  ن�سية  ر���س��ال��ة  اإر���س��ال  ميكن 
الرقم  "Meal" على  "وجبة" اأو 
"دو"  �سبكة  مل�ستخدمي   1020
مل�ستخدمي   1110 ال��رق��م  على  اأو 
ميكن  ك���م���ا  "ات�ساالت".  ���س��ب��ك��ة 
ات�سال  مركز  مع  بالتوا�سل  التربع 
الرقم  على  وجبة"  "مليار  م��ب��ادرة 

.8009999

يف اإطار تفاعل ال�سركات يف القطاعني احلكومي واخلا�س مع املبادرة 

»جمموعة االإمارات« تقدم 5 ماليني درهم ملبادرة »املليار وجبة«
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم: جت�سد حملة املليار وجبة،ثقافة العطاء يف دولتنا وتطلعاتنا للت�سامن االإن�ساين
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اأخبـار الإمـارات

•• العني – الفجر:

ركا�س  بن  حمد  حممد  ال�سيخ  ق��ال 
اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  العامري 
الإم���ارة اأب���و ظ��ب��ي  اإن اإح��ي��اء  ذكرى 
رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
وفاء  منا�سبة  هي  نهيان  اآل  �سلطان 
العظيم  القائد  ه��ذا  الإرث  وتخليد 
نهجه  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى  وت�����اأك�����ي�����دا 

االإن�ساين واخلريي  للب�سرية.
واأ�ساف يف ت�سريح له مبنا�سبة يوم 
�سواهد  اأن  االإن�����س��اين  للعمل  زاي���د 
"رحمه اهلل"  زاي��د  ال�سيخ  وعطاءات 
اأثرها  لها  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
ال���ط���ي���ب وه������ذا م����ا مي���ج���د  ذك�����راه 
ال��ع��ط��رة حم���ف���ورة يف ال��ق��ل��وب من 
معترباً  االإن�سانية.   ب�سماته  خ���ل 
الوفاء  يوا�سلون  االإم���ارات  اأبناء  اأن 
عمً�  اخلري"   "زايد  مل���������س����رية 

بتوجيهات القيادة الر�سيدة  يف حمل 
راية العمل االإن�ساين حملياً ودولياً.

وت���اب���ع: ���س��ت��ب��ق��ى ���س��رية امل��غ��ف��ور له 
نهيان"  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
"   رم���زاً  ل�أجيال  طّيب اهلل ث��راه 
م��ب��ادىء يف  م��ن  املقبلة  مب��ا و�سعه 
امل��ج��ال االإن�����س��اين يف دول��ة االإم���ارات 

وال�������س���ورة ال���ت���ي ر���س��خ��ت يف ذاك����رة 
ال�سعوب  كرمز للعطاء واخلري.

ب���ن ركا�س  ال�����س��ي��خ حم��م��د   وخ���ت���م 
قائً�: فخرنا كبري اإن  وطننا الغايل 
العطاء  يف  ع��امل��ي��اً  من���وذج���اً  اأ���س��ب��ح 
بتوجيهات  واالزده���������ار  وال��ت��ن��م��ي��ة 
قيادتنا النبيلة التي ت�سري على درب 
�ساحب  وتوجيهات  املوؤ�س�س،  الوالد 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودعم 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي،  ع��ه��د  ويل 
وروؤيتهم  امل�سلحة   ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
احلكيمة لتحقيق روؤي��ة االإم��ارات يف 

كل املجاالت.

•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ن��ه��ي��ان بن 
العربية  االإم����ارات  اإن دول��ة  رك��ا���س 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  امل���ت���ح���دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل -توا�سل 
بداأها  التي  امل�سرية  حثيثة  بخطى 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
بداية  منذ  اهلل-  -رح��م��ه  نهيان  اآل 
ذكرى  ويف  االحت����اد.  دول���ة  تاأ�سي�س 
رحيل موؤ�س�س دولة االمارات العربية 
وعزتها  ن��ه�����س��ت��ه��ا  وب����اين  امل��ت��ح��دة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
الذي  ث����راه،  ، ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  ال 
�ستظل روحه حية وخالدة يف ذاكرة 
ووجدان الوطن واملواطنني وقلوب 
ونفو�س االأمة العربية واالإ�س�مية 
بالبذل  حافلة  م�سهودة  ح��ي��اة  بعد 

والعطاء وتعجز الكلمات عن و�سف 
احلكيمة  واأق��وال��ه  العظيمة  اأفعاله 
رحل ولكنه مازال باقيا حيا ناب�ساً 
يف ال��ق��ل��وب و���س��ت��ظ��ل م���اآث���ره تروى 
الأج��ي��ال واأج��ي��ال عرب الع�سور ومل 
يغب ال�سيخ زايد حلظة من الزمن 
ع��ن ذاك���رة ال��وط��ن ووج����دان االأمة 

اأر�ساه  ال��ذي  فالنهج  و�سعبا،  ق��ي��ادة 
يف جماالت العمل كافة ظل نربا�سا 
تقادي به القيادة وهاديا  ل�أمة يف 
ال�����س��ري ع��ل��ى ط��ري��ق��ه واالل���ت���زام به 
لذلك ظلت ذك��رى روح��ه الطاهرة 
دولة  اإجن���از حتققه  ك��ل  يف  حا�سرة 
الوطني  ال�سعيدين  على  االم��ارات 
وب�سمة  م��ن ف�سل  ل��ه  مل��ا  وال��ع��امل��ي 
والقواعد  القوية  اللبنات  و�سع  يف 

ال�سلبة ..
اأن  ع���ز وج����ل  امل�����وىل  ون��ب��ت��ه��ل اىل 
�ساحب  وع��ن��اي��ت��ه  ب��رع��اي��ت��ه  ي�سمل 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل - 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
يف  خطاهما  وي�سدد  يوفقهما  واأن   ،

امل�سي على هذا النهج الطيب . 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد 
العليا الأ�سحاب الهمم اأن مدر�سة ال�سيخ زايد يف العمل االإن�ساين �ستبقى 

اأمد الدهر م�سدر اإلهام متجدد للعامل اأجمع.
اإن  االإن�ساين" -  للعمل  زاي��د  "يوم  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف   - �سموه  وق��ال 
احتفاء الدولة بيوم زايد ي�سلط ال�سوء على م�سرية هذا القائد العظيم، 
فريداً  قدم منوذجاً  وال��ذي  العامل،  م�ستوى  على  واالإح�سان  العطاء  رمز 

للعطاء االإن�ساين للب�سرية. واأ�ساف اأن االإمارات وهي حتتفي ب�»يوم زايد 
للعمل االإن�ساين« اإمنا حتتفي باإرث اإن�ساين متاأ�سل يف هذه املنطقة، ونابع 
من القيم االجتماعية واالأخ��وة االإن�سانية التي تربط دولة االإم��ارات مع 
حميطها االإقليمي والعاملي. فاالإمارات مدركة اأن اجلهود االإن�سانية وفعل 
اختطتها  ب�سيا�سة  ولكن  بفرد،  مرتبط  لي�س  وهو  يتجزاأ،  ال  عمل  اخلري 
الدولة لنف�سها و�سارت عليها منذ الن�ساأة االأوىل على يد املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، فعمل اخلري يبقى وهو الذي 

يرتك االأثر الطّيب بعد رحيل �ساحبه.

خالد بن زايد: مدر�شة ال�شيخ زايد يف 
العمل االإن�شاين م�شدر اإلهام متجدد

املجل�س العاملي للمجتمعات امل�شلمة يدين اإحراق ن�شخ من »امل�شحف ال�شريف« يف ال�شويد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

رئي�س  اخلييلي،  خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  ق��ال 
زايد  ي��وم  "يعد  اأب��وظ��ب��ي:  يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة 
للعمل االإن�����س��اين ال����ذي ي��واف��ق ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر من 
رم�سان من كل عام وهو ذكرى رحيل الوالد املوؤ�س�س 
اآل نهيان - طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اهلل ثراه، منا�سبة وطنية عظيمة تكّر�س نهج العمل 
االإن�ساين الذي بداأه ال�سيخ زايد واأ�سبح اليوم مبثابة 
منوذجاً عاملياً يف م�ساعدة وتوفري العون لكافة �سعوب 
العامل من خمتلف الدول واالأديان واالأطياف، وجعل 

من دولة االإمارات وطناً للت�سامح، ومنارة للتعاي�س، 
واملحبة، وال�س�م. واأ�ساف معاليه: "هذا اليوم يحمل 
جت�سد  والعطاء،  البذل  على  قائمة  اإن�سانية  ر�سالة 
املغفور  كان  فقد  �سورها،  باأجمل  االإن�سانية  مفهوم 
منوذجاً  �سنعت  ا�ستثنائية  �سخ�سية  زاي��د  ال�سيخ  له 
اخلري  ومبادرات  االإن�سانية  االأعمال  يف  عاملياً  ريادياً 
والعطاء التي امتدت لت�سل اإىل معظم دول العامل، 
اإ�سافة اإىل املبادئ االإن�سانّية واالجتماعّية والتنموّية 
يف  ب��ه  نهتدي  ن��ربا���س��اً  مبثابة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الرا�سخة 
م�سرية بناء جمتمع دولة االإمارات وتطويره وتعزيز 
متا�سكه وتكامله".  واأكد معاليه، اأن يوم زايد للعمل 

االإن�ساين يعد منا�سبة الإحياء ذكرى �سامية الأعمال 
الدولة  يف  اجلهات  كافة  قبل  من  وخريية  اإن�سانية 
لرت�سيخ العمل االإن�ساين وحتويل اخلري اإىل اأ�سلوب 
والت�سامح،  العطاء  قيم  ي��ع��زز  اأخ���ق��ي  ون��ه��ج  ح��ي��اة 
على  تاأ�سي�سها  منذ  حر�ست  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  م�سرياً 
ج��ع��ل ر���س��ال��ة زاي���د اخل���ري ج����زءاً رئ��ي�����س��اً يف نهجها، 
اإىل واقع حقيقي  الر�سالة  فعملت على ترجمة تلك 
ينعك�س على حياة االأفراد من خ�ل تعزيز امل�ساهمة 
والعطاء  امل�سوؤولية  روح  لغر�س  والتطوع  املجتمعية 
بدور  منا  اإمي��ان��اً  وذل���ك  باملجتمع،  فاعلني  ليكونوا 

العمل االإن�ساين يف النهو�س باالأمم.

•• اأبوظبي - وام: 

قالت معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي 
رم�سان  �سهر  م��ن  ع�سر  التا�سع  يف  دول���ة  وزي���رة 
م��ن ك��ل ع��ام حتتفل االإم����ارات بيوم زاي��د للعمل 
اأ�سمى  فيه  تتجلى  ال���ذي  ال��ي��وم  ه��ذا  االإن�����س��اين، 
وباين  دولتنا  موؤ�س�س  م�سرية  يف  العطاء  معاين 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  نه�ستها 
"، الذي كر�س حياته يف  " طيب اهلل ثراه  نهيان 
خدمة �سعبه ووطنه واالإن�سانية جمعاء، ومل ياألو 
فلم  العامل،  انحاء  كل  يف  النا�س  اإغاثة  يف  جهداً 

اإن�سانية  فيه  وتتجلى  ودي��ن  ع��رق  مييز قط بني 
وتقوي  االإن�سان  تكرم  التي  بالقيم  املفعمة  زاي��د 
والتاآزر  التكافل  فقيم  والت�سامح،  االإخ���اء  ع��رى 
العمل  حم���ور  ت�سكل  جمملها  يف  ه��ي  وال��ت��ع��اون 

االإن�ساين لزايد اخلري.
لقد    - املنا�سبة  ب��ه��ذه  لها  كلمة  يف   - واأ���س��اف��ت 
اأر���س��ى زاي���د اخل��ري منهج ال��ع��ط��اء وع��م��ل اخلري 
يف اأب��ن��اء دول���ة االم�����ارات، ه���ذا امل��ن��ه��ج ال���ذي يعد 
برناجماً م�ستدمياً لقيادتنا الر�سيدة ويف مقدمة 
اأولوياتها االإن�سانية، لي�س على �سعيد الوطن وما 
يحظى به على امتداد اإماراته من �سور رائعة يف 

اأ�سكالها،  ب�ستى  االإن�سانية  وامل��واق��ف  امل�ساعدات 
وتعدد جماالتها، واإمنا غدت االإمارات املثال الذي 
يحتذى به يف العامل لت�سجيلها اأعلى املعدالت يف 

ن�سبة امل�ساعدات االإن�سانية عاملياً.
م�ساهمة  ن�ستذكر  اليوم  اأن��ه يف هذا  اإىل  واأ�سارت 
م�ساعداتها  ت��ق��دمي  يف  ع��ام��ني،  ق��ب��ل  االإم������ارات 
دول  من  للعديد  كورونا  جائحة  ظل  يف  الطبية 
العامل ، وتبقى االمارات رائدة يف عطائها املتميز 
ال��ع��ون يف كافة بقاع  ي��د  اإىل م��د  لكل م��ن يحتاج 
االأر�����س.. وق��ال��ت : " رح��م اهلل زاي��د اخل��ري وزاد 

االإمارات خرياً وعزاً ورفعة".

•• دبي-وام: 

قال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن املغفور له الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
�سعب  نفو�س  يف  غ��ر���س  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
االإمارات خ�سااًل اأ�سيلة قائمة على االرتقاء بنوعية حياة االإن�سان 
اأينما كان وامل�ساهمة يف رفع املعاناة عن كاهله وتوفري م�ستلزمات 
احلياة الكرمية له. واأ�ساف معاليه - يف ت�سريح له مبنا�سبة "يوم 
االإن�ساين  والعطاء  اخل��ري  م��ب��ادرات  اأن   -" االإن�ساين  للعمل  زاي��د 
على  نعمل  قّيماً  اإرث��اً  ت�سكل  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  اأطلقها  التي 
االإماراتية والروؤية  بالتقاليد  املحافظة عليه وتنميته م�ستهدين 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اال�ست�سرافية 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

الدعم والنفع والفائدة  ا�ستدامة  يكفل  تنموياً  التي تر�سي نهجاً 
ومتكني رواد العمل االإن�ساين. واأ�سار اإىل اأن الدولة قّدمت خ�ل 
/كوفيد-  جائحة  فر�ستها  التي  والقا�سية  اال�ستثنائية  الظروف 
يف جمال العمل االإن�ساين حيث  به  ُيحتذى  فريداً  منوذجاً   /19
اإىل االآخرين يف  �ساعفت البذل والعطاء ملد يد العون وامل�ساعدة 
اأنحاء العامل مما يعك�س اجلذور التاريخية لنهج الدولة االإن�ساين 
وتعا�سده  املجتمع  وع���ي  وم���دى  م��ك��ان  ك��ل  امل��ح��روم��ني يف  جت���اه 
ب�سمة  وتعزيز  الدولة  عليها  تاأ�س�ست  التي  النبيلة  القيم  الإع���ء 

زايد اخلري و�سريته العطرة ون�سر االأمل يف ربوع االأر�س.
ال�سمو  �ساحب  نهج  على  الهيئة  ت�سري  الطاير  م��ع��ايل  واأ���س��اف 
من  م�ستدام  ت��اأث��ري  الإح���داث  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
خ�ل تقدمي الدعم ورد اجلميل للمجتمع ب�سكل عام.. الفتا اإىل 
للم�سوؤولية  وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  البداية  منذ  تبنت  الهيئة  اأن 

املجتمعية املوؤ�س�سية وو�سعت اإطار عمل متكامل يتوافق مع اأف�سل 
املمار�سات والت�سريعات والقوانني املحلية والدولية لتعزيز �سعادة 
كافة اأفراد املجتمع. واأو�سح اأن الهيئة تهدف اإىل حتقيق التوازن 
بني متطلبات التنمية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية وفق اإطار 
وا�سح للعمل املوؤ�س�سي املتكامل خلدمة املجتمع وت�سعى الأن تكون 
من اأكرب امل�ساهمني يف دعم املنظومة املتكاملة وامل�ستدامة للعمل 
التطوعي يف دولة االإمارات واإمارة دبي من خ�ل اإط�ق ورعاية 
املنظومة  الرائدة لدعم  والتطوعية  االإن�سانية  املبادرات  عدد من 
املتكاملة وامل�ستدامة للعمل التطوعي يف الدولة. وذكر اأنه يف اإطار 
م�سوؤوليتها املجتمعية اأطلقت الهيئة 380 مبادرة جمتمعية بني 
عامي 2013 و2021 ا�ستفاد منها 36،514،842 �سخ�ساً يف 
 162،493 الهيئة  و�سجل موظفو وموظفات  الدولة وخارجها 

�ساعة تطوعية خ�ل هذه الفرتة.

تزامنًا مع يوم زايد للعمل االإن�ساين

د. مغري اخلييلي: زايد �شخ�شية ا�شتثنائية �شنعت منوذجًا عامليًا يف االأعمال االإن�شانية

ميثاء ال�شام�شي : التكافل والتاآزر والتعاون حمور العمل االإن�شاين لزايد اخلري

�شعيد الطاير: مبادرات اخلري والعطاء االإن�شاين لل�شيخ زايد تعد اإرثا قيما

•• اأبوظبي-وام:

ل�أعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�س�سة خليفة  اأك��دت 
اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  االإن�سانية 
اإن�سانيا  اأر�سى نهجا  "، قد  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان 
والعمل  اخلري  وحب  العطاء  يف  وم�ستداما  متميزا 
لي�سل  اجلغرافية  احل��دود  تخطى  ال��ذي  االإن�ساين 
واالأ�سدقاء  االأ�سقاء  اإىل  االماراتي  والعطاء  اخلري 

يف �ستى اأنحاء العامل.
وق���ال ���س��ع��ادة حممد ح��اج��ي اخل���وري امل��دي��ر العام 
له  كلمة  يف   - ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ملوؤ�س�سة 
ي�سادف  ال��ذي  االإن�ساين  للعمل  زاي��د  يوم  مبنا�سبة 
بقيادة  االإم����ارات  اإن   - ع��ام  ك��ل  م��ن  رم�سان   19

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�ساحب  وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
"رعاه اهلل" ، ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة ، اأ�سبحت منوذجاً يحتذى يف العمل 
االإن�ساين. واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة برئا�سة �سمو ال�سيخ 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
الروؤية  وف��ق  تعمل  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
ال�سيخ  له  املغفور  اأر�ساها  التي  ال�ساملة  االإن�سانية 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، وتوؤكد 
دائماً على اأن العمل اخلريي واملجتمعي واالإن�ساين 

يهدف ل�رتقاء بحياة النا�س، ومما ال �سك فيه اأن 
االإم����ارات وم��ن خ���ل ه��ذه ال��روؤي��ة حققت قفزات 
كربى يف بلورة وتطوير العمل االإن�ساين يف العديد 

من املبادرات االإن�سانية العاملية.
واأ�سار اخلوري اإىل اأن دولة االإمارات قدمت اأكرث من 
275 مليار درهم م�ساعدات خارجية منذ تاأ�سي�سها 
من  عقود   5 ، ما يج�سد العطاء االإم��ارات��ي خ���ل 
ل�آخرين،  ال���ع���ون  وت���ق���دمي  م�����س��اع��دة  يف  ال���زم���ن 
اأوىل  اإن�سانية رائعة اجلمال ر�سم  حيث �سكل لوحة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الدولة  موؤ�س�س  م�حمها 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« واإخوانه االآباء املوؤ�س�سون، 
مما جعل من االإمارات اإحدى النقاط امل�سيئة على 

خارطة العمل االإن�ساين العاملي.

•• اأبوظبي-وام: 

من  ن�سخ  اإح���راق  واقعة  ب�سدة  امل�سلمة  للمجتمعات  العاملي  املجل�س  اأدان 
امل�سحف ال�سريف يف ال�سويد.

وقال املجل�س - يف بيان له - اإن موجة الكراهية والتع�سب التي ت�سهدها 
متاماً  مرفو�س  اأم���ر  امل�سلم،  واملجتمع  االإ���س���م��ي  ال��دي��ن  �سد  ال�سويد 
العامل، الأن  ال�سلم االجتماعي يف خمتلف دول  على  كبرياً  وي�سكل خطراً 
التعاي�س  ويتنافى مع قيم ومبادئ  الكراهية  ن�سر  ي�سهم يف  ال�سلوك  هذا 
الدينية  خلفياتهم  اخ��ت���ف  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  جميع  ب��ني  ال�سلمي 
واالبتعاد  الدينية  الرموز  احرتام  وجوب  �سرورة  على  م�سدداً  والعرقية، 

عن اإثارة الكراهية باالإ�ساءة ل�أديان واملقد�سات.

واأكد على اأهمية ت�سافر اجلهود لن�سر وتعزيز ثقافة ال�س�م وقبول االآخر 
وزيادة الوعي بالقيم امل�سرتكة واإثراء قيم الوئام والت�سامح ونبذ التطرف 
والتع�سب والتحري�س على الكراهية ب�سبب الدين اأو املعتقد، م�سدداً على 
�سرورة نبذ العنف بكل اأ�سكاله واللجوء اإىل الطرق ال�سلمية واحل�سارية 

يف التعبري عن الراأي دون اإثارة الفنت اأو االإ�ساءة اإىل م�ساعر االآخرين.
ودعا املجل�س املجتمعات امل�سلمة يف اأوروبا اإىل عدم االن�سياق وراء حماوالت 
اال�ستفزاز، واحلر�س على مواجهة هذا ال�سلوك املتطرف باحلكمة والتعقل 
والبعد عن ردود االأفعال، وااللتزام بالقوانني ال�سائدة يف دولها، والتعبري 
عن رف�سها لهذا ال�سلوك بالطرق القانونية، واأن يكونوا منوذجا حلكمة 
والتعاي�س  املجتمعي  االأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  العليا  ومقا�سده  االإ���س���م 

ال�سلمي واحلوار باحلكمة واملوعظة احل�سنة.

•• اأبوظبي -وام:

دائرة  رئي�س  املرر،  املهند�س عوي�سة مر�سد  اأكد معايل 
االإن�ساين  للعمل  زاي����د  ي���وم  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ط��اق��ة 
فر�سة مل�ساعفة العمل اخلريي وم�ساعدة ال�سعوب على 

النهو�س وحتقيق التنمية املجتمعية.
املوؤ�س�س  القائد  جهود  "اإن   : له  كلمة  يف  معاليه  وق��ال 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
والتي  االأم��ة  تاريخ  يف  م�سيئة  ع�مة  اأ�سبحت  ثراه"، 
و�سعت يف مقدمة اأولوياتها م�ساعدة النا�س يف خمتلف 

زاي��د اليزال  ال�سيخ  اأن نهج  اإىل  ون��وه  العامل" .  اأن��ح��اء 
يفي�س باخلري من خ�ل جهود القيادة الر�سيدة التي 
ال��درب وتقدم كل ما بو�سعها للم�ساهمة يف  �سارت على 

حت�سني حياة النا�س.
االإن�سانية ال  االإم���ارات  دول��ة  اأن جهود  واأ���س��اف معاليه 
اأنواعها  تقت�سر على تقدمي الدعم واملعونات مبختلف 
واإمنا متتد ملا هو اأ�سمى من خ�ل بناء االإن�سان وتاأهيله 
ليكون اأكرث قدرة على نفع جمتمعه، وبالتايل م�ساعدة 
تلك املجتمعات على قيادة منظومة التنمية ودفعها اإىل 

االأمام.

»خليفة االإن�شانية« : زايد اأر�شى نهجا اإن�شانيا متميزا وم�شتداما يف العطاء وحب اخلري

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل 
"يوم زاي��د للعمل  اأن  اأبوظبي  الإم��ارة 
ت���اري���خ  يف  ف�������ارق  ي������وم  االإن�ساين" 
االإمارات ن�ستذكر فيه االإرث العظيم 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " ومنا�سبة 
ل���ح��ت��ف��اء مب�����س��رية عامرة  ج��ل��ي��ل��ة 
ب�����االإجن�����ازات ال���ت���ي ���س��ط��رت��ه��ا دول���ة 
االإمارات بتوجيهات القيادة الر�سيدة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل��ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  �سعيد  ع��ل��ى  اهلل" 
خ�ل  م��ن  عامليا  و  اإقليميا  و  عربيا 
الدوام  على  املمتدة  البي�ساء  اأياديها 
للدول وال�سعوب ال�سقيقة وال�سديقة 
دون تفرقة ب�سبب دين اأو عرق اأو لون 

اأوجن�سية.
بهذه  ل����ه  ك��ل��م��ة  يف   - ����س���م���وه  وق������ال 
رم�سان   19 ت�سادف  التي  املنا�سبة 
البي�ساء  االأي����ادي  اإن   - ع��ام  ك��ل  م��ن 

�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور 
اآل نهيان " �ستظل حمفورة يف القلب 
اأبناء الوطن خا�سة  و الوجدان لدى 
و �سعوب ال��ع��امل ك��اف��ة وه��ي االأي���ادي 
التي بل�سمت اجلراح و خففت االأعباء 
ع���ن ك���اه���ل م����ي���ني ال�����س��ع��ف��اء غري 
ال��ق��ادري��ن ح��ول ال��ع��امل ع��رب تلبيتها 
نداء االأخ��وة يف االإن�سانية و التعاي�س 

بني اجلميع.
للعمل  زاي��د  ي��وم  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه 
االإن�ساين يعد منا�سبة �سنوية الإط�ق 
عرب  اخل��ريي��ة  و  االإن�سانية  امل��ب��ادرات 
فعاليات حكومية وجمتمعية تنظمها 
واالأهلية  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 
امل��ع��ن��ي��ة مب��ج��االت ال��ع��م��ل اخل����ريي و 
ال�ساأن  ه���ذا  يف  م�سيدا   .. االإن�����س��اين 
العاملية  االإن�سانية  امل��ب��ادرات  ب��اأح��دث 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي "رعاه اهلل" يف �سهر رم�سان 
"املليار  م����ب����ادرة  يف  مم��ث��ل��ة  امل����ب����ارك 
املنطقة  يف  االأك���رب  تعد  وجبة" التي 

الغذائي  ال��دع��م  ت��وف��ري  وت�����س��ت��ه��دف 
الفئات  خا�سة  واملحتاجني  للفقراء 
وال�جئني  االأط��ف��ال  م��ن  ال�سعيفة 
الكوارث  من  واملت�سررين  والنازحني 
واالأزم����ات ح��ول ال��ع��امل و ال��ت��ي تعرب 
عن قيم موؤ�س�سة مبادرات حممد بن 
اإىل  الهادفة  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد 
اإ���س��راك اجلميع يف العمل اخل��ريي و 
االإن�ساين من االأفراد و املوؤ�س�سات من 
االإمارات  دولة  يف  القطاعات  خمتلف 

التمويل  م��ف��ه��وم  جم�����س��دة  وال���ع���امل 
ل��ت��وف��ري الدعم  امل�����س��ت��دام  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الغذائي  االأم���ن  ال��غ��ذائ��ي وم��ق��وم��ات 
ل��ل��ف��ئ��ات االأ����س���د ح��اج��ة وف��ت��ح��ه��ا باب 
�سامل  جمتمعي  ح���راك  يف  امل�����س��ارك��ة 
�سبكة ملن ال يجدون ما  لن�سج  ه��ادف 

ي�سدون به رمقهم.
ال�سدد مبا تقوم  ون��وه �سموه يف هذا 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه���ل  هيئة  ب��ه 
من جهود اإن�سانية م�سهودة دوليا وما 
لغري  اإغ��اث��ي��ة  م�ساعدات  م��ن  تقدمه 
العامل  ح��ول  ال�سعوب  م��ن  ال��ق��ادري��ن 
وفق نهج العطاء واخلري الذي اأر�ساه 

زايد اخلري رحمه اهلل .
ال�سيخ  له  املغفور  اأن  �سموه  اأو���س��ح  و 
زايد بن �سلطان اآل نهيان " رحمه اهلل 
" متكن من خ�ل روؤية اإن�سانية غري 
م�سبوقة من حتويل العمل االإن�ساين 
ح�ساري  �سلوك  و  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  اإىل 
يتوارثه اأبناء االإمارات جي� بعد جيل 
ال�سيا�سة  اأب��ع��اد  اأه��م  اأح��د  بل و جعله 
اخلارجية للدولة التي تتوجه بالعون 
ل��ل��ب�����س��ر ج��م��ي��ع��ا اأي���ن���م���ا وج������دوا دون 

النظر اإىل دين اأو عرق وهو ما جعل 
االإمارات يف مقدمة دول العامل كاأكرب 

جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية.
و قال �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل 
نهيان اإن " يوم زايد للعمل االن�ساين" 
ك����ان و ���س��ي��ظ��ل ي���وم���ا ن�����س��ت��ذك��ر فيه 
" زايد  الدرو�س و العرب التي خلدها 
لتكون  ذاك��رت��ن��ا  يف  نق�سها  و  اخلري" 
على  ال��درب  ملوا�سلة  ومنهجا  �سبي� 

طريق العمل الإ�سعاد الب�سرية.
و اأكد �سموه اأن ثمرات اأعماله اخلرية 
" �ستظل جتوب االآفاق  اهلل  " رحمه 
يتيم  دم��ع��ة  لتم�سح  ال��ب��ل��دان  تعرب  و 
و ت�سد ح��اج��ة م��ن ب��ه ح��اج��ة و تقيم 
وغريها  وامل�ست�سفيات  العلم  ���س��روح 
حت�سني  ت�ستهدف  التي  امل�ساريع  من 

حياة النا�س اأينما كانوا .
اأن  و �سدد �سموه يف ختام كلمته على 
قيادتها  ب��ت��وج��ي��ه��ات  االإم������ارات  دول���ة 
موئ�  ال��دوام  على  �ستبقى  الر�سيدة 
�سند  ال����ب����ذل  و  اخل������ري  و  ل���ل���ع���ط���اء 
معني  من  تنهل  ال�سديق  و  الل�سقيق 

اإرث ال�سيخ زايد رحمه اهلل .

حممد بن خليفة : »يوم زايد للعمل االإن�شاين« يوم فارق يف 
تاريخ االإمارات ن�شتذكر فيه االإرث العظيم للقائد املوؤ�ش�س

حممد بن ركا�س : منا�شبة وفاء وتخليد الإرث القائد العظيم

حممد بن نهيان بن ركا�س : روح زايد خالدة يف ذاكرة الوطن

عوي�شة املرر: يوم زايد للعمل االإن�شاين فر�شة مل�شاعفة �شبل العمل اخلريي 

ي�سـر جملـ�س اإدارة �سركـة الوجيـز للتنمية �س. م. خ.  دعـوة امل�ساهميـن الكـرام حل�سـور اجتمـاع اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقدة عن 
طريق االت�سال املرئي فـي يـوم اخلمي�س املوافق 28 ابريل 2022 يف متـام ال�سـاعة الواحدة ظهرا ملناق�سة التايل:

ال�سركة. م�ساهمي  من   )95%( موافقة  بعد  يوم    21 من  الأقل  العمومية  اجلمعية  الجتماع  الدعوة  مدة  تقلي�س  على  • موافقة 
ب�ساأن   2021/32 بقانون  املر�سوم  احكام  مبوجب  املطلوبة  التعديالت  يتوافق  ما  مع  لل�سركة،  املعدل  االأ�سا�سي  النظام  تعديل  اعتماد 

ال�سركات التجارية.
عليـه. والت�سديـق   ،2021 دي�سمبـر   31 فـي  املُنتهيـة  ال�سنـة  عـن  املالـي،  ومركزهـا  ال�سركـة  ن�ساطـات  عـن  االإدارة  جملـ�س  تقريـر  • �سمـاع 

عليـه. والت�سديـق   2021 دي�سمبـر   31 بتاريـخ  املنتهيـة  املاليـة  لل�سنـة  احل�سابـات  مدققـي  تقريـر  • �سمـاع 
عليهمـا.  والت�سديـق   2021 دي�سمبـر   31 بتاريـخ  املنتهيـة  املاليـة  لل�سنـة  واخل�سائـر  االأربـاح  وح�سـاب  ال�سركـة  ميزانيـة  • مناق�سـة 

ال�سركاء.  اىل   2021 دي�سمبـر   31 بتاريـخ  املنتهيـة  املاليـة  لل�سنـة  االأ�سهم  ارباح  توزيع  • موافقة 
.2021 ل�سنة  ال�سركة  حوكمة  تقرير  على  • موافقة 

 31 بتاريـخ  املنتهيـة  املاليـة  ال�سنـة  عـن  امل�سووؤليـة  مـن  اخلارجـي  ال�سركـة  ح�سابـات  ومدقـق  االإدارة  جملـ�س  اأع�سـاء  ذمـة  اإبـراء   •
دي�سمبـر 2021.

اأتعابه. وحتديـد   2022 ل�سنة  اخلارجي  احل�سابـات  مدقق  • تعييـن 
وعليـه؛ ناأمـل التف�سـل باحل�سـور فـي املوعـد املذكور اأعـاله عن طريق الو�سيلة املبينة يف امللحق االول لهذه الدعوة. كمـا اأنـه ميكـن ملـن تعـذر 

ح�سـوره اأن يعيـن خطيـًا وكيـاًل لـه.
وله  الكرتونيا  لل�سركة  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  ح�سور  حق   2022 ابريل   28 بتاريخ  ال�سركة  اأ�سهم  �سجل  فى  م�سجل  م�ساهم  لكل 
اأعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على  اإدارة ال�سركة حل�سور االجتماع  اأع�ساء جمل�س  اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة 
املمثلني  عدا  فيما  ال�سركة  راأ�سمال  من   5% من  اكرث  على  ال�سفة  بهذه  حائزا  الوكيل  يكون  ال  اأن  ويجب   ، املرفق  التوكيل  منوذج  اأ�سل 
للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة فى ال�سركة )وميثل ناق�س االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) قبل يومني على االقل من التاريخ  
فى  لتدوينه  وذلك  لالأجتماع  املحدد  االإلكرتوين  الربيد  على  التوكيل  اإيــداع  يتم  اأن  وميكن     )rmohammed@tabreed.ae(

ال�سجالت اخلا�سة فيكون للوكيل احلق فى الت�سويت فى اجلمعية العمومية.
ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية ال�سنوية �سحيحا اإال بح�سور جميع ال�سركاء الذي ميلكون ما ال يقل عن %100 من احل�س�س يف راأ�سمال 
ال�سركة. ي�سجل ال�سركاء الذين يرغبون يف ح�سور االجتماع بحلول 27 ابريل 2022. يرجى تاأكيد ح�سور االجتماع عن طريق اإر�سال 

منوذج التاأكيد املبني يف امللحق الثاين لهذه الدعوة.
اإذا مل يتوفر الن�ساب على النحو املبني اأعاله، وجب دعوة االأطراف الجتماع ثاين يعقد بعد 7 اأيام من االجتماع االأول ب�سرط اأن يح�سر 
االجتماع الثاين �سركاء ميلكون ما ال يقل عن %100 من احل�س�س يف راأ�س مال ال�سركة. ي�سجل ال�سركاء الذين يرغبون يف ح�سور االجتماع 

الثاين بحلول 5 مايو 2022. يرجى تاأكيد ح�سور االجتماع عن طريق اإر�سال منوذج التاأكيد املبني يف امللحق الثاين لهذه الدعوة.
امل�ساهم  اإلغاوؤها �سراحة من قبل  يتم  ما مل  ونافذة الأي اجتماعات الحقة  ال�سادرة حل�سور االجتماع االول �سحيحة  التوكيالت  تعترب 

باإ�سعار يوجه اىل اأمني �سجل م�ساهمى ال�سركة وذلك قبل يومني على االأقل من موعد االجتماع الالحق.
وتف�سلـوا بقبـول  فائـق االإحتـرام،،،

اأبوظبــي فــي تاريــخ     ابريل 2022.
رئيـ�س جملـ�س االإدارة 
�سركـة الوجيـز للتنميـة �س م خ

دع�������وة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

�سلطان  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ق��ال 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  خ���ادم،  ب��ن 
املوارد  دائ��رة  رئي�س  ال�سارقة  الإم��ارة 
للعمل  زاي����د  " ي���وم  اأن   ، ال��ب�����س��ري��ة 
توؤكد  ت��ظ��ل  م��ن��ا���س��ب��ة  االإن�ساين" 
على  بالبقاء  االإم���ارات  �سعب  ال��ت��زام 
وباين  امل�سرية  موؤ�س�س  وخطى  عهد 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  ال��وط��ن  نه�سة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
االإن�سانية  رم���ز  ث�����راه«،  اهلل  »ط��ي��ب 
والعطاء ب� حدود.   معترباً اأن هذا 
19 رم�سان  ي�����س��ادف  ال���ذي  ال��ي��وم 
القيم  جت�سد  منا�سبة  ع���ام  ك��ل  م��ن 

التي  ال��را���س��خ��ة،  النبيلة  االإن�سانية 
اآ�سمى  ب��اإذن اهلل يف  تركها املغفور له 
م�سرية  ا���س��ت��م��رار  وت��وؤك��د   ، معانيها 
يف  النهج  ه��ذا  على  االإم�����ارات  �سعب 
العطاء وخدمة االإن�سان دون تفرقة 
ب����ني ج��ن�����س ول������ون وع������رق ودي������ن ، 
اخلريية  امل�ساريع  دع��م  على  وتعمل 
حملياً  االن�ساين  العمل  �سعيد  على 
بن  ط��ارق  الدكتور  وا���س��اف  وعاملياً. 
خ��ادم :اأن ه��ذا ال��ي��وم ال��ذي ي�سادف 
عام  كل  من  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
�سيظل ذكرى جتدد نهج زايد القائد 
املوؤ�س�س، وت�ستذكر ماآثره واإجنازاته 
العديدة  وامل�����ب�����ادرات   ، االإن�����س��ان��ي��ة 
�سروحاً  ال��ي��وم  وب��ات��ت  اأطلقها  التي 

ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين . وال�����ذي جت�سد 
ك��اأ���س��ل��وب ح���ي���اة ت��ت��ن��اق��ل��ه االأج���ي���ال 
و���س��ل��وك ح�����س��اري ن��اب��ع م���ن القيم 

االإن�سانية  واالأخ�������وة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
التي ن�ساأ عليها �سعب االمارات حتت 
قيادته الر�سيدة . وتابع : لقد تعلمنا 
من القائد املوؤ�س�س »طيب اهلل ثراه« 
البذل  مثل  النبيلة،  القيم  تر�سيخ 
بني  التعاون  واأن  واالإي��ث��ار،  والعطاء 
النا�س يقود اإىل الرتاحم الذي يحث 
ع��ل��ي��ه دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف وحت����ث عليه 
و�سنظل  وتقاليدنا،  واأعرافنا  قيمنا 
على هذا النهج النبيل، الذي يحمل 
االإن�ساين  والتكافل  الت�حم  معاين 
حت�����ت ظ�����ل وت����وج����ي����ه����ات ال����ق����ي����ادة 
بااللتزام  العهد  جمددين  الر�سيدة، 
عمل  تر�سيخ  خطى  على  ال�سري  يف 

اخلري وخدمة االإن�سانية. 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  ق��ال 
مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية 
االإن�ساين"  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د  "يوم  اإن 
م��ن��ا���س��ب��ة خ����ال����دة يف ذاك�������رة اأب���ن���اء 
ف��ي��ه��ا م�سرية  ن�����س��ت��ذك��ر  االإم��������ارات 
ال�سيخ  له  للمغفور  والعطاء  البذل 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
مببادئه  اأر����س���ى  ال�����ذي  ثراه"  اهلل 
دعائم  ال��ن��ب��ي��ل��ة  وق��ي��م��ه  ال�����س��ام��ي��ة 
العمل التنموي واالإن�ساين يف �سبيل 
حتى  العامل،  ل�سعوب  العون  يد  مد 
اأ�سبح حب اخلري قيمة متجذرة يف 

جمتمع دولة االإمارات.
بهذه  ل��ه  كلمة  يف  �سعادته  واأ���س��اف 

له  املغفور  حر�س  " لقد   : املنا�سبة 
ي��ك��ون العمل  اأن  زاي���د ع��ل��ى  ال�����س��ي��خ 
را�سخاً  نهجاً  واالإن�����س��اين  التنموي 

ُغ���ر����س���ت ج������ذوره يف ه����ذه االأر������س 
البي�ساء  اأي��ادي��ه  وام��ت��دت  الطيبة، 
لت�سل اإىل م�يني الب�سر يف خمتلف 
بقاع العامل، وذلك من خ�ل تنفيذ 
امل�ساريع االإمنائية وبرامج امل�ساعدات 
توفري  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة 
ل�إن�سان  الكرمية  احلياة  مقومات 

وم�ساندته دون متييز".
�سندوق  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
اأبوظبي للتنمية واحد من املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�س  فكر  حملت  التي  الوطنية 
التنمية  مفهوم  تر�سيخ  يف  ونهجه 
امل�ساعدات  وت���ق���دمي  امل�������س���ت���دام���ة، 
ال���ت���ن���م���وي���ة ل����ل����دول ال���ن���ام���ي���ة، من 
امل�ساريع  من  العديد  متويل  خ���ل 
كان  ال��ت��ي  واال�ستثمارية  التنموية 

الدول  نه�سة  يف  ال��ب��ال��غ  االأث����ر  ل��ه��ا 
امل�ستفيدة.

ملتزمون   "  : �����س����ع����ادت����ه  وق���������ال 
املوؤ�س�س  الوالد  خطى  وف��ق  بال�سري 
الر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  وتنفيذ 
بالوقوف اإىل جانب املجتمع الدويل 
وم�ساندة الدول لتمكينها من جتاوز 
التي تواجهها"  التنموية  التحديات 
االإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ..
التنمية  يف  عاملياً  من��وذج��اً  اأ�سبحت 
بت�سدرها  رائ����داً  وم��ث��ااًل  وال��ع��ط��اء، 
امل�ساعدات  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��امل  دول 
وموا�سلتها  واالإن�سانية،  االإمنائية 
العمل الدوؤوب من اأجل دعم اأهداف 
املتحدة  ل����أمم  امل�ستدامة  التنمية 
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•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة الطاقة و البنية التحتية 
مع  تزامنا  متنوعة  خ��ريي��ة  م��ب��ادرات 
الذي  االإن�ساين"  للعمل  زاي���د  "يوم 
19 م��ن �سهر رم�����س��ان من  ي�����س��ادف 
كل عام " تخليداً لذكرى رحيل الوالد 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س 
وا�ستمراراً  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
يج�سد  ال���ذي  االإن�����س��اين  العمل  لنهج 
التي  ال�سامية  واملبادئ  النبيلة  القيم 
غ��ر���س��ه��ا رح��م��ه اهلل. وا���س��ت��ج��اب��ة من 
ملبادرة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
 - املنطقة  يف  االأك���رب  وجبة"  "املليار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي "رعاه اهلل" ومتثل ا�ستمراراً لنهج 
البذل والعطاء الذي غر�سة املغفور له 
اإىل  والهادفة  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
للفقراء  غ��ذائ��ي  اأم����ان  �سبكة  ت��وف��ري 
العامل  دول��ة ح��ول   50 واجلائعني يف 
- �سارك موظفو الوزارة ب� 100 األف 
وجبة وذلك انط�قاً من م�سوؤوليتها 
والتزامها  واالأخ����ق���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
االإن���������س����اين مب�������س���ان���دة ت����وج����ه دول����ة 

املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  دع���م  يف  االإم�������ارات 
حول العامل. و اأطلقت الوزارة مبادرة 
ا�ستهدفت  التي   "2 للعطاء  "دقيقة 
تت�سمن  وتوزيع طرود غذائية  تعبئة 
يف  ال��ع��م��ال  فئة  على  االأ�سا�سية  امل���واد 
اإىل  اإ�سافة  ل��ل��وزارة  التابعة  امل�ساريع 
للفئة  اجل��م��اع��ي  االإف���ط���ار  تنظيمها 
الوزارة  و�ساركت  والعمال.  اخلدمية 
- ممثلة مبجل�س �سبابها - يف مبادرة 
"اأفطر" وهي اإحدى مبادرات "رم�سان 
االإح�سان  جمعية  تنفذها  اأمان" التي 
اخلريية �سنوياً بتوزيع وجبات اإفطار 
وغريها  املتعففة  االأ�سر  على  ال�سائم 

من املبادرات املجتمعية االإن�سانية.

ب��ن حممد فرج  �سهيل  م��ع��ايل  ق��ال  و 
والبنية  الطاقة  املزروعي وزير  فار�س 
التحتية: ن�ستذكر يف " يوم زايد للعمل 
والعطاء  ال���ب���ذل  درو������س  االإن�ساين" 
املوؤ�س�س  ال��وال��د  نق�سها  التي  واخل��ري 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن �سلطان 
كل  ذاك���رة  يف  اهلل"  "رحمه  نهيان  اآل 
نهجاً  ل��ي��ك��ون  واإم����ارات����ي����ة  اإم�����ارات�����ي 
املتعاقبة  االأج��ي��ال  به  تهتدي  و�سبيً� 
مل��وا���س��ل��ة ال�����درب ع��ل��ى ط��ري��ق العمل 
وتو�سيع  الب�سرية  الإ���س��ع��اد  االإن�����س��اين 
وا�ستدامته.  االإن�����س��اين  العمل  دائ���رة 
االإن�ساين  العمل  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
ال���ب���ذل وال��ع��ط��اء يف دولة  وم��ف��اه��ي��م 
االإم��ارات متثل ترجمة حقيقية لفكر 
راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  القيادة  وروؤى 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
"حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل" 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
املجل�س  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و  واأ����س���ح���اب 
االأع���ل���ى ل���حت��اد ح��ك��ام االإم������ارات يف 

الت�سامح واخلري والتعاي�س والعطاء. 
زايد  بيوم  االإحتفاء  اأن  معاليه  واأك��د 
نفو�س  ي��غ��ر���س يف  االإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل 
واإن�سانيته  له  املغفور  مبادئ  املجتمع 
للمحتاجني  العون  يد  وحكمته ومده 
بيديه  والعطاء  اخل��ري  اأب���واب  وفتحه 
املعاناة  رف����ع  اأج�����ل  م���ن  ال�����س��خ��ي��ت��ني 
وتخفيف االأعباء عن اأبنائه املواطنني 
واملقيمني ودعم املعوزين حول العامل 
دون متييز عرقي اأوديني اأو طائفي اأو 
مذهبي لتمثل نهجاً ثابتاً لقيم اجلود 
االأمر  االإم��ارات��ي  للمجتمع  وال��ع��ط��اء 
الذي �ساهم يف ت�سنيف دولة االمارات 
العطاء  يف  ع���امل���ي���اً  االأوىل  ب���امل���راك���ز 
للمحتاجني.  امل�������س���اع���دات  وت���ق���دمي 
و اأو����س���ح م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم�����ارات 
وا�ستدامته  االإن�����س��اين  ال��ع��م��ل  ت���ويل 
اأك���رب  اإذ ت��ع��ت��رب م���ن  اأول����وي����ة ك����ربى 
اجلهات املانحة للم�ساعدات االإن�سانية 
الوزراء  اأق��ر جمل�س  واالإغ��اث��ي��ة حيث 
لدعم  تنظيمياً  اإط����اراً  ذل��ك  �سبيل  يف 
اخل���ارج���ي لدولة  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
مكاتب  اإن�������س���اء  ي��ت�����س��م��ن  االإم���������ارات 
تن�سيقية للم�ساعدات االإن�سانية �سمن 
البعثات اخلارجية للدولة يف عدد من 

الدول.

•• العني-الفجر: 

اأكد معايل زكي اأنور ن�سيبة – امل�ست�سار 
الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، 
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات- اأن 
االإن�����س��اين ي�سكل يف  زاي���د للعمل  ي��وم 
تاريخ  م�����س��ي��ئ��ة يف  ع����ام حم��ط��ة  ك���ل 
دولة االإمارات، وبات منطلقاً وع�مة 
االإن�ساين،  للعمل  التاأ�سي�س  يف  فارقة 
م��ت��ج��اوزاً احل����دود االإق��ل��ي��م��ي��ة. وقال 
اأن موؤ�س�س الدولة املغفور له-  ن�سيبة 
اآل  باإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان 
العمل  ي��ويل  ك��ان  نهيان -رحمه اهلل- 
ك��اف��ة قراراته  اه��ت��م��ام��اً يف  االإن�����س��اين 
وت��وج��ي��ه��ات��ه، ف��ه��و ���س��م��ة م���ن �سمات 
واملحبة  االإن�سانية  �سخ�سيته  تكوين 
نف�سه- جبلت  حيث  والعطاء،  للخري 
رحمه اهلل- على العمل االإن�ساين الذي 
كان يدخل الفرحة والبهجة وال�سرور 
اأي  ب��اإجن��از  ي��ق��وم  ع��ل��ى نف�سه ع��ن��دم��ا 

البي�ساء  اأياديه  وكانت  اإن�ساين،  عمل 
متتد لكل حمتاج،  واأ�ساف قائً�: "ال 
يوجد مكان يف العامل اإال وكان لل�سيخ 
مما  فيه،  اإن�سانية  وب�سمة  عمل  زاي��د 
ح�سارياً  نهجاً  االإن�ساين  العمل  جعل 
ا�سرتاتيجية  وروؤي������ة  وط��ن��ي��اً  واإرث�������اً 
التي  وال��ر���س��ي��دة،  احلكيمة  لقيادتنا 
اتخذت من ذلك ر�سالة اإن�سانية. واأ�سار 

اىل انه: "من هذا املنطلق اأ�سبح يوم 
فكراً  يج�سد  االن�����س��اين  للعمل  زاي���د 
وثقافة يف موروثنا، وموعداً الإط�ق 
امل���ب���ادرات االإن�����س��ان��ي��ة، ك��اأ���س��ل��وب حياة 
ح�ساري ومتطور، ال يفرق بني عرق 
ومعتقد اأو لون اأو جن�سية، هو باملطلق 
ر�سالة اإن�سانية عززت من دور ومكانة 
دولة االإمارات بني ال�سعوب واالأمم." 
ي��وم زايد  " عندما نقف يف  واأ���س��اف: 
ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين، اإمن����ا ن��ق��ف وقفة 
ع���ز و����س���م���وخ وك����ربي����اء، ف��ه��ي ذك���رى 
التي  والقيم،  املواقف  لرجل  م�سيئة 
ت��ع��زز احل���ب وال���وف���اء وال��ع��ط��اء، لقد 
وقفت دول��ة االإم��ارات مع العديد من 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة، يف الكثري 
دوراً  واأدت  االإن�����س��ان��ي��ة،  االأزم�����ات  م��ن 
اإطار �سعيها  بارزاً يف  ريادياً وح�سارياً 
التعاون  ق��ي��م  ن�����س��ر  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
واخل������ري واإدخ���������ال االأم�������ن واالأم�������ان 
واأو����س���ح  وال�سعادة."  واال����س���ت���ق���رار 

ا�ستذكرنا  " ك��ل��م��ا  ق����ائ����ً�:   ن�����س��ي��ب��ة 
مواقف ال�سيخ زايد جند اأنها ارتبطت 
ذلك  يج�سد  حيث  االإن�ساين،  بالعمل 
تاأدية  يف  امل�ساهمة  احل�����س��اري  النهج 
الر�سالة االإن�سانية، وتلك هي معايري 
امل�سرتك،  والعي�س  وال�سعادة  الت�سامح 
ال����ذي ي��ن��ع��م ب��ه امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����س 
دول���ة االإم������ارات،  واك���د ان��ه على ذاك 
ال��ن��ه��ج ت�����س��ري ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة يف 
والعمل  العطاء  – زاي���د-  راي��ة  حمل 
فباتت  واقتدار،  اأمانة  بكل  االإن�ساين، 
رم����زاً ت��رن��و اإل��ي��ه االأن���ظ���ار ، ف��ل��م يعد 
ي����وم زاي�����د ل��ل��ع��م��ل االإن�������س���اين جمرد 
وفكراً  تربوياً  بات منهاجاً  بل  ذك��رى، 
وطنياً متاأ�سً� يف �سخ�سية اأبناء دولة 
االآباء،  عن  االأبناء  يتوارثه  االإم���ارات، 
زايد  ال�سيخ  فكانت و�سية من و�سايا 
اخلالدة، تعرب عن االأ�سالة والريادة، 
االإن�����س��ان��ي��ة وحكمة  ث��ق��اف��ت��ن��ا  و���س��م��و 

قيادتنا."

•• اأبوظبي-الفجر:

املبارك،  وب��ال��ت��زام��ن م��ع �سهر رم�����س��ان  االإن�����س��اين،  زاي���د للعمل  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اء 
مو�سمه  اأجندة  يف  الثالثة  االفرتا�سية  ندوته  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  نظم 
ال�سوء  فيها  �سلط  وق��د  الت�سامح"  وط��ن  "االإمارات  ب��ع��ن��وان:  الثقايف2022 
ال�سيخ  وال��ب��اين  املوؤ�س�س  وج��ه��ود  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  جهود  على 
زاي��د بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ث��راه- من اأج��ل اإع���ء قيمة الت�سامح يف 
انت�سار  تو�سيع نطاق  الر�سيدة يف  القيادة  الت�سامح عليه، وجهود  واأثر  املجتمع، 
اآل علي مدير عام  هذه الف�سيلة. وعن هذه الندوة قال �سعادة عبد اهلل ماجد 
االأر�سيف واملكتبة الوطنية باالإنابة: �سهر رم�سان معروف باأنه �سهر تعظم فيه 
ف�سيلة الت�سامح ويعلو قدرها، ففيه ت�سفو النفو�س، وتتطهر القلوب من احلقد 
فاإن  القيم،  اأ�سمى  من  وقيمة  اأخ�قية،  ف�سيلة  الت�سامح  اأن  ومبا  وال�سغائن، 
االإن�سان ال ي�ستطيع اأن يعي�س با�ستقرار و�س�م داخلي من غريها، ويظل �سهر 
رم�سان الفر�سة احلقيقية لكي نغر�س بذور هذه القيمة يف نفو�س اأبنائنا، ونعزز 
الذي  االإن�سان  بها  يتمتع  وعي  حالة  فهي  جمتمعاتنا  يف  الف�سيلة  هذه  منزلة 
يتعاي�س ب�س�م ووئام مع اأخيه االإن�سان، ولذلك اخرتنا لندوة "االإمارات وطن 

الت�سامح" هذا املوعد الذي يتزامن مع اقرتاب يوم زايد للعمل االإن�ساين.

اأن الت�سامح  اإن من يتاأمل اخلريطة ال�سكانية لدولة االإم��ارات يدرك  واأ�ساف: 
وال�سلم  الت�سامح  لقيم  حا�سنة  فهي  به،  ُيحتذى  وعمً�  ُيقتدى  نهجاً  اأ�سحى 
 200 م��ن  اأك���رث  اأر���س��ه��ا  على  ت�ست�سيف  وه��ي  الثقافية؛  وال��ت��ع��ددي��ة  واالأم����ان 
واحلياة  ب��االح��رتام  اجلميع  ينعم  حيث  ال��ع��امل؛  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  جن�سية 
الكرمية، وقد كفلت قوانني الدولة لهم االحرتام وامل�ساواة، حتى �سار االنفتاح 
على االآخر واحلوار الثقايف ج�سوراً متينة تتوا�سل عربها مع العامل، وحري بنا 
اأن جنعل من الت�سامح الذي وجد بيئته املنا�سبة يف دولة االإمارات حموراً لندوة 
يف  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  واالأكادمييون  واملخت�سون  فيها اخلرباء  ي�ستعر�س 
ال�سيخ  اأراده��ا  التي  ال�سورة احل�سارية  زادت يف جمال  التي  االإم��ارات��ي  املجتمع 

زايد والقيادة الر�سيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة.
افتتحت الندوة واأدارتها الدكتورة عائ�سة باخلري م�ست�سار البحوث يف االأر�سيف 

واملكتبة الوطنية، و�سارك فيها نخبة من االأكادمييني واخلرباء واملخت�سني.
�سافع  الدكتور  مبداخلة  التفاعلية-  املن�سات  عرب  بثها  مت  -التي  الندوة  ب��داأت 
النيادي املدرب واخلبري يف تنمية املوارد الب�سرية والع�قات االأ�سرية، وقد اأكد 
فيها اأن الت�سامح لي�س له وقت وزمن حمدد، ولذلك يجب اأن يكون اأ�سلوب ومنط 
التي  والطريقة  وامل�ساملة،  االإيجابية  الذاتية  وقّيمة  الفرد  �سورة  يعك�س  حياة 
معه،  واأخ�قهم  ودينهم  بثقافتهم  يختلفون  الذين  مع  بها  ويتوا�سل  يتعامل 

يت�سامح معهم الإن�سانيتهم كب�سر، فيكون هناك قبول وجهات نظر االآخرين، واإن 
غاب الت�سامح من جمتمع فاإنه يتحول اإىل غابة.

والتقدم  والطماأنينة،  واالأم���ان  االأم��ن  واأب��رزه��ا:  الت�سامح  ثمار  النيادي  وع��دد 
العمل، والرتابط وامل��ودة واحل��ب واالح��رتام بني جميع  والرقي واالإنتاجية يف 
الرفق  ي�سودها  وط��ي��دة  اجتماعية  ع���ق��ات  ل��وج��ود  ي���وؤدي  م��ا  املجتمع،  اأف����راد 
املت�سائمة  ال�سلبية  وال��ذات  الظن  �سوء  عن  والبعد  امل�ساركة،  وحرية  والرحمة 

املحبطة، وتنمية قيم امل�ساواة والعدل ونبذ التع�سب الطائفي والعن�سري.
واأ�سار اإىل اأن الت�سامح يجب اأن يكون اأ�سلوب حياة الأن اأول امل�ستفيدين من ذلك 
معطاءه  متفائلة  اإيجابية  �سخ�سية  منه  يجعل  فالت�سامح  نف�سه،  ال�سخ�س  هو 
حمبه لذاتها ولوطنها وجمتمعها، حتى من الناحية اجل�سدية فاإنه يقوي جهاز 
املناعة لديه.  ويف مداخلتها عادت الدكتورة ماريا الهطايل رئي�س ق�سم التحقيق 
والن�سر يف جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية اإىل بدايات الت�سامح والتعاي�س 
يف دولة االإمارات، وا�ستعر�ست دور االإمارات يف تعزيز الت�سامح من خ�ل وثيقة 
االأخوة االإن�سانية؛ م�سرية اإىل اأن الت�سامح والتعاي�س هو مبداأ تعامل معه اأهل 
االإمارات و�سكانها حتى قبل االحتاد، موؤكدة اأن لوثيقة االأخوة االإن�سانية الدور 

الكبري يف تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�س.
والت�سامح" اإىل  "االإمارات  املحا�سر ح�سني اجلوهري يف مداخلته عن  وتطرق 

زيارة ال�سيخ زايد -طيب اهلل ثراه- اإىل الفاتيكان يف خم�سينيات القرن املا�سي، 
واجلماعي،  ال��ف��ردي  ال�سعيد  على  احلياة  يف  الت�سامح  اجت��اه��ات  ا�ستعر�س  ثم 

واأهمية االقتداء بال�سيخ زايد الذي غر�س بذور الت�سامح بني اأبناء االإمارات.
التي حّث  العظيمة  القيم  اأن يف مقدمة  املطوع  �سيف  ال�سيد  اأك��د  ويف مداخلته 
عليها االإ�س�م قيمة الت�سامح، واأن دولة االمارات اهتمت بهذه القيمة يف مبادئها 
الع�سر التي اعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة -حفظه 

اهلل- للخم�سني عاماً القادمة.
واأ�سار املطوع اإىل اأن الت�سامح يبداأ بالت�سامح مع الذات ومع االأقربني ومع اأفراد 
املجتمع وكذلك بني املجتمعات والدول، والت�سامح قوة مع الذات ومع االآخرين 

الأنه يعني العي�س ب�س�م مع االآخرين.
ويف ختام الندوة طرحت الدكتورة عائ�سة باخلري �سوؤالها على امل�ساركني: ما هي 

تطلعاتكم امل�ستقبلية اإىل الت�سامح؟
اأن يكون نهج ال�سيخ زايد قدوة يف جمال الت�سامح، واأن  فاأجمع امل�ساركون على 
يكون الت�سامح اأ�سلوب حياة، يغر�سه االآباء يف نفو�س االأبناء، واأن يكون للت�سامح 
مكانه يف املناهج املدر�سية، وتر�سيخ هذه القيمة العظيمة يف املوؤ�س�سات االإع�مية 
املوؤ�س�سات  ت�سجيع  باخلري  عائ�سة  الدكتورة  واقرتحت  والتعليمية.  االأكادميية 

على ا�ستحداث جائزة للت�سامح واالن�سجام يف بيئة العمل.

•• دبي -وام: 

العامة يف املجل�س الوطني  االإ�س�مية واالأوق��اف واملرافق  ال�سوؤون  انتهت جلنة 
االحتادي خ�ل اجتماعها الذي عقدته م�ساء اأم�س االول، يف مقر االأمانة العامة 
بدبي، برئا�سة �سعادة �سعيد را�سد العابدي رئي�س اللجنة، من مناق�سة مو�سوعي 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  و�سيا�سة  ل�إ�سكان،  زايد  ال�سيخ  برنامج  �سيا�سة 

بح�سور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
املن�سوري  عبدالرحمن  ناعمة  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
مقررة اللجنة لهذا االجتماع، واأحمد عبداهلل ال�سحي، وخلفان را�سد ال�سام�سي، 
الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  ال��زع��اب��ي،  حم��م��د  وك��ف��اح  ال��ع��ف��اري،  ن��خ��رية  و�سهيل 

االحتادي.
اإبراهيم  حممد  �سعادة  من  كل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  من  ح�سر  كما 

اآل  ع��ب��داهلل  يو�سف  و���س��ع��ادة  ل���إ���س��ك��ان،  زاي���د  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  املن�سوري 
يف  املهند�سني  من  وع��دد  التحتية،  البنية  م�ساريع  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  علي 
ل�إ�سكان �سمن  زايد  ال�سيخ  برنامج  �سيا�سة  اللجنة مو�سوع  وناق�ست  ال��وزارة. 
احلالية  ال�سكنية  االحتياجات  تلبية  �ساأن  يف  الربنامج  ا�سرتاتيجية   .. حم��اور 
وامل�ستقبلية للمواطنني، وا�سرتاتيجية الربنامج يف �ساأن توفري وتطوير البيئة 
ال�سكنية امل�ستدامة واملبتكرة، و�سيا�سة الربنامج ب�ساأن الدعم واال�ستقطاع املايل 
للم�ستفيدين، وجهود الربنامج يف التن�سيق مع اجلهات املعنية والقطاع اخلا�س 
والبنية  الطاقة  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع  اللجنة  ناق�ست  كما  االإ���س��ك��ان.  �ساأن  يف 
التحتية وفق حماور .. دور الوزارة ب�ساأن تنفيذ واإدارة وت�سغيل و�سيانة م�ساريع 
البنية التحتية االحتادية واملرافق العامة مبا يحقق ا�ستدامتها، و�سبكة الطرق 
املائية  والقنوات  ال�سدود  ومن�ساآت  وا�ستغ�لها،  ا�ستخدامها  وتنظيم  االحتادية 

واملباين االحتادية.

جلنة ب� »الوطني االحتادي« تنتهي من مناق�شة مو�شوعي �شيا�شة »برنامج زايد لالإ�شكان« و»وزارة الطاقة«

بالتزامن مع �سهر رم�سان ويوم زايد للعمل االإن�ساين 

االأر�شيف واملكتبة الوطنية ينظم ندوة بعنوان »االإمارات وطن الت�شامح«

•• اأبوظبي- وام: 

زايد  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ع��ايل احل��م��ي��دان  ع��ب��داهلل عبد  ق��ال �سعادة 
اأن يوم زايد للعمل االإن�ساين، منا�سبة عظيمة يف  العليا الأ�سحاب الهمم 
تاريخ دولتنا ال�ستذكار ما حققه القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيح زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه من اإجنازات على �سعيد العمل االإن�ساين. 
وقال احلميدان - يف ت�سريح مبنا�سبة "يوم زايد للعمل االإن�ساين" - : " 
زاي��د، ميثل  الكربى، مدر�سة  االإن�سانية  املدر�سة  كل من تخرج من هذه 

الذي ي�سل للجميع  و�سلوكه وطموحه وتفوقه وخريه  اأخ�قه  قدوة يف 
اإننا ن�سعر بالثقة واالأمل والتفاوؤل دوماً مب�ستقبل وطننا يف ظل �سري   ..
قيادته الر�سيدة على النهج الذي ر�سمه ال�سيخ زايد موا�سلة دربه يف ظل 
القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل مكتوم  "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  الدولة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

االأعلى للقوات امل�سلحة.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطني  املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  وك��ي��ل  ل��وت��اه  ه���ل  �سعادة ط���ارق  ق��ال 
االحتادي اإن يوم زايد للعمل االإن�ساين يربز دور االإمارات بو�سفها منوذجا رائدا 
للعمل االإن�ساين، وي�سلط ال�سوء على اإجنازاتها االإن�سانية على امل�ستويات املحلية 
واالإقليمية والعاملية ونوه اإىل اتخاذها من م�ساعدة الغري ومد يد العون للفئات 
امل�ست�سعفة اإطار عمل را�سخا نابعا من اإميانها باأن التعاون وال�سعور باالآخر هو 
اأ�سا�س النجاح والتقدم ما مكنها من اأن تتبواأ املراتب االأوىل على م�ستوى العامل 

يف العطاء واالإن�سانية".
 19 ي�سادف  االإن�ساين" ال��ذي  للعمل  زاي��د  "يوم  اإن  له  كلمة  �سعادته يف  وق��ال 

رم�سان من كل عام منا�سبة عزيزة على قلوب اأبناء دولة االإمارات، ملا حتمله من 
م�ساعر الوفاء والفخر واالعتزاز باملنجزات االإن�سانية للوالد املوؤ�س�س املغفور له 
تت�سمنه من جتديد  وملا  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
والعطاء  النبل  وقيم  مبادئ  على  القائم  النهج  تبني  اال�ستمرار يف  على  العهد 

والكرم واالإيثار وعمل اخلري".
واأ�ساف : "يحفل تاريخ دولة االإمارات بالكثري من االإجنازات االإن�سانية امل�سرفة 
والرائدة على م�ستوى العامل يف �سوء ما اأطلقته من مبادرات و م�ساريع عاملية 
اإن�سانية، وكل ذلك وفقا لروؤية يوم  القت �سدى وا�سعا و ما دعمت من ق�سايا 
الت�سامح  اأن  اأدرك���ت  التي  الر�سيدة  قيادتنا  وتوجيهات  االإن�ساين  للعمل  زاي��د 

وال�س�م واالأخوة هي اأ�سا�س تقدم وازدهار االأمم".

زكي ن�شيبة : يوم زايد للعمل االإن�شاين اأ�شبح منهاجًا »الطاقة والبنية التحتية« تطلق مبادرات خريية تزامنا مع »يوم زايد للعمل االإن�شاين«
تربويًا وفكرًا وطنيًا متاأ�شاًل يف �شخ�شية اأبناء االإمارات

طارق بن خادم : »يوم زايد للعمل االإن�شاين« اأ�شلوب حياة تتناقله االأجيال

عبد اهلل احلميدان : يوم زايد للعمل االإن�شاين منا�شبة عظيمة ال�شتذكار اإجنازات القائد املوؤ�ش�س

طارق لوتاه: االإمارات منوذج رائد للعمل االإن�شاين

حممد �شيف ال�شويدي: عطاء زايد األهم الب�شرية حب اخلري والعمل االإن�شاين
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق :رم�صان عطا ..

املبارك  ال�سهر  ه���ذا  اإط���ل��ة  "مع 
ي����ح����ل����و احل������دي������ث ع������ن ال����ف����وائ����د 
واجل�سدية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  ال���روح���ي���ة 
وقفات  هناك  ولكن  رم�سان،  ل�سيام 
���س��ح��ي��ة، وو���س��اي��ا ط��ب��ي��ة، ال ب���د اأن 
ن��ع��ريه��ا ق��ل��ي��ً� م��ن االن��ت��ب��اه ليكون 
والن�ساط  ال�سحة  اأي�سا  رم�سان  لنا 
والعطاء فهناك من يكرث من تناول 
فيلتهم  ال�سهية  واالأطباق  احللويات 
تت�سع  مم��ا  اأك���رث  ال��ل��ي��ل  طيلة  منها 
ا�سطرابا  ل��ه  ي�سبب  مم��ا  معدته  ل��ه 
ول���ق���د جعل   ، ال��ه�����س��م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
الوقود  مبثابة  ل�إن�سان  االأك���ل  اهلل 
طبيعية  بيولوجية  وحاجة  لل�سيارة 
وحفظه  االإن�سان  ج�سم  على  للبقاء 
م����ن ال���ه����ك.ول���ي�������س م��ع��ن��ى ذلك 
اأن ي��ك��ون ال��ط��ع��ام يف ح��د ذات���ه غاية 
وهدًفا نحيا من اأجله وباتت البدانة 
ع���دي���دة ت�سيب  م����رادًف����ا الأم����را�����س 
االإن�سان �سواء يف املجتمعات ال�سرقية 

اأو الغربية".
راأيها"هيام  البداية عن  وتتحدث يف 
حممد " معلمة غرفة م�سادر رعاية 

املتفوقات للرتبية اخلا�سة قائلة:
دع����وة جل�سم  ال�����س��ي��ام  اإن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
���س��ل��ي��م ،وق���ل���ب ت���ائ���ب هلل، ط���ام���ع يف 
االآن  ع��رب��ي  ب��ي��ت  يخلو  ،وال  رح��م��ت��ه 
من  وك��ث��ري  والقطائف  الكنافة  م��ن 
تتحول  والد�سم  واللحوم  احللويات 
وزي�������ادة يف  ده������ون،  اإىل  اجل�����س��م  يف 
القلب،وقد  ع���ل���ى  وع������بء  ال��������وزن، 
بطنه  ح�سو  على  منا  الكثري  اع��ت��اد 
ث��م يطفئ لهيب  ال��ط��ع��ام،  ب��اأ���س��ن��اف 
امل��ع��دة ب��زج��اج��ات امل��ي��اه ال��غ��ازي��ة اأو 
املثلجات،وقد اأكد الباحثون اأنه على 
ال��رغ��م م��ن ع��دم ال��ت��زام الكثري من 
ال�سحية  االإ�س�م  بقواعد  امل�سلمني 
يف غذاء رم�سان ، ورغم اإ�سرافهم يف 
الد�سمة  الرم�سانية  االأطباق  تناول 
رم�سان  ���س��ي��ام  ف�����اإن  واحل����ل����وي����ات، 
ال�سائمني  وزن  يف  نق�سا  ي��ح��ق  ق��د 
عدد  يف  كيلوجرامات   3-2 مب��ق��دار 

من الدرا�سات العلمية.
وت��اب��ع��ت ه���ي���ام ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ة، اإن 
ت�����ن�����اول احل����ل����وي����ات  االإف�������������راط يف 
الوزن  زي���ادة  اإيل  ي���وؤدي  والن�سويات 
نتيجة قلة احلركة خ�ل النهار مما 
ال�سعرات  اح���رتاق  �سعف  اإيل  ي���وؤدي 
احلرارية ، خا�سة اإن هذا ال�سهر يت�سم 
بكرثة الوالئم فال�سائم اإما داعيا اأو 
مدعوا ويف احلالتني ي�سعب مقاومة 
املنا�سبة ،  بهذه  تقدم  التي  االأط��ب��اق 
ك��ذل��ك ع���دم اإق���ب���ال ال��ك��ث��ريي��ن علي 
لكرثة  واخل�سراوات  الفاكهة  تناول 
رم�سان ،   ب�سهر  اخل��ا���س��ة  االأط���ب���اق 
زائدة  النتيجة كيلو جرامات  فتكون 

ي�سعب التخل�س منها بعد ذلك.
موظف  عو�س"  "اأ�سرف  وي�ستكي 
ب��ه  وتزيد  التي حلقت  البدانة  ،م��ن 

يف �سهر رم�سان قائ�:

اأ�ستهي  الطعام،فاأنا  حياتي  م�سكلة 
كل اأنواع املاأكوالت واحللويات واأعلم 
مت��ام��ا ب��ن ه���ذا خ��ط��ر ع��ل��ى ال�سحة 
ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأمنع نف�سي من 
واحللويات،وعندما  املاأكوالت  التهام 
يف  اأف��ك��ر  رم�����س��ان  �سهر  علينا  ي��ح��ل 
ا���س��ت��غ���ل ال�����س��ي��ام الإن��ق��ا���س وزين 
،ول����ك����ن ال��ع��ك�����س ه����و ال������ذي يحدث 
اأيام  يف  �سعوبة  اأج��د   : عو�س  وتابع 
ال�سيام فانا ال اأطيق منع نف�سي من 
ل�سماع  حلظة  ك��ل  ،واأت��رق��ب  الطعام 
اأجل�س  اأ�سمعه  ،وعندما  املغرب  اأذان 
على املائدة الرم�سانية واآكل الطعام 
من  تخلو  ال  وال��ت��ي  ك��ب��رية  ب�سراهة 
ومثلها  االأط��ب��اق  م��ن  اأ�سناف  �سبعة 
عادة  وهذا  والع�سائر  احللويات  من 
من  اإال  عربي  بيت  كل  يف  يحدث  ما 
:عندما  ع���و����س  وق�����ال  رب�����ي.  رح����م 
رم�سان  �سهر  نهاية  يف  وزين  اأقي�س 
اأجد زيادة تقدر ب�سبعة كيلو جرامات 
اأخ����ذ  ،وح�����اول�����ت  ع���ل���ى وزين  زي�������ادة 
الكثري  وزرت  حمية  وااأب����ع  ع��ق��اق��ري 
املتخ�س�سة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  م��ن 
هناك  لي�س  ولكن  ال���وزن  اإنقا�س  يف 
فائدة ،ف�سراهتي للطعام ال تتوقف .

ويت�ساءل) �سعيد الظاهري( :
ملاذا يتزاحم النا�س ل�سراء كل ما هو 
تزداد  وملاذا  املعدة؟  د�سم وثقيل على 
واحللويات  ال�سكريات  التهام  حمى 
اأن يتحول  األي�س غريًبا  ب� ح�ساب؟ 
واأكل  نهاري،  ن��وم  اإىل  رم�سان  �سهر 

و�سمر م�سائي؟ 

�سخ�سية  اإىل  االأ�����س����ب����اب  واأرج���������ع 
فهناك  عقليته  واخ��ت���ف  االإن�����س��ان 
الوا�سحة  احلقيقة  ي��ع��رف��ون  اأن��ا���س 
ل�سيام ال�سهر ويطبقونها على اأر�س 
ال��واق��ع وه��ن��اك ن��وع اآخ��ر م��ن الب�سر 
يعرفون احلقيقة ولكنهم يتنا�سون .

اأن  االأ���س��رة  ،على  الظاهري  واأ���س��اف 
هي  الأنها  الكاملة  امل�سوؤولية  تتحمل 
وعليها  اجلديد  الن�سء  تخرج  التي 
رم�سان  �سهر  ب��اأن  اأبنائها  توعي  اأن 
والتقرب  للعبادة  ب��ل  للطعام  لي�س 

اإىل اهلل.
يقول  ال���ن���ف�������س���ي���ة  ال���ن���اح���ي���ة  وم������ن 

االأخ�سائي النف�سي "اأ�سعد ح�سن":
اأي  خيال  يف  الف�سيل  ال�سهر  اق��رتن 
�سائم اىل املائدة الرم�سانية الغنية 
بكل ما هو لذ وطاب واحللويات التي 
ال ياأكلها اإال يف �سهر رم�سان، واأغلب 
ا�سطرابات  م���ن  ي���ع���ان���ون  ال���ب���دن���اء 
اأو  م�ساكله  حل��ل  ي��ل��ج��اأ  ف��ه��و  نف�سية 
تناول  يف  ب���االإف���راط  منها  ال���ه���روب 
االإن�سان  ي�����س��وم  وع��ن��دم��ا  ال��ط��ع��ام، 
نف�سية  م�����س��اك��ل  م���ن  ي���ع���اين  ال�����ذي 
ويتمنى  واالخ��ت��ن��اق  بال�سيق  ي�سعر 
حلظة  ك��ل  يف  امل��غ��رب  اآذان  ي�سمع  اأن 
الهموم  ه�����ذه  م����ن  ي��ت��خ��ل�����س  ح���ت���ى 
طول  ترهقه  التي  النف�سية  والعقد 
الفطور  على  وينهال  ال�سيام  ف��رتة 
ب�سراهة كبرية مما ي�سيبه بالبدانة 
بدانة  االأح��ي��ان  بع�س  يف  تكون  التي 

مفرطة ت�سبب له عقداً نف�سية.
قائ�،  حديثه  يف  ح�سن  وي�ستطرد 
اإن التاأثري النف�سي يلعب دوراً كبرياً 

الفرد  �سخ�سية  اإن  ح��ي��ث  ذل����ك،  يف 
و�سلوكاته  اجتاهاته  حتدد  التي  هي 
ال���غ���ذائ���ي���ة جت����اه م���واق���ف االإف���ط���ار 
وه���ي ال��ت��ي حت���دد االن���دم���اج ب�سكل 
االأطعمة  ل��ت��ن��اول  �سلبي  اأو  اإي��ج��اب��ي 
للفرد  املقدمة  املحاذير  مراعاة  دون 
اأم��ام هذه االأغذية قد  من الطبيب، 
يتخلى الفرد عن التفكري العقلي اأو 
املنطقي عند تناول هذه االأنواع حيث 
وجد اأن هناك ارتباطاً بني تناول نوع 
العقلية  وال�سحة  ال��غ��ذاء  من  معني 
مع  نتعامل  اأن  علينا  ل��ل��ف��رد،ول��ه��ذا 
اإف����ط����ارن����ا ب��ح��ك��م��ة وع���ق���ل ح���ت���ى ال 
ن�ستطيع  ال  وتخمة  باأمرا�س  ن�ساب 

التخل�س منها.
فيتحدث  الدينية  الناحية  م��ن  اأم��ا 
اأمني(اأ�ستاذ  الرحمن  الدكتور)عبد 
بق�سم اأ�سول الفقه االإ�س�مي قائ� 

:
تلك  ُت�ْسِرُفواْ(  َواَل  َوا���ْس��َرُب��واْ  )وُك��ُل��واْ 
ك��ت��اب اهلل، ج��م��ع��ت علم  اآي����ة يف  ه���ي 
الغذاء كله يف ث�ث كلمات،فاإذا جاء 
بهذه  ال�سائم  والتزم  رم�سان،  �سهر 
الدهون  االإف���راط يف  االآي���ة، وجتنب 
واحللويات واالأطعمة الثقيلة، وخرج 
نق�س  وق��د  رم�����س��ان،  �سهر  نهاية  يف 
الدهون،  وان��خ��ف�����س��ت  ق��ل��ي���،  وزن����ه 
وال�سعادة،  ال�����س��ح��ة  غ��اي��ة  يف  ي��ك��ون 
وبذلك يجد يف رم�سان وقاية لقلبه، 

وارتياحا يف ج�سده.
عاقل  على  يخفى  ال   ، اأم���ني  وي��زي��د 
وامل�����س��ارب من  امل��اآك��ل  للتو�سع يف  م��ا 
عواقب وخيمة على دين املرء ودنياه 

زي�������ادة ع���ل���ى م����ا م�������س���ى؛ ف���ه���و مما 
ي��ورث ال��ب���دة، وي��ع��وق ع��ن التفكري 
للك�سل،  م����دع����اة  وه�����و  ال�����س��ح��ي��ح، 
�سبب  وه��و  القلب،  لق�سوة  وم��وج��ب 
ال�سر،  ن��وازع  البدن، وحتريك  ملر�س 

وت�سلط ال�سيطان. 
رحمه  تيمية  ابن  االإ�س�م  �سيخ  قال 
اأن���ه  ال��ن��ب��ي  ث��ب��ت ع���ن  " وق����د  اهلل: 
" اإن ال�سيطان يجري من ابن  قال: 
الدم  اأن  ري��ب  الدم" وال  اآدم جم��رى 
وال�سراب،ولهذا  الطعام  م��ن  يتولد 
جماري  ات�����س��ع��ت  ���س��رب  اأو  اأك����ل  اإذا 
ف�سيقوا  قيل،"  ول��ه��ذا  ال�����س��ي��ط��ان، 
جماريه باجلوع " واإذا �ساقت انبعثت 
القلوب اإىل فعل اخلريات التي تفتح 
بها اأبواب اجلنة، واإىل ترك املنكرات 
اأب��واب النار، و�سفدت  التي تفتح بها 
ال�سياطني، ف�سعفت قوتهم وعملهم 
ب��ت�����س��ف��ي��ده��م، ف��ل��م ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا اأن 
���س��ه��ر رم�����س��ان م���ا كانوا  ي��ف��ع��ل��وا يف 

يفعلونه يف غريه. 
ك����ان ر�سول  ف��ق��د  اأم������ني،  وي�����س��ي��ف 
يعجل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  اهلل- 
فطره على مترات اأو ماء، ثم يعجل 
اإكمال  على  ويقدمها  املغرب،  �س�ة 
نبوية  حكمة  ذلك  اإفطاره،ويف  طعام 
واملاء  التمر  رائعة، فتناول �سيء من 
وخ�ل  حقيقيا،  تنبيها  املعدة  ينبه 
فرتة ال�س�ة تقوم املعدة بامت�سا�س 
ال�سعور  ويزول  واملاء،  ال�سكرية  املادة 
بالعط�س واجلوع، ويعود ال�سائم بعد 
ال�س�ة اإىل اإكمال اإفطاره، وقد زال 
عنه ال�سعور بالنهم،ومن املعروف اأن 

تناول كميات كبرية من الطعام دفعة 
واحدة وب�سرعة قد يوؤدي اإىل انتفاخ 
م��ع��وي وع�سر  امل��ع��دة وح���دوث تلبك 
قائ�،  حديثه  اأم��ني  وينهي  ه�سم. 
بعد  ال��ن��وم  اإىل  ي��ل��ج��اأ  ال��ن��ا���س  بع�س 
ال��ن��وم بعد  ف��اإن  االإف��ط��ار واحلقيقة، 
تناول وجبة طعام كبرية ود�سمة قد 
يزيد من خمول االإن�سان وك�سله،وال 
ب���اأ����س م���ن اال����س���رتخ���اء ق��ل��ي��� بعد 
الن�سيحة  ال���ط���ع���ام،وت���ظ���ل  ت���ن���اول 
الذهبية لهوؤالء النا�س هي : �سرورة 
االع����ت����دال يف ت���ن���اول ط��ع��ام��ه��م، ثم 
والرتاويح،  الع�ساء  ل�س�ة  النهو�س 

فهي ت�ساعد على ه�سم الطعام.
الدكتور  ال��راأي الطبي  يتحدث  اأم��ا 
ا�ست�ساري  الفخراين"  "اأ�سرف 
اأم������را�������س ال���ب���اط���ن���ة وال����ق����ل����ب عن 
للمائدة  امل���وروث���ة  ال���ع���ادات  يف  راأي����ه 
البدانة  ي��ق��ول:  ح��ي��ث  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
م��ر���س خ��ط��ري وم���زم���ن ي���وؤث���ر على 
ومبختلف  اجلن�سني  من  االأ�سخا�س 
الفئات العمرية، و�سل يف ا�ستفحاله 
اأرجاء  يف  باخلطر  ت��ن��ذر  ح���دود  اإىل 
العامل مبا فيه االإمارات، حيث تبني 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ت��ق��دي��رات 
بالوزن  امل�سابني  ع��دد   ن�سبة  و�سول 
%60من  اإىل  ال���دول���ة   يف  ال���زائ���د 
تعداد ال�سكان، فمثً� يعاين املر�سى 
الو�سطية  ال�سمنة  مبر�س  امل�سابون 
الدهون حول  جتمع  من  "الكر�س" 
اأح�ساء البطن، حيث اأن هذه الدهون 
اإىل االإ�سابة  ت��وؤدي  وقد  خطرة جداً 
تقليل  اأن  ك��م��ا  ال��ق��ل��ب��ي��ة،  ب��اجل��ل��ط��ة 

الوزن مبقدار 5 - %10 يقلل من 
هذه الدهون بن�سبة 30%.

االإكثار من  باأن  الفخراين،  وي�سيف 
ي�سبب  الن�سوية  وامل����واد  ال�����س��ك��ري��ات 
ع�����ادة ال�����س��م��ن��ة وم����ا ي�����س��اح��ب��ه��ا من 
باأن  جميعا  نعلم  ا���س��ط��راب،ون��ح��ن 
ب���ه مائدة  م���ق���رتن  ���س��ه��ر رم�������س���ان 
مت���ت���ل���ئ ب����االأط����ع����م����ة واحل����ل����وي����ات 
وال��ع�����س��ائ��ر ب�����س��ت��ى اأن���واع���ه���ا وه���ذا 
م��ف��ه��وم خ��ط��اأ ت��وارث��ن��اه م��ن��ذ القدم 
، وق���د اأث��ب��ت��ت ج��م��ي��ع درا����س���ات علم 
التغذية اأن لل�سكريات اأثرا يف ت�سلب 
التهام  يف  ف�����االإف�����راط  ال�������س���راي���ني، 
احللويات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال�����س��ك��ري��ات 
ال�سحية  امل�ساكل  العديد من  ي�سبب 
ال�سيام  يف حني ال يحتاج اجل�سم يف 
والقليل  وال��ل��ح��وم  للخ�سراوات  اإال 
م���ن ال��ن�����س��وي��ات خ�����ل ال���ف���رتة ما 
حوايل  وهي  وال�سحور  االإفطار  بني 

ثماين �ساعات.
احلدود  مراعاة  �سرورة  على  ويوؤكد 
امل��ع��ق��ول��ة يف م��ائ��دة االإف���ط���ار وعدم 
املبالغة يف الطعام، حيث اإن امل�سرفني 
يف وقت االإفطار معر�سون ل�إ�سابة 
ب��ال��دوار احل��رك��ي )ال��دوخ��ة( خا�سة 
اإذ  رم�������س���ان،  م���ن  االأوىل  االأي������ام  يف 
اإىل  اجل�سم  ي��دف��ع  الكثري  االأك���ل  اأن 
زي����ادة ات�����س��اع االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف 
ال��ه�����س��م��ي وت��وج��ي��ه ن�ساط  اجل���ه���از 
ال��دورة الدموية اإىل هذا اجلزء من 
الدورة  ن�ساط  يقل  ح��ني  يف  اجل�سم 
يف بقية اأج�سام اجل�سم ،لذلك ي�ساب 
للغثيان  والقابلية  بال�سداع  ال�سائم 
يف  االإف����راط  فنتيجة  االإف���ط���ار،  بعد 
ي�سبح  االإفطار،  اأثناء  الطعام  تناول 
اجل�سم يف حالة خمول �سديد وانهيار 
الوظيفية  لكون احلالة  وهذا يرجع 
النقي�س  م��ن  ف��ج��اأة  تنتقل  للج�سم 
ارتباكا  ي��ح��دث  مم���ا  ال��ن��ق��ي�����س  اإىل 
اإنتاج  ويف  اخل��ل��ي��ة  متثيل  عملية  يف 

الطاقة. 

�سياد(،  )بـــول  الــدكــتــور  وقـــال 
امل�ست�سفى  يف  عـــــام  جــــــراح 

االأمريكي- دبي:
بالطبع يف �سهر رم�سان يكرث امل�سلم 
التي  وال�سكريات  الطعام  تناول  من 
تعترب خطر كبري على �سحة االن�سان 
تق�سر  التي  البدانة  اىل  ت���وؤدي  مم��ا 

العمر وتزيد من التعقيدات ال�سحية 
،و حتدد عادة با�ستخدام موؤ�سر كتلة 
الطول  ن�سبة  وه���و   BMI اجل�����س��م 
نا�سئ  معقد  مر�س  ه��ي  ال���وزن،  اإىل 
عن جمموعة من العوامل املرتبطة 
والبيئة/منط  ال��وراث��ي��ة  ب��اجل��ي��ن��ات 
وهناك  النف�سية،  واحل��ال��ة  املعي�سة 
م�سكلة  ملعاجلة  الطرق  من  العديد 
البدانة مثل احلمية وتعديل اأ�سلوب 
االإح�ساءات  اأظ���ه���رت  ل��ك��ن  احل���ي���اة، 
 6-3( النا�س  م��ن  �سئيلة  ن�سبة  اأن 
على  حتافظ  اأن  ا�ستطاعت  ب��امل��ائ��ة( 
ما فقد من الوزن الزائد بعد حمية 
ا�ستمرت من 4 اإىل 5 �سنوات، اأثبتت 
اجلراحة على مدى 25 �سنة املا�سية 
اأنها الطريقة االأكرث فعالية يف ع�ج 
،حيث  امل�ستفحلة  وال��ب��دان��ة  البدانة 
توؤدي البدانة امل�ستفحلة اإىل م�ساكل 

�سحية اأخرى خطرية.
امل��ع��دة( من  ���س��ي��اد، )رب���ط  وي�سيف 
العمليات اجلراحية املتوفرة واأكرثها 
اإج���راءاً، وفيها يقوم اجل��راح بتثبيت 
رباط حول اجلزء االأعلى من املعدة 
يعمل  فوقها،  �سغري  جيب  لت�سكيل 
املتناولة،  الطعام  تقلي�س كمية  على 
باأ�سلوب  العملية  اإج���راء  االآن  ميكن 
البطن،  ج������وف  ت���ن���ظ���ري  ج�����راح�����ة 
ب��ع��م��ل �سقوق  ي���ق���وم اجل������راح  ح��ي��ث 
ال��ب��ط��ن يدخل  ل��ل��غ��اي��ة يف  ���س��غ��رية 
اأدوات  بوا�سطة  الرباط  خ�لها  من 
)منظار  ك��ام��ريا  ومب�����س��اع��دة  دقيقة 
جراحي(، اإ�سافة اإىل م�سخة تو�سع 
حت���ت اجل���ل���د م��ب��ا���س��رة ت��ع��م��ل على 

�سبط م�ستوى �سد الرباط. 
دواء  لها  لي�س  ال��ب��دان��ة  �سياد  واأك���د 
وه���ي ح��ال��ة ت���دوم ال��ع��م��ر ك��ل��ه ويلزم 
تاأتي  للحمية.  برامج  اإتباع  ع�جها 
ع��م��ل��ي��ة ال���رب���اط امل���ع���دي ك��ج��زء من 
امل�ساقات نحو  اأ�سلوب �سامل ومتعدد 
الع�ج، وي�سمل توفري دعم دائم من 
نف�ساين  وطبيب  اأغذية  طبيب  قبل 
للع�ج  املري�س  اإع��داد  على  يعم�ن 

طوال العمر. 
ي�����س��رح ذل���ك ال��دك��ت��ور ���س��ي��اد بقوله 
يحتاج املري�س اإىل املوؤازرة قبل وبعد 
منا�سبة  ت��ك��ون  ال  ق��د  ال��ت��ي  العملية 
للجميع، وينتهي اإىل اأن الع�ج ناجح 
اإذا التزم املري�س التزاماً تاماً وتعاون 

مع فريق الدعم. 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  �سمو  ح��رم  ال�سويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  اأك��دت 
"خولة  طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني رئي�سة موؤ�س�سة 
�سعب  فيها  يلتف  منا�سبة  االإن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  " اأن  والثقافة  للفن 
االإم��ارات حول قيادته احلكيمة للتعبري عن م�ساعر الفخر باالإرث اخلالد 
للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان "طيب اهلل ثراه" والوفاء مل�سريته غري 
امل�سبوقة يف العطاء االإن�ساين وفر�سة لتجديد العهد مبوا�سلة جهودنا يف 
"زايد اخلري" وعمً� بتوجيهات قيادتنا  العمل االإن�ساين �سرياً على خطى 
الر�سيدة التي حملت راية العمل االإن�ساين حمققة يف ذلك اإجنازات حملية 

ودولية.

وقالت �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي اإن املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان" طّيب اهلل ثراه " �سيبقى رمزاً للعمل االإن�ساين 
وقدوة ل�أمم والدول وعطاء متدفقا للعمل اخلريي لنا ول�أجيال املقبلة 
مبادرات  من  البي�ساء  اأي��ادي��ه  قدمته  مبا  العامل  دول  كافة  �سهدت  اأن  بعد 
البعد  وث��واب��ت عمقت  اأ���س�����س  م��ن  االإن�����س��ان��ي��ة جمعاء ومب��ا و�سعه  خل��دم��ة 
باعتبارها عنوانا  االإم��ارات ور�سخت �سورتها يف اخل��ارج  دول��ة  االإن�ساين يف 

للعطاء االإن�ساين .
ب�سماٍت  يخلد  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  االإم���ارات  دول��ة  احتفاء  اأن  واأ�سافت 
اليد  �سنعتها  التي  واالإن�سانية  اخلريية  امل��ب��ادرات  يف  االأث��ر،  باقية  اإن�سانية 
احلانية ال�سخية للمغفور له القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

العامل. ربوع  خمتلف  اإىل  االإن�ساين  عطاوؤه  امتد  ثراه" الذي  اهلل  "طيب 

االإفطار  جتاه  الغذائية  �سلوكياته  حتدد  التي  هي  الفرد  �سخ�سية  ح�سن:  • اأ�سعد 
جل�سده ون�ساط  و�سحة   ، لقلبه  وقاية  طعامه  امل�سلم  تخفيف  اأمني:  الرحمن  • عبد 

حممد: ال�سائم اإما داع اأو مدعو ويف احلالتني ي�سعب مقاومة االأطباق  • هيام 
املغرب اأذان  �سماع  ،واأترقب  الطعام  من  نف�سي  منع  اأطيق  ال  عو�س:  • اأ�سرف 

م�سائي • و�سمر  واأكل  نهاري،  نوم  اإىل  رم�سان  يتحول  اأن  غريًبا  األي�س  الظاهري:  • �سعيد 
ال�سحية امل�ساكل  من  العديد  ي�سبب  احللويات  تناول  يف  االإفراط  الفخراين:  • اأ�سرف 
احلياة اأ�سلوب  وتعديل  احلمية  مثل  البدانة  م�سكلة  ملعاجلة  طرق  هناك  �سياد:  • بول 

خولة ال�شويدي: القائد املوؤ�ش�س �شيبقى رمزا للعمل االإن�شاين

»عادات �سيئة يف �سهر رم�سان«

االأطباء يحذرون من اأمرا�س ال�شمنة وال�شكريات العدو االأكرب لالإن�شان 

•• اأبوظبي-وام: 

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
اأعلنت الوزارة اإجراء 272،856 فح�سا جديدا خ�ل ال�ساعات ال� 
املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث   24

تقنيات الفح�س الطبي.
   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
229 حالة اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

جميعها  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وبذلك  ال���زم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

حالة. جمموع احلاالت امل�سجلة 895،892 
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
خ�ل ال�ساعات ال�24 املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،302
فيما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 408 حاالت جديدة مل�سابني بفريو�س 
الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها  ك��ورون��ا 
جمموع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى  دخ��ول��ه��ا  منذ  ال���زم��ة  ال�سحية 

حاالت ال�سفاء 878،056 حالة.

»ال�شحة« جتري 272,856 فح�شا وتك�شف عن 229 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و408 حاالت �شفاء 

•• دبي-الفجر:

يف  وال�سعادة  االإيجابية  قيم  تنمية  يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  من  انط�قا 
املجتمع، وتر�سيخا لقيم العطاء وال�سعادة التي غر�سها الوالد ال�سيخ زايد 
العامة  الهيئة  بن �سلطان - طيب اهلل ثراه- يف املجتمع االإماراتي، نظمت 
" يف  زاي���د  " و�سية  املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا  واالأوق����اف  االإ���س���م��ي��ة  لل�سوؤون 
جمل�س الرا�سدية باإمارة دبي وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع، حيث 
قام وفد من الهيئة بزيارة لكبار املواطنني يف املجل�س وال�س�م عليهم مثمنا 

جهودهم ودورهم اال�سري واملجتمعي والوطني.
وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار الربنامج الرم�ساين الأ�سحاب الف�سيلة العلماء 

رم�سان  �سهر  يف  اهلل-  حفظه   - ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��وف 
املجتمعية  ومبادراتها  ال�سنوي  الهيئة  برنامج  و�سمن  العام،  هذه  املبارك 
واأ�سحاب  املواطنني  زي��ارات ملجموعة من كبار  ت�ستهدف منها تنظيم  التي 
الهمم واملر�سى والتوا�سل معهم يف اإطار اأ�سري يعك�س قيم ديننا االإ�س�مي 
وعاداتنا االأ�سيلة يف التوا�سل والتكافل وربط الن�سيج االجتماعي وبث روح 

االأمل والتفاوؤل وال�سعادة.
وقد تخللت الفعالية عدد من الفقرات املواكبة لنفحات هذا ال�سهر املبارك 
، ويف اخلتام قامت الهيئة بتكرمي كبار املواطنني وتقدمي الهدايا الرمزية 
الر�سيدة  قيادتنا  ج��ه��ود  ومثمنة   ، والعافية  ال�سحة  لهم  متمنية   ، لهم 

واهتمامها بهذه ال�سريحة املهمة يف املجتمع.

»ال�شوؤون االإ�شالمية« : زيارة كبار املواطنني يف جمل�س الرا�شدية بدبي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ال�سرعي  االإم��ارات ل�إفتاء  رئي�س جمل�س  بيه  بن  ال�سيخ عبداهلل  افتتح معايل 
رئي�س املجل�س العلمي االأعلى جلامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية، الندوة 
واالأ�سولية" التي نظمتها اجلامعة مب�ساركة  الفقهية  امللكة  " تكوين  الدولية 
نخبة من العلماء والباحثني واملفكرين املهتمني بالدرا�سات والبحوث الفقهية 

من داخل الدولة وخارجها.
اليوم يف ظ�ل  " جنتمع   : ابن بيه  ويف كلمته خ�ل اجلل�سة االفتتاحية، قال 
جامعتنا العتيدة ويف رحاب �سهر رم�سان املبارك، ويف �سياق ندوة علمية ي�سرين 
يف جل�ستها االفتتاحية ، اأن اأرحب بكم راجيا الأعمالها التوفيق والنجاح، وجنتمع 
يف هذه الندوة لنتدار�س ونتذاكر حول مو�سوع تكوين امللكة الفقهية، واإن هذا 

املو�سوع ملن اأوىل ما ت�سرف له عناية املربني وتن�سرف اإليه همة الباحثني".
اأن  اجلامعة  مدير  الظاهري،  اليبهوين  خالد  الدكتور  �سعادة  اأك��د  جهته  من 

الندوة تهدف اإىل حترير امل�سطلحات واملفاهيم والقواعد الفقهية واالأ�سولية 
وبيان جماالت عملها، والتطلع اإىل الكليات واالط�ع على اجلزئيات التي يفزع 
اإليها الناظر يف النوازل الفقهية، اإىل جانب الوقوف على اخل�ف الفقهي وطرق 
املختلفة من  االأحكام  الوقت، واال�ستفادة من  واأهميته يف تعيني واجب  تدبريه 
م�سادر الرتاث ملعاجلة نوازل فقهية واقعية وق�سايا فكرية معا�سرة، اإ�سافة اإىل 

النظر يف منهجية معاجلة الق�سايا الفقهية احلديثة ت�سورا وتكييفا وتنزي�.
وقال اإن خمرجات الندوة �ستكون اإ�سافة حقيقية للدرا�سات والبحوث واالجتهاد 
يف املجاالت الفقهية واالأ�سولية، حيث تناولت اأوراق العمل التي قدمها نخبة من 

العلماء والباحثني جوانب مهمة يف هذا املجال احليوي واملهم.
وناق�ست الندوة على مدار يومني عددا من املحاور، تناولت املفاهيم وامل�سطلحات 
ال�سريعة  الفقهية واالأ�سولية، وفقه اخل�ف ومقا�سد  امللكة  واأثرها يف تكوين 
ودورهما يف تقوية امللكة االجتهادية، والنقد الفقهي واالأ�سويل واأثره يف متتني 
امللكة االجتهادية، واملتون وال�سروح الفقهية واالأ�سولية ودورها يف ت�سكيل امللكة 

الفقهية، وتناول املحور االأخري النوازل واآليات �سناعة الفتوى املعا�سرة.
وت�سمن برنامج الندوة خم�سة حماور رئي�سة، حيث تناول املحور االأول املفاهيم 
وت�سمن  الفقهية،  امللكية  تكوين  يف  واأثرها  واالأ�سولية  الفقهية  وامل�سطلحات 
هذا املحور ا�ستعرا�س 4 اأوراق عمل، منها ورقة "القواعد الفقهية واالأ�سولية 
التمييز بني  "�سوابط  بعنوان  اأخرى  الفقهية"، وورقة  امللكة  واأثرها يف تكوين 
 " الثالثة  الورقة  وتناولت  اأعمالها"،  وجم��االت  واالأ�سولية  الفقهية  القواعد 
دالالت االألفاظ واأهميتها يف مناء امللكة الفقهية"، اإىل جانب ورقة اأخرى بعنون 
واالأ�سولية"  الفقهية  امللكة  متتني  يف  ودوره  ال�سرعية  امل�سطلحات  �سبط   "

الدكتور حممد املحجوب بن بيه.
وجاء املحور الثاين للندوة بعنوان " اخل�ف الفقهي واأهميته يف تر�سيخ امللكة 
" كتب اخل�ف العايل، ق�سايا ومناذج"،  العلمية" وت�سمن ورقة عمل بعنوان 
وورقة " امللكة املقا�سدية ودورها يف �سبط اال�ستنباط"، اإىل جانب ورقة اأخرى 

بعنوان " ق�سايا اللغة واأثرها يف اخل�ف الفقهي".

امللكة  متتني  يف  واأث���ره  واالأ���س��ويل  الفقهي  " النقد  ب��ع��وان  الثالث  امل��ح��ور  ويف 
االجتهاد"  تقريب  يف  ودوره  الفقهي  " التكييف  ورق��ة  تقدمي  مت  االجتهادية"، 
للندوة  الرابع  املحور  اأما  .. ق�سايا ومثل"،  واالأ�سويل  الفقهي  " النقد  وورق��ة 
فجاء حتت عنوان " املتون وال�سروح الفقهية واالأ�سولية ودورها يف ت�سكيل امللكة 
اآيات  " كتب  اأوراق العمل ت�سمنت  الفقهية" وا�ستمل هذا املحور على عدد من 
املالكي  الفقه  " متون  الفقهية" و  امللكة  واأهميتها يف تطوير  واأحاديث االأحكام 
امللكة  بناء  ودوره��ا يف  االأ�سولية  "امل�سادر  الفقهية" و  امللكية  تكوين  واأثرها يف 
قواعد   .. واال�سولية  الفقهية  املتون  تدري�س  "منهجية  جانب  اإىل  الفقهية" 

و�سوابط".
" ال��ن��وازل واآل��ي��ات �سبط و�سناعة  امل��ح��ور اخلام�س للندوة حت��ت ع��ن��وان  وج��اء 
النوازل  ال��ف��ت��وى يف  " منهج  ب��ع��ن��وان  املعا�سرة" ق��دم��ت خ���ل��ه ورق���ة  ال��ف��ت��وى 
اأخرية  النوازيل" وورق��ة  ال��رتاث  يف  الفتوى  �سناعة  وورقة" معامل  الفقهية، 

بعنوان " الفتوى املعا�سرة منهاج و�سوابط".

•• اأبوظبي-وام:

زايد  "يوم  مع  بالتزامن  اأبوظبي،  يف  رقم" اخل��ريي  "اأنبل  م��زاد  اليوم  ينطلق 
للعمل االإن�ساين"، لدعم جهود مبادرة "املليار وجبة" االأكرب يف املنطقة، مبزايدة 
اأهل اخلري ورواد العمل االإن�ساين على 15 رقماً مميزاً للوحات املركبات الفردية 
كامً�  ريعها  �سيعود  التي  املميزة،  املتحرك  الهاتف  واأرق��ام  والث�ثية  والثنائية 

لتوفري الدعم الغذائي للمحتاجني يف 50 دولة.
اأبريل   20 ي��وم االأرب��ع��اء  ال��ذي يقام م�ساء  "اأنبل رقم" اخل��ريي  ويعر�س م��زاد 
2022 يف فندق ق�سر االإمارات يف اأبوظبي، خم�سة اأرقام مميزة ح�سرية للوحات 
املركبات ال�سادرة يف اأبوظبي وهي الرقم الفردي "اأبوظبي 2" من الفئة الثانية، 
واالأرقام الثنائية "اأبوظبي 11" من الفئة الثانية، و"اأبوظبي 20" من الفئة 
 "999 "اأبوظبي  الث�ثي  والرقم  االأوىل،  الفئة  99" من  الثانية، و"اأبوظبي 

من الفئة الثانية.

العمل  رواد  م��زاي��دة  اأبوظبي  يف  رقم" اخلريية  "اأنبل  م��زاد  اأم�سية  ت�سهد  كما 
اخل���ريي واالإن�����س��اين يف اأب��وظ��ب��ي وال���دول���ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اأرق����ام الهاتف 
االأرق�����ام  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م  "ات�ساالت" و"دو"،  م���ن  ك���ل  م���ن  امل��م��ي��زة  امل��ت��ح��رك 
اأرقام  خم�سة  اأبوظبي  رقم" يف  "اأنبل  م��زاد  "ات�ساالت" يف  من  املقدمة  املا�سية 
 ،0542422222  ،0542244444  ،0547444444 ه��ي  ح�سرية 
0547799999، 0567777722، فيما تقدم "دو" يف مزاد "اأنبل رقم" 
 ،0586666662  ،0589999996 هي  مميزة  اأرق��ام  خم�سة  اأبوظبي  يف 

.0586222222،  0582444444،  0581111114

- يوم ا�ستثنائي للعمل اخلريي.
وع�سية "يوم زايد للعمل االإن�ساين"، الذي يحتفي به جمتمع االإمارات يوم 19 
القيا�سية يف  للتربعات وامل�ساهمات  �سنوياً  رم�سان من كل عام، وي�سكل مو�سماً 
يتم تنظيم  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا،  داخ��ل  واالإن�����س��اين واالجتماعي  العمل اخل��ريي 

وجبة"  "املليار  حملة  قبل  من  اأبوظبي  يف  رقم" اخل��ريي  "اأنبل  م��زاد  فعالية 
بالتعاون مع "االإمارات للمزادات" وبدعم من �سرطة اأبوظبي و�سركة االإمارات 

ل�ت�ساالت املتكاملة /دو/ و�سركة "ات�ساالت االإمارات".
اأبوظبي وفعاليات يوم زايد  "اأنبل رقم" اخلريي يف  وي�سكل التزامن بني مزاد 
العمل  لرواد  واالإن�سانية  اخلريية  امل�ساهمات  مل�ساعفة  فر�سة  االإن�ساين  للعمل 
ال��دول الرائدة  ملكانة االإم��ارات يف ري��ادة  اأبوظبي والدولة، تر�سيخاً  اخلريي يف 
اإن�سانية هادفة وو�سائل تربع  اإغاثة املحتاجني وم�ساندة امللهوفني مببادرات  يف 

وم�ساهمة مبتكرة.

- مزايدة لفعل اخلري.
"املليار وجبة"  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي ج��ه��ود  "اأنبل رقم" اخل���ريي يف  م���زاد  وي��دع��م 
املحتاجني  العاملية" الإغاثة  اآل مكتوم  را�سد  "مبادرات حممد بن  التي تنظمها 
والفقراء يف 50 دولة حول العامل، وذلك بر�سد ريعه لتوفري املعونات الغذائية 

املبا�سرة يف املجتمعات االأقل حظاً.
انعدام  يعانون  ملن  اأم��ان غذائي  �سبكة  "اأنبل رقم" يف توفري  م��زاد  ريع  وي�سهم 
والنازحني  وال�جئني  االأطفال  من  ال�سعيفة  الفئات  وخا�سة  الغذائي  االأم��ن 
اإن�سان حياتهم  األف   25 واملت�سررين من االأزم��ات والكوارث، وذلك فيما يفقد 

يومياً الأ�سباب متعلقة باجلوع و�سوء التغذية؛ 10 اآالف منهم من االأطفال.

- ا�ستمرار وتو�سع.
يف  ن�سخته  جناح  من  اأيام  اأربعة  بعد  اأبوظبي  ويتم تنظيم مزاد "اأنبل رقم" يف 
دبي بجمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة "املليار وجبة"، وت�سجيلها بيع ثالث 
اأغلى رقم مركبة يف العامل بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 ال�سادر 
يف دبي، وت�سجيل رقم الهاتف املتحرك املا�سي من ات�ساالت 0549999999 
5 م�يني درهم �ستذهب لتوفري وجبات غذائية للمحتاجني  بلغ  قيا�سياً  ريعاً 

�سمن مبادرة "املليار وجبة" �سمن التزامها االإن�ساين من االإمارات اإىل العامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  ي��ح��ت��ف��ى 
للعمل  زاي���د  ب������"يوم  واال���س��ت�����س��ارات 
االإن�ساين"، ُم�ستذكراً م�سريًة اإن�سانية 
عاملية للقائد املوؤ�س�س لدولة االإمارات 
يف  م�سيه  وم��وؤك��داً  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ع��م��ل��ه ل��ن�����س��ر امل��ع��رف��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
حتمل  والتي  ال���وازن،  العلمي  البحث 
ق���ي���م اخل�����ري وال���ت�������س���ام���ح م����ن اأج����ل 
ت�������س���وده روح االأخ�������وة واالأم�����ن  ع����امل 

واال�ستقرار.

زاي���د  "يوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ت�����س��ري��ح  ويف 
ي�سادف  ال�����ذي  االإن�ساين"  ل��ل��ع��م��ل 
م��ن ك��ل ع���ام، اأكد  رم�����س��ان  م��ن   19
العلي  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
"اأن هذا اليوم  للبحوث واال�ست�سارات 
العطاء،  قيم  لن�سر  عاملية  دعوة  ميثل 
وامل��ح��ب��ة وال��ت�����س��ام��ح، وت��ر���س��ي��خ هذه 
االإن�سانية،  االأخ��وة  تعزز  التي  املعاين 
متطرف،  فكر  كل  اأم��ام  الباب  وُتغلق 
الكراهية  م�ساعر  ك��ل  ع��ل��ى  وَت��ق�����س��ي 
وال��ع��ن��ف. ك��م��ا حت��ث ع��ل��ى ال��ع��م��ل من 

اأجل خري االإن�سان و�سعادته".
زايد،  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  اإن  وقال 
رائدة  اأوج��د مدر�سة  ث��راه،  طيب اهلل 
يف العمل االإن�ساين تنطلق من فل�سفة 
عميقة توؤمن بوحدة امل�سري االإن�ساين 
عن  بعيداً  ال�سعوب  جت��اه  وامل�سوؤولية 
اأو  ع��رق��ي��ة  اأو  �سيا�سية  اع��ت��ب��ارات  اأي 
دينية، م�سرياً اإىل اأن يوم "زايد للعمل 
للتوقف  �سنوية  فر�سة   ،" االإن�����س��اين 
وا�ستذكار الدرو�س والعرب من القائد 
اهلل،  رح��م��ه  اخلري"  "زايد  امل��وؤ���س�����س 
وي�سعى  يعمل  من  لكل  �سبيَ�  لتكون 

من اأجل اإ�سعاد االإن�سان اأينما كان. 
اأن دول���ة  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
بروؤيتها  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
العاملية متتلك جتربة فريدة يف جمال 
العمل االإن�ساين قائمة على ا�ستمرارية 
ال��ت��اأث��ري، وذل���ك م��ن خ���ل ا�ستبدال 
بتنفيذ  ال��ن��م��ط��ي��ة  االإغ���اث���ة  ع��م��ل��ي��ات 
م�سلحة  يف  ت�سّب  تنموية  م�سروعات 
�سعوب الدول امل�ستفيدة ك�سق الطرق، 
وبناء حمطات الكهرباء، وحفر االآبار، 
وبناء امل�ساكن وامل�ست�سفيات االأمر الذي 
اأدى اإىل حت�سني الظروف املعي�سية يف 

املوارد  وا�ستدامة  امل�ستهدفة،  ال���دول 
االأ�سا�سية. 

ويف �سياق مت�سل بني الدكتور عبداهلل 
االإط���ار تربز  ه��ذا  اأن يف  العلي كذلك 
امل�����س��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ل�����إم����ارات يف 
واأفريقيا  اآ����س���ي���ا  دول  م���ن  ال���ع���دي���د 
�سنعت  اإذ  ال����ع����امل،  دول  وخم���ت���ل���ف 
االإمارات فارقاً عظيماً يف جمال العمل 
االإن�ساين االأمر الذي ُترجم على اأر�س 
رها املراكز االأوىل كاأكرب  الواقع بت�سدُّ
دولة مانحة للم�ساعدات اخلارجية يف 
العامل، قيا�ساً اإىل دخلها القومي، وفقاً 

االإمنائية  امل�ساعدات  جلنة  اأعلنته  ملا 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  التابعة 

والتنمية.
وتابع الدكتور م�ستذكراً قواًل للرئي�س 
االأمريكي االأ�سبق جيمي كارتر مفاده 
اأو مدينة  ق��ري��ة  اأي����ة  ي��دخ��ل  اأن����ه مل 
�سغرية اأو كبرية يف اأفريقيا اإال ووجد 
اأو  لل�سيخ زاي��د، ملجاأ، بيتاً  اأث��راً  فيها 
رجل  زاي��د  ال�سيخ  اأن  موؤكداً  مدر�سة، 
وحكمته.  االإن�سانية  مبواقفه  عظيم 
واأ�سار الدكتور اإىل اأن اإحياء يوم زايد 
للعمل االإن�����س��اين، يف ظ��ل م��ا مي��ر به 

العامل اليوم من حتديات، لي�س جمرد 
منا�سبة عابرة، واإمنا هو ر�سالة ت�سعى 
اأ�سلوباً  االإن�����س��اين  العمل  تر�سيخ  اإىل 
مهم  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا  حياتياً،  ومنهجاً 
واإقرار  االإن�سانية  االأخ���وة  حتقيق  يف 
كل معاين االإن�سانية التي ُيبنى عليها 

االإعمار يف كل مكان بالعامل. 
ت�سريحه  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واخ��ت��ت��م 
تريندز  "مركز  اأن  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
على  و�سرياً  واال�ست�سارات"،  للبحوث 
ر�سالته  اإطار  املوؤ�س�س ويف  القائد  نهج 
اأخ����ذ ع��ل��ى عاتقة  ال��ع��امل��ي��ة،  وروؤي����ت����ه 

ت�ست�سرف  التي  قة  املوثَّ املعرفة  ن�سر 
والعطاء  اخلري  قيم  وتن�سر  امل�ستقبل 
االإن�سانية  االأخ��وة  وحتقق  والت�سامح، 
وال�������س����م واال����س���ت���ق���رار م����ن خ�ل 
درا�ساته واأبحاثه العلمية، اإ�سافة اإىل 
العام،  م��دار  على  وفعالياته  اأن�سطته 
هذه  �سيوا�سل  "تريندز"  اأن  م��وؤك��دا 
م�سرق  م�ستقبل  اأج����ل  م���ن  امل�����س��رية 

ت�سوده املحبة واالإن�سانية.

تريندز يحتفي بيوم »زايد للعمل االإن�ساين«

الدكتور حممد عبداهلل العلي: »دعوة عاملية لن�شر قيم اخلري والعطاء, 
وفل�شفة عميقة توؤمن بوحدة امل�شري االإن�شاين«

عبداهلل بن بيه يفتتح الندوة الدولية »تكوين امللكة الفقهية واالأ�شولية«

مزاد »اأنبل رقم« لالأرقام املميزة يف اأبوظبي

اليوم موعد مع اأرقام قيا�شية دعمًا ملبادرة »املليار وجبة« يف »يوم زايد للعمل االإن�شاين«

ال�شحة تعلن تقدمي 5,844 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  م��ن  جرعة   5،844 تقدمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ���ل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   24،658،623 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 249.32 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل 
�شفري رومانيا

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 
اأدري��ان مات�سي�رو �سفري رومانيا لدى  ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد ام�س �سعادة الدكتور 

الدولة الذي قدم لل�س�م على �سموه مبنا�سبة انتهاء مهام عمله.
ومتنى �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، ل�سعادة ال�سفري التوفيق والنجاح يف مهام عمله امل�ستقبلية، 
مثنياً على جهوده يف تعزيز ع�قات التعاون بني االإمارات ورومانيا. من جانبه اأ�ساد �سعادة الدكتور 
اأدريان مات�سي�رو، بالع�قات الثنائية التي تربط البلدين ال�سديقني يف �ستى املجاالت، معرباً عن 

�سكره وتقديره ملا لقيه من تعاون خ�ل فرتة عمله �سفرياً لب�ده لدى الدولة.

الفئة الثانية، و 11 من الفئة   من   2 هي  املركبات  للوحات  معرو�سة  ح�سرية  اأرقام   5 •
الثانية، و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة االأوىل، والرقم 999 من الفئة الثانية

ريعها الإطعام اجلوعى �سيعود  و»دو«  »ات�ساالت«  من  املتحركة  للهواتف  مميزة  اأرقام   10 •
العطاء وتقدمي العون لكل حمتاج على  احلري�س  االإمارات  جمتمع  قيم  يج�سد  • املزاد 

• اأرقام قيا�سية مرتقبة للمزاد اخلريي الذي يقام مب�ساركة رواد العمل اخلريي ورجال اأعمال 
حري�سني على العمل اخلريي واالإن�ساين

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

نظمت دائرة االآثار واملتاحف جل�سة نقا�سية افرتا�سية حتت عنوان " الرتاث 
وجيل االألفية "  وذلك تزامنا مع اليوم العاملي للرتاث والذي حددته منظمة 
االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم اليون�سكو ( ليكون يف الثامن ع�سر 

من ابريل من كل عام.
�سارك يف اجلل�سة النقا�سية كل من الدكتورة بدرية ال�سام�سي اأ�ستاذ م�ساعد 
اأج��ي��ال واالإع�مية  م��درب��ة  ال��واج��ف  م��رمي  واالأ���س��ت��اذة  ال�سارقة  يف جامعة 
واأدارت  اخليمة  راأ����س  اإذاع����ة  يف  ب��رام��ج   وم��ق��دم��ة  م��ع��دة  الرئي�سي  حليمة 
اجلل�سة النقا�سية االأ�ستاذة اأمل النعيمي مدير مكتب االإت�سال املوؤ�س�سي يف 
الدائرة وبح�سور عدد من املهتمني والباحثني واملثقفني من خمتلف اأرجاء 

الوطن العربي
االألفية  ع��زوف جيل  اأ�سباب  منها  امل��ح��اور  ع��دد من  اجلل�سة  ناق�ست   حيث 

اأو املنتج الرتاثي نظري  عن االنخراط يف جمال الرتاث، وت�سويه العن�سر 
املوؤ�س�سات  تلعبه  اأن  يجب  ال���ذي  وال����دور  اجل��ي��ل،  ه��ذا  ل��دى  ال��وع��ي  نق�س 
ل�أجيال  ر�سالته  ونقل  ال��رتاث  املجتمعية يف حفظ  و  والرتبوية  الثقافية 
مر  على  للهوية  �سياع  من  عنه  ينجم  وماقد  الثقايف  واالنفتاح  القادمة، 
الزمن، واخلطر الذي ي�سكله بع�س من نا�سطي وموؤثري مواقع التوا�سل 

االجتماعي على الهوية واال�سالة االماراتية.
باأن  االآث��ار واملتاحف  دائ��رة  الطنيجي مدير عام  اأحمد عبيد  �سعادة  و�سرح 
الدائرة حتتفي باملنا�سبات ال�سنوية املرتبطة بالرتاث لتعزيز وتر�سيخ الفهم 
على  توؤثر  مهمة  وجم��االت  موا�سيع  يف  املجتمع  فئات  كافة  ل��دى  العميق 
�سيحمل  النا�سئة هم من  اأو جيل  االألفية  ان جيل  ال��رتاث وعنا�سره ومبا 
ال�سوء على هذه  ت�سليط  يتم  ان  اأرتاأينا  القادمة،  ال��رتاث ل�أجيال  ر�سالة 
ودميومة  الهوية  جتاه  عظيمة  م�سوؤوليه  عاتقها  على  حتمل  والتي  الفئة 

املوروث ال�سعبي.

تزامنا مع اليوم العاملي للرتاث 

متاحف راأ�س اخليمة تناق�س جيل االألفية 
تعلن �شركة الن�شر للخدمات البيئية ومكافحة االفات 

عن حجز حيوانات �شائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

لال�ستف�سار : يرجى االت�سال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�سيتم بيعها يف املزاد العلني ح�سب نظام عقود حجز احليوانات ال�سائبة مع مركز ابو ظبي الإدارة النفايات – ابوظبي 

ح�سب البيانات التالية :
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وّقع املقاتل الثوري ال�سابق غو�ستافو برتو الذي يت�سدر ا�ستط�عات 
الراأي قبل االنتخابات الرئا�سية ال�سهر املقبل يف كولومبيا على تعهد 
اأم�س الث�ثاء يق�سم فيه اليمني بعدم م�سادرة اأي ملكية خا�سة يف 

حال اأ�سبح اأول ي�ساري ينتخب رئي�سا للب�د.
االقت�سادية  ب�سيا�ساته  امل�سككني  خم���اوف  ل��ت��ب��دي��د  حم��اول��ة  ويف 
كاتب  مكتب  اإىل  االإع���م  و�سائل  ب��رتو  دع��ا  وا�ستمالتهم،  الي�سارية 
عدل يف بوغوتا لتغطية توقيعه على وثيقة وهو حتت الق�سم تت�سمن 

اإقرارا باأنه �سيحرتم امللكية اخلا�سة يف حال انتخابه.
وقال ال�سناتور البالغ 61 عاما لل�سحفيني "اقرتاحي ب�ساأن التحول 

لهذا البلد ال ي�ستند على اأي نوع من امل�سادرة اأو ي�سمل ذلك".
لكن خرباء قانونيني اأ�ساروا لو�سائل اإع�م حملية اىل اأن هذا الق�سم 
اآذار/مار�س،  يف  ج��رت  التي  التمهيدية  االنتخابات  ويف  ملزم.  غري 
ل�نتخابات  الي�ساري  املر�سح  ليكون  ل��ب��رتو  الكولومبيون  ���س��وت 
بهام�س كبري، ما جعله يف طليعة املتناف�سني يف بلد ي�سيطر اليمني 

ال�سيا�سي على احلكم فيه منذ فرتة طويلة.
اإنهاء  خ�ل  من  الدخل  يف  التفاوت  مل�سكلة  بالت�سدي  برتو  وتعهد 
مبناف�سه  دفع  ما  كولومبيا،  يف  ليربايل  النيو  االقت�سادي  النموذج 

اليميني فيديريكو غوترييث اىل اتهامه باأنه "�سعبوي و�سلطوي".

و�سجن   6 ب��اإع��دام  االث��ن��ني  االأول  اأم�����س   باك�ستانية  حمكمة  ق�ست 
اإدان��ت��ه��م بقتل  اآخ��ري��ن مل��دد ت���راوح ب��ني عامني وامل��وؤب��د بعد  ع�سرات 

مواطن �سري�نكي بطريقة وح�سية التهامه بالتجديف.
�سديداً  3 دي�سمرب-كانون االأول املا�سي غ�سباً  واأث��ارت اجلرمية يف 
"يوم عار  يف باك�ستان، وو�سفها رئي�س الوزراء اآنذاك عمران خان ب� 

على باك�ستان".
تثري  ما  االإ�س�م، كثرياً  اإهانة  اىل  اإ�سارة  اأدن��ى  اأو  التجديف  وتهمة 
الغ�سب واالحتجاجات يف باك�ستان، واأحياناً تدفع باجلموع الغا�سبة 

اإىل اإعدامات خارج نطاق القانون.
89 يحاكمون بتهمة  اأ�سل  88 متهما من  اإن  وقال ممثلو االدع��اء 
وُحكم على  يعمل مدير م�سانع،  ك��ان  ال��ذي  دي��اوادان��ا،  بريانتا  قتل 
بني  االأحكام  بقية  تراوحت  بينما  املوؤبد،  بال�سجن  و9  باالإعدام   6

ال�سجن عامني و5 اأعوام.
اأُن�سئت  االإره���اب  مبكافحة  خا�سة  حمكمة  الق�سية  على  واأ�سرفت 
العادي  الق�ساء  ال�ستغرق  واال  الكربى،  الق�سايا  يف  البت  لت�سريع 

�سنوات الإ�سدار اأحكام.
دياوادانا  اأن  اأك��دت  �سائعات  اإن  املحلية  ال�سرطة  يف  م�سوؤولون  وق��ال 

مّزق مل�سقاً دينياً واألقاه يف �سلة مهم�ت.

اأمنيا  اتفاقا  ال�سني  اإب��رام  من  قلقها  عن  املتحدة  ال��والي��ات  اأعربت 
حمتم� مع جزر �سليمان، الدولة الواقعة يف جنوب املحيط الهادي 
والتي توجه اليها وفد من كبار الدبلوما�سيني االأمريكيني يف م�سعى 

الإحباط متدد بكني يف هذه املنطقة اال�سرتاتيجية.
اأدري���ان  االأم��ريك��ي  ال��ق��وم��ي  االأم���ن  با�سم جمل�س  املتحدثة  وق��ال��ت 
املجل�س  يف  وال��ه��ادي  الهندي  املحيطني  منطقة  من�سق  اأن  وات�سون 
واملحيط  اآ�سيا  �سرق  ل�سوؤون  وزير اخلارجية  كامبل وم�ساعد  كريت 
جولته  �ست�سمل  الذي  الوفد  �سيقودان  كريتنربينك  دانيال  الهادي 

اي�سا فيجي وبابوا غينيا اجلديدة.
اأن  اإال  وا�سحة،  ت��زال غري  االتفاق ال  تفا�سيل  اأن  الرغم من  وعلى 
م�����س��ودة م�سربة اأث����ارت خم���اوف ا���س��رتال��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
املحيط  جنوب  يف  جديد  ع�سكري  قدم  موطئ  على  ال�سني  ح�سول 

الهادي.
على  �سدد  قد  �سوغافاري  مانا�سيه  �سليمان  جزر  وزراء  رئي�س  وكان 
اأن "ال نية لديه على االإط���ق ... للطلب من ال�سني اإن�ساء قاعدة 
ع�سكرية يف جزر �سليمان". وقال املتحدث با�سم اخلارجية االأمريكية 
جزر  حكومة  ت�سريحات  من  الرغم  "على  لل�سحفيني  براي�س  نيد 
الباب  ت���رتك  االأم���ن���ي  ل���ت��ف��اق  ال��وا���س��ع��ة  الطبيعة  ف���اإن  ���س��ل��ي��م��ان، 
مفتوحا اأمام ن�سر جمهورية ال�سني ال�سعبية قوات ع�سكرية يف جزر 

�سليمان".

عوا�صم

بوغوتا

اإ�ضالم اباد

وا�ضنطن

•• عوا�صم-وكاالت

جنح الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�سكي منذ بداية الغزو الرو�سي، 
وعرب  املنابر،  عرب  االإع�مية  بخطاباته  ال��ع��امل،  اهتمام  ا�ستقطاب  يف 

من�سات التوا�سل االجتماعي.
اأوكرانيا  الث�ثاء، تعرف احلرب يف  اأم�س  ل�سحف عربية �سادرة  ووفقاً 
ذروة  بلغت  االجتماعي،  والتوا�سل  االإع���م  �سارية، على �سعيد  معارك 
اجلانبني  م��ن  اأ���س��رى  ع��ن  م�����س��ورة  مقاطع  البلدين  ن�سر  م��ع  ج��دي��دة 
واملطالبة بتبادلهم.   يف هذا ال�سياق قالت �سحيفة "ال�سرق االأو�سط" اإن 

هذه املعركة ت�سع رو�سيا واأوكرانيا وبريطانيا يف املواجهة.
وبثت اأوكرانيا اأم�س االثنني ت�سجيً� م�سوراً لرجل االأعمال االأوكراين 

الرثي املعتقل فيكتور ميدفيدت�سوك املوايل لرو�سيا، يدعو اإىل مبادلته 
باأوكرانيني يقاتلون يف مدينة ماريوبول املحا�سرة.

اإنهما  قالت  ل�سخ�سني  م�سّوراً،  ت�سجيً�  بث  رو�سيا،  بثت  جانبها  ومن 
بريطانيان وطلبا مبادلتهما مبيدفيدت�سوك.

قوامها  ت���دور  م��ع��رك��ة  عربية" اإن  "اإندبندنت  م��وق��ع  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
خمتلفة  فيديوهات  ومو�سكو  كييف  ن�سر  بعد  الفيديوهات"،  "�س�ح 
ملطالب متماثلة، تبادل االأ�سرى، بعد عر�س فيديو لربيطانيني قب�س 
عليهما اأثناء م�ساركتهما يف القتال مع اأوكرانيا، يطالبان رئي�س الوزراء، 
اإط�ق �سراحهما. وتو�سل الرج�ن،  بوري�س جون�سون، بالتفاو�س على 
اللذان بدا االإنهاك وا�سحاً على م�حمهما، مبادلتهما برجل االأعمال 
�سكل  على  الت�سجيل  ون�سر  ميدفيدت�سوك.  فيكتور  ال��رثي،  االأوك���راين 

والتليفزيون  االإذاع���ة  هيئة  من  رودن��ك��و،  اأن��دري��ه  ال�سحايف،  مع  مقابلة 
الرو�سية احلكومية، ويف الت�سجيل، يظهر رودنكو للرجلني مقطع فيديو 
ن�سرته، االأ�سبوع املا�سي، اأوك�سانا مار�سينكو، زوجة ميدفيدت�سوك، طالبت 
باالإجنليزية  امل��وق��وف��ان  طلب  ث��م  بالربيطانيني.  زوج��ه��ا  مببادلة  فيه 

مبادلتهما مع رجل االأعمال.
دعائية  حرباً  اأي�ساً  ت�سهد  امل��ع��ارك،  اإن  "احلرة"،  م��وق  ق��ال  جهتها،  من 
طاحنة بني البلدين بعد مطالبة املوقوفني الربيطانيني رئي�س حكومة 
اأوكراين  مبعار�س  ومبادلتها  عنهما،  االإف���راج  ق�سد  للتدخل  ب�دهما 
اإنها ال  موال لبوتني، يف حني رف�ست رو�سيا الفكرة من االأ�سا�س قائلة، 
باأجنبي  اأوكرانيا،  يف  قاتلوا  اأجانب  اأو  اأوكرانيني،  اأ�سرى  مبادلة  تنوي 

اآخر، ولو كان رجل االأعمال االأوكراين الرثي، فيكتور ميدفيدت�سوك.

وقال املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية دميرتي بي�سكوف: "عن التبادل 
يف  خمتلفة  �سخ�سيات  ل��دى  وال�سرور  احلما�سة  من  الكثري  اأث��ار  ال��ذي 
كييف، فاإن ميدفيدت�سوك لي�س رو�سياً، وال ع�قة له بالعملية الع�سكرية 

اخلا�سة يف اأوكرانيا، اإنه �سيا�سي اأجنبي".
من  جهة اأخرى قالت �سحيفة "العرب" اللندنية اإن خلطابات الرئي�س 
اإىل ح�سد الدعم  اأدى  اإع�مي ناجح  االأوك��راين كايزما الفتة، وح�سور 
اأوكرانيا يف  وقالت مديرة منتدى  الداخل.  املعنويات يف  ورف��ع  ال��دويل، 
مركز ت�ساتام هاو�س اأوري�سيا لوت�سفيت�س، اإن م�سرية زيلين�سكي ال�سابقة 
ممثً� وكوميدياً كانت مفتاح جناحه، الأن النا�س "اعتادوا م�ساهدته يف 
اأدوار خمتلفة على �سا�سة التلفزيون،  وكانوا قادرين على قبوله، كما اأن 

النا�س من حوله يفهمون قوة ال�سرد اأثناء احلرب".

احلرب يف اأوكرانيا... من القتال يف اجلبهات اإىل الق�شف بالفيديوهات

يحاول ترتيب عنا�سره من جديد واإنهاء االنق�سامات بداخله 

ر�شالة داع�س ب�شاأن اأوكرانيا.. حماوالت يائ�شة ال�شتغالل االأزمة

�ساعة ال�سفر دقت لبدء املعركة احلا�سمة

رو�شيا عادت للهدف االأول.. "معركة دونبا�س" نقطة حتول باحلرب

اإ�شرائيل ت�شن غارات على قطاع غزة

•• عوا�صم-وكاالت

ب�سن  الأت��ب��اع��ه  االإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  ر���س��ائ��ل  ك�سفت 
اأوكرانيا، وحماولة  اأوروب��ا، ا�ستغ�ال حلرب  هجمات يف 
ل��رتم��ي��م ال��ت�����س��دع��ات ال��ت��ي ن��ت��ج��ت ع��ن خ���ف��ات حول 
التي يواجهها يف �سوريا  "الزعيم" اجلديد، وال�سغوط 

والعراق، ح�سب خبري اأمني.
وت�������س���ارب اخل�����ف����ات، خ��ا���س��ة ب���ني امل��ق��ات��ل��ني العرب 
اإع�نه  بعد  االإره��اب��ي  التنظيم  ال��رتك��م��ان،  واملقاتلني 
 10 يف  له  جديدا  زعيما  الها�سمي  احل�سن  اأب��و  اختيار 
الذي قتلته  القر�سي  اإبراهيم  اأبو  مار�س، خلفا لزعيمه 

غارة اأمريكية يف �سوريا فرباير املا�سي.
اأول  املهاجر  عمر  اأب��و  التنظيم،  با�سم  املتحدث  ووج��ه 
اإىل عنا�سر  اأم�س االأحد يف ت�سجيل �سوتي، ر�سالة  اأول 
التنظيم لتكثيف الهجمات يف اأوروبا، ا�ستغ�ال الن�سغالها 
باأزمة اأوكرانيا. وخ�س يف ر�سالته التحري�سية "الذئاب 
املتحدة،  وال����والي����ات  اأوروب������ا  يف  وع��ن��ا���س��ره  املنفردة" 
على  ال�سغط  تخفيف  يف  ال��راه��ن  ال��ظ��رف  ال�ستغ�ل 
ال�سابقة،  م��ع��اق��ل��ه  ح��ي��ث  و���س��وري��ا  ال���ع���راق  يف  التنظيم 
خا�سة اأنه يعي�س مرحلة حرجة بعد مقتل العديد من 
قياداته. ياأتي هذا الت�سجيل ل�"داع�س"، بعد 5 اأ�سهر من 
وقوع انفجار قرب م�ست�سفى يف ليفربول، اعتربه خرباء 
ر�سالة حتذيرية من التنظيم الأوروبا بعد تراجعه خ�ل 

ذروة جائحة كورونا.

و�سيلة للعودة
ت�سديد  ب���ع���د  اأوروب���������ا  يف  االإره���������اب  وت������رية  ت���راج���ع���ت 
احلكومات االإجراءات االأمنية، واإقرار الربملان االأوروبي 

املن�سات  ع��رب  املن�سورة  املحتويات  على  م�����س��ّددة  ق��ي��ودا 
منفردة  ذئ��اب  على  للقب�س  اأدى  ما  وه��و  االإلكرتونية، 
كانت تخطط لعمليات يف 2021. واأعاد اإع�ن "داع�س" 
اأوروب��ا خ�ل اأعوام  االأخري ل�أذهان، فرتات ن�ساطه يف 
2015 و2016 و2017، ما بني تفجريات وهجمات 
ده�س وطعن ا�ستهدفت بلجيكا وفرن�سا واأملانيا وال�سويد 

ولندن واإ�سبانيا، اأوقعت مئات القتلى واجلرحى.

اإثبات الوجود
حممد،  ج��ا���س��م  ي����رى  "داع�س"،  ر���س��ال��ة  دالل�����ة  وع����ن 

رئ��ي�����س امل��رك��ز االأوروب������ي ل��درا���س��ات م��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
للذئاب  ال��ر���س��ال��ة  ت��وج��ي��ه  ت��وق��ي��ت  اأن  واال���س��ت��خ��ب��ارات، 
املنفردة ب�سن هجمات و�سيلة الإثبات وجوده بعد اغتيال 
بعد  داخله  ال�سفوف  لر�س  وحم��اول��ة  ال�سابق،  زعيمه 
االن�����س��ق��اق��ات واخل����ف���ات ح���ول اخ��ت��ي��ار ا���س��م الزعيم 

اجلديد.
اأما عن ا�ستهدافه اأوروبا على وجه التحديد، باعتبارها 
حديثه  يف  حممد،  ح  فيو�سّ �ساخن"،  �سفيح  "على  االآن 
ا�ستغ�ل  يريد  التنظيم  نيوز عربية" اأن  "�سكاي  ملوقع 
اإىل  اأوكرانيا، باأن يتوجه  ان�سغال الغرب ورو�سيا بحرب 

طريف  بجانب  القتال  يف  امل�ساركة  املتطرفة  اجلماعات 
ال�سراع لت�سبح اأوروبا هدفه املقبل.

اأوروبا  يف  هجمات  ب�سن  اجلماعات  لهذه  الدعوة  وتعد 
اأكد  يف هذا التوقيت دلي� على تناق�س التنظيم الذي 
يف بداية احلرب اأنه لي�س له دور يف املعارك، ولن يقاتل 
لدرا�سات  االأوروب���ي  املركز  رئي�س  ح�سب  جانب،  اأي  مع 

مكافحة االإرهاب.

تخبط التنظيم
وت�سّمنت الر�سالة دعويني، االأوىل اإىل �سجناء التنظيم 
للعمل  وال��ع��ودة  للها�سمي  بيعتهم  لتجديد  واملن�سقني 
"اخلليفة اجلديد" والدعوة االأخرى الأفرع  حتت اإمرة 
التنظيم خارج العراق و�سوريا لتكثيف حتركاتهم، حيث 
الها�سمي من  لزعيمه  بيعات جاءت  "داع�س" عن  اأعلن 

غرب اإفريقيا و�سرق اآ�سيا و"داع�س - خرا�سان".
وتعليقا على مطالبة "داع�س" الأن�ساره بتقدمي البيعة 
باقي  م��ث��ل  "داع�س"  اأن  اإىل  حم��م��د  ي�سري  للها�سمي، 
لذا  البيعات؛  من  الكثري  يخ�سر  املتطرفة  التنظيمات 
واإنهاء  جديد  م��ن  عنا�سره  ترتيب  ر�سالته  يف  ي��ح��اول 
ي���وؤك���د ع��ل��ى ا�ستمرار  ب��داخ��ل��ه، وه���و م���ا  االن��ق�����س��ام��ات 
العرب  املقاتلني  بني  االن�سقاقات  من  التنظيم  معاناة 

والرتكمان.
اخل����ف بني  تفاقم  امل��ا���س��ي��ني،  ال�سهرين  م���دار  وع��ل��ى 
خ�ف  وه��و  اخلليفة،  من�سب  ح��ول  "داع�س"  مقاتلي 
العراق  اأرا���ٍس يف  التنظيم على  �سيطرة  اإىل فرتة  يعود 
و�سوريا ما بني -2014 2017، حيث يتهم املقاتلون 
القيادية  املنا�سب  باحتكار  الرتكمان  املقاتلني  العرب 

بالتنظيم يف العراق.

•• عوا�صم-وكاالت

بعد اأكرث من 3 اأ�سابيع من اإع�ن مو�سكو اأن تركيزها 
يف عمليتها الع�سكرية يف اأوكرانيا �سين�سب على "حترير 
اأن �ساعة ال�سفر قد دقت لبدء املعركة  دونبا�س"، يبدو 

احلا�سمة يف م�سار االأزمة االأوكرانية وماآالتها .
اأعلن  االأوك��راين، فولودميري زيلين�سكي،  الرئي�س  وكان 
�سرقي  على  الرو�سي  الهجوم  اأن  الث�ثاء،  االثنني  ليل 
اأوكرانيا، الذي ي�سم جمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك 
قد  مو�سكو،  بهما  وت��ع��رتف  واح��د  جانب  م��ن  املعلنتني 

بداأ.
"تليغرام":  ع��رب  كلمة  يف  االأوك������راين  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
"ميكننا اأن نوؤكد االآن اأن القوات الرو�سية بداأت معركة 
ال�سيطرة على دونبا�س التي كانت ت�ستعد لها منذ وقت 
ال��رو���س��ي مكر�س  م��ن اجلي�س  ج��دا  ق�سم كبري  ط��وي��ل. 

حاليا لهذا الهجوم".
وي��رى خ��رباء يف ه��ذا االإع����ن، ع�مة على اأن مو�سكو 
تقول،  كما  احل��رب،  يف  االأول  هدفها  بتحقيق  �ستكتفي 
وهو حماية الرو�س يف �سرقي اأوكرانيا و�سمان حقوقهم، 

وذلك بعد تعرث حماولة ال�سيطرة على كامل االأرا�سي 
االأوكرانية، وخا�سة العا�سمة كييف.

حت�سيل حا�سل
وي��ق��ول م��اه��ر احل��م��داين، ال��ب��اح��ث واخل��ب��ري بال�سوؤون 
ن��ي��وز عربية":  "�سكاي  االأوروب���ي���ة، يف ح���وار م��ع م��وق��ع 
املوؤ�سرات  ف���اإن  االأوك�����راين  االإع�����ن  ه��ذا  قبل  "حتى 
ع�سكري  ت�سعيد  ح�سول  ب��ق��رب  تفيد  ك��ان��ت  امل��ت��وات��رة 
اأوك��ران��ي��ا، وهو  ���س��رق  رو���س��ي كبري يف منطقة دون��ب��ا���س 
جمريات  اإىل  بالنظر  ومفهوما  منطقيا  يبدو  ت�سعيد 
الطراد  واإغ����راق  امل��ف��او���س��ات  تعرث  منها  االأزم����ة،  �سري 

الرو�سي ال�سهري بالبحر االأ�سود".
"اجللو�س  احل��م��داين:  وف��ق  تقت�سي،  املعطيات  وه���ذه 
جم���ددا ل��ط��اول��ة امل��ف��او���س��ات واإع�����ادة تقييم ك��ل طرف 
تنازالت  م���ن  ي��ق��دم��ه  اأن  وم����ا مي��ك��ن  وق���وت���ه  مل��ط��ال��ب��ه 
اإظهار  على  يحر�سان  فالطرفان  وبالتايل  وم�ساومات، 
اأنهما م�ستعدان ملوا�سلة احلرب واإظهار قوتهما واأنهما 
���س��ع��ف، يف حم���اول���ة منهما  اأو  ت���راج���ع  ل��ي�����س��ا يف ح��ال��ة 
ل��دخ��ول ج��ول��ة امل��ف��او���س��ات اجل��دي��دة املتوقعة م��ن دون 

اإبداء تنازالت م�سبقة".

تعوي�س اخل�سائر
بدوره، يقول خليل عزمية، االأكادميي واخلبري بال�سوؤون 
االأوكرانية، يف لقاء مع موقع "�سكاي نيوز عربية": "بعد 
تغيري رو�سيا ال�سرتاتيجية احلرب على اأوكرانيا، �سحبت 
معظم قواتها من ال�سمال االأوكراين وبداأت باإعادة متركز 
وتوجيه قواتها باجتاه دونبا�س وماريوبيل، يف حماولة 
لتعوي�س خ�سارتها، وباعرتاف الناطق با�سم الكرملني، 
على  الكاملة  ال�سيطرة  �ستحاول  بي�سكوف،  دمي��ي��رتي 
توا�سل  واإح��داث  وماريوبول،  ال�سرقي  االإقليم  اأرا�سي 
جغرايف مع بني املناطق التي حتتلها، كما �ستحرم بذلك 
اآزوف، وت�سيق اخلناق حول  اأوكرانيا من �سواطئ بحر 
اإم����دادات  اأي  و���س��ول  ملنع  االأوك��ران��ي��ة  البحرية  امل��ن��اف��ذ 

ع�سكرية لكييف".
ال�سوؤون  يف  اخل���ب���ري  ي���ق���ول  امل����ي����داين،  ال���و����س���ع  وع����ن 
�ساقطة،  �سبه  "مدينة ماريوبول اجلنوبية  االأوكرانية: 
فيه  يتح�سن  ال���ذي  اأزوف�����س��ت��ال  معمل  ���س��وى  يبق  ومل 
على  الكبري  الهجوم  فبدء  ولهذا  االأوكرانيون،  اجلنود 
الرو�س  اإح���ك���ام  م��ع  متنا�سبا  ي��ب��دو  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
لقب�ستهم على ماريوبول ذات االأهمية اال�سرتاتيجية يف 

جنوب �سرقي الب�د".

�سيطرة مع خ�سائر فادحة
وعن �سيناريوهات ما بعد بدء معركة ال�سرق االأوكراين، 
يقول عزمية: "ميكن اأن تنجح رو�سيا يف ال�سيطرة على 
دونبا�س وغريها من مناطق �سرق وجنوب الب�د، لكن 
بعد اأن تكون قد تكبدت خ�سائر فادحة يف االأرواح والعتاد، 
قا�سية،  �ستكون  دون��ب��ا���س  يف  النهائية  املعركة  اأن  حيث 
اجلبهات  ع��ل��ى  يح�سد  اأي�����س��ا  االأوك������راين  اجل��ي�����س  الأن 
الدونبا�س،  يف  مناطق عديدة  على  ي�سيطر  وهو  هناك، 
وهناك مناطق ال�سيطرة عليها تخ�سع للكر والفر بني 

اجلي�سني الرو�سي واالأوكراين".
اإمكانياتها  بكامل  �ستقاوم  "اأوكرانيا  املتحدث:  ويختم 
يف  لها  الغربية  ال��دول  قبل  من  اأك��رب  بدعم  و�ستطالب 
هذه املعركة الفا�سلة، والتي تتوقف نتيجة ح�سمها على 

مدى الدعم الع�سكري الغربي املقدم لكييف".

اإنهاء التمييز العن�سري
اأما م�سلم �سعيتو، رئي�س مركز احلوار العربي الرو�سي، 
عربية":  ن��ي��وز  "�سكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث  يف  ف��ي��ق��ول 
"حماية جمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك ال�سعبيتني يف 
منطقة دونبا�س كانت وال تزال ال�سبب االأول واالأ�سا�سي 
خلو�س رو�سيا لهذه احلرب، حيث وعلى مدى نحو عقد 
من ال�سنني و�سكان هذه املناطق ذات الغالبية الرو�سية 
واالعتداء  العن�سري  التمييز  �سنوف  ل�ستى  يتعر�سون 

وحتى االإبادة من قبل �سلطات كييف".
وي�سيف اخلبري بال�سوؤون الرو�سية: "هذه احلرب التي 
تقرتب من بلوغ �سهرها الثالث �ست�ستكمل يف مرحلتها 
الثانية لتحرير كافة مناطق دونبا�س ال�سرقية املحاذية 
لرو�سيا، والتي هي تاريخيا ودميغرافيا مناطق رو�سية 
اأ�سيلة، وهذه املرحلة الثانية تتزامن مع اإ�سدال ال�ستار 
ع��ل��ى م��ع��رك��ة م��دي��ن��ة م��اري��وب��ول اجل��ن��وب��ي��ة ال��ت��ي باتت 

حم�سومة ل�سالح اجلي�س الرو�سي".
م�سوؤول  قاله  ملا  تاأكيدا  زيلين�سكي  ت�سريحات  وج��اءت 
اأوك��راين كبري يف وقت �سابق، من اأن رو�سيا بداأت  اأمني 
هجومها اجلديد �سباح االثنني، فيما قال كبري موظفي 
الثانية  "املرحلة  اإن  االث���ن���ني،  االأوك���ران���ي���ة،  ال��رئ��ا���س��ة 
الرو�سي  الهجوم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  بداأت"،  قد  احل��رب  من 

اجلديد.
االأوكرانية  االأرك���ان  قيادة  "رويرتز" عن  وكالة  ونقلت 
الرئي�سي  الع�سكري  "الرتكيز  اإن  قولها  �سابق  وق��ت  يف 
لرو�سيا  ي�سعى لل�سيطرة الكاملة على مناطق دونيت�سك 

ولوغان�سك".
قواتها  و�سحبت  خططها  اأخ���ريا  ع��دل��ت  رو�سيا  وك��ان��ت 
اأنها �سرتكز من االآن  من مناطق ال�سمال، م�سددة على 

ف�ساعدا على "حترير" اإقليم دونبا�س .
الناطق  اإقليم دونبا�س  وت�سكل دونيت�سك مع لوغان�سك 
من  م��دع��وم��ون  انف�ساليون  عليه  و�سيطر  بالرو�سية، 
رو�سيا يف 2014، وتتمركز وحدة اأوكرانية كبرية هناك 

منذ ذلك احلني.
ووفق حمللني، فاإن الرئي�س الرو�سي، ف�دميري بوتن، 
ي�سعى لتحقيق ن�سر يف دونبا�س قبل العر�س الع�سكري 
انت�سار  ذك�����رى  يف  احل���م���راء  ال�����س��اح��ة  يف  م���اي���و   9 يف 

ال�سوفييت على النازيني.

•• غزة-اأ ف ب

�سن الطريان احلربي االإ�سرائيلي غارات جوية يف وقت 
مبكر اأم�س الث�ثاء على قطاع غزة بعد اإط�ق �ساروخ 
عيان  �سهود  اأف��اد  ما  وفق  ا�سرائيل،  باجتاه  القطاع  من 

وحركة حما�س.
اأمنيا يف مدينة  الغارات اال�سرائيلية موقعا  وا�ستهدفت 
خ��ان يون�س ج��ن��وب ق��ط��اع غ���زة، يف ح��ني اأع��ل��ن��ت كتائب 
اجلوية  دفاعاتها  اأن  حلما�س  الع�سكري  اجلناح  الق�سم 

ت�سدت للطائرات اال�سرائيلية. وقالت كتائب عز الدين 
الق�سام يف بيان �سحفي اإن "دفاعاتها اجلوية ت�سدت يف 
متام ال�ساعة 01،35 من فجر اليوم للطريان احلربي 
ال�سهيوين املعادي يف �سماء قطاع غزة ب�سواريخ اأر�س-
جو". من جانبه اعترب حازم قا�سم، املتحدث با�سم حركة 
حما�س يف غزة يف بيان �سحفي اأن "الق�سف ال�سهيوين 
�سعبنا  مل��ن��ع  ف��ا���س��ل��ة  ال��ف��ارغ��ة حم��اول��ة  امل���واق���ع  لبع�س 
وامل�سجد  القد�س  مدينة  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  الفل�سطيني 
االأق�سى". وتابع "ت�ستمر املواجهة التي هي حق طبيعي 

ل�سعبنا ومقاومته مع االحت�ل الغا�سب على كل حماور 
املحتل".  والداخل  وال�سفة  وغزة  القد�س  يف  اال�ستباك 
اع�ن  م��ن  ���س��اع��ات  بعد  اال�سرائيلية  ال��غ��ارات  وج���اءت 
اجلي�س اال�سرائيلي ان منظومة القبة احلديدية للدفاع 
اأُط��ل��ق م�ساء االإث��ن��ني من  اجل���ّوي اع��رت���س��ت ���س��اروخ��اً 
قطاع غزة باجّتاه الدولة العربية. وياأتي هذا الق�سف 
غداة اإ�سابة اأكرث من 19 فل�سطينياً و�سبعة اإ�سرائيليني 
االإ�سرائيلية  ال�����س��رط��ة  ب��ني  م��واج��ه��ات  خ����ل  ب��ج��روح 
يف  وحميطها  االأق�سى  امل�سجد  باحة  يف  وفل�سطينيني 

18 �سخ�ساً، بعد  ال�سرقية املحتلة فيما اعتقل  القد�س 
يومني على �سدامات م�سابهة اأ�سفرت عن �سقوط اأكرث 
منذ  غزة  قطاع  وخا�س  فل�سطينيا.  جريحا   150 من 
عام 2008 اأربع حروب دامية مع اإ�سرائيل، كان اآخرها 
امل�سجد  اأ�سعلت توترات حول  املا�سي حني  اأيار-مايو  يف 
11 يوماً،  ا�ستمّر  االأق�سى نزاعاً م�سّلحاً بني اجلانبني 
 66 بينهم  فل�سطينياً   266 ن��ح��و  مقتل  ع��ن  واأ���س��ف��ر 
�سخ�ساً   14 االإ�سرائيلي  اجل��ان��ب  يف  ُقتل  بينما  طفً� 

بينهم طفل وفتاة وجندي.

اإك�شربت رو الرو�شية: مو�شكو 
حتتاج اإىل موطئ قدم يف باك�شتان

•• مو�صكو-وكاالت

ال�سديد  اهتمام مو�سكو  �سبب  اأن  "اك�سربت رو" الرو�سية  ك�سفت �سحيفة 
مبا جرى لعمران خان رئي�س وزراء باك�ستان، يكمن يف اأنه دون وجود وا�سح 

وفاعل ملو�سكو يف جنوب اآ�سيا، �سيبقى ح�سورها اجليو�سيا�سي منقو�ساً.
وال��غ��رب حت��ت هدير  رو�سيا  ب��ني  االأخ���رية  القطيعة  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
بعد  ما  و�سعت خطاً حتت حقبة  الغربية،  اجلنوبية  احل��دود  على  املدافع 
اأواخر  يف  �ساد  ال��ذي  اجلديد"  ال�سيا�سي  و"التفكري  "البريي�سرتويكا" 

الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات.
واجلنوب،  ال�سرق  نحو  حت���واًل  يعني  ال��رو���س��ي،  االن��ك��ف��اء  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ح�سورها  �سيكون  اآ�سيا،  جنوب  يف  ملو�سكو  وفاعل  وا�سح  وج��ود  دون  الأن��ه 

اجليو�سيا�سي منقو�ساَ.
م��ع مو�سكو، وحت��دى ب�سكل  ك��ان متعاطفاً  اأُق��ي��ل الأن��ه  اأن خ��ان  واأو���س��ح��ت 

�سريح وا�سنطن، وعقاباً له على زيارته ملو�سكو.
وذكرت ال�سحيفة اأن مو�سكو بداأت االنتقال اإىل مناطق حمددة لكل منها 
تقاليدها التاريخية، و�سرائعها الفريدة للتوا�سل وحتقيق امل�سالح. وبهذا 
املعنى، فاإن جنوب اآ�سيا، الذي تعترب باك�ستان بوابته الرمزية، عامل م�سغر 

مكتمل.
نفوذ متناف�سة،  التناق�سات، مق�ّسم بخطوط حتدد مناطق  ن�سيج من  اإنه 
وله اإمكانات دميوغرافية واقت�سادية هائلة، ولكنه، يف الوقت نف�سه، ُي�ستغل 

ب�سكل �سيئ على امل�ستوى املوؤ�س�سي وم�ستوى البنى التحتية.
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عربي ودويل
•• مو�صكو-وكاالت

عن الرد الرو�سي املفرت�س على العقوبات الغربية، حتدث املحلل البارز 
يف رابطة املتخ�س�سني يف العمليات املعلوماتية ق�سطنطني �سرتيغونوف، 
ل�سحيفة " اأرغومينتي اإي فاكتي" الرو�سية عن اأ�سباب تاأخر رو�سيا على 
قطع خطوات ن�سطة على جبهة العقوبات، وناق�س اخلطوات التي على 

رو�سيا وال�سني القيام بها يف مواجهة اأمريكا قبل فوات االأوان.
وقال �سرتيغونوف اإن ال�سربة االقت�سادية لرو�سيا ت�سعى يف املقام االأول 
اأزمة  لل�سكان، وخلق  وه��و خلق ظ��روف ال تطاق  اأال  �سيا�سي،  ه��دف  اإىل 

داخلية متزامنة مع ال�سغط اخلارجي.
اأن الغرب جمتمعاً يحاول منع رو�سيا من �سداد ديونها لدفعها  واأو�سح 
اأن مو�سكو قادرة على ت�سديد هذه  اإف��سها على الرغم من  اإع�ن  اإىل 

الديون.
رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات  تاأثري  اأن  اأك��د  نف�سه،  الوقت  يف  ولكنه، 
التدهور  الغرب يواجه مهمة مزامنة نتائجها مع  واأن  لن يكون فورياً، 

اجلهود  ك��ل  يف�ّسر  م��ا  رو���س��ي��ا،  يف  املحلي  االق��ت�����س��ادي  للو�سع  املحتمل 
الغربية املبذولة لتاأخري العملية اخلا�سة التي تنفذها رو�سيا يف اأوكرانيا 

قدر االإمكان.

التخلف عن �سداد الديون
اأمر مرغوب فيه للغاية يف الغرب، الأنه  "اأفغنة" اأوكرانيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
الزيادة احلادة يف ال�سغط  اأن تت�قى  امل�ستقبل، يجب  وفًقا خلططه يف 
على االقت�ساد الرو�سي ب�سبب العقوبات التي بداأت العمل بكامل قوتها، 
الع�سكرية املطولة والنفقات  ا�ستنفاد موارد مو�سكو نتيجة االأعمال  مع 
يف  الطبيعية  احل��ي��اة  على  واحل��ف��اظ  امل��دم��رة،  التحتية  البنية  الإع����ادة 

اأوكرانيا.
�سيجلب  الرتاكمي  التاأثري  ه��ذا  مثل  ف��اإن  الغربية،  النظر  وجهة  وم��ن 

لرو�سيا اأكرب �سرر.
وملواجهة اخلطة الغربية، قال �سرتيغونوف اإنه على رو�سيا، اإن مل يكن 
ودخول  االأق���ل،  على  تكلفة  ب��اأق��ل  ال�����س��داد، جت���اوزه  ع��ن  التخلف  جتنب 
والتحول  الدولية  للمدفوعات  اأخ��رى  اأنظمة  وا�ستخدام  اأخ��رى،  اأ�سواق 

اإىل الت�سويات مع ال�سركاء بالعم�ت الوطنية.

تنويع االقت�ساد
واأ�ساف اأنه لتطوير ال�سوق املحلي ب�سكل فعال، واإتقان التقنيات ال�زمة، 
وتو�سيع الطلب على منتجاتها، حان الوقت لرو�سيا للتوقف عن ا�ستبدال 

الواردات، وتنويع االقت�ساد بتقليل قطاع املواد اخلام يف امليزانية.
واأبدى �سرتيغونوف تفهمه لعدم فر�س رو�سيا عقوبات م�سادة ميكن اأن 
تكون موؤملة للغاية للغرب، مو�سحاً اأن مو�سكو مرتهنة ب�سدة ل�إمدادات 

من اخلارج واالأ�سواق الغربية.
ولذلك قال: "علينا اأواًل حماية اأنف�سنا من اإجراءات الدول الغربية غري 
الودية، واإعادة توجيه اأنف�سنا اإىل اأ�سواق مبيعات اأخرى، ومن ال�سروري 
التبعية  عن  بعناية  واالبتعاد  ال�سرعة،  وجه  على  �سناعتنا  هيكلة  اإع��ادة 

االقت�سادية".
يف  بجدية  التفكري  ميكن  االأه����داف،  ه��ذه  حتقيق  عند  "فقط  واأ���س��اف 
احلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات حقيقية الإيذاء الغرب، بحيث ال ترتد علينا. 
لكن حتى االآن، االأولوية لي�ست الإزعاج وا�سعي العقوبات، الأن االأهم اأن 

نخف�س معاناتنا من عقوباتهم اإىل اأدنى درجة ممكنة".

احلاجة اإىل احللفاء
واأ�ساف اأن من اأجل مقاومة ال�سغط حتتاج مو�سكو اإىل حلفاء تربطهم 
بها اأهداف م�سرتكة. وظهرت معلومات للتو اأن منظمي كتلة "اأوكو�س" 
اإىل حتالفهم، ومن  اأو غري مبا�سر  ب�سكل مبا�سر  اليابان  يحاولون �سم 

الوا�سح اأن االأمر موجه �سد بكني.

مت�سي فنلندا وال�سويد نحو االن�سمام اإىل حلف �سمال االأطل�سي

املخاطر النووية تتزايد مع ا�شتعداد رو�شيا والغرب حلرب طويلة

جون�شون على قائمة احلظر الرو�شية.. عالقات مو�شكو ولندن اإىل اأين؟

•• وا�صنطن-وكاالت

"نا�سونال  ال��ق��وم��ي يف جم��ل��ة  االأم����ن  ����س���وؤون  ك��ت��ب حم���رر 
اإنرت�ست" االأمريكية مارك اأبي�سكوبو�س، اأن احلرب الرو�سية 
يف اأوك���ران���ي���ا ت��ق��رتب م���ن ���س��ه��ره��ا ال���ث���اين، ب��ي��ن��م��ا تتزايد 

احتماالت الت�سعيد النووي بني مو�سكو والغرب.
نحو  وال�سويد  فنلندا  مت�سي  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل��رب  وب�سبب 

االن�سمام اإىل حلف �سمال االأطل�سي.
وقالت رئي�سة الوزراء الفنلندية �سانا مارين خ�ل موؤمتر 
يف  اأن��در���س��ون  ماغدلينا  ال�سويدية  نظريتها  م��ع  �سحفي 

ا�ستوكهومل: "كل �سيء تغري عندما غزت رو�سيا اأوكرانيا".
وقالت رو�سيا اإن تو�سع الناتو اإىل ال�سويد وفنلندا، من �ساأنه 
تعزيز وجود احللف يف بحر البلطيق وتالياً ع�سكرة احلدود 
الفنلندية الرو�سية التي متتد 800 مي�، واإثارة موجة من 

الت�سعيد النووي.
وقال نائب رئي�س جمل�س االأمن القومي الرو�سي دمييرتي 
فاإن  الناتو،  اإىل  وفنلندا  ال�سويد  ان�سمت  "اإذا  ميدفيديف: 
�ستت�ساعف.  الرو�سي  االإحت���اد  م��ع  للحلف  ال��ربي��ة  احل���دود 

ومن الطبيعي اأن هذه احلدود يجب تعزيزها".
واأ�ساف "ال ميكن عندها احلديث عن و�سع يف البلطيق خاٍل 
ب�سكل  الردع"، موحياً  ا�ستعادة  النووية. يجب  من االأ�سلحة 
اأ�سلحة  باأن هذه اخلطوة �ستحفز رو�سيا على ن�سب  �سمني 

نووية يف البلطيق رداً على ذلك.

مقاربة جديدة للناتو
البحث  للناتو يف  اجل��دي��دة  ال��رغ��ب��ة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 

ال�سابق،  يف  وم�ستبعدة  مرفو�سة  كانت  اأمنية  خ��ي��ارات  عن 
به من  تت�سبب  اأن  تنطوي عليه من خماطر، وما ميكن  ملا 
ا�ستفزازات غري �سرورية، ت�سلط ال�سوء على مقاربة جديدة 

ن�ساأت بعد اخلطوة الرو�سية يف 24 فرباير )�سباط(.
لقاء  ترا�س خ�ل  ليز  الربيطانية  وقالت وزيرة اخلارجية 
هذا  �سابق  وق��ت  يف  االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  نظرائها  م��ع 

ال�سهر، اإن "ع�سر االإنخراط مع رو�سيا انتهى".
ذل���ك على  ي��ع��ت��م��د ع��و���س  اأن  ي��ج��ب  اأن احل��ل��ف  واأ����س���اف���ت 
"الت�سميم والدفاع والردع"، م�سرية اإىل اأن املبداأ اجلوهري 
لقانون جمل�س الناتوو رو�سيا يف 1997، الذي ين�س على 

اأن اجلانبني "ال يعتربان نف�سيهما عدوين" بات ميتاً.

م�ساألة وقت
ويف الوقت الذي ت�ستعد فيه رو�سيا لهجوم جديد يف دونبا�س 
ب�سرق اأوكرانيا، فاإن الغرب مي�سي يف برنامج غري م�سبوق 
تقدم  ال  ووا�سنطن  الأوك��ران��ي��ا.  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات  م��ن 
ال�س�ح فقط واإمنا حتدد املناطق التي يجب اأن ير�سل اإليها. 
جو  الرئي�س  اإدارة  ف��اإن  اأخ���رياً،  �سدر  تقرير  اإىل  وا�ستناداً 
الداخلية  التوجيهية  القواعد  كبري  اإىل حد  بايدن، خففت 
االأمريكية،  اال���س��ت��خ��ب��ارات  واأج���ه���زة  للبنتاغون  يتيح  مب��ا 

م�ساركة املعلومات مع اجلي�س االأوكراين.
امل�سلحة  اإدارة بايدن ال تزال مرتددة يف تزويد القوات  لكن 
الرو�سية  ال��ق��وات  ا���س��ت��ه��داف  تتيح  مبعلومات  االأوك��ران��ي��ة 
اجلمهوريني  من  املت�ساعد  ال�سغط  مع  لكن  رو�سيا.  داخل 
والدميقراطيني الذين يقولون اإن الواليات املتحدة ال تفعل 
م��ا يكفي ل��دع��م االأوك��ران��ي��ني يف احل���رب، ف���اإن االأم���ر يبدو 

م�ساألة وقت، قبل جتاوز هذا اخلط اأي�ساً.
واملعلومات  االأ���س��ل��ح��ة  اإر����س���ال  يف  اال���س��ت��م��رار  ع���رب  وح��ت��ى 
اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ب��� ح����دود، ف���اإن االأع�����س��اء الرئي�سيني يف 

االأطل�سي يعقدون املوقف االأوكراين يف حمادثات ال�س�م.
وقالت وزارة اخلارجية الربيطانية: "نحتاج اإىل �سمان اأن 
اأي مفاو�سات يف امل�ستقبل لن تنتهي ببيع اأوكرانيا، اأو تكرار 

اأخطاء املا�سي".
ي��ط��ال��ب االإحت�����اد االأوروب������ي الكرملني  ن��ف�����س��ه،  ال��وق��ت  ويف 
اأوكرانيا".  كامل  م��ن  م�سروط  وغ��ري  ف��وري  "بان�سحاب 
اأن يحفظ ماء  �ساأنه  م��ن  ات��ف��اق �س�م  اأي  اإن  اآخ���ر،  وب��ك���م 
�سواء  تنازل،  واأي  الغرب.  من  مقبول  غري  الكرملني،  وجه 
ع��ل��ى ���س��ك��ل ���س��م��ان��ات ���س��د ت��و���س��ع ال��ن��ات��و اأو م��رون��ة و�سع 
جرمية  اأن��ه  على  ُيعامل  اأوكرانيا،  �سرق  يف  االأرا���س��ي  بع�س 

اأخ�قية.

جّر الكرملني اإىل م�ستنقع
يعمل  الغربية،  احلكومات  غالبية  ي�سم  ائت�فاً  اأن  يبدو 
للكارثة  حد  لو�سع  ت�سوية  اإىل  التو�سل  ت�سهيل  منع  على 
االإن�سانية يف اأوكرانيا، ويعمل على جر الكرملني اإىل م�ستنقع 
ي�ستمر �سنوات ويجعل احلرب التي خا�سها "املجاهدون" يف 

اأفغان�ستان، ال تبدو �سيئاً باملقارنة معه.
وي�سغط بع�س اجلمهوريني يف الكونغر�س على اإدارة بايدن 
االأرا�سي  املعاك�سة ال�ستعادة كل  االأوكرانية  الهجمات  لدعم 

التي احتلتها رو�سيا، مبا يف ذلك 
القرم، ودونيت�سك، ولوغان�سك.

ويف الوقت الذي انتقل فيه القتال اإىل ال�سرق، فاإن الدعوات 

لنقل القتال اإىل داخل رو�سيا تتزايد. ويبدو اأن ثمة ت�سميماً 
الغرب على ح�سر مو�سكو يف  امل�سرعني يف  الكثري من  لدى 

الزاوية، لكن ماذا ميكن اأن يح�سل اإذا جنحوا يف ذلك؟
م�ساحله  ب��اأن  املقتنع  الكرملني،  اأن  موؤ�سرعلى  ثمة  لي�س 
النية للرتاجع  النزاع احل��ايل، لديه  الوجودية يف خطر يف 
تدل  العك�س،  على  الغربية.  االأق�سى  ال�سغط  حملة  اأم���ام 

املوؤ�سرات على مزيد من الت�سعيد.

وليم  االأمريكية  املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  مدير  وح��ذر 
اأنها غري  اأكركت  اإذا  ا�ستخدام مو�سكو  برينز اخلمي�س، من 
قادرة على قلب هزائمها يف اأوكرانيا بالو�سائل التقليدية، يف 

نهاية املطاف اأ�سلحة نووية تكتيكية منخف�سة القوة.
ومع تبدد االآمال يف حل ديبلوما�سي، فاإن احلرب يف اأوكرانيا 
تهدد القارة االأوروبية، وكذلك بزعزعة اأكرث للنظام الدويل، 

دون اأن تلوح نهاية يف االأفق.

•• عوا�صم-وكاالت

الع�قات  يف  خبري  اأطلقه  و�سف  باردة"،  حرب  من  "اأكرث 
الدولية على حال وم�ستقبل الع�قات بني مو�سكو ولندن، 
رئي�س  راأ�سهم  على  بريطانيني،  م�سوؤولني  رو�سيا  منع  بعد 
بتقدمي  االأخ���ري  توعد  فيما  اأرا�سيها،  دخ��ول  م��ن  ال����وزراء، 

مزيد من الدعم الأوكرانيا.
واأعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية، اإدراج ا�سم رئي�س الوزراء 
بوري�س جون�سون، ووزيري الدفاع واخلارجية و10 من كبار 
املمنوعني من  قائمة  على  الربيطانية  احلكومة  م�سوؤولني 
بريطانيا  اإر�سال  للرد على  اإنها خطوة  قائلة  رو�سيا،  دخول 
اأ�سلحة فتاكة الأوكرانيا يف احلرب الدائرة، وحماولتها عزل 

رو�سيا.
ويف امل��ق��اب��ل، حت���دت ب��ري��ط��ان��ي��ا ال���ق���رار ال��رو���س��ي ب����اأن ن�سر 
ال�سبت،  م�ساء  "تويرت"،  موقع  على  تغريدة  يف  جون�سون 

اأنه اأبلغ الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�سكي "بتقدمي 
املزيد من امل�ساعدات الع�سكرية اإىل اأوكرانيا االأيام املقبلة"، 
اأن ت�سمن ح�سول  املتحدة من  اململكة  "ال �سيء مينع  واأن��ه 
ل��ل��دف��اع عن  ال��ت��ي يحتاجونها  امل�����س��ادر  ع��ل��ى  االأوك���ران���ي���ني 

ب�دهم من الهجوم الرو�سي امل�ستمر".

ر�سائل مبا�سرة
احلرب  يف  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف  م�����س��ارك��ة  بريطانيا  ا�ستبعاد  رغ���م 
اإال  اأوك��ران��ي��ا،  على  ج��وي  حظر  منطقة  فر�س  ومعار�ستها 
اأنها تبنت قرارات حادة �سد رو�سيا منذ بدء احلرب يف 24 

فرباير.
عقوبات  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ع  بالتن�سيق  اأعلنت  وم��وؤخ��را 
بينهم  م��ن  اأوك��ران��ي��ا،  ���س��رق  يف  انف�ساليا   178 ت�ستهدف 
زعيما دوني�ستك ولوغان�سك، اجلمهوريتان املدعومتان من 

رو�سيا، و6 من االأثرياء املقربني من رو�سيا وعائ�تهم.

ويف وق����ت ���س��اب��ق، ف��ر���س��ت ل��ن��دن ع��ق��وب��ات ع��ل��ى اأك����رث من 
اأويل"  "لوك  �سركة  1000 �سخ�س وكيان يف رو�سيا، منها 
اأكرب  الدفاعية،  "كرون�ستدت"  و�سركة  النفطية،  الرو�سية 
منتج للطائرات امل�سرية برو�سيا، و�سركة ال�سكك احلديدية 
الرو�سية، اإ�سافة اإىل تو�سيع حظر ا�سترياد �سلع رو�سية من 

بينها احلديد وال�سلب.
�سركات  وجمموعة  رو�سية،  م�سارف   6 العقوبات  وط��ال��ت 
العامل،  يف  االأملا�س  تعدين  قطاع  يف  �سركة  اأكرب  "اآلرو�سا"، 
وجمموعة "فاغرن" الع�سكرية اخلا�سة، و11 موؤ�س�سة و4 

اأ�سخا�س مرتبطني بالقطاع الدفاعي يف بي�رو�سيا.

راأ�س احلربة
ال�سيا�سية،  الفل�سفة  اأ�ستاذ  العلي،  خليفة  رام��ي  تقدير  ويف 
الرو�سية  ال���ع����ق���ات  اأن  اإىل  اإ�����س����ارة  ال���رو����س���ي  ف���ال���ق���رار 
�سعورا  هناك  واأن  "ال�عودة"،  لنقطة  و�سلت  الربيطانية 

احلربة" يف  "راأ�س  متثل  الربيطانية  احلكومة  ب��اأن  رو�سيا 
اأوروبا �سد رو�سيا.

ويف حديثه ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، يرى العلي اأن قرار 
مو�سكو يوجه ر�سالتني، االأوىل اإىل لندن، والثانية للرد على 
على  ووا�سنطن  االأوروب���ي  االحت��اد  من  املفرو�سة  العقوبات 

مو�سكو.

اأكرث من حرب باردة
وعن رد الفعل الربيطاين، يقول العلي: "ت�ستمر بريطانيا 
االقت�سادية  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  وال���غ���رب 
طاملا  رو�سيا  �سد  والدبلوما�سية  واالإع���م��ي��ة  وال�سيا�سية 

احلرب م�ستمرة"، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار دعم كييف.
وي�سف الو�سع الراهن بني بريطانيا ورو�سيا باأنه اأكرث من 
من  ملزيد  الع�قات  تتجه  حيث  الباردة"،  "احلرب  مرحلة 
ال�سراع  اإليه  ينتهي  ملا  وفقا  النهائي  �سكلها  وتاأخذ  التوتر 

بني كييف ومو�سكو.
واأرجع ذلك اإىل وجود �سعور بالتهديد داخل اأوروبا على اأمن 
االأوروبية  ال��دول  بقية  مثل  لذا فربيطانيا  العجوز،  القارة 

م�ستعدة للذهاب بعيدا لردع التهديدات.
اأول  ليكون  املا�سي،  االأ�سبوع  كييف،  بزيارة  جون�سون  وق��ام 
م�سوؤول بهذا امل�ستوى من دول ال�سبع الكربى يزور اأوكرانيا 
بعد احلرب. وحر�س على التجول يف �سوارع كييف، موؤكدا 
القرو�س  �سمانات  وبلغت  اأوكرانيا.  دعم  من  ب���ده  موقف 

الربيطانية لكييف اأكرث من مليار دوالر.
ك��م��ا ع��ر���س ج��ون�����س��ون ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا 120 ع��رب��ة مدرعة 
واأنظمة �سواريخ جديدة م�سادة لل�سفن. وقبل الزيارة بيوم 
دوالر  مليون   130 من  باأكرث  اأ�سلحة  اإر���س��ال  لندن  اأعلنت 
الأوكرانيا. ويف مار�س، وجهت رو�سيا ر�سالة �سديدة اللهجة 
اأنها لن تن�َس دوره��ا يف ت�سليح كييف  اإىل بريطانيا، موؤكدة 

�سد القوات الرو�سية.

متى يجب اأن ترد مو�شكو على العقوبات الغربية؟

�شنغهاي ت�شّجل 7 وفيات جديدة بكوفيد منذ االإغالق 
•• �صنغهاي-اأ ف ب

جديدة  وفيات  �سبع  عن  الث�ثاء  اأم�س  ال�سني  اأعلنت 
احل�سيلة  ل��رتت��ف��ع  ���س��ن��غ��ه��اي  يف  كوفيد19-  ب�����س��ب��ب 
مئات  ت�سجيل  بعد  وذلك  باملر�س،  للمتوفني  الر�سمية 
ا�ستمر  اإغ���ق  املدينة خ���ل  االإ���س��اب��ات يف  االآالف من 

الأ�سابيع.
ب�سبب  ال��وف��ي��ات  اأوىل  ع���ن  امل��دي��ن��ة  ���س��ل��ط��ات  وك�����س��ف��ت 
بعد  االإجمالية  احل�سيلة  يرفع  ما  االثنني،  الفريو�س 
الك�سف ع��ن ع��دد ال��ذي��ن ف��ارق��وا احل��ي��اة ال��ث���ث��اء اإىل 

ع�سرة، على الرغم من حجم تف�سي الفريو�س.
وت�سر بكني على اأن ال�سيا�سة اخلا�سة التي تتبعها لكبح 
االإغ�ق  عمليات  يف  واملتمثلة  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�سار 
ال�����س��ارم��ة واالخ��ت��ب��ارات اجل��م��اع��ي��ة واحل��ج��ر ال�سحي 
ت�سبه  اأزم��ة �سحية  الب�د  الطويل، جنحت يف جتنيب 

االأزمات التي اجتاحت معظم دول العامل.
دولة  يف  الر�سمية  االأرق���ام  بهذه  ي�سككون  البع�س  لكن 
مع  ال�سكان  م��ن  ج��دا  ك��ب��ريا  ع���ددا  متلك  ال�سني  مثل 

معدل تلقيح منخف�س.
اأقل  اأن  اإىل  االأح��د  �سنغهاي  ال�سحة يف  واأ�سار م�سوؤولو 
عاما   60 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  ال�سكان  ثلثي  من 
باملئة   40 م��ن  واأق���ل  كوفيد  ل��ق��اح  م��ن  جرعتني  تلقوا 

تلقوا جرعة معززة.
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  من�سورات  وظ��ه��رت 
مل يتم التحقق منها تفيد عن وفيات جراء كوفيد مل 
يتم االإب�غ عنها يف ال�سني، قبل اأن يجري حذف هذه 

املن�سورات.
ت�سعة  نحو  ع��ن  ك��ون��غ  ه��ون��غ  اأعلنت  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
اآالف وفيات ب�سبب كوفيد منذ انت�سار اأوميكرون هناك 

يف كانون الثاين/يناير.
اإن  ال��ث���ث��اء  �سنغهاي  بلدية  يف  ال�سحة  جلنة  وق��ال��ت 
و101،   60 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح  ال�سبعة  ال�سحايا 
وجميعهم كانوا يعانون من اأمرا�س مزمنة مثل القلب 
عليهم  "ا�ستد  املر�سى  اأن  اللجنة  واأ�سافت  وال�سكري. 
املر�س بعد دخولهم امل�ست�سفى، وتوفوا بعد ف�سل جهود 
االأمرا�س  ه��و  للوفاة  املبا�سر  ال�سبب  وك���ان  اإن��ق��اذه��م، 

اال�سا�سية" التي كانوا يعانون منها.
كما اأبلغت اللجنة عن اأكرث من 20 األف اإ�سابة جديدة 

بكوفيد، غالبيتها بدون اأعرا�س.
 25 ع��دده��م  البالغ  �سنغهاي  �سكان  م��ن  العديد  وظ��ل 
حيث  اآذار/م��ار���س  منذ  منازلهم  يف  حمتجزين  مليونا 
األ��ف��ا، وه��و رقم   25 جت��اوزت االإ���س��اب��ات اليومية عتبة 
�سغري وفقا للمعايري العاملية ومل ي�سمع به من قبل اال 

يف ال�سني.

جون�شون يواجه النواب الربيطانيني على خلفية ف�شيحة »بارتيغيت« 
•• لندن-اأ ف ب

بوري�س  ال���ربي���ط���اين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ي���واج���ه 
ملجل�س  االأ�سبوعي  االجتماع  يف  النواب  جون�سون 
ال��ع��م��وم ب��ع��دم��ا ف��ر���س��ت ع��ل��ي��ه غ���رام���ة خلرقه 

االإجراءات املفرو�سة ملكافحة كوفيد19-.
حكومة  رئ��ي�����س  اأول  ه���و  ج��ون�����س��ون  وب���وري�������س 
تفر�س  وق��د  القانون.  خلرقه  يعاقب  بريطاين 
عليه غرامات اأخرى يف اإطار التحقيق يف ف�سيحة 
دوائر  نظمتها  بحف�ت  تتعلق  "بارتيغيت" التي 

ال�سلطة خ�ل اإجراءات العزل ملكافحة كورونا.
وب�سبب العطلة الربملانية لعيد الف�سح، مل يواجه 
زعيم حزب املحافظني نوابا منذ اأن ا�سطر لدفع 
اإ���س��رتل��ي��ن��ي��ا )60  50 ج��ن��ي��ه��ا  غ���رام���ة ق���دره���ا 
ب�سبب حفلة نظمت كمفاجاأة  اأ�سبوع،  يورو( قبل 
 19 يف  واخلم�سني  ال�ساد�س  م��ي���ده  عيد  يف  ل��ه 
2020 يف م��ق��ر احل��ك��وم��ة يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

داونينغ �سرتيت.
واأكد جون�سون اأنها كانت حفلة "مل ت�ستغرق اأكرث 
من ع�سر دقائق" اأدت اإىل معاقبة وزير املالية يف 

حكومته ري�سي �سوناك وزوجته كاري اأي�سا.
بوري�س  اع��ت��ذر  العقوبة  ه��ذه  ع��ن  االإع�����ن  بعد 
ج���ون�������س���ون م������رة اأخ���������رى وا����س���ت���ب���ع���د جم�����ددا 

اال�ستقالة.
ال�سقوط،  ك��ان يف ف��رتة م��ا على و���س��ك  وب��ع��دم��ا 
الدولية  االأو�ساع  من  جون�سون  بوري�س  ي�ستفيد 
للعقوبات  االأم���ام���ي  اخل���ط  يف  دوره  ت���ربز  ال��ت��ي 
الغربية �سد رو�سيا بعد غزوها الأوكرانيا. ويرى 
اأن����ه م��ن غري  اأع�����س��اء مع�سكره  ع���دد ك��ب��ري م��ن 
يف  احلكومة  رئا�سة  من  ط��رده  حماولة  املنا�سب 

خ�سم االأزمة حول اأوكرانيا.

ذل���ك يف �سفوف  اال���س��ت��ي��اء م�ستمر مب��ا يف  ل��ك��ن 
االأغلبية كما تك�سف ا�ستقالة وكيل وزارة اخلارجية 
ل�����س��وؤون ال��ق�����س��اء دي��ف��ي��د ول��ف�����س��ون ال���ذي بررها 
املرتكبة.  املخالفات  وطبيعة"  و�سياق  ب"مدى 
وعلى ما يبدو مل ينته هذا امل�سل�سل الذي اأغ�سب 
والقيود  الت�سحيات  من  املنهكني  الربيطانيني 

التي ا�سطروا لتحملها يف مواجهة الوباء.
توا�سل �سرطة لندن التي فر�ست حتى االآن اأكرث 
اكتمال  وعند  حتقيقاتها.  غ��رام��ة،  خم�سني  من 
ب��وري�����س جون�سون  ���س��ي��واج��ه  ال�����س��رط��ة،  حت��ق��ي��ق 
العليا  احلكومية  املوظفة  اإليها  تو�سلت  نتائج 
عن  متهيدي  تقرير  يف  حتدثت  التي  غ��راي  �سو 
�سيواجه حكم  القيادة واحلكم". كما  "اأخطاء يف 
�سناديق االقرتاع يف انتخابات حملية يف اخلام�س 
اأن  الربيطانية  ال�سحف  وذك��رت  اأيار/مايو.  من 
غرامات جديدة قد تفر�س على الزعيم املحافظ 
ب�سبب ح�سوره خم�س منا�سبات احتفالية اأخرى 

على االأقل، و�سفت باأنها اأكرث اإحراجا له.
تفا�سيل  تاميز  �سنداي  �سحيفة  ك�سفت  وبعدما 
وزع  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س  اأن  اإىل  ت�����س��ري  ج���دي���دة 
مدير  رحيل  مبنا�سبة  خطابا  واأل��ق��ى  م�سروبات 
االت�سال يف 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2020، 
نفى داونينغ �سرتيت الدور الذي ن�سب اإىل رئي�س 

احلكومة يف ذلك اليوم.
وقالت نائبة زعيم حزب العمال اأجني� رايرن "اإذا 
كانت املعلومات االأخرية �سحيحة، فهذا ال يعني 
اأن رئي�س الوزراء كان حا�سرا يف احلف�ت بل اأنه 

بادر اإىل تنظيم واحدة منها على االأقل".
وح�سب مقاطع مت ت�سريبها بالقطارة اإىل و�سائل 
اأمام  االإع���م، ينوي جون�سون الرتكيز يف كلمته 
العموم على دوره يف دعم كييف وزيارته  جمل�س 
للهند يف نهاية االأ�سبوع اأو م�سروعه املثري للجدل 
اأرا�سي  يدخلون  الذين  اللجوء  طالبي  الإر���س��ال 
رواندا  اإىل  ق��ان��وين،  غ��ري  ب�سكل  املتحدة  اململكة 

للحد من هذه احلاالت.
لكنه لي�س مبناأى عن مواجهة ت�سويت على نقل 
اإذا  م��ا  حتديد  تكلف  خا�سة  جلنة  اإىل  الق�سية 
ك��ان ق��د خ��دع ال��ربمل��ان ع��ن عمد - وه��ذا مرادف 
-، يف  الوزارية  ال�سلوك  ال�ستقالته ح�سب مدونة 
بعدما  احل��ف���ت  لف�سيحة  ال��ع��دي��دة  تف�سرياته 

اأكد مرارا اأن كل القواعد مت احرتامها.
ل��وي�����س ع���ن بوري�س  ب����ران����دون  ال����وزي����ر  وداف������ع 
اأن  جون�سون الث�ثاء، موؤكدا ل�سبكة �سكاي نيوز 
يف  �سحيح  اأنه  يعتقد  كان  الربملان  يف  قاله  "ما 
اأن  االثنني  ن�سرت  درا�سة  وك�سفت  الوقت".  ذلك 
72 باملئة من الذين �سملهم اال�ستط�ع لديهم 
التي  وال�����س��ف��ة  ال������وزراء،  ل��رئ��ي�����س  �سلبي  تقييم 

تكررت يف اأغلب االأحيان هي "كذاب".

رو�شيا تعلن تنفيذ ع�شرات 
ال�شربات يف �شرق اأوكرانيا

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأن  ال��رو���س��ي��ة  ال��دف��اع  اأع��ل��ن��ت وزارة 
ال�سربات  ع�����س��رات  ن���ّف���ذت  ق��وات��ه��ا 
ليل  اأوك����ران����ي����ا  ����س���رق  اجل����وي����ة يف 
االث�����ن�����ني ال�����ث������ث�����اء ب����ع����دم����ا ق����ال 
مو�سكو  اإن  اأوك��ران��ي��ون  م�����س��وؤول��ون 

اأطلقت هجوما وا�سعا.
عالية  "�سواريخ  اإن  ال���وزارة  وقالت 
الدقة ومن اجلو" �سربت 13 موقعا 
دونبا�س،  م���ن  اأج������زاء  يف  اأوك���ران���ي���ا 
�سلوفيان�سك،  ب���ل���دة  ذل����ك  يف  مب���ا 
ا���س��ت��ه��دف��ت ����س���رب���ات جوية  ب��ي��ن��م��ا 
الع�سكرية  املعدات  من   60" اأخ��رى 
بلدات  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  االأوكرانية" 
قريبة من اجلبهة ال�سرقية. وذكرت 
اأن اجلنود الرو�س دمروا م�ستودعني 
حربية  روؤو�����������س  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي���ان 
ل�سواريخ "تو�سكا-يو" التكتيكية يف 
كما  لوغان�سك  يف  بوليانا  �سرينوفا 

يف باالكليا يف خاركيف.
وذك��رت ال��وزارة يف بيان اأن �سواريخ 
الليل  خ������ل  ����س���رب���ت  وم���دف���ع���ي���ة 

ع�سكريا. هدفا   1260
الدفاع  منظومات  "اأ�سقطت  وقالت 
اأوكرانية  مقاتلة  الرو�سية  اجل���وي 
قرية  ق�����رب  ميغ29-  ط������راز  م����ن 

مالينيفكا يف منطقة دونيت�سك".
وقت  يف  كييف  يف  ال�سلطات  واأعلنت 
اأطلقت  رو���س��ي��ا  اأن  االث��ن��ني  م��ت��اأخ��ر 
اأوك���ران���ي���ا، ميثل  ه��ج��وم��ا يف ���س��رق 
مرحلة جديدة يف احلملة الع�سكرية 
امل�ستمرة منذ نحو �سهرين.   ودعت 
االأوكرانية  القوات  الث�ثاء  رو�سيا 
واعلنت  فورا"  ال�س�ح  "اإلقاء  اإىل 
ل��ل��م��داف��ع��ني عن  ع��ن مهلة ج��دي��دة 
مدينة ماريوبول ال�ساحلية للتخلي 

عن املقاومة.
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مارين لوباندونالد ترامباإميانويل ماكرون

هي�ري كلينتون هل �سيتكرر هذا امل�سهد يف باري�س؟

يذكروننا قليً� بفالريي بيكري�س 
واآن هيدالغو على التوايل. وي�سري 
اليمني  من  املنتخبون  امل�سوؤولون 
مثل  ريغان،  ي�سار  اأو من  املحافظ 
ماركو روبيو اأو جيم ويب، اإىل اأوجه 
ت�سابه مع اإريك �سيوتي اأو مي�سيل 
خطيب  نن�سى  اأن  دون  ب��ارن��ي��ي��ه. 
"احلقيقي"،  االأم���ري���ك���ي  ال��ي�����س��ار 
الذي  �ساندرز  ب��ريين  اال���س��رتاك��ي 
االأحيان،  م��ن  ك��ث��ري  ب���ه، يف  ق���ورن 

جان لوك ميلين�سون.
    من هذه املناظرات املوازية خرج 
دونالد  االق�������رتاع  ���س��ن��ادي��ق  م���ن 
ت���رام���ب -ال������ذي ال ي��ن��ك��ره اإري����ك 
التي  كلينتون،  -وه��ي���ري  زم���ور 
بينها  امل�سرتكة  النقاط  تنق�س  ال 
وب����ني اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون. لي�س 
ال�سخ�سي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ك���ث���رًيا 
العمر،  ن��ف�����س  م���ن  ل��ي�����س��ا  الأن��ه��م��ا 
نف�س  وال  التجربة،  نف�س  من  وال 
البيت  اىل  تقدما  عندما  ال�سمعة، 
الواقع،  يف  واالإل���ي���زي���ه.  االأب��ي�����س 
يرتبط ماكرون اأكرث بكثري بباراك 
اإنه   .2008 اأوب��ام��ا وغ��زوت��ه ع��ام 
اأن يكون ج��زًء م��ن ع��امل ما  يريد 
ب��ع��د، مت��اًم��ا كما ادع���ى اأوب��ام��ا اأنه 
ينتمي اإىل عامل ما بعد ال�سيا�سي. 
هي�ري  جت�سد  االأ���س��ا���س،  يف  لكن 

االألوان. ومثل ترامب فيما يتعلق 
ب��ال��ع��م��ل امل��ت��ع��دد االط�����راف، تريد 
مارين اأال ت�ستجيب "فرن�سا اأواًل" 
لربوك�سل  ال  ف��ق��ط،  لنف�سها  اال 
وال للناتو وال ل�أمم املتحدة، وال 
اجلماعية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  للكثري 
ال�����ت�����ي ت����ف����ر�����س ع���ل���ي���ه���ا ق����واع����د 

الت�سامن وامل�سوؤولية.

حتى  اأمريكا  فرن�سا  تقلد  -هل   4
النهاية؟

اإذا  ه���و،  االآن  ال��ك��ب��ري  ال�������س���وؤال     
اأو مارين  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون  ف��از 
االأحزاب  �ستقرره  الذي  ما  لوبان، 
�سعد  اإذا  ون���اخ���ب���وه���ا.  االأخ�������رى 
اليمني املتطرف اإىل ال�سلطة، فهل 
ال�سابق  ب��احل��زب  االأم����ر  �سينتهي 
�ساركوزي  ونيكوال  �سرياك  جل��اك 
واجل�����م�����ه�����وري�����ني وال���و����س���ط���ي���ني 
اليمينيني باالن�سمام اإليه مع خطر 
اجلمهوري  احل��زب  مثل  االب��ت���ع 
اأ���س��ب��ح ترامب  ال����ذي  االأم���ري���ك���ي 
بعد هزميته عام 2020، �ساحب 
القرار فيه وراء الكوالي�س؟ وحزب 
اآن هيدالغو اال�سرتاكي اأو ما بقي 
هل  اخل�سر؟  ج��ادو  ويانيك  منه؟ 
���س��ي��ع��ق��دون ات��ف��اًق��ا م��ع ج���ان لوك 
من  رو���س��ي��ل  وف��اب��ي��ان  ميلين�سون 

للفرن�سيني.
�سنوات  خم�س  بعد  ال��ي��وم،  لكن     
نف�سه  يجد  االإل��ي��زي��ه،  يف  ق�ساها 
ك��ل��ي��ن��ت��ون عام  ه���ي����ري  يف ج��ل��د 
من  �سنوات  ثماين  بعد   ،2016
اأن��ه جمرب على  اأوب��ام��ا. اأي  رئا�سة 
متطرف  م�سهد  يف  نف�سه  جتديد 
من قبل حركة ال�ساي يف الواليات 
امل��ت��ح��دة، وال�����س��رتات ال�����س��ف��راء يف 
فرن�سا. كل هذا، بالن�سبة للبلدين، 
يف ���س��ي��اق ت���راج���ع ب�����س��ب��ب اأه�����وال 
ال��ت��ي تتجلى مت��اًم��ا، على  ال��ع��ومل��ة 
�سبيل املثال، من خ�ل اإف�ت غافا 

من العقاب ووباء كوفيد19-.
االأحقاد -نف�س   3

   اىل درجة اأننا جند نف�س اال�ستياء 
اجل�سمني  داخ��ل  الكراهية  ونف�س 
االنتخابيني اللذين تف�سل بينهما 
�ست �سنوات. ان هي�ري كلينتون، 

وماكرون وترامب ولوبان، انق�سام 
جمتمعاتهما.

راديكايل -م�سهد   2
   مل��اذا مل يكن ه��ذا هو احل��ال عام 
2017 عندما كان ترامب قد فاز 
املعركة قبل عام، وكان موؤ�س�س  يف 
اجلمهورية اىل االم��ام وابنة جان 
م����اري ل���وب���ان وج���ه���اً ل���وج���ه؟ الأن 
اأ�سبح  م��ن��ذئ��ذ  فرن�سا  يف  ال��و���س��ع 
اأكرث راديكالية. عام 2017، كانت 
والي�سار  اليمني  بني  فجوة  هناك 
التناوب  ج������راء  ت���ره����  ال���ل���ذي���ن 
وال���ف�������س���ل، وج������راء االإ����س����ح���ات 
ومن  اخلفية.  واملناق�سات  املوؤجلة 
خ�ل ال�سعي اإىل تقدمي اأف�سل ما 
ماكرون  جعل  والي�سار،  اليمني  يف 
االخرية  اللحظة  يف  مكاًنا  لنف�سه 
يف م�����ا ي�������س���ب���ه ال�����ره�����ان االأخ������ري 

ولي�ست جريئة مبا يكفي، ومقيدة 
مبطالب اال�ستبل�سمنت وكونغر�س 
اجلمود.  يف  اال  بالراحة  ي�سعر  ال 
بنف�س  متهم  م��اك��رون،  واإميانويل 

االأ�سياء تقريًبا اليوم.
   بعد عقود من رف�س ال�سيا�سيني 
التعليمي،  وال����ع����امل  واالإع�����������م 
الرغبة يف تعليم عامل ال ت�ستطيع 
ف��ي��ه ف��رن�����س��ا ورئ��ي�����س��ه��ا ف��ع��ل كل 
مارين  تلعب  ومب��ف��رده��م��ا،  ���س��يء 
اأنها  مو�سحة  ت��رام��ب،  دور  لوبان 
اإرادتها  ب��ق��وة  فقط  ب��ل��ًدا  �ست�سلح 
وب���رن���اجم���ه���ا. وه������ي، ع���ل���ى غ����رار 
االأمريكي االأكرب منها �سنا، تهدف 
اأواًل اإىل ا�ستعادة الهوية الوطنية: 
يف الواليات املتحدة، هوية االأجنلو 
والربوت�ستانت  ����س���اك�������س���ون���ي���ون 
البي�س، ويف فرن�سا هوية الطبقات 
ث�ثية  اأ������س�����ول  م����ن  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

مكروهة  م��اك��رون،  اإميانويل  مثل 
من قبل االأ�سخا�س الذين تدحرج 
ت�سنيفهم االجتماعي، بينما ُينظر 
لوبان  ومارين  ترامب  دونالد  اإىل 
ع��ل��ى اأن���ه���م���ا امل������ذ االأخ������ري قبل 
الثورة الكربى اأو االمتناع النهائي 

عن الت�سويت.
كلينتون  ه����ي�����ري  ت�����ذك�����روا      
ترامب  ن��اخ��ب��ي  و���س��ف��ت  ع��ن��دم��ا 
"الو�سيعني"  و  "احلقريين"  ب��� 
بحجة اأنهم رددوا �سعارات كراهية 
بتهمة  �سجنها  اإىل  تدعو  وغ�سب 
كلينتون  هي�ري  قدمت  الف�ساد. 
ومعقول  و�سطي  اإ���س���ح  برنامج 
وم���ت���و����س���ط امل��������دى، ب��ي��ن��م��ا وع���د 
م��ن��اف�����س��ه��ا مب�����س��ح ال���ط���اول���ة. لقد 
هزمت بريين �ساندرز ب�سعوبة يف 
ووجدها  التمهيدية،  االنتخابات 
للغاية،  خ���ج���ول���ة  احل������زب  ي�������س���ار 

ل��ك��ن يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ�����رية، رمبا 
مل ن��ك��ن ب��ع��ي��دي��ن مب���ا ي��ك��ف��ي عن 
 2022 فرن�سا  بني  الت�سابه  لعبة 
الأننا   .2016 املتحدة  وال��والي��ات 
الوحيدة،  البديهية  عند  توقفنا 
الفرن�سي،  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  اأن 
اأواًل مع اإريك زمور ثم مع مارين 
ل����وب����ان، ق���د ا���س��ت��م��د ال��ك��ث��ري من 
�سجل الرتامبية. ومع ذلك، هناك 
ا على  ت�سابهات اأخرى ت�ساعد اأي�سً
فهم تفكك امل�سهد ال�سيا�سي ب�سكل 
من  االأوىل  اجل���ول���ة  ب��ع��د  اأف�����س��ل 

االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية.
اليمني  على  كما  الي�سار  -على   1

ت�سابه يف الكا�ستينغ
االأوىل،  جولتنا  م��ق��ارن��ة  ي��ج��ب     
-ترامب،  كلينتون  مب��ب��ارزة  لي�س 
ولكن اأواًل باالنتخابات التمهيدية 
للجمهوريني والدميقراطيني لعام 
نهاية  يف  اليمني،  على   .2016
اأوباما  ل��ب��اراك  امل��زدوج��ة  ال��والي��ة 
ال���ت���ي ���س��ه��دت ظ���ه���ور اأط����روح����ات 
واجه  وتطورها،  ال�ساي  حزب  من 
دون����ال����د ت����رام����ب م��ر���س��ح��ني من 
ال�سنف  م����ن  امل���ح���اف���ظ  ال���ي���م���ني 
تك�سا�س، جيب  مثل حاكم  العايل، 
بو�س؛ و�سناتور تك�سا�س تيد كروز، 
روبيو؛  ماركو  فلوريدا  و�سيناتور 
اأو ع�سو جمل�س ال�سيوخ عن والية 
احلزب  يف  كا�سي�س.  ج��ون  اأوه��اي��و 
هي�ري  واج���ه���ت  ال��دمي��ق��راط��ي، 
البارز  الي�ساري  ال�سناتور  كلينتون 
ف��ريم��ون��ت ب����ريين ����س���ان���درز، بعد 
مارتن  م��اري���ن��د  ح��اك��م  ا�ستقالة 
جيم  فريجينيا  و�سناتور  اأوم���ايل، 

ويب.
ه����وؤالء  ك���ل  ب��ت��ج��م��ي��ع  ق��م��ن��ا  اإذا     
يف  والي�سار  اليمني  من  املر�سحني 
فيمكننا  التمهيدية،  االن��ت��خ��اب��ات 
اجلولة  م��ع  الت�سابه  اأوج����ه  روؤي����ة 
حكام  ي��ذك��رن��ا  الفرن�سية.  االأوىل 
م���ن ال��ي��م��ني امل��ع��ت��دل م��ث��ل جيب 
من  اأو  ك��ا���س��ي�����س،  وج������ون  ب���و����س 
الي�سار املعتدل مثل مارتن اأومايل 
معاقلهم،  يف  ف���ق���ط  امل����ع����روف����ون 

ي�ساري  ح��زب  تاأ�سي�س  اإع���ادة  اأج��ل 
الدميقراطي  احل���زب  مثل  واح���د 
الو�سطيون  ي�سعر  االأمريكي حيث 
االآن بعدم االرتياح ب�سكل متزايد؟ 
اليمني  م���ع  ���س��ي��ت��ف��ق��ون،  اأن���ه���م  اأم 
اجل��م��ه��وري واخل�����س��ر، ع��ل��ى بناء 
حزب دميقراطي كبري على النمط 
ال��ف��رن�����س��ي م����ع ال���ت���ي���ار امل���رك���زي 

والو�سطي ملاكرون؟
   ال �سيء يجرب فرن�سا والفرن�سيني 
اأمريكا  وت��ق��ل��ي��د  ا���س��ت��ن�����س��اخ  ع��ل��ى 
من  العديد  ُتظهر  واالأم��ريك��ي��ني. 
اإليها  االأق����رب  االأخ�����رى،  االأم��ث��ل��ة 
كثرًيا، ال �سيما يف اأملانيا اأو هولندا 
الدول  اأو  اإي��ط��ال��ي��ا  اأو  النم�سا  اأو 
ذات  االئت�فات  اأن  اال�سكندنافية، 
الربنامج امل�سرتك يف مواجهة قوة 
اأثبتت  قد  النقي�س  على  معار�سة 
تتقا�سم  ف��رن�����س��ا  ل��ك��ن  ج���دارت���ه���ا. 
اأمام  م�سوؤولية  تاريخ  اأمريكا  مع 
رئا�سية  وجت���رب���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ي��ج��ب اأن حت��ف��ز ق��ادت��ه��م��ا ع��ل��ى اأن 
الناحية  م��ن  اإب��داًع��ا  اأك��رث  يكونوا 
ي��ن��ت��ه��ي بهم  امل��وؤ���س�����س��ي��ة ح��ت��ى ال 
االأمر غًدا اأو بعد غد اىل 6 يناير 

جديد.
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ون  ي�����ت�����ذك�����ر     
برعب  والفرن�سيون  االأمريكيون 
للهجوم  تعر�س  ال��ذي  الكابيتول 
اإخفاء  اإىل  ومي��ي��ل��ون  وال��ت��خ��ري��ب 
غالبية  حم��ت��م��ل��ة.  ث��ان��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
اجلمهوريني االأمريكيني واليمني 
املتطرف الفرن�سي ال يثريون �سجة 
كبرية حول هذا املو�سوع. وهذا هو 
املقارنات، حتى  اأن لعبة  ال�سبب يف 
اأن  ميكن  ف���ارق،  ���س��ن��وات  �ست  بعد 

تكون مبثابة تذكري للقيادات.
____

�سحيفة  ــر  ــري حت رئــيــ�ــس   *
من  دميان�س.  دو  جــورنــال  لــو 
موؤلفاته، "هيالري كلينتون من 
االألف اإىل الياء"، و"العي�س مع 
وكاتب  االأمريكيني"، ومرتجم 
يف  العرق  "عن  كتاب  مقدمة 

اأمريكا باراك اأوباما".

الرئا�سية بني 2016 و2022

كلينتون-ماكرون, ترامب-لوبان: لعبة الت�شابه...!
•• الفجر -فران�صوا كليمن�صو –ترجمة خرية ال�صيباين

للحملة الرئا�سية الفرن�سية اأوجه ت�سابه غريبة 
مع حملة 2016 يف الواليات املتحدة. لي�س فقط 
ا ب�سبب  ب�سبب ظاهرة ترامب ال�سعبوية، ولكن اأي�سً

الدميقراطيني  الو�سطيني  بني  املراآة  تاأثري  وجود 
من  الفرن�سيني  عمومتهم  واأبــنــاء  االأمريكيني، 

املاكرونيني.
   اأجـــــربت االأزمــــــة عــلــى احلـــــدود الــرو�ــســيــة 
اأوكرانيا من قبل رو�سيا، يف  االأوكرانية، ثم غزو 

اجلميع  الفرن�سية،  الرئا�سية  "احلملة"  خ�سم 
على الرتكيز على االأولويات. مع من جهة، عودة 
الواليات املتحدة اإىل اأوروبا، عرب اجهزة اأمريكية 
على اطالع وا�سع وبخطة ات�سالية �سخمة، وجو 
جمددا.  م�سموع  اأطل�سي  وحتالف  مقاتل،  بايدن 

حول  نقا�س  مع  فرن�سا،  يف  اأخـــرى،  ناحية  ومــن 
العالقة مع رو�سيا الذي ا�ستدعى نف�سه بالطبيعة 
االنتخابات  حملة  ق�سم  اأن  بعد  احلملة  اإىل 
بني   2016 ــام  ع اجلمهوريني  بــني  التمهيدية 

فران�سوا فيون واآالن جوبيه.

واالأمريكي الفرن�شي  االنتخابيني  اجل�شمني  داخل  الكراهية  ونف�س  اال�شتياء  نف�س  • جند 
جمتمعاتهما يف  االنق�شام  وماكرون  وهيالري  ولوبان  ترامب  • يج�شد 

اأوال فرن�شا  �شعار  وتتبنى  ترامب,  دور  لوبان  مارين  • تلعب 

حرب اأوكرانيا تفاقم جوع فقراء �شرياليون 
•• فريتاون-اأ ف ب

تقول اإي�ساتو توراي اإنه مل يعد لديها ما يكفي الإطعام اأ�سرتها 
يف حي كرو باي الع�سوائي الفقري ال�سخم باأكواخه املبنية من 
�ساقة لكن  الذي كانت احلياة فيه  ال�سفيح يف فريتاون  األ��واح 

النزاع يف اأوكرانيا زاد من �سعوبتها.
اأطفال وقد فقد زوجها  قالت توراي )28 عاما( االأم لث�ثة 
واأ�سافت  ي�ساعدونا".  اأن  "يجب  كوفيد19-  وباء  اأثناء  عمله 

بحزن "نوؤمن بالكاد ما ي�سد الرمق بوجبة وحيدة يف امل�ساء".
النق�س  اأن  م��وؤك��دة  كهرباء"،  وال  م��اء  وال  ط��ع��ام  "ال  وتابعت 
اأ�سعب يف هذا احلي  الو�سع  املياه والكهرباء يجعل  املزمن يف 
وك�ب  خ��ن��ازي��ر  بالقمامة،  املليئة  ���س��وارع��ه  يف  تتجول  ال���ذي 

�سالة، يف عا�سمة �سرياليون.
وقال البنك الدويل اإن االرتفاع الكبري يف اأ�سعار مواد اأ�سا�سية 
اأكرث  القلي وامل��ح��روق��ات يكون له وق��ع  االأرز وزي��ت  ج��دا مثل 
اإي�ًما عندما يعي�س الفرد باأقل من 1،9 دوالر يوميا كما هي 

حال 43 باملئة من �سكان �سرياليون.
تبقى  االأملا�س،  اأنها متلك ثروة طبيعية من  الرغم من  وعلى 
ال���دول الع�سر  ال��ع��امل وم��ن  اأف��ق��ر دول  �سرياليون واح���دة م��ن 
االأخرية يف موؤ�سر التنمية الب�سرية ل�أمم املتحدة الذي يجمع 
اأو  العمر  متو�سط  مثل  اأخ��رى  بعنا�سر  االقت�سادية  البيانات 

م�ستوى التعليم.
وكانت امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة ب�سكانها البالغ عددهم 
7،5 م�يني ن�سمة تتعافى من احلرب االأهلية الوح�سية التي 

 2016-2014 اإيبوال  وتف�سي  و2002   1991 بني  جرت 
يف غرب اإفريقيا عندما �سربها وباء كوفيد19-.

االأوكرانية  االأزم��ة  ت�سكلها  وحتول اخلوف من �سربة جديدة 
للدول االأكرث فقرا، واقعا.

مورديه  جميع  اأن  فريتاون  يف  البقال  �سي�ساي  مو�سى  ي��وؤك��د 
رفعوا اأ�سعارهم. وقال "ل�سنا امل�سوؤولني عن ارتفاع االأ�سعار اإنها 

م�سكلة عاملية".
ف�سوال االأرز لذي يزن خم�سني كيلوغراما كان يكلف ما يعادل 
32 يورو، بزيادة قدرها  اليوم لقاء  27 يورو من قبل ويباع 
�سريعا. ففي نهاية  ارتفاعا  الوقود  اأ�سعار  باملئة. و�سجلت   20
�سقفي  البرتولية  املنتجات  تنظيم  هيئة  رفعت  اآذار/م���ار����س 
على  باملئة   40 و  باملئة   34 بن�سبة  وال��دي��زل  البنزين  اأ�سعار 

التوايل عما كانت عليه يف كانون الثاين/يناير.
االإم��داد مرتبطة ب"تدهور  الهيئة عن �سعوبات يف  وحتدثت 

الو�سع اجليو�سيا�سي يف اأوروبا".
اأما احلكومة فتوؤكد اأنها تدخلت للتخفيف من حدة ال�سدمة 
على  بالكامل  للواردات  االإ�سافية  الكلفة  تنعك�س  اأال  ول�سمان 
وال�ساحنات  االأج����رة  ���س��ي��ارات  �سائقو  وق���ام  ال��وق��ود.  حم��ط��ات 
وا�ستخدمت  العا�سمة.  يف  ���س��وارع  م��وؤخ��را  واأغ��ل��ق��وا  ب��اإ���س��راب 
ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع �سد املتظاهرين املحتجني على 

ارتفاع تكاليف املعي�سة.
يف  الت�سخم  معدل  باملئة   17،6 بنحو  امل��رك��زي  البنك  وق��در 

�سباط/فرباير.
و�سيواجه الرئي�س جوليو�س مادا بيو الذي انتخب يف 2018، 

�سعوبة يف الوفاء بالوعد الذي قطعه خ�ل حملته مبعاجلة 
م�سكلة الفقر واجلوع.

قال الرئي�س يف ني�سان/ابريل اأمام ممثلني عن قطاع االأعمال 
مواطنينا  ل��ك��ن  ���س��اأن��ن��ا  م��ن  لي�ست  اأوك���ران���ي���ا  يف  "احلرب  اإن 

يعانون". وتعهد باتخاذ اإجراءات مل�ساعدة "النا�س العاديني".
ق��ب��ل ه����ذه االأزم�������ة اجل����دي����دة ك���ان���ت ���س��ريال��ي��ون ت��ك��اف��ح من 
على  وال�سيطرة  ال�سرب  وم��ي��اه  الكهرباء  توفري  �سمان  اأج��ل 

الت�سخم.
مع  �سنوات  خم�س  مدته  اتفاقا  احلكومة  وقعت   2020 ويف 
حمطاتها  اإح����دى  لت�سغيل  ال��رتك��ي��ة  "كارباور�سيب"  ���س��رك��ة 

العائمة لتوليد الطاقة قبالة ال�ساحل.
م�سوؤول  واأو���س��ح  الكهربائي.  التيار  انقطاع  يتكرر  ذل��ك،  مع 
اأعمال  اأن  هويته  ك�سف  ع��دم  طالبا  الطاقة  وزارة  م��ن  كبري 
توؤثر  التحتية  البنية  وتقادم  الدفع  ب�ساأن  واملخاوف  ال�سيانة 

على االإمداد.
 14 املتحدة يف  ل���أمم  التابع  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  وح��ذر 
"اأزمة  ت��واج��ه  اإف��ري��ق��ي��ا  اأن منطقة غ��رب  م��ن  ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل 
املناخ  وت��غ��ري  ال��ن��زاع��ات  م�سبوقة" ب�سبب  غ��ري  وتغذية  غ���ذاء 
الذين  االأ�سخا�س  "عدد  الأن  قلقه  واأع��رب عن  كوفيد.  ووب��اء 
اأرب���ع م��رات يف  املنطقة ت�ساعف  يعانون م��ن اجل��وع احل��اد يف 
ث�ث �سنوات وو�سل هذا العام اإىل اأعلى م�ستوى له منذ ع�سر 
اأعلن  العامل،  يف  والوقود  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  ومع  �سنوات". 
 951 "ب�سكل عاجل" اإىل  اإنه يحتاج  العاملي  االأغذية  برنامج 

مليون دوالر اإ�سافية ل�أ�سهر ال�ستة املقبلة.

حريق ياأتي على كني�شة 
اأرثوذك�شية رو�شية يف باري�س 

•• باري�س-اأ ف ب

اأرثوذك�سية  كني�سة  وهي  �ساروف،  دي  �سريافني  �سانت  اأبر�سية  رئي�س  اأك��د 
رو�سية �سغرية يف باري�س دمرها حريق اأم�س الث�ثاء اأن "ال�سموع مل ترتك 

م�ساءة وبدون مراقبة" من قبل امل�سلني يف هذا املبنى اخل�سبي.
الدائرة  يف  الواقعة  الكني�سة  من  الداخلي  اجل��زء  على  االأح��د  حريق  اأت��ى 

اخلام�سة ع�سرة من العا�سمة، دون ان يوؤدي اإىل �سحايا.
م�سلني  "اأن  اإىل  االح��د  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سرطة  يف  م�سدر  واأ���س��ار 

و�سعوا اقم�سة وا�سعلوا ال�سموع لتجهيز القدا�س ثم غادروا املبنى".
واأكد رئي�س الرعية اأن الكني�سة "لي�ست مفتوحة خارج مواعيد القدا�س وال 

يدخلها �سوى اأع�ساء الرعية امل�سوؤولني عن ال�سيانة".
وا�ساف رئي�س الكهنة نيكوال كرنوكراك يف بيان "ت�ساء ال�سموع قبل دقائق 
قليلة من بدء القدا�س، يف حني اأن احلريق اندلع حوايل الرابعة بعد الظهر 
من  "لذلك  املقرر" م�سيفاً  القدا�س  موعد  من  �ساعتني  ح��وايل  قبل  اأي 

امل�ستحيل اأن تكون ال�سموع م�ساءة وبدون مراقبة يف الكني�سة".
اكت�ساف  وق��ت  احلا�سرين  الرعية  اأف��راد  من  اأي  يخرب  مل  "اأخرًيا،  وتابع 
وهو  �سمعة،  اأ�سيئت  "اإذا  م��وؤك��داً  �سمعة"  اأ�سعلوا  باأنهم  ال�سرطة  احلريق 
اأمر م�ستبعد للغاية بح�سب �سهادات احلا�سرين، ف� ميكن باأي حال من 

االأحوال اأن تاأذن الكني�سة بذلك".
تكون  االأرثوذك�سية"  العبادة  اأماكن  معظم  مثل  "الكني�سة،  اأن  اإىل  ولفت 
من  ج���زءاً  ت�سكل  ال��ت��ي  االأق��م�����س��ة  ان���واع  وخمتلف  بال�سجاد  "مفرو�سة 

فر�سها".
"فر�سية  ال�سرطة ات�سلت به وكالة فران�س بر�س فاإن  وبح�سب م�سدر يف 

احلادث العر�سي هي املرجحة يف الوقت احلايل".

نيوزيلندا تفر�س عقوبات 
جديدة على بنوك رو�شية 

•• ولنجتون-رويرتز

جديدة  عقوبات  نيوزيلندا  اأعلنت 
اأم�������س ال���ث����ث���اء ت�����س��ت��ه��دف اأك���رب 
البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف رو�سيا 

ردا على غزو اأوكرانيا.
نانايا  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����رة  وق���ال���ت 
اإع�������ن  م����اه����وت����ا يف ب����ي����ان ب���ع���د 
االإجراءات "ن�سعر بقلق عميق اإزاء 
التقارير التي تتحدث عن وح�سية 

القوات الرو�سية".
اإدانة  نيوزيلندا  "توا�سل  واأ�سافت 
حتقيقات  وت���دع���م  ب���وت���ني  ح����رب 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة يف 
امل��رت��ك��ب��ة ���س��د مواطني  ال��ف��ظ��ائ��ع 
اأوكرانيا". وقالت اإن البنك املركزي 
و�سندوق الرثوة ال�سيادي كانا من 
حكومية  مالية  هيئات  ث���ث  بني 
بالعقوبات،  ا���س��ُت��ه��دف��ت  رئ��ي�����س��ي��ة 
اأكرب  ث��م��ان��ي��ة م��ن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
البنوك الرو�سية و�سبعة اأخرى لها 
�سلة برجال اأعمال وقطاع الدفاع 

و�سم �سبه جزيرة القرم.
وت�سف مو�سكو حتركها يف اأوكرانيا 

باأنه "عملية ع�سكرية خا�سة".
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العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اليوله يف اي 
CN قد تقدموا الينا بطلب بي للرجال  رخ�سة رقم:1098169 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سيف ابراهيم �سعيد ابراهيم احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد املا�س �سامل فريوز املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جيت فايل للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2714786 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة حمد علي ح�سن امل� املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف يو�سف جابر حممد احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة النجمة الفنية  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1106209 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة احمد ابراهيم احمد ال�سيبه ال�سحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف ابراهيم احمد حممد ال�سيبه ال�سحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة العرافة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122046 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة علي حممد علي حممد الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي حممد �سعيد را�سد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
الذهبي  اخلط  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للرجال رخ�سة رقم:1122736 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عرفان حممد اف�سل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ر�سوان اف�سل ر�سوان حممد اف�سل

تعديل وكيل خدمات / حذف را�سد �سامل را�سد �سعيد الهنائى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سيتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ريزيدن�سال للو�ساطه العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2314059 

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ب�ك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوركيد لتنظيف املباين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2822249 

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفا بيتا 

ل��ست�سارات الهند�سيه - فرع ابوظبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049988 

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

جاردن ل�طفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2643183 

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اوبن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ووتر بول�س كار
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2440614 

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سكاي �ستار ملقاوالت االلكرتوميكانيكال وال�سيانه العامة 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:م�سفح م 5 - ق 86 - مكتب 7 وحدة املالك/ورثة بخيت 
حمد بخيت العامري

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1199794 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

فرع   - احل�سابات  لتدقيق  االو�سط  ال�سرق  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/3  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، العني 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2205000133 تاريخ التعديل:2022/4/18
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة امل�سفي املعني 

خ�ل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االع�ن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيترييا �سي لذيذ - �سركة ال�سخ�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:1834037 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيترييا �سي لذيذ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SHY LATHETH CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فري�ست بوينت للطباعه والت�سوير �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FIRST POINT TYPING AND PHOTOCOPYING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات  8219001
 تعديل ن�ساط / حذف م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
 تعديل ن�ساط / حذف م�ساوي علي الفحم )�سفاري(  5621006

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
الب��ستيكية    للمنتجات  ك�ود  ال�س�����ادة/بلو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3008410 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عاطف ابراهيم ر�سيد %100

تعديل مدير / اإ�سافة و�سيم حممد عكاوى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �سلطان �سيف مانع ال�سام�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو ك�ود للمنتجات الب��ستيكية
BLUE CLOUD PLASTICS PRODUCTS

اإىل/ بلو ك�ود للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BLUE CLOUD GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة املنتجات الب��ستيكية - باجلملة 4669915

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال انوفي�سنز للعقارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1888592 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رامى �سعيد احلاج ح�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد حمود �سليمان على العربى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماركيز هولدينج ليمتد
MARQUISE HOLDING LIMITED

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جلوبال انوفي�سنز للعقارات ذ.م.م
GLOBAL INNOVATIONS PROPERTIES L.L.C

اإىل/ جلوبال انوفي�سنز للعقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GLOBAL INNOVATIONS PROPERTIES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تاأجريالبيوت اجلاهزة واجزائها 6820010
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

 تعديل ن�ساط / حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها  6820004
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات الك�سف على العقارات  6820007

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات تثمني العقارات  6820006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يف بي ا�س ل��ستثمار والعقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1858134 
تعديل مدير / اإ�سافة �سام�سري فاياليل بارامبات بوكينارى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة برجيل هولدينجز برايفت ليميتد
BURJEEL HOLDINGS PVT. LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة برجيل ماجنمنت برايفت ليميتد
BURJEEL MANAGEMENT PVT. LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�سد حمد املطوع الظاهرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ يف بي ا�س ل��ستثمار والعقارات
VPS INVESTMENTS AND PROPERTY

اإىل/ برجيل ل��ستثمار والعقارات ذ.م.م
BURJEEL INVESTMENTS AND PROPERTY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تامير جره لل�سفر وال�سياحة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4405204 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عي�سى رحمه زادا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني �سامل ح�سني �سعيل الهاجرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ تامير جره لل�سفر وال�سياحة
TIMAR GARA TRAVEL AND TORISM

اإىل/ تامير جره لل�سفر وال�سياحة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TIMAR GARA TRAVEL AND TORISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلياط �سفيق

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1104756 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اح�سن �سفى خواجه حممد%100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سرور عمري عبود ثانى البلو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خواجه حممد �سافى خواجه

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الكوين الطبي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029844 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�س �سالح عو�س �سعيد احل�سرمى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف تاجيندير بال �سينغ ماهيندير كومار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مينا كومارى اميت كومار

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد مطر حممد حماد ال�سام�سى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز الكوين الطبي ذ.م.م
COSMPOLITAN MEDICAL CENTRE L.L.C

اإىل/ مركز الكوين الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
COSMPOLITAN MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميد باي �سنيوريتا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2916898 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مرمي مبارك غريب ابو�سيم الكتبى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعاد عثمان ابراهيم الرودانى

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميد باي �سنيوريتا
MADE BY SIGNORETA

اإىل/ مب ديايه كافيه
  MB DYAYAH CAFE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كوانتوم للحلول التقنية املتكاملة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2769059 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�س�م ج�ل حممد العدل من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ا�س�م ج�ل حممد العدل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ستيب اب ملتابعة املعام�ت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

STEP UP TRANSACTIONS FOLLOW UP .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كوانتوم للحلول التقنية املتكاملة ذ.م.م
QUANTUM INTEGRATED ELECTRONIC SOLUTIONS L.L.C

اإىل / كوانتوم للحلول التقنية املتكاملة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
QUANTUM INTEGRATED ELECTRONIC SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• الفجر -�صيبا�صتيان ناترول –ترجمة خرية ال�صيباين

الو�سع  �سوء  يف   ،2017 عــام  املنتخب  للرئي�س  ميكن 
لعام  الرئا�سية  اأخرى لالنتخابات  الرّت�سح مرة  احلايل، 

عاًما.  54 عمره  �سيكون  عندها   ...2032
الرئي�س  انتخاب  اإعــادة  ميكن  الثانية،  للجولة  متاأهاًل 
اإميانويل ماكرون لوالية ثانية. يبلغ من العمر 44 عاًما، 
اأ�سغر رئي�س منذ لوي�س نابليون بونابرت، ال يزال  وهو 
اأمامه �سنوات عديدة. ومع ذلك، اإذا فاز يف االنتخابات 
اأبريل اجلاري، فلن يتمكن من   24 الرئا�سية جمددا يف 
عام  له  و�ستتوّفر   ،2027 عام  الثالثة  للمرة  الرت�سح 

ثالثة. لوالية  الرت�سح  اإمكانية   2032
غدا رمبا... اما بعد غد وارد املطلوب ميدفيديف فرن�سي

االإليزيه يف  اأطول  بفرتة  فرن�شي  لبوتني  ي�شمح  ميدفيديف  •  املطلوب 

اإذا اأعيد انتخابه عام 2022:

باإمكان ماكرون اأن يعاد انتخابه عام 2032...!

مرتني على التوايل فقط
   العودة اإىل �سنوات حكم �ساركوزي: 
عام 2008، نفذ الرجل القوي يف 
ح���زب االحت�����اد م���ن اأج����ل احلركة 
ال�سعبية، رئي�س اجلمهورية حينها 
منذ عام، اأحد وعود حملته: اإ�س�ح 
امل��وؤ���س�����س��ات مب��ا يف ذل����ك، م��ن بني 
الرقابة على هام�س  اأخرى،  اأ�سياء 
تعيينات الرئي�س من قبل الربملان، 
اأن يتوىل رئي�س الدولة  وا�ستحالة 

اأكرث من فرتتني متتاليتني.
   منذ عام 2008، تن�س امل��ادة 6 
اخلام�سة  اجلمهورية  د�ستور  م��ن 
رئي�س  "ُينتخب  ي���ل���ي:  م����ا  ع���ل���ى 
�سنوات  خ��م�����س  مل����دة  اجل��م��ه��وري��ة 
املبا�سر. وال يجوز  العام  باالقرتاع 
من  اأك���رث  ي�سغل  اأن  �سخ�س  الأي 
بالن�سبة  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني.  ف���رتت���ني 
اليمني  م��ن  ال�سخ�سيات  لبع�س 
ال���وق���ت، مثل  ال��ف��رن�����س��ي يف ذل����ك 
النائب عن حزب االحتاد من اأجل 
ميارد،  ج����اك  ال�����س��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة 

ُيحتمل:  ال  ال��ت��ع��دي��ل  ه����ذا  ف�����اإن 
"تقليد الد�ستور االأمريكي يكت�سح 
يف  ق����ول����ه،  ح����د  ع���ل���ى  ال�ساحة"، 
الثاين  التعديل  ف��ك��رة  اإىل  اإ���س��ارة 

والع�سرين يف ن�سخة فرن�سية.
   اأق��ره كونغر�س الواليات املتحدة 
عام  ع��ل��ي��ه  و�����س����ادق   1947 ع����ام 
التعديل  الهدف من  كان   ،1951
فرانكلني  من  جديدة  ن�سخة  منع 
ال��ذي انتخب لوالية  دي روزف��ل��ت، 
رابعة عام 1944. واإذا كان هناك 
اأم��ري��ك��ي، ف��م��ن غري  اأي ا���س��ت��ل��ه��ام 
ال�����س��ح��ي��ح م���ع ذل���ك احل���دي���ث عن 

تقليد.

قواعد خمتلفة
امل��ادة االأوىل من التعديل     تن�س 
الثاين والع�سرين على ما يلي: "ال 
ملن�سب  �سخ�س  اأي  انتخاب  يجوز 
الرئي�س اأكرث من مرتني". لذلك، 
اأكرث من  اأن يتوىل  ال ميكن الأحد 
رونالد  )مثل  متتاليتني  فرتتني 

مع  تتوافق  ال  الد�ستوري  املجل�س 
وظائف وزير اأو ع�سو يف الربملان"، 
اإدراج حاالت عدم توافق اأخرى  مت 
7 نوفمرب  ال�����س��ادر يف  ب��ال��رتت��ي��ب 
انه   4 املادة  1958. وهكذا حتدد 
املجل�س  ع�سو  وظائف  " تتعار�س 
الد�ستوري اي�سا "..." مع ممار�سة 
عن  وم����اذا  انتخابية".  والي���ة  اأي 
االأع�����س��اء م���دى احل���ي���اة؟ ه��ل هم 
املجل�س  م��وؤه��ل��ني؟  غ��ري  بالنتيجة 
هذا  على  اأج���اب  نف�سه  الد�ستوري 

ال�سوؤال ال�سائك.
فالريي  اخ���ت���ار   ،1984 ع����ام     
جي�سكار دي�ستان العودة اإىل مقاعد 
الرئي�س  وك��ان  الوطنية.  اجلمعية 
ال�����س��اب��ق، ال���ذي اأك��م��ل والي��ت��ه عام 
يف  من�سبه  بحكم  ع�سًوا   ،1981
املجل�س الد�ستوري. م�سكلة جلورج 

يف  ع�سًوا  يكون  اأال  وحيد  ب�سرط 
ممار�سة  اأثناء  الد�ستوري  املجل�س 

هذا الدور االأخري.
   ب���ني احل��ق��وق��ي��ني، ت�����س��ب��ب هذا 
1984 اأحياًنا  القرار ال�سادر عام 
يف �سوء فهم: عام 1986، �سجبت 
لو  م��اري  اآن  العام  القانون  اأ�ستاذة 
املوؤقتة  االإج����ازة  "موقف  بورهيت 
ب��اع��ت��ب��اره خم��ال��ًف��ا ح��رف��ي��ا ل���روح 
النقا�س  ي��زال  ال  ولئن  الد�ستور". 
االنتخابات  ق�����س��ي��ة  ت���ظ���ل  ح����ّي����ا، 
اال�ستدالل  تعقيدا:  اأقل  الرئا�سية 
على عدم االأهلية من املادتني 56 
و57 �سيتعار�س ب� �سك مع ن�س 

املادة 56 ذاته.
ان��ت��خ��اب��ه عام  اأع���ي���د     يف ����س���ورة 
اإميانويل  ي���ك���ون  ف��ل��ن   ،2032
�سابًقا للجمهورية،  ماكرون رئي�ًسا 

ال��دف��اع عن  "حركة  رئ��ي�����س  األ����ني، 
احلريات الفردية"، الذي قدم بعد 
الد�ستوري  املجل�س  اإىل  طلًبا  ذلك 
الرئي�س  ان����ت����خ����اب  يف  ل���ل���ط���ع���ن 
احلياة،  م����دى  ال��ع�����س��و  ال�����س��اب��ق: 
وانتخابه  م��ه��ام��ه،  ت��رك  ميكنه  ال 
نائبا يخالف املادة 57. ا�ستعرا�س 

ب�سيط مل يقنع احلكماء.
ال��د���س��ت��وري، ال  املجل�س     يف نظر 
املادتني  بني  اجلمع  تف�سري  ميكن 
من  ح��رم��ان  اأن���ه  على  و57   56
لكل  ع������ادة  ب����ه  امل����ع����رتف  "احلق 
م�������واط�������ن، مب�����وج�����ب ال���������س����روط 
عليها  ي��ن�����س  ال���ت���ي  وال��ت��ح��ف��ظ��ات 
الأي  مر�سًحا  يكون  اأن  يف  القانون، 
كان  ل���ذل���ك  انتخابي".  م��ن�����س��ب 
دي�ستان  جي�سكار  ال�سابق  الرئي�س 
كنائب  واليته  ممار�سة  على  ق��ادًرا 

ف��ي��ه ان���ه ���س��ائ��ك: م���اذا ع��ن و�سعه 
املجل�س  يف  احل���ي���اة  م����دى  ك��ع�����س��و 

الد�ستوري؟ 

لغز املجل�س الد�ستوري
   مبوجب املادة 56 من الد�ستور، 
يكون روؤ�ساء اجلمهورية ال�سابقون 
اأع�����س��اًء وم���دى احل��ي��اة يف املجل�س 
التناق�س  ه�������ذا  ال�����د������س�����ت�����وري. 
الديغويل، الرغبة يف �سمان مكانة 
الوظيفة  ج�سدوا  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك 
الإبقائهم  ذك��ي��ة  وط��ري��ق��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
يتم  ال�سيا�سي،  امل��ج��ال  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 
ولكنها  تقريًبا  باالإجماع  انتقادها 
يومنا  ح��ت��ى  ت��غ��ي��ري  دون  ت����زال  ال 

هذا.
التي   ،57 امل���ادة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة     
ع�سو  "وظائف  اأن  ع��ل��ى  ت��ن�����س 

بديً�:  اأو  اأوباما(  ب��اراك  اأو  ريغان 
الوحيد  املثال  االأخ��رية،  احلالة  يف 
يف ال��ت��اري��خ االأم��ري��ك��ي ه��و غروفر 
ك���ل���ي���ف����ن���د، ال�������ذي ك������ان ال���ث���اين 
الرابع  ال��رئ��ي�����س  ث���م  وال��ع�����س��ري��ن 
)من  املتحدة  للواليات  والع�سرون 
من  ث���م   ،1889 اإىل   1885

.)1897 اإىل   1893
6 من  امل������ادة  ت��ت��م ���س��ي��اغ��ة     مل 
الد�ستور الفرن�سي بنف�س الطريقة. 
وهي حتدد يف الواقع اأنه "ال ميكن 
الأحد اأن ميار�س اأكرث من واليتني 
ال�سارم،  وبتف�سريه  متتاليتني". 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  مي��ن��ع  ال  ف���اإن���ه 
الذي توىل فرتتني متتاليتني من 
التنازل  بعد  ثالثة  الرت�سح لوالية 
ع����ن م��ن�����س��ب��ه يف ن���ه���اي���ة ال���والي���ة 
اإميانويل  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل،  الثانية. 
 24 يف  انتخابه  اأعيد  اإذا  ماكرون، 
ي��رت���س��ح لوالية  اأن  اأب���ري���ل، مي��ك��ن 
ذل���ك،  وم����ع   .2032 ع����ام  ث��ال��ث��ة 
ال ي��زال هناك ���س��وؤال اأق��ل ما يقال 

ب���ل رئ��ي�����ًس��ا م��ب��ا���س��را ... وه�����ذا، يف 
ال��ق��ان��ون العام  اأ���س��ت��اذ  رّد  ج��وه��ره، 
جريار  روج��ي��ه  على  فيديل  ج��ورج 
واأ�سبح   .1976 عام  �سوارتزنربغ 
ج�����ورج ف��ي��دي��ل ن��ف�����س��ه، ب��ع��د اأرب����ع 
�سنوات، واحداً من ت�سعة حكماء يف 

املجل�س الد�ستوري.
   فيما يتعلق بالعودة اإىل االإليزيه 
ف��ق��ط، ي��رى اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون العام 
جوليان  ���س��رتا���س��ب��ورغ  ج��ام��ع��ة  يف 
ج��ي��ن��ي اأن ذل����ك مم��ك��ن مت���اًم���ا يف 
على  ُن�����س��ر  م���ق���ال  ويف  ال���ق���ان���ون. 
 ،2016 ع���ام  بوليتيكوم"  "جو 
ب��ن��ربة ق��ا���س��ي��ة اإىل ح��د ما:  اأ����س���ار 
ث�ث  ملدة  التناوب  من  "م�ستلهما 
املوؤ�س�س  ال��ن��ائ��ب  ف��ر���س  ���س��ن��وات، 
اإي��ل��ي��زي��ة مراحة  ���ا  اأر����سً ب��ب�����س��اط��ة 
لبوتني  ي�سمح  مم��ا  ف��رتت��ني،  ك��ل 
طويل،  دميقراطي  بحكم  فرن�سي 
من  ميدفيديف  يتمكن  اأن  ب�سرط 
تعوي�سه مرة واحدة على ث�ثة ". 

خ��سة ملو�سوع حارق.

الدول االأوروبية ترتقب اجلولة الثانية من االنتخابات الفرن�سية 

لي�س بوتن فقط.. مواقف عدة للوبان تقلق االأوروبيني
•• عوا�صم-وكاالت

ترتقب الدول االأوروبية بقلق ما �ست�سفر عنه اجلولة 
الثانية من االنتخابات الفرن�سية بني الرئي�س املنتهية 
املتطرف  اليمني  اإميانويل ماكرون، ومر�سحة  واليته 

مارين لوبان يف اإعادة ل�سيناريو انتخابات 2017.
وي��خ�����س��ى االأوروب����ي����ون م��ن ���س��ع��ود ال��ي��م��ني املتطرف 
اأب��رز ركائز االحت��اد االأوروب���ي، ويف  للحكم يف فرن�سا،  
ال��ع��ج��وز، ب�سبب احلرب  ال��ق��ارة  ب��ه  وق��ت ع�سيب مت��ر 
على  لوبان  تفوق  وذلك يف حال  االأوكرانية،  الرو�سية 

ماكرون يف اجلولة الثانية املقررة االأحد املقبل.
الع�قة الوطيدة بني مارين لوبان والرئي�س الرو�سي 
ال��وح��ي��د يف و�سول  لي�ست اخل��ط��ر  ب��وت��ن،  ف���دمي��ري 
ل��وب��ان اإىل االإل���ي���زي���ه، ف��م��ل��ف ال��ط��اق��ة م��ط��روح على 
اأعلنت  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ات  ب�سبب  ب��ق��وة،  ال��ط��اول��ة 
عنها خ�ل حملتها االنتخابية، و�سّوت لها قرابة ربع 

الناخبني الفرن�سيني يف اجلولة االأوىل قبل اأيام.

برنامج لوبان
اقرتحت لوبان تفكيك مزارع الرياح احلالية يف فرن�سا، 
ال�سم�سية،  وال��ط��اق��ة  ال��ري��اح  لطاقة  ال��دع��م  وخف�س 
االأمر الذي من �ساأنه اأن يبعد ع�سو االحتاد االأوروبي 

عن ا�سرتاتيجية الطاقة يف الكتلة الغربية.
والغاز  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  تعتمد  "اأوروبا  ل���وب���ان:  وق��ال��ت 
اأكرث بكثري من فرن�سا. وال�سوق االأوروبية  الرو�سيني 
هي التي حتدد �سعر الطاقة. لذلك اأعتقد اأننا بحاجة 

اإىل مغادرة �سوق الطاقة االأوروبية".
اأزمة  اأنه بينما لن تكون  الرئا�سية  املر�سحة  و�سرحت 
ترتك  لن  فاإنها  اخلارجية،  �سيا�ستها  يف  اأولوية  املناخ 
اتفاقية باري�س للمناخ لعام 2015 للحد من انبعاثات 
يف  التو�سع  بقوة  تنا�سر  وه��ي  الكربون،  اأك�سيد  ث��اين 
توؤيد  اإنها  اإىل  واأ�سارت  النووية.  الطاقة  اال�ستثمار يف 
ما  با�ستثناء  رو�سيا،  �سد  العقوبات  وا�سع  نطاق  على 
اأوؤيد متاما  "اأنا  النفط والغاز، قائلة  باإمدادات  يتعلق 
كل العقوبات االأخرى، ولكن ال اأريد اأن يعاين ال�سعب 
والغاز.  النفط  على  العقوبات"  تبعات  من  الفرن�سي 
ق��ب��ل خ�سومها  م��ن  الن��ت��ق��ادات  تعر�ست  ل��وب��ان  ل��ك��ن 

ب�سبب دعمها ال�سابق لرو�سيا ولرئي�سها بوتن.

معار�سة قوية
ا�سرتاتيجية لوبان، مل تلق قبوال من جانب جمموعة 
متّثل �سناعة الطاقة املتجددة، التي اأكدت اأن برنامج 
الوراء،  اإىل  خطوة  �سيمّثل  املتطرف  اليمني  مر�سحة 
وقالت  الفرن�سية.  الرئا�سية  االنتخابات  يف  ف��ازت  اإذا 
الرابطة الفرن�سية لتجارة الطاقة املتجددة يف بيان: 
لبلدنا  بالن�سبة  ال���وراء  اإىل  كبرية  خطوة  "�ستكون 
انبعاثات غ��ازات االحتبا�س  زي��ادة  وللمناخ، من خ�ل 
احلراري ووارداتنا من الوقود االأحفوري، على ح�ساب 

دافعي ال�سرائب وامل�ستهلكني االأكرث خطورة".
واأ�سافت الرابطة، التي ت�سم 450 ع�سوا، من بينهم 
اإف"  دي  "اإي  الفرن�سي  احل��ك��وم��ي  ال��ك��ه��رب��اء  م��رف��ق 
وجمموعة الطاقة "اإجني" و�سركة النفط العم�قة 
"توتال اإنرجي"، اأن �سيا�سة لوبان �ستوؤدي اإىل فقدان 
الوظائف واإف��س �سركات التحول يف جمال الطاقة.

�سيا�سة فردية
مقني،  قي�س  ب��اري�����س،  يف  املقيم  االق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري 
فرن�سا  ا�ستق�ل  ع��ن  تبحث  ل��وب��ان  م��اري��ن  اإن  يقول 

من الطاقة، وهو من امللفات الداخلية احلارقة، التي 
ترتبط مبا�سرة باالأمن القومي الفرن�سي، حيث ترى 
اأنه  الفرن�سية  االنتخابات  الثاين من  للدور  املر�سحة 
اآن االأوان الأن تقطع فرن�سا تبعيتها الطاقية الأوروبا 

اأو حتى لرو�سيا.
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  االق��ت�����س��ادي،  اخل��ب��ري  وي�����س��ي��ف 
عربية" اأن لوبان ترى اأن االأوربيني ي�ستنزفون ح�سة 
ب�دها من الغاز الطبيعي واأنه من االأف�سل لفرن�سا 
والبحث  خا�سة  طاقة  �سيا�سة  يف  لوحدها  مت�سي  اأن 
عن اأ�سواق خا�سة بها يف هذا املجال بعيدا عن التكتل 
الرئي�س  خ�����س��م��ه��ا  ي��خ��ط��ط  امل���ق���اب���ل،  يف  االأوروب��������ي. 
اإميانويل ماكرون، ال�ستحداث وزارة طاقة، حيث اأنه يف 
حال فوزه بوالية ثانية فهو �سيدر�س فكرة ا�ستحداث 
على  ال��ب���د  اع��ت��م��اد  خف�س  لتنظيم  وزاري  من�سب 
موارد الطاقة االأحفورية، هذه الوزارة �ستتم ت�سميتها 

وزارة "تخطيط الطاقة"، بح�سب اخلبري.

عقبة اأخرى
اأعلن االدعاء الفرن�سي اأم�س االأول االثنني اأنه يدر�س 

تقريرا �سادرا عن املكتب االأوروب��ي ملكافحة االحتيال 
اأثناء  العامة  االأم���وال  ا�ستخدام  باإ�ساءة  لوبان  يتهم 

خدمتها يف الربملان االأوروبي.
ويبحث ممثلو االدع��اء يف باري�س، وكالة االحتيال يف 
االحتاد االأوروبي، تتهم فيه لوبان واأع�ساء اآخرين يف 
حزبها القومي باإ�ساءة ا�ستخدام االأموال العامة اأثناء 

خدمتهم يف الربملان االأوروبي.
وي��ت��ع��ل��ق ال��ت��ق��ري��ر ب��ال��ن��ف��ق��ات ال���ت���ي مي��ك��ن الأف�����راد 
اإطار تفوي�سهم  ا�ستخدامها يف  ال�سيا�سية  املجموعات 
تكون  وق��د  االأوروب�����ي،  ال��ربمل��ان  اأع�����س��اء يف  ب�سفتهم 
الأغرا�س  ا�ستخدموها  منها  ومقربون  لوبان  مارين 
�سيا�سية وطنية اأو لتغطية نفقات �سخ�سية اأو خدمات 
التجمع  حزبها  م��ن  مقربة  جت��اري��ة  �سركات  ل�سالح 
النيابية  واحلريات"  االأمم  "اأوروبا  ولكتلة  الوطني، 

اليمينية املتطرفة.

ا�ستطالعات الراأي
"بي. واأ�سارت ا�س�������تط�ع�����ات راأي �س����ادرة عن معهد 

التلفزيونية  "اآر.تي.اإل"  قن����اة  ل�س������الح  يف.اإيه" 
اأن  اإىل  ل���ت�����س��االت  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  "اأوراجن"  و���س��رك��ة 
ال����رئي�س ال������فرن�سي اإي�����مانويل ماكرون �سيتغلب على 
الوطني"  "التجمع  ح��زب  مر�سحة  ل�����وبان،  م����ارين 
جولة  يف  باملئة   46 مقابل  باملئة   54 على  بح�سوله 

االإعادة ل�نتخابات الفرن�سية.
الي�ساري  امل��ر���س��ح  دع��م��وا  ال��ذي��ن  ه����وؤالء  ب��ني  وم����ن 
امل��ت��ط��رف، ال����ذي ج���اء يف امل���رك���ز ال���ث���ال���ث،ج���ان لوك 
االن���تخابات،  من  االأوىل  اجل������ولة  يف  ميلين�س������ون، 
اأن ي�سوتوا ملاكرون يف جولة  30 باملئ����ة من املحتمل 
ملارين  ي�سوتوا  اأن  املحتمل  من  باملئة  و18  االإع���ادة، 

لوبان.
املتطرف،  اليميني  امل��ر���س��ح  دع��م��وا  ال��ذي��ن  ب��ني  وم��ن 
ال��ذي ج��اء يف امل��رك��ز ال��راب��ع، اإري���ك زم���ور، يف اجلولة 
اأن  املحتمل  م��ن  باملئة   79 االن��ت��خ��اب��ات،  م��ن  االأوىل 
باملئة  و11  االإع���ادة،  لوبان يف جولة  ل�سالح  ي�سوتوا 

من املحتمل اأن ي�سوتوا ل�سالح ماكرون.
 53.5 على  بح�سوله  ل��وب��ان  على  م��اك��رون  ويتقدم 
باملئة مقابل 46.5 باملئة يف ا�ستط�عات الراأي ملعهد 

االإعادة جولة  "اإيفو" ب�ساأن 

االأمم املتحدة تناق�س ن�شًا 
يقّيد ا�شتخدام الفيتو 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ل�ستن�ستاين  م��ن  بطلب  املتحدة  ل���أمم  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  يجتمع 
ملناق�سة م�سروع قرار دعمته وا�سنطن يلزم الدول اخلم�س دائمة الع�سوية 

يف جمل�س االأمن بتربير ا�ستخدامها حلق النق�س.
املطروحة منذ مدة  الفكرة  ه��ذه  اإح��ي��اء  الأوك��ران��ي��ا  الرو�سي  ال��غ��زو  واأع���اد 
االأمن لتخفيف  الع�سوية يف جمل�س  دائمة  الدول  والهادفة لدفع  طويلة 
اأي حتّرك  ب�سل  لها  فيتو مو�سكو  و�سمح  )الفيتو(.  النق�س  ا�ستخدام حق 
النزاعات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن يتدخل يف  ال��ذي يفرت�س  االأم���ن  يف جمل�س 
ك�سامن لل�س�م العاملي، بناء على ميثاق االأمم املتحدة. واأفاد دبلوما�سيون 
اأخرى كانت الواليات  50 دولة  باأن مقرتح ل�ستن�ستاين، الذي رعته نحو 
املتحدة الدولة دائمة الع�سوية الوحيدة بينها، �سيعر�س للت�سويت. واإىل 
جانب الواليات املتحدة، فاإن الدول دائمة الع�سوية يف جمل�س االأمن هي 

ال�سني وفرن�سا وبريطانيا ورو�سيا.
وال  الع�سوية  دائمة  غري  دول  ع�سر  اأي�سا  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  وي�سم 

متلك حق النق�س.
ويدعو الن�س املقرتح الذي تلقت فران�س بر�س ن�سخة منه اإىل التئام الدول 
ال�193 االأع�ساء يف اجلمعية العامة "يف غ�سون ع�سرة اأيام من ا�ستخدام 
دول���ة واح���دة اأو اأك���رث م��ن االأع�����س��اء ال��دائ��م��ني يف جمل�س االأم���ن الفيتو، 

ملناق�سة الو�سع الذي مت على اأ�سا�سه ا�ستخدام حق النق�س".
ومن بني الدول االأخرى الراعية للمقرتح التي التزمت الت�سويت ل�سالح 
للع�سوية  تتطلعان  االأخريتني  اأن  علما  واأملانيا،  واليابان  اأوكرانيا  الن�س 
اإذا مت تو�سيعه نظرا لنفوذهما االقت�سادي وال�سيا�سي  الدائمة يف املجل�س 

على م�ستوى العامل.
من  وغريها  اإفريقيا  جنوب  اأو  وال��ربازي��ل  الهند  مواقف  بعد  تت�سح  ومل 

الدول ال�ساعية للع�سوية الدائمة.
تكن من بني  واإن مل  الن�س،  ل�سالح  �ست�سّوت  اأن فرن�سا  دبلوما�سي  واأف��اد 

الدول الراعية له.
كما مل يت�سح بعد كيف �ست�سّوت بريطانيا وال�سني ورو�سيا، التي �سيكون 

دعمها اأ�سا�سيا ملبادرة مثرية للجدل كهذه.
ومنذ اأول مرة ا�سُتخدم الفيتو، من قبل االحتاد ال�سوفياتي عام 1946، 
جلاأت اإليه مو�سكو 143 مرة، اأي اأكرث بكثري من الواليات املتحدة )86 

مرة( وبريطانيا )30 مرة( اأو ال�سني وفرن�سا )18 مرة لكل منهما(.
وقالت �سفرية الواليات املتحدة يف االأمم املتحدة ليندا توما�س-غرينفيلد 
الذي  املعيب  النمط  م��ن  اخل�سو�س  وج��ه  على  بالقلق  "ن�سعر  ب��ي��ان  يف 
ع��ل��ى مدى  النق�س  ام��ت���ك��ه��ا ح��ق  م��ّي��زة  م��ن خ���ل��ه  رو���س��ي��ا  ا�ستخدمت 

العقدين املا�سيني".
واأ�سافت اأن تبني مقرتح ل�ستن�ستاين �سي�سّكل "خطوة مهمة باجّتاه املحا�سبة 

وال�سفافية وم�سوؤولية جميع" االأع�ساء الدائمني يف جمل�س االأمن.
وعام 2013 اقرتحت فرن�سا، التي ا�ستخدمت حق النق�س اآخر مرة عام 
1989، باأن يحد االأع�ساء الدائمون ب�سكل جماعي وطوعي ا�ستخدامهم 

للفيتو يف حال وقوع فظائع.

ال�شفرية االأمريكية يف بريوت: نقاوم تاأثريات املنظمات االإرهابية
•• بريوت-وكاالت

اأعلنت ال�سفرية االأمريكية يف بريوت دوروثي �سيا، اأن ب�دها �ستوا�سل تعزيز 
االأزمة  اللبنانية على اخلروج من  لبنان، وم�ساعدة احلكومة  الروابط مع 

االقت�سادية الراهنة.
جاءت ت�سريحات �سيا يف كلمة لها مبنا�سبة الذكرى ال� 39 لتفجري ال�سفارة 
االأمريكية يف بريوت، بح�سب بيان �سادر عن ال�سفارة االأمريكية يف بريوت 
بلدينا  بني  ال��رواب��ط  تعزيز  "�سنوا�سل  �سيا:  وقالت  االث��ن��ني.  االأول  اأم�س 
و�سعبينا، ال �سيما يف هذه االأوقات ال�سعبة، حيث نحاول م�ساعدة اللبنانيني 
التمتع  م��ن  يتمكنوا  لكي  ال��راه��ن��ة  االقت�سادية  االأزم���ة  م��ن  اخل���روج  على 
مب�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً". واأ�سافت ال�سفرية االأمريكية "اإننا نقاوم التاأثريات 
اإىل دق  ال�سلبية للمنظمات االإرهابية مثل حزب اهلل، الذي يوا�سل ال�سعي 

اإ�سفني بيننا. لكننا لن نرتاجع". وتابعت �سيا قائلة "اليوم هو ذكرى جليلة 
بالن�سبة لنا نتذكر فيها الهجوم املرّوع الذي اأودى بحياة 52 �سخ�ساً يف 18 
اأبريل )ني�سان( .1983 ويف �سهر �سبتمرب )اأيلول( من العام التايل، يف هذا 
املكان هنا بالتمام، فقدنا 23 �سخ�ساً اإ�سافياً". واأ�سارت ال�سفرية االأمريكية 
اإىل اأن هذه الهجمات مل تكن "�سد الواليات املتحدة وحدها، بل كان من بني 
اإ�سافة اإىل عنا�سر من  اأمريكيون وموظفون لبنانيون حمليون،  ال�سحايا 
قوى االأمن الداخلي يف لبنان". وم�ست ال�سفرية االأمريكية قائلة: "لهذا 
 - 1983 ال�سبب، نقف اليوم متحدين - كما فعلنا يف كل �سنة منذ العام 
اأولئك الذين فقدوا حياتهم، من االأمريكيني واللبنانيني، والأجل  لتكرمي 
جت��دي��د ال��ت��زام��ن��ا بال�س�م واالأم����ن يف ل��ب��ن��ان. رغ��م م���رور ���س��ن��وات طوال، 
لن نن�سى اأبًدا زم�ءنا الذين �سقطوا. لقد حافظت الواليات املتحدة على 

ت�سميمها على ال�سعي لتحقيق العدالة لل�سحايا".

 بايدن يدعو الجتماع مع احللفاء ب�شاأن اأوكرانيا
•• وا�صنطن-اأ ف ب

يعتزم الرئي�س االأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الواليات 
البيت  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  اأوك��ران��ي��ا،  الو�سع يف  ت��ط��ورات  املتحدة لبحث 
ه��ج��وم جديد  ب�سن  ب���داأت  رو���س��ي��ا  اأن  اإع����ن كييف  االأب��ي�����س، عقب 

لل�سيطرة على منطقة دونبا�س ال�سرقية.
الذي  االجتماع  ب��اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  اأمريكي  م�سوؤول  و�سرح 
املنتظم  تن�سيقنا  "جزء من  هو  بايدن  ج��دول مواعيد  اأُعلن عنه يف 
مع احللفاء وال�سركاء لدعم اأوكرانيا"، دون اأن يحدد من �سي�سارك 

يف هذا االجتماع عرب الفيديو.
ملحا�سبة  جهود  "بذل  �سي�سمل  االج��ت��م��اع  اإن  االأب��ي�����س  البيت  وق��ال 

رو�سيا" على غزوها اأوكرانيا.
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�س  تاأكيد  اأع��ق��اب  يف  االج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 
زيلين�سكي باأن القوات الرو�سية �سنت هجوما وا�سع النطاق يف منطقة 
دون��ب��ا���س ���س��رق ال��ب���د ك��ان��ت ت�ستعّد ل��ه منذ وق��ت ط��وي��ل، وحذرت 

اأوكرانيا منه منذ ا�سابيع.
وا�ستد القتال يف �سرق اأوكرانيا بعد �سحب رو�سيا لقواتها من املناطق 
املحيطة بالعا�سمة كييف وتركيز جهودها على دونبا�س التي ي�سيطر 

عليها جزئيا االنف�ساليون املوالون ملو�سكو منذ 2014.
من  مو�سكو  على  الغربيون  وحلفاوؤها  املتحدة  ال��والي��ات  وت�سغط 
الع�سكرية  بامل�ساعدات  اأوكرانيا  اإم��داد  اىل  اإ�سافة  العقوبات،  خ�ل 

وغريها.
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ارتفاع اإجمايل ودائع البنوك بن�سبة 2.8 % وزيادة ودائع املقيمني 3.9 %

امل�شرف املركزي: منو الناجت املحلي احلقيقي غري النفطي 7.8 % خالل الربع الرابع من 2021
•• اأبوظبي-وام: 

قدر م�سرف االإمارات املركزي منو الناجت املحلي احلقيقي غري النفطي 
خ���ل ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2021 بنحو %7.8 ع��ازي��اً ذل��ك اإىل 
الدويل  النقل  ح��رك��ة  على  ال��ق��ي��ود  وت��راج��ع  االإغ�����ق  عمليات  تخفيف 
يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  زي���ادة  ن�سبة   9.3% حتقيق  اإىل  ولفت  وال�سفر 
مع  ات�ساقاً  املا�سي،  العام  الرابع من  الربع  االإم��ارات يف  النفط يف  اإنتاج 
الربع  الفنادق يف دبي خ�ل  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  اإىل  اأوب��ك+، م�سرياً  اتفاق 
الرابع من العام 2021 بلغت %82، مقارنة بن�سب %63 و80.6% 

التقرير  ح�سب  ال��ت��وايل  على  و2019   2020 يف  ذاتها  الفرتة  خ���ل 
االقت�سادي الربعي ال�سادر عن امل�سرف، ام�س.

اخلارجي  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ي��ة  االقت�سادية  ال��ت��ط��ورات  التقرير  وت��ن��اول 
واأ�سواق  النقدية  والتطورات  املحلية  االقت�سادية  والتطورات  ل�إمارات 
�سعيد  على  ريادتها  توا�سل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأو���س��ح  املالية  االأوراق 
ويف  التعايف..  وترية  على  باالإيجاب  انعك�س  ما  كورونا  مواجهة فريو�س 
ال�سكان  من  الكامل  التطعيم  متلقي  ن�سبة  بلغت  ال��راب��ع،  الربع  نهاية 
على  واح���دة  جرعة  على  ? منهم   100 ح�سل  % بينما   92 املوؤهلني 
 9.3 بن�سبة  الرابع  الربع  يف  النفط  اإنتاج  ارتفاع  اإىل  م�سرياً  االأقل".. 

اأوبك+.. ومت تعديل منو  اأ�سا�س �سنوي، متا�سًيا مع اتفاق حتالف  ?على 
الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للقطاع النفطي على هذا االأ�سا�س .

الربع  يف  ال�سعودي  اجتاهه  وا�سل  النفطي  غري  القطاع  اأن  اإىل  ون��وه 
الرابع من عام 2021 بعدما اأدى التخفيف من عمليات االإغ�ق واحلد 

من القيود على حركة ال�سفر اإىل تعزيز الطلب املحلي والعاملي.
االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن منو  اإىل  املركزي  امل�سرف  واأ�سارت تقديرات 
احلقيقي غري النفطي يف الربع الرابع من �سنة 2021 قد بلغ 7.8? 
موؤ�سر  متو�سط  ارتفع  و   ..2021 لعام   /3.8%/ �سنوي  اأ�سا�س  على 
 ?11.3 بن�سبة  االإم����ارات  دول��ة  يف  مو�سمًيا  امل��ع��دل  امل�سرتيات  م��دي��ري 

على اأ�سا�س �سنوي يف الربع الرابع، حمققاً تقدماً يف منطقة التو�سع اإىل 
55.6 يف دي�سمرب 2021.. وتعد هذه القراءة هي االأعلى منذ منت�سف 
ع���ام 2019، وت��دع��م��ه��ا امل��ن��اف��ع ال��ع��ائ��دة م��ن م��ع��ر���س اإك�����س��ب��و 2020 
وال�سياحة،  ال�سفر  ن�ساط  عززت  التي  كوفيد19-  قيود  من  والتخفيف 

وكذلك ارتفاع طلبات الت�سدير وا�ستعادة الطلب املحلي.
معدالت  ارت��ف��اع  على  اأي�ساً  وال��ع��ام  اخل��ا���س  اال�ستثمار  تعزيز  وانعك�س 
التوظيف، الذي زاد بن�سبة 3.1 ?على اأ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب 2021، 
كما ارتفع متو�سط الراتب 7.8 %، وفقاً لبيانات نظام حماية االأجور 

يف امل�سرف املركزي.

متا�سيًا مع خطة جمموعة اللولو التو�سعية وروؤية اأبوظبي 2030

افتت��اح متج��ر ل��ول��و اإك�ش��رب�س ال��وثب�ة
•• اأبوظبي-الفجر: 

مت افتتاح متجر لولو اك�سرب�س اجلديد يف منطقة الوثبة 
التجزئة  التواجد يف قطاع  تعزيز  وياأتي ذلك �سمن خطة 
يف ج��م��ي��ع ان��ح��اء دول����ة االإم�������ارات. وت��ع��ت��رب ال��وث��ب��ة وجهة 
اأبوظبي ال�سياحية النا�سئة ملواقع املوارد الطبيعية واملناظر 
ال�سحراوية اخل�بة واملنتزهات. وقد مت االإفتتاح بوا�سطة 
فرع  مركز  مدير  ال��ظ��اه��ري،  على   ح�سن  املهند�س  �سعادة 
على  يو�سف  بح�سور  وذل��ك  اأبوظبي  بلدية  الوثبة،  بلدية 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املنتدب  الع�سو  مو�سليام، 
ممتلكات  ع��ق��ودات  مدير  ال��ه��واري،  و�سلطان  العاملية  لولو 
البلدية، بدائرة البلدية والنقل، وم�ساركة حممد ابراهيم 
ال�سباغ، نائب مدير مكتب عقارات البلدية، بلدية اأبوظبي، 
و�سلطان  الع�سائري،  الزعيم  احلارثي،  طا�س  اأحمد  و�سيخ 

كبار  م��ن  ع���دد  بح�سور  ذل���ك  ومت  امل���زروع���ي،  خ��ل��ف  �سعيد 
مدراء اللولو.

ويقدم املتجر اجلديد جتربة ت�سوق عاملية الطراز وت�سكي�ت 
وا�سعة من املنتجات حتت �سقف واحد، وتبلغ م�ساحته اأكرث 
من 10 األف قدم مربع ي�سمل كل اق�سام ومرافق لولو التي 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  و�سريع.  �سهل  ت�سوق  لتوفري  �سممت 
 .2030 اأبوظبي  النمو االقت�سادي الإمارة  تعزيزاً خلطة  
وتقع وجهة الت�سوق اجلديد يف موقع ا�سرتاتيجي يف قلب 
م��ن مطار  ف��ق��ط  دق��ي��ق��ة   19 تبعد  ال��ت��ي  ال��وث��ب��ة،  منطقة 
�سكان  جلميع  للت�سوق  منا�سب  و�سيكون  ال���دويل  اأبوظبي 

املنطقة وال�سياح اأي�ساً.
لولو:  ادارة  جمل�س  رئي�س  مو�سليام،  على  يو�سف  وق���ال 
حتقيقاً  اأبوظبي،  يف  جديد  متجر  باأفتتاح  �سعيدين  "نحن 
وال���راح���ة يف  وال��ق��ي��م��ة  امل��رون��ة  �سيا�سة  بتنبي  ل��ول��و  ل��وع��د 

متاجر اللولو للبيع بالتجزئة. يعترب ت�سميم متاجر لولو 
قطاع  يف  ب�سمتنا  على  للحفاظ  رائ��ع��ة  و�سيلة  اك�سرب�س 
احل�ساري  التطور  م�سرية  مع  متا�سياً  واملوا�سلة  التجزئة 
التو�سعية  االإم���ارات. وتعد خططنا  اأبوظبي ودول��ة  الإم��ارة 
الطموحة جزء من جناح روؤية االإمارات االقت�سادية وقادتها 
امللهمني. نحن نتما�سي مع روؤية اأبوظبي 2030 ونرى ان 

دولة االإمارات مبثابة من�سة للنمو العاملي".
ت�سكي�ت  ي�سمل  واح���د  ط��اب��ق  م��ن  اجل��دي��د  املتجر  يتكون 
وق�سم  التموينية  ال�سلع  م��ن  اب��ت��داًء  املنتجات  م��ن  وا�سعة 
ال�سوبرماركت وعرو�س على املاأكوالت ال�سهية و امل�ستلزمات 
كما  و�سهلة.  حديثة  بت�ساميم  واح��د  �سقف  حت��ت  املنزلية 
ي�سمل املتجر ق�سم الحدث م�ستح�سرات التجميل للع�مة 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ل�����س. و ي��ت��وف��ر م��ن��اف��ذ م��ري��ح��ة ل��ل��دف��ع الذاتي 

ومنافذ خ�سراء للعم�ء الكرام.

ي�ستمر حتى 26 اإبريل اجلاري

معر�س ليايل رم�شان 2022 يوا�شل فعالياته يف اإك�شبو ال�شارقة م�شتقطبًا االآالف من الزوار

النقد العربي: منو االقت�سادات العربية 5 % ودول التعاون 5.8 % العام اجلاري.

ارتفاع فائ�س ميزان املعامالت اجلارية للدول العربية العام اجلاري اإىل 186 مليار دوالر بزيادة 44 % 
املجمعة  املوازنة  يف  فائ�سا  حتقق  العربية  اخلليج  • دول 

•• ال�صارقة-الفجر:

يوا�سل معر�س "ليايل رم�سان 2022" الذي 
ينظمه مركز اإك�سبو ال�سارقة، بدعم من غرفة 
امل�سّوقة،  فعالياته  ال�����س��ارق��ة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة 
توافدوا  ال��ذي��ن  ال���زوار  م��ن  االآالف  م�ستقطباً 
التخفي�سات الكربى  للمعر�س ل��ستفادة من 
التي تقدمها اأ�سهر الع�مات التجارية املحلية 
الرتاثية  ب��ال��ع��رو���س  واال���س��ت��م��ت��اع  وال��ع��امل��ي��ة، 
فيما  العائلية،  الرتفيهية  والتجارب  املبا�سرة 
تزداد هذه االأج��واء تاألقاً خ�ل االأي��ام القادمة 
من احلدث الذي ي�ستمر حتى ال� 26 من اإبريل 

اجلاري. 
ال�سارقة  اإم����ارة  ���س��ك��ان  ب��ان��ت��ظ��ار  �سيكون  ح��ي��ث 
وزوارها املزيد من االأم�سيات الرم�سانية املمتعة 
الفعاليات  م���ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة  مت�سمنة 
الروحانية والربامج الثقافية والتوعية الدينية 

لكل  امل�ئمة  الرتفيهية  واالأن�سطة  وال�سحية 
اأف��راد العائلة، وما بني جت��ارب جديدة يف ركن 
االإفطار الذي يقدم عر�س وا�سع من املاأكوالت 
ال�����س��ه��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، م����روراً 
�سيكون  وال��ت��ربع،  ب��اخل��ري  امل�ساهمة  مب��ب��ادرات 
من  الكثري  مع  موعد  على  االأط��ف��ال  ال�سيوف 
الكرنفال،  وم��ن��ط��ق��ة  االأط���ف���ال  رك���ن  يف  امل����رح 
الرتفيهية  االأن�سطة  م��ن  العديد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والتقاط  ال��وج��وه،  تلوين  مثل  لهم  املخ�س�سة 

ال�سور مع ال�سخ�سيات الكرتونية.

رحلة يف عامل الرتاث
اأر�س  تتو�سط  ال��ت��ي  ال���رتاث  ق��ري��ة  و�ستوا�سل 
فريدة  جم��م��وع��ة  م��ق��دم��ة  فعالياتها  امل��ع��ر���س 
باجلمهور  تبحر  التي  الرتاثية،  ال��ربام��ج  من 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ع���امل  يف  ثقافية  رح��ل��ة  يف 
الف�سيل،  ال�سهر  االإماراتية واالإ�س�مية خ�ل 

ال�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ع���ر����س  م���ن  ت��ت�����س��م��ن��ه  مب���ا 
والربامج  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل�����س��اب��ق��ات  واالأن�����س��ط��ة 
الرتاثية املتنّوعة، يف حني يقدم املتحف املتنقل 
م�ستلزمات  ع��ل��ى  ل���ط���ع  ال��ف��ر���س��ة  ل�����زواره 
العم�ت  م����ن  وجم���م���وع���ة  ال�����س��ع��ب��ي  ال���ط���ب 
من  وغريها  البحري  ال�سيد  واأدوات  القدمية 
املقتنيات الرتاثية، كما ت�سهد القرية الرتاثية 
الرم�سانية  واالأطباق  امل�سروبات  اأ�سهى  تقدمي 
خمتلفة  واأن��واع  االإماراتية  ال�سعبية  واالأطعمة 
اإىل  التقليدية،  العربية  والقهوة  التمور،  م��ن 
والبخور  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ل��ل��م���ب�����س  ع��ر���س��اً  ج��ان��ب 
تقدمها  ال��ت��ي  ال��ي��دوي��ة  وامل�����س��غ��والت  واالأدوات 

االأ�سرة املنتجة.

تخفي�سات كبرية وجوائز قيمة
والت�سوق  امل���و����س���ة  ع�����س��اق  ف��ر���س��ة  وت�����س��ت��م��ر 
يقدمها  التي  العرو�س  اأف�سل  على  باحل�سول 

اأكرث من 200 عار�س من كبار جتار التجزئة 
موفرة  ع���امل���ي���ة،  جت���اري���ة  ع����م���ة   25 ون���ح���و 
اإىل  ت�����س��ل  ك��ب��رية  تخفي�سات  امل��ع��ر���س  ل����زوار 
املنتجات  م��ن  وا�سعة  جمموعة  على   %  75
ب���داي���ة م���ن العطور،  ال��ف��ئ��ات  ���س��م��ن خم��ت��ل��ف 
العناية  وم��ن��ت��ج��ات  التجميل،  وم�ستح�سرات 
والتجهيزات  الكهربائية،  واالأج��ه��زة  ال�سحية، 
الداخلية،  وال����دي����ك����ورات  واالأث�������اث  امل��ن��زل��ي��ة، 
وامل��ن�����س��وج��ات واالأزي���������اء، وامل����ب�������س وامل���ع���دات 
الغذائية،  وامل�����واد  وال��ق��رط��ا���س��ي��ة،  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
واألعاب  واال���س��ط��ن��اع��ي��ة،  الطبيعية  وال���زه���ور 

االأطفال، واملجوهرات باأنواعها.
املفاجاآت  ال������زوار  م��ن��ح  امل��ع��ر���س  ي��وا���س��ل  ك��م��ا 
ب�سيارة  ف��وزه��م  فر�سة  ت��زاي��د  ظ��ل  يف  املتميزة 
�سوزوكي جيمني الفاخرة وغريها من اجلوائز 
القيمة، حيث �سيكون الدخول يف ال�سحب متاحاً 
قيمته  ما  ينفقون  الذين  املت�سوقني  كافة  اأم��ام 

الع�مات  من  اأي  لدى  فوق  وما  درهم   200
التجارية امل�ساركة يف املعر�س، اإىل جانب الفوز 

بق�سائم �سرائية والعديد من الهدايا من خ�ل 
امل�سابقات التي ت�سهدها قرية الرتاث.

•• اأبوظبي-وام: 

توقع �سندوق النقد العربي ارتفاع معدل منو االقت�سادات العربية اإىل نحو 
امل�سدرة للنفط بنحو  العربية  2022، واالقت�سادات  املائة يف عام  5.0 يف 
5.6 يف املائة و دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف عام 2022 
لي�سل اإىل نحو 5.8 يف املائة، والدول العربية امل�ستوردة للنفط3.7 يف املائة 
توقعات  يت�سمن  و  اأ���س��دره  ال��ذي  العربي"  االقت�ساد  "اآفاق  تقرير  ح�سب 
االأداء االقت�سادي الكلي للدول العربية على عدد من االأ�سعدة خ�ل عامي 

و2023.  2022
و توقع ال�سندوق يف تقريره انخفا�س العجز يف املوازنة العامة املجمعة للدول 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   2.4 ليبلغ   2022 ع��ام  يف  العربية 
موازنتها  يف  فائ�سا  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  وحتقيق 
اجلارية  املعام�ت  ميزان  فائ�س  ارت��ف��اع  وكذلك   2022 ع��ام  يف  املجمعة 
للدول العربية كمجموعة يف عام 2022 لي�سل اإىل حوايل 186.6 مليار 
دوالر اأمريكي، بزيادة قدرها 44.1 يف املائة، ما يعادل حوايل 6.4 يف املائة 

من الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية.
 " العربي  االقت�ساد  "اآفاق  تقرير  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  الن�سخة  اأو�سحت  و 
التداعيات  2022 للتغلب على  العامل يجاهد يف بداية عام  اأنه بينما كان 
للعام  ومتحوراته  كوفيد19-  فريو�س  النت�سار  واالجتماعية  االقت�سادية 
الثالث على التوايل، �سهد االقت�ساد العاملي تطورات عاملية غري مواتية نتج 

الطاقة،  ومواد  وال�سناعية  الزراعية  ال�سلع  العديد من  اأ�سعار  ارتفاع  عنها 
اأكرب ل�س��سل االإم��داد الدولية التي مل تكن قد تعافت بعد من  وحتديات 
اإىل  التطورات  تلك  اأدت  كما  كوفيد19-..  جائحة  عن  الناجمة  التاأثريات 
تزايد م�ستويات املخاطر، وعدم اليقني يف ظل التداعيات التي خلفتها والتي 
اإت�سع نطاق تاأثريها لي�سمل كافة الدول واالأ�سواق واالأ�سر، ونتج عنها تراجع 
املنخف�س  الدخل  ذات  ل�أ�سر  بالن�سبة  خا�سة  ال�سرائية  القوة  م�ستويات 

واملتو�سط، واأثارت خماوف ب�ساأن االأمن الغذائي العاملي.
وفيما كانت تقديرات املوؤ�س�سات الدولية ت�سري قبل تلك التطورات اإىل منو 
بفعل   2022 ع��ام  املائة يف  و4.5 يف   4 بني  ي��رتاوح  العاملي مبا  االقت�ساد 
ا�ستمرار التعايف املتوقع ال�سيما يف عدد من االقت�سادات املتقدمة والنامية، 
3.2 و3.8 يف  2023 اإىل ما ي��رتاوح بني  وانخفا�س وت��رية النمو يف عام 
املائة نتيجة اال�ستمرار يف ال�سحب التدريجي حلزم التعايف، جاءت التطورات 
العاملية االأخرية لتفر�س تاأثرياتها وتنعك�س على معدالت النمو خ�ل اأفق 

التوقع.
و يف هذا االإطار، ت�سري التقديرات الدولية اإىل اأن تلك التطورات �ستوؤدي اإىل 
انخفا�س معدل منو االقت�ساد العاملي مقارنة بالتوقعات ال�سابقة للتطورات 
0.5 و1.0 نقطة مئوية على االأق��ل خ���ل عام  االأخ���رية مبا ي��رتاوح بني 
2022، و�سينتج عنها ارتفاع متوقع ملعدل الت�سخم العاملي مبا يرتاوح بني 
2.5 و3.0 نقطة مئوية، فيما �سينتج عن تلك التطورات انخفا�س حمتمل 
2023، ما ميثل خ�سارة  املائة يف عام  1 يف  العاملي بنحو  للناجت االإجمايل 

بنحو تريليون دوالر اأمريكي، وارتفاع اإ�سايف ملعدل الت�سخم بنحو نقطتني 
مئويتني.

الناجتة عن  باالنعكا�سات  الدولية  الطاقة  اأ���س��واق  ت��اأث��رت  االأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
التطورات العاملية االأخرية، ما اأدى يف جممله اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط والغاز 
لت�سجل خ�ل �سهر مار�س 2022 اأعلى م�ستوياتها منذ عام 2008، حيث 
�سهدت اأ�سعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا بن�سبة 40 يف املائة و112 يف 
املائة خ�ل الربع االأول من عام 2022 مقارنة مبتو�سط االأ�سعار امل�سجلة 

يف عام 2021.
و يف ظل هذه التطورات، من املتوقع ارتفاع معدل منو االقت�سادات العربية 
النفط  ان��ت��اج  ب��ال��زي��ادة يف  2022 مدعوما  ع��ام  امل��ائ��ة يف  5.0 يف  اإىل نحو 
واأ���س��ع��اره يف االأ���س��واق ال��دول��ي��ة، واالأث���ر ال��داع��م للنمو ج��راء ا�ستمرار حزم 
التحفيز يف الدول العربية خ�ل عام 2022، التي ارتفع حجمها اإىل 396 

مليار دوالر اأمريكي.
االقت�سادات  منو  معدل  ارتفاع  اجل��اري  للعام  املتوقع  النمو  معدل  ويعك�س 
العربية امل�سدرة للنفط بنحو 5.6 يف املائة جراء الزيادات امل�سجلة يف ناجت 
يبلغ  اأن  املتوقع  فمن   ،2023 بعام  يتعلق  وفيما  وال��غ��از..  النفط  قطاعي 

معدل منو الدول العربية كمجموعة نحو 4.0 يف املائة.
و يف هذا االإط��ار، من املتوقع ارتفاع معدل منو دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية يف عام 2022 لي�سل اإىل نحو 5.8 يف املائة، مقابل 3.1 يف 
املائة يف عام 2021، بفعل جمموعة العوامل الداعمة للنمو االقت�سادي يف 

كل من القطاعات النفطية وغري النفطية، والتاأثري االإيجابي ل�إ�س�حات 
االق��ت�����س��ادي، وجذب  ال��ت��ن��وي��ع  زي����ادة م�ستويات  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية، ع�وة على اال�ستمرار يف تبني حزم للتحفيز 
داعمة للتعايف من جائحة كوفيد19-، يف حني من املتوقع انخفا�س وترية 

منو دول املجموعة العربية اإىل 3.6 يف املائة يف عام 2023.
اأن  املتوقع  فمن  للنفط،  امل�����س��درة  االأخ���رى  العربية  ب��ال��دول  يتعلق  وفيما 
اأوبك+"،  "اتفاق  اإط���ار  االإن��ت��اج يف  امل��ق��ررة يف كميات  ال��زي��ادات  م��ن  ت�ستفيد 
بذلك معدل منو  والغاز، لريتفع  للنفط  العاملية  االأ�سعار  االرتفاع يف  ومن 
املائة يف  3.3 يف  2022، مقابل  ع��ام  املائة يف  4.6 يف  نحو  اإىل  املجموعة 
املائة يف  3.9 يف  ا يبلغ معدل منو دول املجموعة  2021 فيما يتوقع  عام 

عام 2023 .
و على م�ستوى الدول العربية امل�ستوردة للنفط، من املتوقع ت�سجيلها وترية 
منو معتدلة يف عام 2022 بحدود 3.7 يف املائة مقابل نحو 2.5 يف املائة 
املجموعة على �سعيد  التي تواجه دول  ال�سغوطات  ب�سبب   ،2021 يف عام 
اال�سته�ك  م�ستويات  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ت��وازن��ات��ه��ا 
االقت�سادي  النمو  ملعدل  ملمو�س  حت�سن  ح��دوث  يتوقع  فيما  واال�ستثمار، 
اإىل  2023، مبا يعزى  5 يف املائة يف عام  ل��دول املجموعة لي�سجل ح��وايل 
تدريجي  وانح�سار  البلدان،  ه��ذه  يف  الكلي  الطلب  م�ستويات  حت�سن  توقع 
لل�سغوطات التي تواجه اأو�ساع املوازنات العامة وموازين املدفوعات نتيجة 

االنخفا�س الن�سبي املتوقع الأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية العام املقبل.
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املال والأعمال

النقد العربي: تاأهيل االقت�شاد االإماراتي مل�شارات اأقوى واأكرث ا�شتدامة وتنوعا 
•• اأبوظبي-وام: 

كوفيد  االإم��ارات يف مواجهة جائحة  بنهج حكومة  العربي  النقد  �سندوق  اأ�ساد 
االقت�ساد  تاأهيل  و  االقت�سادي  التعايف  لدعم  تدابري  ع��دة  اتخاذها  عرب   -19
مل�����س��ارات اأق���وى واأك���رث ا���س��ت��دام��ة وت��ن��وع��اً خ���ل ع��ام��ي 2022 و2023 " .. 
االقت�سادي،  النمو  لتعزيز  امل��ب��ادرات  م��ن  الكثري  االإم����ارات  اإط����ق  اإىل  م�سرياً 
،وتعزيز  التجارة  ،وحتفيز  العمل  �سوق  ودع��م  االقت�سادية،  القطاعات  وتنمية 
وت�سريع  الرقمي،  التحول  ودعم  االإنتاجية،  وزيادة  التمويلية،  االأن�سطة  مرونة 
منو االقت�ساد االأخ�سر، وتعزيز االأمن الغذائي فيما اعتمدت االإم��ارات ت�سكيل 
جلنة للعمل على متابعة تنفيذ هذه املبادرات ورفع تو�سيات ب�ساأنها اإىل جمل�س 
ال��ي��وم حت��ت عنوان" اآفاق  ل��ه  تقرير  العربي يف  النقد  ق��ال �سندوق  و  ال����وزراء. 

االأولوية  ذات  القطاعات  �سعيد  على  اإن��ه   "2022 اأب��ري��ل  العربي-  االقت�ساد 
وال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، مت اإط�����ق خ��ط��ة ع�����س��ري��ة لدعم 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  "اال�سرتاتيجية  خ�ل  من  ال�سناعي  القطاع 
املتقدمة" فيما يعرف مب�سروع ال�300 مليار درهم للنهو�س بالقطاع ال�سناعي 
وتعزيز  الوطني،  ل�قت�ساد  اأ�سا�سية  رافعة  ليكون  نطاقه،  وتو�سيع  الدولة  يف 
مليار   300 اإىل  دره��م  مليار   133 االإج��م��ايل من  املحلي  الناجت  م�ساهمته يف 
على  تعتمد  التي  امل�ستقبلية  ال�سناعات  على  الرتكيز  مع  بحلول2031  دره��م 
التقنيات املتقدمة وحلول الثورة ال�سناعية الرابعة. ونوه اإىل اأن اال�سرتاتيجية 
�ست�سهم يف تطوير املنظومة ال�سناعية يف الدولة من خ�ل العديد من الربامج 
وموؤ�س�سة  �سركة  األ��ف   13.5 تاأ�سي�س  دع��م  ت�سمل  التي  التحفيزية  وامل��ب��ادرات 
" يرتافق   : التقرير  اأ�ساف  و  ال�سناعي.  القطاع  يف  تعمل  ومتو�سطة  �سغرية 

مع ذلك تبني تدابري لتعزيز التجارة اخلارجية والقطاعات غري النفطية عرب 
تنفيذ "�سيا�سة تنمية ال�سادرات" التي ت�سعى اإىل دعم التجارة اخلارجية للدولة، 
واإيجاد حيز لل�سلع االإماراتية وزيادة تواجدها يف االأ�سواق العاملية، واإ�سافة قيمة 
اأعلى يف جماالت ال�سلع امل�سدرة وبالتايل حتقيق منو يف الناجت املحلي للقطاعات 
غري النفطية". وتوقع ارتفاع وترية منو االقت�ساد االإماراتي من %3.8 يف عام 
التي  املحفزات  العديد من  2022 بفعل  %4.2 خ�ل عام  اإىل نحو   2021
من  م�ستفيدة  النفطية  غري  االأن�سطة  لدعم  احلكومة  جهود  راأ�سها  على  ياأتي 
اأو   2022 الوفورات املالية املحققة نتيجة لزيادة كميات االإنتاج املقررة يف عام 
نتيجة الرتفاع اأ�سعاره يف االأ�سواق العاملية. كما توقع التقرير ا�ستمرار احلفاظ 
على منو االئتمان عند م�ستويات �سحيحة يف عامي 2022 و2023 مبا يتما�سى 
مع جهود امل�سرف املركزي واجلهات احلكومية االأخرى لتوفري البيئة امل�ئمة 

لدعم النمو وتعزيز ال�سيولة على اأن يوا�سل القطاع امل�سريف احلفاظ على وترية 
اال�ستقرار املايل، بدعم تدابري ال�سيا�سة االحرتازية الكلية. ونوه التقرير اإىل اأن 
الثابت وا�ستعر�س  االإم��ارات املركزي على �سيا�سة �سعر ال�سرف  حفاظ م�سرف 
اأبرز التدابري وال�سيا�سات املتبناة على �سعيد املالية العامة التي �سيتم موا�سلة 
االقت�سادي من جائحة كوفيد19-  التعايف  2022 لدعم  تنفيذها خ�ل عام 
عرب تعزيز ميزانية موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية لل�سنة املالية 2022 
مت  التي  ل�إجراءات  ا�ستمراراً  كوفيد19-  جائحة  ملواجهة  مالية  مبخ�س�سات 
اتخاذها يف هذا ال�ساأن منذ بداية اجلائحة يف عام 2020 اإ�سافة اإىل ا�ستمرار 
يف  ال�سحي  الو�سع  لتقييم  الدولة  يف  املخت�سة  ال�سحية  اجلهات  بني  التن�سيق 
للتطبيق  القابلة  واإع��داد م�سروع ميزانية اجلهات االحتادية  مواجهة اجلائحة 

والتنفيذ، اإ�سافة اإىل دعم امليزانية العامة ل�حتاد باأدوات مالية وا�ستثمارية .

بال�سراكة مع جمموعة �سناعة االأغذية وامل�سروبات

�شندوق خليفة يطلق الن�شخة الثانية من خمترب االبتكار لالأغذية وامل�شروبات
•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  اأط��ل��ق 
امل�ساريع برنامج "خمترب االبتكار 
بن�سخته  وامل�سروبات"  ل�أغذية 
جمموعة  مع  بال�سراكة  الثانية، 
وامل�سروبات  االأغ����ذي����ة  ���س��ن��اع��ة 
املعرفة،  ����س���ري���ك  و"مينتل"، 
ال�سريك  اليل"،  اأن������د  و"تيت 
مدير  و"اأنوفامينا"،  ال��ت��ق��ن��ي، 
االحتادية  وامل��وؤ���س�����س��ة  االب��ت��ك��ار، 
لل�سباب، والرواد يف قطاع �سناعة 

و"مينتل"  وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة 
وال���ع���دي���د  اليل"  اأن�������د  و"تيت 
ال������رواد يف قطاع  ���س��رك��ائ��ن��ا  م���ن 
وامل�سروبات،  االأغ���ذي���ة  ���س��ن��اع��ة 
اإذ ي��اأت��ي ه��ذا ال��ن��وع م��ن الربامج 
�سندوق  ال����ت����زام  م���ن  ان���ط����ًق���ا 
خليفة بامل�ساهمة يف تنمية قطاع 
 ، الدولة  يف  وامل�سروبات  االأغذية 
ودع��ًم��ا ل��ل��م��واه��ب االإم��ارات��ي��ة يف 
هذا القطاع، من خ�ل احت�سان 
الذين  االأع���م���ال  رواد  م��ن��ت��ج��ات 
ي��ق��دم��ون م�����س��اري��ع واع����دة قابلة 

مع�سكر  يف  امل�����س��ارك��ني  االأع���م���ال 
لتطوير  م��ت��خ�����س�����س  ت���دري���ب���ي 
وامل�سروبات،  االأغ���ذي���ة  منتجات 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  ���س��ي��ت��م يف  ح��ي��ث 
واإمكانية  املنتجات  اأف��ك��ار  تقييم 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا وال���ت�������س���وي���ق ل���ه���ا مبا 
املنتجات.  ����س���وق  م����ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
بعدها �سيقوم امل�ساركون املوؤهلون 
املع�سكر  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ت�سويقية،  اأب������ح������اث  ب������اإج������راء 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ال���ت���ع���رف على 
باالعتبار  اآخذين  الهدف  ال�سوق 

امل�ساهمة  ع��ل��ى  ق����ادرة  تناف�سية، 
م�ستويات  تعزيز  اجت��اه  الفعالة 
ال�سيد  وق���ال  الغذائي".  االأم����ن 
رئ��ي�����س جمموعة  ل���وت���اه  ���س��ال��ح 
الغذائية وامل�سروبات:  ال�سناعات 
"واجه قطاع االأغذية وامل�سروبات 
ال�سعوبات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��وؤخ��راً 
وال����ت����ح����دي����ات، ل�����ذا ن���ه���دف اإىل 
منتجات  تطوير  و  اإن��ت��اج  حتفيز 
باملرونة  تت�سف  جديدة  غذائية 
اإذ  االأغذية،  ت�سنيع  قطاع  �سمن 
االبتكار  خ���ل خمترب  نتيح من 

االأغذية وامل�سروبات.
فعاليات  ت���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
املخترب  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
اأن  2022على  اأب���ري���ل   يف20 
 .2022 اأك��ت��وب��ر  يف30   تختتم 
وق������د ج�������اءت ع�������ودة ال���ربن���ام���ج 
االأوىل  ن�����س��خ��ت��ه  ل��ن��ج��اح  ن��ت��ي��ج��ة 
4 م�ساريع  اأطلقت  التي بف�سلها 

مبتكرة اإىل ال�سوق االإماراتية.
 2.0 االب��ت��ك��ار  خم��ت��رب  �سيتبع  و 
الدورة  يف  املعتمدة  ذاتها  املراحل 
االأوىل والتي ت�سمل ت�سجيل رواد 

للتنفيذ والت�سويق.
واأ�سافت: "حقق خمترب االبتكار 
بن�سخته  وامل�����س��روب��ات  ل���أغ��ذي��ة 
ح��ي��ث مت  ب���اه���ًرا  االأوىل جن���اًح���ا 
وو�سولها  م��ن��ت��ج��ات   4 ت��ط��وي��ر 
يف  اأم��ل��ه  ع��ن  ال�سوق" معرباً  اإىل 
ال��ث��ان��ي��ة وجني  ال��ن�����س��خ��ة  جن����اح 
ث��م��اره��ا ك�����س��اب��ق��ت��ه��ا، م���وؤك���داً اأن 
الهدف الرئي�سي للمبادرة يتمثل 
ديناميكية  م��ن�����س��ة  ت���وف���ري  يف 
ل���ل���م���واه���ب االإم������ارات������ي������ة، مما 
موؤ�س�سات  اإن�������س���اء  اإىل  ����س���ي���وؤدي 

واجلمهور  ال�������س���وق  اح��ت��ي��اج��ات 
ي���وؤه���ل���ه���م اإىل  امل�������س���ت���ه���دف، م����ا 
مرحلة التطوير، والتخرج وعقد 
لت�سويق  ال�سركاء  مع  ال�سفقات 

املنتجات.
وبهذه املنا�سبة، قالت �سعادة علياء 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل����زروع����ي، 
�سندوق  يف  ال���ت���م���ك���ني   ل���ق���ط���اع 
خليفة لتطوير امل�ساريع: "ي�سرنا 
اإط�ق خمترب االبتكار ل�أغذية 
الثانية،  بن�سخته  وامل�����س��روب��ات 
�سناعة  جمموعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

التعاون  وامل�����س��روب��ات  ل���أغ��ذي��ة 
بني م�سنعي االأغذية واملبتكرين 
منتجات  معاً  ليطوروا  املجال  يف 
غ���ذائ���ي���ة ح��دي��ث��ة وم��ب��ت��ك��رة من 
االقت�سادي  النمو  تعزيز  �ساأنها 

الوطني". 

التكنولوجيا ت�ساعد املطارات على االرتقاء بعنا�سر االأمن وال�سالمة والكفاءة

الدورة التا�شعة ملنتدى قادة املطارات العاملية تعود بقوة يف دبي من 17 اإىل 19 مايو

اأ�سواق االإمارة ت�سهد تاأثريًا اإيجابيًا مع دخوله االأ�سبوع الثالث

مهرجان رم�شان ال�شارقة يوا�شل جناحه يف حتفيز القطاعات االقت�شادية وا�شتقطاب الزوار لالإمارة البا�شمة

•• دبي-الفجر: 

املزمع  العاملية،  املطارات  قادة  ملنتدى  التا�سعة  ال��دورة  تركز 
الفرتة  يف  املطارات  معر�س  مع  بالتزامن  دبي  يف  تنظيمها 
من 17 ولغاية 19 مايو، على �سرعة التعايف حلجم احلركة 
اجل���وي���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي. وق����ال جمل�س 
بلداً   185 يف  مطاراً   1950 ميثل  ال��ذي  العاملي  املطارات 
اأن مطار دبي الدويل، الذي يعترب املطار االأكرث ازدحاماً يف 
العامل جلهة امل�سافرين الدوليني، �سي�ستقبل 55.1 مليون 

م�سافر يف العام 2022.
 2022 اأعمال منتدى قادة املطارات العاملية  و�سوف ت�سهد 
ال����دورة احلادية  اأع��م��ال  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  يتم تنظيمه  ال���ذي 
والع�سرين ملعر�س املطارات اإىل جانب موؤمتر اأمن مطارات 
ال�سرق االأو�سط ومنتدى مراقبة احلركة اجلوية واجلمعية 
العمومية ملنظمة ن�ساء يف الطريان، قيام خرباء وم�سوؤولني 
دبي  مركز  يف  تنظيمها  �سيتم  جل�سات  اأرب��ع  عرب  مرموقني 
املتنوعة  الق�سايا  ال��دويل مبناق�سة جمموعة من  التجاري 
بالغة االأهمية تتناول االبتكار والتطوير يف املطارات، واإدارة 

احلركة اجلوية، وا�ستدامة املطارات واأمن املطارات.
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
دبي للطريان املدين، رئي�س موؤ�س�سة مطارات دبي، الرئي�س 
واملجموعة  االم����ارات  ل��ط��ريان  التنفيذي  الرئي�س  االأع��ل��ى 
املطارات  م��ع��ر���س  وف���ر  "لقد   : امل���ط���ارات  م��ع��ر���س  راع����ي 
املا�سيني  العقدين  م���دار  على  معه  امل��ت��زام��ن��ة  والفعاليات 
يعتمد  اأكرب، حيث  ب�سكل  الطريان  اأجندة  لتطوير  من�سات 
تعزيز  على  ي�ساعد  ما  التكنولوجيا،  على  ال��ط��ريان  حت��ول 
عمليات  يف  والكفاءة  واالأم��ن  وال�سحة  ال�س�مة  م�ستويات 
امل��ط��ارات و���س��رك��ات ال��ط��ريان ح��ول ال��ع��امل. وق��د كانت دبي 
عودة  ت�سريع  متكني  ب��ه��دف  التكنولوجيا  تبني  يف  �سباقة 

الطريان اإىل م�ستوياته ال�سابقة."
والتطوير يف  االبتكار  املتحاورون يف جل�سة  يتحدث  و�سوف 
املطارات حول اعتماد البيانات والذكاء اال�سطناعي واجليل 
اأف�سل  جتربة  لتحقيق  والروبوتيات  ل�ت�ساالت  اخلام�س 
للم�سافرين، والتطورات على �سعيد التنقل املتكامل واالآيل 
والكهربائي يف بيئة املطارات، واالبتكارات يف الت�سميم والبيئة 
املحيطة والعمليات بو�سفها عن�سر اأ�سا�سي يف ا�سرتاتيجية 
تطوير املطارات، والتنقل اجلوي احل�سري امل�ستقبلي، فيما 
اإدارة احلركة اجلوية م�ساألة  املتحدثون يف جل�سة  �سيتناول 
لتح�سني  اال�سطناعي  والذكاء  الب�سري  الذكاء  بني  اجلمع 
التحديات  ملواجهة  رقمية  �سماء  وبناء  اجل��وي،  املجال  اإدارة 
امل�ستقبلية التي تواجه اإدارة احلركة اجلوية، وحماية املجال 

ال�سعف  ون��ق��اط  دون طيار  ال��ط��ائ��رات  اقتحام  م��ن  اجل��وي 
االأخ�����رى، اإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��ت��وى ال���راب���ع م��ن ن��ظ��ام توجيه 

ومراقبة احلركة ال�سطحية املتقدمة.
موا�سيع  امل���ط���ارات  ا���س��ت��دام��ة  جل�سة  ���س��ت��ت��ن��اول  وب���دوره���ا، 
ذات ���س��ل��ة ب��ا���س��ت��دام��ة امل����راك����ز ال�����س��خ��م��ة، واالب���ت���ك���ارات 
والتكنولوجيات التي ت�ساعد املطارات على اأن ت�سبح �سديقة 
امل�سافرين  جتربة  حت�سني  يف  اال�ستدامة  وم�ساهمة  للبيئة، 
وال�سراكة يف النظام البيئي االأو�سع ل�سلطات املدينة والنقل، 

وتلبية �سركات الطريان واملجتمعات ل�أهداف البيئية.
امل��ط��ارات ح��ول تطوير  اأم��ن  و�سيتحدث اخل���رباء يف جل�سة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة للمطارات  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ك��ام��ل  ���س��ب��ط ذك���ي و���س��ام��ل 
التكنولوجيات  امل�ستقبلية، ودور  االأمنية  التحديات  ملواجهة 

االآلة  وت��ع��ل��م  اال���س��ط��ن��اع��ي  ك��ال��ذك��اء  امل��ت��ق��دم��ة  التعطيلية 
والواقع االفرتا�سي والروبوتات والبيانات يف تعزيز املرونة 
ور�سا  �س�مة  ل�سمان  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  تعاون  وبناء 
اأن ت�سهم يف  امل�سافرين، وكيف ميكن ملبادرات ال�سفر الذكي 

حت�سني اإدارة االأمن.
والذي  معه،  املتزامنة  والفعاليات  املطارات  معر�س  وميثل 
يتلقى الدعم من هيئة دبي للطريان املدين وموؤ�س�سة دبي 
ووكالة  دبي  مطارات  وموؤ�س�سة  الهند�سية  املطارات  مل�ساريع 
دبي الوطنية لل�سفر اجلوي، قوة دافعة من �ساأنها جعل هذه 
كورونا.  فريو�س  جائحة  اأع��ق��اب  يف  اأق��وى  تخرج  ال�سناعة 
للتكنولوجيات  اأ�سرع  ا�ستيعاب  اإىل  االأزم��ة قد دفعت  وكانت 
التحتية  البنية  �سعيد  على  االأج���ل  طويلة  تغيريات  واإىل 
ل��ل��م��ط��ارات. و���س��وف ي��وف��ر م��ن��ت��دى ق���ادة امل���ط���ارات العاملية 
واملهني،  التجاري  الت�سبيك  جلهة  مو�سعة  فر�ساً   2022
وجتربة تعلم ال مثيل لها، ع�وة على احل�سول على نظرة 
حمركات  واأه��م  التقنية  واالبتكارات  التطورات  حول  عامة 

التغيري .
وقال فرا�س اأبو لطيف، مدير املعر�س يف �سركة ريد ال�سرق 
تعزيز  "اإن  امل��ط��ارات:  ملعر�س  املنظمة  للمعار�س  االأو���س��ط 
وي�ساعد  ال�سناعة  لهذه  امل�ستمرة  اال�ستدامة  يدعم  املعرفة 
الوترية  ع��ن  النا�سئة  امل�ستقبلية  التحديات  مواجهة  على 
املطارات  ق��ادة  منتدى  �سيوفر  وك��ال��ع��ادة،  للتحول.  املذهلة 
و�سانعي  املهنيني  متكن  الفر�س  من  رائعة  نافذة  العاملية 
ال��ق��رار م��ن معرفة اإىل اأي��ن يتجه ال��ط��ريان وم��ا ه��ي طرق 
النجاح التي تنتظره، وعلى املطارات اأن تكون م�ستعدة متاماً 
البيئي  النظام  املنتدى  و�سي�ساعد  القادمة،  االزده��ار  لفرتة 

باأكمله من خ�ل توفري االأفكار."
و�سوف ي�سهد منتدى قادة املطارات العاملية م�ساركة العديد 
م��ن امل��ت��ح��دث��ني م��ن دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، مبا 

االإدارة  ع��ام  امل��ري مدير  اأح��م��د  ال��ل��واء حممد  فيهم معايل 
العامة ل���إق��ام��ة و���س��وؤون االأج��ان��ب ب��دب��ي، واإب��راه��ي��م اأهلي 
امل�حة  خل��دم��ات  دب���ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأول امل�حة  اإدارة  الدو�سري مدير  اجلوية، وحممد في�سل 
اجلوية واملطارات يف الهيئة العامة للطريان املدين يف دولة 
اإدارة  م��دي��ر  اجلناحي  وع���ارف  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
االأمنية،  ال�سناعة  تنظيم  موؤ�س�سة  يف  االأم��ن��ي��ة  الهند�سة 
دبي  �سوق  للعمليات يف  التنفيذي  املدير  �سيدامبي  ورامي�س 
احل���رة مب��ط��ار دب��ي ال����دويل، وت�����س��ارل��ز ي��ام��ني م��دي��ر جودة 
االأمن واالمتثال والتمّيز يف طريان االإمارات، وكا�سف خالد 
املدير االإقليمي ملطارات اإفريقيا وال�سرق االأو�سط يف االحتاد 

الدويل للنقل اجلوي.
واأماكن  واأوروب���ا  االأو���س��ط  ال�سرق  املتحدثني من  وم��ن بني 
اأخرى من العامل يف منتدى قادة املطارات العاملية 2022، 
مطارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأحمد  حممد  من  كل 
ل�سوؤون  الرئي�س  نائب  عباة  اأبو  واأمين  ال�سعودية،  القاب�سة 
رئي�س  ق��دوح��ه  عمر  وال��دك��ت��ور  ال��ري��ا���س،  مبطار  العمليات 
للطريان  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  يف  ال��ط��ريان  ���س���م��ة  م�سلحة 
املدين يف لبنان، ورائد االإدري�سي الرئي�س التنفيذي لل�سركة 
رئي�س  نائب  ا�سكوال  وت��وم  االأر���س��ي��ة،  للخدمات  ال�سعودية 
خرياتي  وج��اك  ال��ط��ريان،  الإلكرتونيات  بانا�سونيك  �سركة 
الرئي�س التجاري ملنطقة ل�سرق االأو�سط يف �سركة اإيجي�س، 
الفنية يف  اخل��دم��ات  ل�����س��وؤون  الرئي�س  نائب  ب��اول  وروب���رت 
الرئي�س  ب��راون  وب��ول  اجل��وي،  لل�سفر  الوطنية  دب��ي  وكالة 
غرين  وم���ارك  ال��ب��ل��دي،  جاك�سون  م��ط��ار  لهيئة  التنفيذي 
العاملية  املوؤ�س�سة  يف  اجل��وي��ة  امل���ح��ة  خ��دم��ات  دع��م  رئي�س 
خلدمات امل�حة اجلوية، وديفيد ايه �سومار نائب الرئي�س 
ل�سوؤون االأمن املدين يف موؤ�س�سة �ساب الإدارة احلركة اجلوية، 

وفابيو غامبا املدير العام  لنقابة خدمات املطارات.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  رم�������س���ان  م���ه���رج���ان  ي���وا����س���ل 
دخوله  م���ع  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ال�32  ب��ن�����س��خ��ت��ه 
ا�ستقطاب  يف  وجناحه  الثالث،  االأ�سبوع 
جمهور املت�سوقني من �سكان وزوار اإمارة 
احلدث  يقدمه  م��ا  خ���ل  م��ن  ال�سارقة، 
الدولة  م�ستوى  على  االأك��رب  الرم�ساين 
املتنوعة  ب��ف��ع��ال��ي��ات��ه  اآ����س���رة  م���ن جت��رب��ة 
الرتويجية  احل��م���ت  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
اإىل  ت�سل  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  والتخفي�سات 
املنتجات  اأن�����واع  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى   75%

اال�سته�كية.
اإمارة ال�سارقة  اأ�سواق وقطاعات  و�سهدت 
االق��ت�����س��ادي��ة خ����ل االأ���س��ب��وع��ني االأول 
ال�����ذي تنظمه  امل���ه���رج���ان  وال����ث����اين م���ن 
انتعا�سا  ال�سارقة،  و�سناعة  جتارة  غرفة 
كبريا منذ انط�قه يف الثاين من اإبريل 
االأولية  املوؤ�سرات  اأظهرت  اجلاري، حيث 
لدى الغرفة اأن احلدث اأ�سهم ب�سكل كبري 

ن�سبة  ورف��ع  التجزئة  اأ���س��واق  تن�سيط  يف 
املبيعات كما �ساهمت االأجواء االحتفالية 
والعرو�س الرتويجية املتنوعة والفعاليات 
الرتفيهية للمهرجان يف ا�ستقطاب اآالف 
ال�سياح والزوار واملت�سوقني ل�إمارة، مما 
رفع ن�سبة اإ�سغال الفنادق ومبيعات قطاع 

التجزئة اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.

جناح الفت
وق���ال اإب��راه��ي��م را���س��د اجل�����روان، من�سق 
رم�سان  م��ه��رج��ان  "اإن  امل��ه��رج��ان:  ع���ام 
الرم�ساين  احل�����دث  ي��ع��ت��رب  ال�������س���ارق���ة 
االأبرز للت�سوق والرتفيه والذي ينتظره 
نفخر  واإننا  �سنويا،  االإم��ارة  وزوار  �سكان 
ال������ذي يحققه  ال�����ف����ت  ال���ن���ج���اح  ب���ه���ذا 
ال�32  للن�سخة  و���س��ول��ه  م��ع  امل��ه��رج��ان 
ن�سعى  التي  االإيجابية  بتاأثرياته  ونوؤمن 
بتوفري  خ�له  من  حتقيقها  اإىل  �سنويا 
الدعم للقطاعات االقت�سادية يف االإمارة 
متا�سيا مع روؤية القيادة الر�سيدة، جلعل 

ال�سارقة وجهة ف�سلى لل�سياحة والعي�س 
والعمل"، م�سريا اإىل اأن م�ستوى االإقبال 
الت�سوق  ومراكز  املهرجان  فعاليات  على 
مناطق  خمتلف  يف  امل��رك��زي��ة  واالأ����س���واق 
ب�سكل الفت مع اقرتاب  يتنامى  االإم��ارة 
انتعا�س  يف  انعك�س  م��ا  وه��و  الفطر  عيد 

ر�سا  ن�سبة  وارت���ف���اع  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة 
اجلمهور والتجار عن املهرجان.

جوائز وفرية 
بوزجنال،  �سعيد  جمال  اأ�سار  جانبه  من 
اأن  اإىل  امل��ه��رج��ان،  ع���ام  من�سق  م�����س��اع��د 
ال�����س��ارق��ة يتميز هذا  م��ه��رج��ان رم�����س��ان 
الرتفيهية  الفعاليات  من  ب�سل�سلة  العام 
وال���ن�������س���اط���ات امل���م���ي���زة ال���ت���ي جن��ح��ت يف 
وزوار  �سكان  بني  وال�سعادة  البهجة  ن�سر 
التفاعل  االإم��ارة وجتلى ذلك من خ�ل 
االأن�سطة  خمتلف  م��ع  ال���ف��ت  ال��ي��وم��ي 
خمتلف  يف  الت�سوق  مراكز  تنظمها  التي 
م����دن وم���ن���اط���ق ال�������س���ارق���ة، ف�����س��� عن 
احلم�ت الت�سويقية اجلاذبة والعرو�س 
الرتويجية املتنوعة، التي تقدمها املراكز 
واملدعومة بباقة وفرية من اجلوائز حيث 
على  �سحوبات  �سحارى  م��رك��ز  �سي�سهد 
الند  تويوتا  نوع  من  فاخرتني  �سيارتني 
األف   100 ك��روزر وق�سائم ت�سوق بقيمة 

باالإ�سافة  فائزين،   10 على  توزع  درهم 
بالتعاون  للمت�سوقني  الهدايا  توزيع  اإىل 
م��ع رادي���و ال��راب��ع��ة يف اأي���ام حم���ددة، كما 
اأعلن الواحة مول على ح�سول املت�سوقني 
ت�سوقهم  ل����دى  م�����س��اع��ف��ة  ن���ق���اط  ع��ل��ى 
�سيتي  اإع����ن  ع��ن  ف�س�  معينة،  بقيمة 

�سنرت ال�سارقة عن �سحوبات كربى على 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ���س��وزوك��ي جمني،  ���س��ي��ارة 
القيمة  والعرو�س  اجل��وائ��ز  من  العديد 
التي ت�سهدها اأ�سواق االإمارة طيلة ال�سهر 

الف�سيل.

تاأثري اإيجابي 
الغرفة من  اأجرته  الذي  الر�سد  وعك�س 
الت�سوق  ملراكز  امليدانية  ال��زي��ارات  خ�ل 
باملهرجان،  امل�ساركة  التجارية  وامل��ح��ال 
التاأثري االإيجابي  ر�سا كبريا على حجم 
مل����ه����رج����ان رم���������س����ان ال���������س����ارق����ة خ����ل 
مبيعاتهم  ع��ل��ى  االأول�������ني  االأ����س���ب���وع���ني 
وحجم اأعمالهم، حيث بدا وا�سحا ازدياد 
العديد  املبيعات يف  وم��ع��دل  ال���زوار  ع��دد 
م���ن م���راك���ز ال���ت�������س���وق، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
قطاعات ال�سيافة والتجزئة والفعاليات 
القطاعات  م���ن  وال���ع���دي���د  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل 
املرتبطة بها، كما توقعت مراكز الت�سوق 
املهرجان  من  املتبقية  الفرتة  ت�سهد  اأن 

الإجازة  التح�سري  م��ع  ملحوظا  ن�ساطا 
اإيجابا  �سينعك�س  وال����ذي  ال��ف��ط��ر،  ع��ي��د 
على مبيعات التجزئة ون�سب االإ�سغال يف 

الفنادق واخلدمات ال�سياحية االأخرى.

ليايل رم�سان 
رم�سان"  "ليايل  م���ع���ر����س  وي�������س���ه���د 
رم�سان  "مهرجان  فعاليات  اأب���رز  اأح���د 
اإك�سبو  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  ال�سارقة" 
املت�سوقني  م��ن  ك��ب��ريا  اإق���ب���اال  ال�����س��ارق��ة 
الت�سوق  ي��وف��ر جت��رب��ة  ح��ي��ث  وال�������زوار، 
االأكرث متيزا يف اأكرب �سوق رم�ساين من 
يتيح  كما  املنطقة،  م�ستوى  على  ن��وع��ه 
اإىل  ن�سبتها  ت�سل  ح�سومات  للمت�سوقني 
املنتجات  من  وا�سعة  قائمة  على   75%
الغذائية  وامل���واد  االألب�سة  ت�سم  وال�سلع 
واالأجهزة االإلكرتونية املنزلية ومنتجات 
جنح  كما  املنزلية،  واالأج��ه��زة  التجميل 
ع�مة  و25  ع��ار���س   200 با�ستقطاب 

جتارية حملية وعاملية.

كهرباء دبي  تطبق ا�شرتاتيجية ال�شبكة الذكية 2021 - 2035
•• دبي-وام:

بداأت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق ا�سرتاتيجيتها لل�سبكة الذكية املحدثة 
مبا  وامل��رون��ة  الر�ساقة  من  ع��اٍل  مب�ستوى  متتاز  التي   2035  2021-
موا�سلة  و�سمان  املت�سارعة  والتغريات  امل�ستجدات  ملواكبة  اأكرب  قدرة  يتيح 

م�سرية متيز الهيئة وريادتها العاملية.
واأثنى معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اإجناز  عن  اأثمرت  التي  الهيئة  يف  العاملني  جهود  على  دب��ي  ومياه  كهرباء 

اأهداف املرحلة الق�سرية من ا�سرتاتيجية الهيئة اخلا�سة بال�سبكة الذكية 
املرحلتني  اأه���داف  حتقيق  نحو  قدماً  ل�نط�ق  اال�سرتاتيجية  وحتديث 
املتو�سطة وطويلة االأجل حتى عام 2035. واأ�ساف ين�سجم برنامج ال�سبكة 
الذكية التابع للهيئة والذي يبلغ جمموع ا�ستثماراته 7 مليارات درهم مع 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" باأن تكون دبي املدينة 
االأذكى واالأ�سعد يف العامل كما اأنها تدعم ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 وا�سرتاتيجية احلياد الكربوين 2050 الإمارة دبي لتوفري 100 

% من القدرة االإنتاجية للطاقة من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول العام 
اإمكانية  ت�سمل  متقدمة  خ�سائ�س  توفر  الذكية  ال�سبكة  اأن  وذكر   .2050
الت�سغيل التبادلية بني خمتلف اأنحاء �سبكة الكهرباء واملياه. وت�سكل ال�سبكة 
الهيئة لتطوير بنية حتتية متقدمة  اأ�سا�سياً يف ا�سرتاتيجية  الذكية مكوناً 
الإدارة املرافق واخلدمات عرب اأنظمة ذكية ومرتابطة تعتمد على التقنيات 
اأحد  ال�سبكة  وتعترب  الرابعة.  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  واأح��دث  االإح�لية 
وتوافرية  ا�ستمرارية  ت�سمن  اأن��ه��ا  حيث  الذكية  امل���دن  جن��اح  ع��وام��ل  اأه���م 

اخلدمات املتكاملة واملت�سلة على مدار ال�ساعة.

من جهته اأو�سح املهند�س وليد بن �سلمان النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع 
تطوير االأعمال والتميز يف الهيئة اأن ا�سرتاتيجية ال�سبكة الذكية 2021-

والت�سغيل  التاأ�سي�سية  املمكنات  حماور  وهي  حماور  �ستة  تت�سمن   2035
االآيل لل�سبكة الذكية وحلول الطاقة الذكية والتنقل االأخ�سر و�سبكة املياه 
امل�سافة..  القيمة  ذات  املبتكرة  واخل��دم��ات  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الذكية 
االأهداف  ي�سهم يف حتقيق  19 ممكناً  املحاور تتكون من  اأن هذه  اإىل  الفتا 
كهرباء  لهيئة  الذكية  ال�سبكة  ا�سرتاتيجية  ومتكني  للهيئة  اال�سرتاتيجية 

ومياه دبي املحدثة حتى 2035.
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العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ورلد �ستار الدارة  املرافق

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2759168 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ن�ساد بوتيا بورايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن على ح�سن �سامل احلمادى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ورلد �ستار الإدارة املرافق 
WORLD STAR FACILITY MANAGEMENT 

اإىل /ورلد �ستار الإدارة املرافق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
WORLD STAR FACILITY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم خيرب تاون

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3720505 
تعديل لوحه االإع�ن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم خيرب تاون 
KHYBER TOWN RESTAURANT 

اإىل /مطعم كاري كورنر 
CURRY CORNER RESTAURANT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرنكا لل�سيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2784134 
تعديل اإ�سم جتاري من/ الرنكا لل�سيانة العامة 

LARNKA GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /الرنكا للمقاوالت وال�سيانة العامة 
LARNKA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستار �سينما

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2446874 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بهار حممدعلى حممدامني غياث بور العو�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عبدالغفار حممد العلوى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستار �سينما 

STAR CINEMAS 

اإىل /�سركة �ستار �سينما - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

STAR CINEMAS L. L. C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم اندوك�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2206213 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دانى ا�سوريان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حازم ح�سن عبداجلواد ا�سماعيل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�سن حممد �سليمان ح�سن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد ها�سم ع�سكر ح�سني العبيدىل
تعديل لوحه االإع�ن / اإجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم اندوك�س ذ.م.م
ANDOKS RESTURANT L.L.C

اإىل/ مطعم اندوك�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ANDOKS RESTURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلومفيلدز الدارة املرافق- �سركة ال�سخ�س الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:3908753 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عدنان ح�سن عدنان يا�سني %49

تعديل مدير / اإ�سافة عدنان ح�سن عدنان يا�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سنان حممد ح�سني حممد عبدالهادى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سنان حممد ح�سني حممد عبدالهادى من 100 % اإىل %51
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�سم جتاري من/ بلومفيلدز الدارة املرافق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 BLOOMFIELDS FACILITIES MANAGMENT L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/بلومفيلدز الدارة املرافق ذ.م.م 
BLOOMFIELDS FACILITIES MANAGMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خ�ل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املدين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ل�سيانة اجهزة التكييف رخ�سة رقم:2729535 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باملي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ل�كيا�س الب��ستيكيه رخ�سة رقم:3708446 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of Payment
In Execution No. 207/2022/2295 - Commercial Execution

In the Second Execution Circuit No.184
Execution Subject : Execution of the issued judgment, lawsuit No. 8038/2021, a 
payment order, to pay the executed amount of (DHs 527.030.50), including fees 
and expenses.
Plaintiff : Rashmi Duggal Harjas Duggal - Address : UAE - Sharjah - Al Majaz- 
Sharjah - Al Majaz 1 St- Building 1 - Flat No.704
Defendant: Presannakumar Sankarapillai, Capacity as a Defendant
Notification Subject: she has filed the above-mentioned executive lawsuit against 
you and obligated you to pay the executed amount of (DHs 52703050) to the 
Plaintiff or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the 
event of non-compliance with the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by : Rabia Abdel Rahim Mohamed
Date of Accreditation: 19-04-2022,09:09:04

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Appeal Court 

Appeal Notification by Publication
In the appeal No. : 300/2022/470-civil appeal
Considered by :3rd civil appeal department No. 83
Subject of appeal : appealing the judgment in the case No. 20/2022 - partial civil - (the court 
issued its judgment in presence against the first defendant and in presence against the second 
and third defendant and collectively between them to pay the plaintiff an amount of (AED 
485,346) four hundred eight five thousand three hundred forty six dirham, plus the legal interest 
of 5% annually on such amount with effect from the date of claim until full payment, and 
obliged them to pay the fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant  : BU HALEEBA CONT LLC
Address : UAE-Emirate of Dubai| Um Hareer| Oud Maitha St. Gulf Towers Block A2 - Floor 
(11)| Tel: 043370000| Email: ADMINBHC@BUHALEEBA.AE Makkani: 3058892036 | A
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : LEMAN PROJECT MANAGEMENT INC (DUBAI BR), in his capacity as: Respondent 
Subject of notification : appealed the judgment issued in the case No. 20/2022 - partial civil. A 
remotely session is set on Tuesday corresponding to 10-05-2022 at 10:00 a.m. in litigation hall. 
Therefore, you are requested to attend in person or by attorney, otherwise, the court will issue 
its judgment in absentia.
Prepared by/Hamda Jumaa Ahli
Date of Approval: 14-04-2022 12:18:51

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Dubai Courts of First Instance

Notice and Assignment of Payment by Means of Publishing
Enforcement No. 3716/2022/253 - Cheques enforcement
Considered by : Ninth Enforcement Circuit No. (230)
Subject of  Enforcement : Claim the amount of
the returned cheque no. (101332) issued by Noor Bank, amounted to AED (5018)
The returned cheque no. (101333) issued by Noor Bank, amounted to AED (5018).
The returned cheque no. (101334) issued by Noor Bank, amounted to AED (5018).
The returned cheque no. (101335) issued by Noor Bank, amounted to AED (5018)
Applicant for Enforcement : Royal Trading
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Port Saeed - Deira - Dubai - Al Maktoum 
Street - Business Village Building - Block (B) - Flat No. 204 - Clock Square.
Notifyee : 1. Ten Stars Fashions (L.L.C) - Capacity: Enforcee
2. Ramesh Chandra Amarnani (in his personal capacity and in his capacity as the Director of the 
First Notifyee) - Capacity: Enforcee
Subject of the Notice : The above mentioned enforcement case is filed against you to inforce 
you to pay the amount subject of enforcement, amounted to Court’s treasury, in addition to an 
amount of treasury. to the Enforcer or to the as fees to the Court’s Accordingly, the court shall 
undertake the enforcement actions against you in case of your failure to comply with the above-
mentioned decision within (15) days as of the date of publishing this notice.
Prepared by: Sarah Abdel Rahim Abdullah 
Date of Approval: 18-04-2022 10:20:03

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Memorandum of Judgment Service by Publication

Issued by the Federal Court of Ajman, Civil Court of First Instance
In Case No. AJCFICIPOR2022/0000844, Commercial (Partial - Jurisdiction)
To: Judgment Debtor : AL EKHLAS BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C), 
Address: 9475769
Kindly note that on 29/03/2022, the court passed a judgment against you in the 
above referenced case.
In favor of : Al Anwar Ceramic Tiles Company SAOG (RAK FTZ Branch)
Accordingly, the court decided the following: The Defendant is ordered to pay to 
the Plaintiff AED 68672.82 and the legal interest at 5% from the date of the claim on 
01/03/2022 until full payment. The Defendant is further ordered to pay the charges, 
fees and five hundred dirhams toward attorney’s fees. The judgment is appealable 
within the legally prescribed period 30 days starting from the following day of its 
publication.
Judge /signed & sealed/
Khaled Shahir Rabie
Federal Court of Ajman
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court 
Federal Civil Appeal Court

In case No. SHCAPCICIVS2022/ 0000499 Civil
To Defendant : HRIDAY HOSSAIN ENAMUL HAQUE
Unknown address
You are required to attend a hearing 25/04/2022, at the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court Federal Civil Appeal Court, office No (Case 
manager’s Office) In person or by an authorized lawyer, and submit a 
reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services - Office Meera Hassan Al Suwaidi
Seal/ MINISTRY OF JUSTICE
Date: 18/04/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Notification by publication in the Executive Case

Date of issue: 14/04/2022
Notification for payment in Case No. AJCEXCIBOUNCE2022/0001329 - 

Bounced Cheques
To the Judgment Debtor: Green Wood Wood Industries L.L.C
Whereas a judgment, copy attached, was issued against you in favour of the Plaintiff 
“The Executant” Al Danube Building Materials Trading Co. L.L.C, in the above-
mentioned case.
And whereas, the said Judgment Creditor has requested to execute the said judgment, 
and has paid the required fees for the same, and whereas the judgment needs to be 
executed is: Payment of a total amount of 17819.0 including fees and expenses
Therefore, you are obliged to execute the above mentioned execution deed within (15) 
days from the date you have been notified by this notification. Failing to do so, the 
court will proceed with the legal forced execution procedures against you.
Judge / Wagdi Al Shazli Bin Ahmed
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Notification of Execution Debtor by Publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 

Al Jameel Building Materials Trading LLC 
Notification for payment in Case No. SHCEXCICPL2022/0001913

Order of Payment
To the judgement debtor : Al Jameel Building Materials Trading LLC
Whereas, on ..... a judgment, copy attached, was issued against you in favour of the 
Plaintiff “the executant”: Danube Building Materials Trading LLC, Fujairah Branch - in 
the above-mentioned case.
And whereas, the said judgement creditor has requested to execute the said judgment, 
and has paid the required fees for the same, and whereas the judgment needs to be 
executed is: Payment of a total amount of AED 64845 including fees and expenses
Therefore : You are obliged to execute the above-mentioned writ of execution within (15) 
days from the date of this notification. Failing to do so, the court will proceed with the 
legal forced execution procedures against you.
Judge / Ahmed Talat Abdul Sadeq Mohammed 
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Announcement of the date of the expert meeting 

in case No. 261/2022 Civil Partial-Sharjah
Claimant / Sharjah Taxi (L.L.C) - Phone No. 06 5119999
Defendant /Sriramu Selvaraj - Phone No. 052 3230256
With reference to the decision to delegate an accounting expert by the Department 
of Experts Affairs in Case No. 261/2022 Civil Partial-Sharjah, we inform you that it 
was decided to hold the first expert meeting on Tuesday, corresponding to 26/04/2022 
at twelve o’clock in the afternoon, in our office located on the second floor Al Faisal 
Building 2, King Faisal Street in the Emirate of Sharjah - behind the Suzuki Showroom, 
bringing with you all the papers and documents that you deem appropriate to enable us 
to start our task.
Accounting Expert / Yaqoub Muhammad Salamat / Phone No. 050 5505338 / 
Email:yakoub@namc.co.ae
Accounting Expert
Yaqoub Muhammad Salamat
Registration number with the Ministry of Justice: 645
(Signed)
(Stamped by Nezam Accounting & Management Consultants)

Announcement of the date of 
the expert meeting

70522

Date 20/ 4/ 2022  Issue No : 13524
Accounting Expert Mohamed Ali Al Ali
Approved From Ministry of Justice Member No. 375

Announcing an invitation to an experience meeting
To the Defendant / Aqib Hameed Hameedullah Khan, that we have been assigned 
the task of Accounting Expertise in Case No. 487-2022 Partial Civil - Sharjah 
Court of First Instance, filed against you by the Claimant / Sharjah Taxi (L.L.C), 
so we invite you to attend on Tuesday, 26/04/2022 at 15:30 via remote meeting 
link:
https://zoom.us/i/93891954524?pwd=LzFBTXZFTn13NTRMUzkwMkNwN1Zydz09
Meeting ID: 938 9195 4524
Passcode : 628849
In order to answer the case and submit the documents you have, and in the event 
that you fail to attend on time, we will start the expert procedures and submit our 
report to the court based on the available documents.
Accounting Expert
Mohamed Ali Al Ali

Announcing an invitation to an 
experience meeting

70522

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0000499 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هريدي ح�سني انعام احلق  
جمهول حمل االإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية املحكمة االإ�ستئنافية املدنية  - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خ�ل مدة ال تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/18 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
 اعالن ن�شرا

اإىل املنفذ �سده / اجلدير ملقاوالت اال�سباغ وميثلها : دين ا�س�م �سونا مياه 
ومقرها مدينة خورفكان - احلراي ال�سناعية ، 

وذلك حيث اأن املنفذة/ امنة حممد خلفان - الوكيل : حممد خلفان حممد 
النقبي ، قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2022/39 لدى 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكي� عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 
يوم من تاريخ االإع�ن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان.  ويف حالة 
تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ    

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

اقبال  ا����س���د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان     ، خ�����ان  ���س��ل��ي��م��ان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)1338491YP(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0581178808

فقدان جواز �شفر
م�سكرمي   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، تيلفك�سيد  ديجيفو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP5866073( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اجلميل لتجارة مواد البناء - ذ م م   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001913/ 

اإىل املحكوم عليه : اجلميل لتجارة مواد البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م فرع الفجرية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأع�ه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سام� الر�سوم وامل�ساريف 64845 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• الفجرية-الفجر:

التي  القدم  لكرة  الرم�سانية  الفرجان  بطولة  مناف�سات  اأم�س  انطلقت 
مبارة  �سمن  ال��دول��ة  يف  ال�سرطية  وال��ق��ي��ادات  الداخلية  وزارة  تنظمها 
ف��رج��ان ب��رع��اي��ة م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ���س���م��ي مب�����س��ارك��ة 8 ف���رق متثل 
كافة اأحياء ومناطق اإمارة الفجرية والتي ت�ستمر فعالياتها حتى الرابع 

والع�سرين من �سهر رم�سان املبارك.
جاء االفتتاح رائعاً وجميً� وجد االإ�سادة من احل�سور اجلماهريي الذي 
افتتحه �سعادة العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ل�سرطة 
الوطني  املجل�س  ع�سو  اليماحي  حممد  نا�سر  �سعادة  بح�سور  الفجرية 

العمليات  ع��ام  مدير  اليماحي  حممد  حميد  العميد  و�سعادة  االحت���ادي 
املوؤ�س�سة  اإدارة  مدير  الزيودي  حمدان  اأحمد  العميد  و�سعادة  ال�سرطية 
مدير  الظنحاين  الوعل  عبداهلل  خالد  والعقيد  واالإ�س�حية  العقابية 
اليماحي نائب رئي�س جمل�س  العام و�سعادة حميد خمي�س  القائد  مكتب 
البطولة  �سرف  �سيوف  اإىل  باالإ�سافة  الريا�سي  الفجرية  ن��ادي  اإدارة 
العبي منتخب االإمارات 90 الكابنت عدنان الطلياين والكابنت عبداهلل 
�سلطان والكابنت خليل غامن والكابنت عبدالرحمن حممد والكابنت فهد 
والكابنت  والكابنت بدر �سالح  والكابنت عبدالعزيز حممد  عبدالرحمن 
ح�سني غلوم ، وجمع من اجلمهور الريا�سي من رموز احلركة الريا�سية 

بالفجرية.

و�سمل احلفل مباراة ا�ستعرا�سية التي انطلقت بدايتها  باأقدام اأ�سحاب 
الهمم اأطفال التوحد كمبادرة اإن�سانية لدجمهم مع اأفراد املجتمع يف هذا 
احلدث الريا�سي حيث جمعت املبارة جنوم اجليل الذهبي لنادي الفجرية 

الريا�سي ونادي العروبة الريا�سي.
وبعد ذلك قام راعي احلفل يرافقه �سعادة نا�سر حممد اليماحي ع�سو 
االإم��ارات تقديراً  ملنتخب  الذهبي  بتكرمي جنوم اجليل  الوطني  املجل�س 
االإمارات  يف  الريا�سي  اجلمهور  ذاك��رة  يف  خالداً  �سيظل  ال��ذي  لعطائهم 
االفتتاح  تخلل  كما   ، التوحد  اأط��ف��ال  الهمم  اأ�سحاب  اأبطالنا  وتكرمي   ،

عرو�س مو�سيقية قدمتها فرقة مو�سيقى ال�سرطة .
و�سرطة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ر���س  الطنيجي  العميد  اأك���د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

الفجرية يف تقدمي املبادرات املجتمعية التي تهدف خللق جو من االألفة 
الريا�سية  ومنها  املجتمعية  امل��ج��االت  كافة  لتعزيز  املجتمع  اأف���راد  ب��ني 
ملمار�سة  ت�سجيعا  رم�سان،  �سهر  يف  والفعاليات  البطوالت  اإقامة  واأهمية 

الريا�سة وامل�ساركة الفعالة واالإيجابية يف املجتمع .
بني  االفتتاحية  املباراة  اأقيمت  حيث  البطولة  مناف�سات  ب��داأت  ذلك  بعد 
فريقي "�سرطة الفجرية "وفريق فريج الغرفة والتي انتهت بفوز فريق 
�سرطة الفجرية بنتيجة 2 دون رد لفريق فريج الغرفه ويف املبارة الثانية 
فريق  على  متغلباً  ل�ساحله  املبارة  بالفجرية  امل��دين  الدفاع  فريق  اأنهى 
االحتاد للكهرباء واملاء بنتيجة 4 اأهداف مقابل 2 لفريق احتاد الكهرباء 

واملاء.

•• ال�صارقة -وام:

اأوالريو مدرب الفريق االأول  اأكد الروماين كوزمني 
الفوز يف  القدم �سرورة حتقيق  ال�سارقة لكرة  بنادي 
الثاين والتي يلتقي خ�لها يف  الدور  اأوىل مباريات 
اآ�سيا  اأب��ط��ال  وق��ت الح��ق ال��ري��ان ال��ق��ط��ري يف دوري 
من  املقبلة  املرحلة  اىل  ال��ت��اأه��ل  الفريق  اأراد  م��ا  اإذا 

البطولة.
التقدميي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  اأوالري����و خ���ل  ق��ال  و 
االأمور  اإن  االول  اأم�����س  م�ساء  عقد  ال���ذي  ل��ل��م��ب��اراة 
موؤكدا  ال�عبني  و  الفني  للجهاز  بالن�سبة  وا�سحة 
اأهمية حتقيق الفوز و احل�سول على النقاط الث�ث 

للمحافظة على اأمل التاأهل.
و  حظاً  اأك��رث  يكون  الأن  بحاجة  الفريق  اأن  اأ�ساف  و 
اأكرث قدرة على ترجمة الفر�س ولي�س كما ظهر يف 
املباراة ال�سابقة .. كما يجب الرتكيز على اأن ال ي�سجل 
م�سريا   .. املرمى  على  وحيدة  ت�سديدة  من  املناف�س 

ووج��ود حكم  ال�سارقة  احل��ظ مع  وق��وف  اأهمية  اإىل 
يكون قادراً على احت�ساب رك�ت اجلزاء الوا�سحة ال 
كالتي مل حتت�سب للفريق يف املباراة ال�سابقة.. واأكد 
�سعيهم لتقدمي اأف�سل امل�ستويات خ�سو�سا مع عودة 
�سانع األعاب الفريق وهدافه كايو لوكا�س للم�ساركة 
. من جانبه و�سف حمرتف الفريق الربازيلي كايو 
اىل  حتتاج  التي  وال�سعبة  بالقوية  امل��ب��اراة  لوكا�س 
واملحافظة  ال��ف��وز  لتحقيق  م�ساعف  وت��رك��ي��ز  جهد 
من  الثمانية  ل��دور  التاأهل  يف  الفريق  حظوظ  على 

البطولة.
وعن تاأثري عودته للم�ساركة ومدى فائدتها لفريقه 
ب�س�اأن  بعد  يقرر  مل  املدرب  االآن  "حتى  قال كايو" : 
م�ساركتي من عدمها و يف كل االأحوال اإذا �سنحت يل 
الفر�سة للم�ساركة �ساأبذل اأق�سى جهدي حتى اأكون 
مفيداً و اأحقق االإ�سافة الفنية ل�عبني يف امللعب ".. 
نتيجة  لتحقيق  واح��د  كفريق  العمل  اأهمية  م��وؤك��دا 

اإيجابية يف املباراة.

•• اأبوظبي-وام:

جولة،   20 اإىل  للمحرتفني  اأدن���وك  دوري  م�سابقة  ج��والت  و�سول  مع 
العبي  ب��ني  اأ�سدها  على  املناف�سة  ت��زال  ال  نهايته،  م��ن  املو�سم  واق���رتاب 
الهدافني  قائمة  يت�سدرون  مم��ن  االأج��ان��ب  ال�عبني  خا�سة  امل�سابقة 
بعدما جاء التوجويل البا كودجو العب العني يف ال�سدارة ب� 20 هدفا. 
وح�سب  وام/   / االإمارات"  اأن��ب��اء  "وكالة  تر�سد  ال��ت��ايل  التقرير  ويف 
 10 اأب���رز  واح�سائيات  اأرق���ام  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  اح�سائيات 
العبني اأجانب يف دوري اأدنوك للمحرتفني حيث جاء الرتتيب وفقا لعدد 
املو�سم احلايل  امل�سجلة، و�سجل م�ساركاتهم مع فرقهم خ�ل  االأه��داف 
وحتى نهاية اجلولة الع�سرين من امل�سابقة. ويت�سدر القائمة البا كودجو 
العب العني وقد �سارك اأ�سا�سيا مع فريقه يف 18 مباراة، بواقع 1612 
يف  ه��دف   1.11 مبعدل  هدفا،   20 خ�لها  ي�سجل  اأن  ا�ستطاع  دقيقة، 
املباراة من بينها 4 اأهداف بالراأ�س، و5 من رك�ت جزاء، كما متكن من 
�سناعة 4 اأهداف وتقدمي 292 متريرة فيما �سدد على مرمى املناف�سني 

وبلغت مراوغاته 37 مراوغة بن�سبة جناح 45.95% . ت�سديدة،   48
ياأتي ثانيا عمر خريبني العب الوحدة الذي �سارك اأ�سا�سيا مع فريقه يف 
مباراة بواقع 1661 دقيقة، ا�ستطاع خ�لها اأن ي�سجل 14 هدفا،   19
مبعدل 0.74 يف املباراة من بينها 4 اأهداف بالراأ�س، وهدفان من ركلة 
جزاء، كما متكن من �سناعة 6 اأهداف، واجراء 597 متريرة و�سدد على 
مراوغة   32 ال�عب  م��راوغ��ات  وبلغت  ت�سديدة،   29 املناف�سني  مرمى 
بن�سبة جناح %46.88. وثالثا ياأتي جواو بيدور العب الوحدة والذي 

اأ�سا�سيا مع فريقه يف 20 مباراة بواقع 1773 دقيقة، وا�ستطاع  �سارك 
اأن ي�سجل خ�لها 9 اأهداف مبعدل %0.6 يف املباراة من بينها 4 اأهداف 
اأي  بالراأ�س، وه��دف واح��د من ركلة ج��زاء، بينما مل يتمكن من �سناعة 
اأه���داف، ومتكن ال���ع��ب م��ن اج���راء 447 مت��ري��رة، و���س��دد على مرمى 
مراوغة   48 ال���ع��ب  م��راوغ��ات  ن�سبة  وبلغت  ت�سديدة   27 املناف�سني 
"توزي" العب  اأنطونيو خو�سيه  %. وياأتي رابعا   67.58 بن�سبة جناح 
 1762 بواقع  م��ب��اراة   20 يف  فريقه  مع  اأ�سا�سيا  �سارك  وال��ذي  الن�سر 
دقيقة و ا�ستطاع اأن ي�سجل خ�لها 9 اأهداف مبعدل %0.45، من بينها 
هدفان بالراأ�س، و4 من رك�ت جزاء ومتكن من �سناعة 3 اأهداف، كما 
متكن ال�عب من اجراء 1120 متريرة و�سدد على مرمى اخل�سوم 40 
ت�سديدة، وبلغت مراوغات ال�عب 22 مراوغة بن�سبة جناح 59.09%. 
يف  فريقه  مع  اأ�سا�سيا  �سارك  و  الن�سر  الع��ب  �سبع  �سياء  ياأتي  وخام�سا 
خ�لها اأن ي�سجل 8 اأهداف،  ا�ستطاع  دقيقة   1659 بواقع  مباراة   19
اأن ي�سجل  ب��ال��ق��دم، دون  امل��ب��اراة، وكلها ج���اءت  ه��دف يف   0.42 مب��ع��دل 
اأهداف،   6 اأو من رك�ت جزاء، بينما متكن من �سناعة  اأهدافا بالراأ�س 
واجراء 709 متريرات و�سدد على مرمى املناف�سني 42 ت�سديدة، وبلغت 
مراوغات ال�عب 48 مراوغة بن�سبة جناح %70.83. و �ساد�سا ياأتي 
مباراة   16 يف  فريقه  مع  اأ�سا�سيا  و���س��ارك  ال�سارقة  الع��ب  لوكا�س  كايو 
بواقع 1292 دقيقة ا�ستطاع خ�لها اأن ي�سجل 8 اأهداف، مبعدل 0.5 
يف املباراة، من بينها هدفان بالراأ�س ومثلهما من ركلة جزاء، ومتكن من 
و�سدد  540 متريرة  اج��راء  ال�عب من  اأه���داف، كما متكن   4 �سناعة 
على مرمى املناف�سني 29 ت�سديدة، وبلغت ن�سبة مراوغاته 68 مراوغة 

%. و�سابعا ياأتي عبدوالي ديابي العب اجلزيرة   60.29 بن�سبة جناح 
ا�ستطاع  دق��ائ��ق   1309 ب��واق��ع  م��ب��اراة   18 فريقه  م��ع  اأ�سا�سيا  و���س��ارك 
خ�لها اأن ي�سجل 8 اأهداف، مبعدل 0.44 هدف يف املباراة، وكلها جاءت 
اأو من رك�ت جزاء، بينما متكن  بالراأ�س  اأهدافا  اأن ي�سجل  بالقدم دون 
من �سناعة 3 اأهداف، واجراء 598 متريرة، و�سدد على مرمى املناف�سني 
ن�سبة جناح مراوغات ال�عب 53.85 % من 39  32 ت�سديدة، وبلغت 
مراوغة. و ثامنا ياأتي �سفيان رحيمي العب العني و �سارك مع فريقه يف 
17 مباراة بواقع 1483 دقيقة، ا�ستطاع خ�لها اأن ي�سجل 8 اأهداف، 
مبعدل 0.41 هدف يف املباراة، من بينها هدف بالراأ�س، بينما متكن من 
�سناعة 8 اأهداف، واجراء 481 متريرة و�سدد على مرمى املناف�سني 48 
ت�سديدة، وبلغت مراوغات ال�عب 54 مراوغة بن�سبة جناح 59.26%. 
وياأتي نيكوال�س خمينيز العب بني يا�س تا�سعا و�سارك مع فريقه يف 19 
مباراة بواقع 1623 دقيقة ا�ستطاع خ�لها ان ي�سجل 6 اأهداف، مبعدل 
املباراة، منها هدف بالراأ�س وهدف من ركلة جزاء، بينما  0.32 هدف يف 
639 متريرة و�سدد على مرمى  اأه��داف، واج��راء   7 متكن من �سناعة 
بن�سبة  مراوغة   75 ال�عب  م��راوغ��ات  وبلغت  ت�سديدة،   34 املناف�سني 
جناح %70.67. و جاء عا�سرا علي مدن العب فريق العروبة و�سارك 
مع فريقه يف 20 مباراة بواقع 1677 دقيقة ا�ستطاع خ�لها اأن ي�سجل 
بالراأ�س، بينما  هدفان  منها  املباراة،  يف  هدف   0.32 مبعدل  اأهداف،   6
متكن من �سناعة 3 اأه��داف، واج��راء 541 متريرة، و�سدد على مرمى 
بن�سبة  مراوغة   86 ال�عب  م��راوغ��ات  وبلغت  ت�سديدة،   16 املناف�سني 

جناح 63.95 %.

افتتاح مميز يف »بطولة الفرجان« لكرة القدم الرم�شانية بالفجرية

مدرب ال�شارقة يوؤكد اأهمية حتقيق الفوز اأمام الريان القطري

اأبرز 10 العبني اأجانب يف دوري اأدنوك 
للمحرتفني.. اأرقام واإح�شائيات 

العبات نادي ال�شارقة للمراأة 
يح�شدن 8 ميداليات يف 3 بطوالت

•• ال�صارقة-وام:

اأحرزت العبات نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة 8 ميداليات ملونة خ�ل 
م�ساركتهن يف 3 بطوالت اأقيمت االأ�سبوع املا�سي ممثلة يف بطولة الذيد 

الرم�سانية ودوري الكاراتيه ودورة ند ال�سبا الريا�سية.
فقد ح�سدت راميات نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة 3 ميداليات ملونة 
التي  الرم�سانية  ال��ذي��د  بطولة  م��ن  ال�27  الن�سخة  فعاليات  �سمن 
نادي  اأبريل اجل��اري يف مقر  �سهر  12-17 من  الفرتة  اأقيمت خ�ل 

الذيد الثقايف الريا�سي.
 10 ب�  البطولة  فعاليات  يف  للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  �سارك  و 
م�ساركة  �سهدت  التي  البطولة  وه��ي  متنوعة  م�سابقات   3 يف  العبات 
اآل  و�سروق  تهلك  يا�سمني  و توجت كل من  اأندية.   5 من  العبة   32
البندقية  بفئة  الرتتيب  على  الف�سية  و  الذهبية  بامليداليتني  علي 
فازت عفراء  و�سيدات" بينما  "رجال  اأمتار عموم   10 مل�سافة  الهوائية 
 10 م�سافة  ال��ه��وائ��ي  امل�سد�س  مل�سابقة  الثالث  امل��رك��ز  ب��ربون��زي��ة  عمر 
اأمتار لفئة العموم "نا�سئني ونا�سئات" . فيما جنحت العبات الكاراتيه 
الدوري  م�سابقة  يف  م�ساركتهن  �سمن  ملونتني  ميداليتني  اإ�سافة  يف 
اأقيمت على مدار يومي ال�سبت واالأحد املا�سيني  العام باملباريات التي 
ال�عبات  متكنت  حيث  باحلزانة  للرجال  الريا�سي  ال�سارقة  ب��ن��ادي 
بفئة ال�سيدات للفرق "كاتا" من التتويج بامليدالية الف�سية عن طريق 
الفريق املكّون من �س�مة جا�سم، حميدة حاجي، ومرمي من�سور بينما 
ح�سدت ال�عبات �سماء الكتبي، و�سلمى عمران، و ريناد ع�م برونزية 

املركز الثالث لفئة "الفتيات" "كاتا" .
و يف مناف�سات األعاب القوى و �سباق اجلري لدورة ند ال�سبا الريا�سية، 
ملونة  ميداليات   3 للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  ع��داءات  اأ�سافت 
خ�ل م�ساركتهن يف املناف�سات حيث حققت ال�عبات امليداليات الث�ث 

بفئة النا�سئات فتيات مل�سافة 4 كيلومرتات.
وفازت اأمرية عبدالعليم باملركز االأول بزمن 0:18:05 دقيقة، تلتها 
علياء عبدالعليم يف املركز الثاين بزمن 0:18:41 دقيقة، وحلت �سوق 

البلو�سي يف املركز الثالث بزمن 0:19:27 دقيقة.

•• ال�صارقة-وام:

الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  رئ��ي�����س جمل�س  احل���زام���ي،  ه����ل  عي�سى  ���س��ع��ادة  اأ���س��اد 
تنظيم بطولة  ا�ستطاع  ال��ذي  للهوكي،  االإم��ارات  امللحوظ الحت��اد  بالن�ساط 
اإىل  و�سلت  كبرية  ومب�ساركة  مبا�سرة  م�سوؤولياته  مهام  توليه  عقب  كربى 

االأوىل. الن�سخة  يف  فريقا   16
كانت الن�سخة االأوىل لبطولة احتاد االإمارات للهوكي الرم�سانية قد اأ�سدلت 
بني  النهائية  املباراة  "االإثنني" باإقامة  اأم�س  م�ساء  مناف�ساتها  على  ال�ستار 
فريقي �سرطة ال�سارقة و "دادا باي" والتي امتدت لل�ساعات االأوىل من �سباح 
امل�ستوى  بال�سارقة و�سط ح�سور رفيع  الوطني  املنتزه  ، على م�عب  اليوم 
احتاد  رئي�س  ال��دح  �سلطان  اهلل  وعبد  احلزامي  ه�ل  عي�سى  �سعادة  تقدمه 

مدير  ال�سركال  اأحمد  والعميد  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء  للهوكي،  االإم��ارات 
مدير  العثمني  حممد  والعميد  ال�سرطية  للعمليات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع��ام 
الريا�سي يف  ال�سارقة  رئي�س جمل�س  اأكد  و  ال�سرطية.  العلوم  اأكادميية  عام 
هذه  مثل  اإقامة  وت�سجيعه  دعمه  /وام/  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات 
رئي�سا  من�سبه  خ�ل  من  �سواء  املختلفة  الريا�سية  والفعاليات  البطوالت 
التن�سيقي  املجل�س  يف  ع�سويته  خ���ل  م��ن  اأو  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س 
الهدف  الأن  ال��وط��ن��ي��ة،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  يف  ع�����س��واً  ب��وج��وده  اأو  للريا�سة، 

االأ�سا�سي هو ممار�سة الريا�سة على اأو�سع نطاق.
االأوىل  ن�سختها  ويف  امل�����س��ارك��ني  م��ن  ال��ك��ب��ري  ال��ع��دد  ب��ه��ذا  "بطولة  ق���ال:  و 
ترتجم جهود فريق العمل املنظم من االحتاد، مبا �ساهم يف حتقيق النجاح 
يف مناف�ساتها من اليوم االأول وحتى النهائي الذي كان حاف� بالندية بني 

نهاية  بعد  احلا�سمة  الرتجيح  لرك�ت  واحتكامهما  النهائية  املباراة  طريف 
املباراة بالتعادل ".

وح�سم فريق "دادا باي" لقب البطولة ل�ساحله بعد فوزه على فريق �سرطة 
ال�سارقة برك�ت الرتجيح 2-1 بعدما انتهى الوقت االأ�سلي بالتعادل 9-9، 
امليداليات  ال�سارقة  �سرطة  فريق  ونال  الهوكي  ب��اأول بطوالت مو�سم  ليتوج 
�سكارليت،  لفريق  الثالث  املركز  ذهب  فيما  الثاين،  املركز  وجائزة  الف�سية 
ومت اختيار اأف�سل ال�عبني يف الدورة ومنحهم جوائز نقدية وعينية حيث 
اأف�سل حار�س مرمى وباهرزاد  فاز �ساجد غفور من فريق دادا باي بجائزة 
اأكرب من �سرطة ال�سارقة بجائزة اأف�سل مدافع، و�سريوز اأحمد من �سكارليت 

بجائزة اأف�سل العب وماهيتاب �سفيق من �سرطة ال�سارقة هداف للبطولة.
�سرطة  بها  قامت  التي  باخلطوة  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  واأ�ساد 

ال�سارقة بقيادة اللواء �سيف الزري ال�سام�سي القائد العام ل�سرطة ال�سارقة، 
هذه  يف  للم�ساركة  والعمال  املوظفني  �سغار  ي�سم  فريق  بتكوين  اخلا�سة 

البطولة.
للهوكي،  االإم�����ارات  احت���اد  رئي�س  ال���دح  �سلطان  اهلل  عبد  اأك���د  ناحيته  م��ن 
من  العديد  اإىل  وو�سل  املحلية  احل��دود  تخطى  البطولة  جن��اح  اأ���س��داء  اأن 
الدول االآ�سيوية املهتمة بهذه الريا�سة، وكذلك اإىل االحتاد االآ�سيوي وقال 
" تلقيت ات�ساال من مدير االحتاد االآ�سيوي يهنئني فيه بنجاح البطولة   :
من  الكثري  عاتقنا  على  ي�سع  االأوىل  الن�سخة  وقال:"جناح  ختامها".  قبل 
اإليها،  ن�سعى  التي  االأه��داف  وحتقيق  العمل  موا�سلة  اأج��ل  من  امل�سوؤوليات 
ولدينا خطة يف هذا ال�سدد تتمثل يف تنظيم املزيد من البطوالت واأي�سا من 

خ�ل ن�سر اللعبة على ال�سعيد املحلي".

»ال�شارقة الريا�شي« : البداية القوية الحتاد الهوكي تب�شر مب�شتقبل واعد للعبة 
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••اأبوظبي –الفجر: 

اجلوجيت�سو  ع�����ّس��اق  اأن��ظ��ار  تتجه 
ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت املقبلني 
اأري���ن���ا يف  اإىل ���س��ال��ة ج��وج��ي��ت�����س��و 
م���دي���ن���ة زاي�������د ال���ري���ا����س���ي���ة، مع 
النط�ق  اال����س���ت���ع���دادات  اك��ت��م��ال 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��اأ���س  م��ن��اف�����س��ات 
لفئة  للجوجيت�سو  ال��دول��ة  رئي�س 
ع��ام��ا، مب�ساركة   18 ف��وق  ال��ك��ب��ار 
ن��خ��ب��ة الع���ب���ي والع�����ب�����ات اأن���دي���ة 
واأكادمييات الدولة للمناف�سة على 
اإىل من�سة  اللقب وال�سعود  ح�سم 
ال��ت��ت��وي��ج واحل�����س��ول ع��ل��ى جوائز 

 525 تبلغ قيمتها  التي  البطولة 
األف درهم. 

وجت�����رى م��رح��ل��ة امل����ي����زان خ�ل 
يوم  م�����س��اء   6 –  4 ال��ف��رتة م��ن 
تنطلق  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل،  اجل��م��ع��ة 
املناف�سات يف متام ال�ساعة التا�سعة 
من م�ساء نف�س اليوم، بينما �ستقام 
ال�سبت  التتويج م�ساء يوم  مرا�سم 

املقبل. 
وكان نادي بني يا�س قد فاز بلقب 
الرجال  فئة  عن  املا�سية  الن�سخة 
) ف��وق 18 ع��ام��ا(، وه��و م��ن بني 
املر�سحني ل�حتفاظ بلقب ن�سخة 
اأكادميية  متكنت  فيما  العام،  ه��ذا 

" من   777 "تيم  الريا�سية  باملز 
الفوز بلقب ال�سيدات ومن املتوقع 
اأن تكون املناف�سة قوية هذا العام، 
من  امل�����س��ارك��ني  معظم  اأن  خ��ا���س��ة 
الدولية  وال��ت��ج��رب��ة  اخل���ربة  ذوي 

الوا�سعة على الب�ساط. 
وي���ق���ول ���س��ع��ادة ي��و���س��ف ع��ب��د اهلل 
البطران ع�سو جمل�س اإدارة احتاد 
"نفخر  للجوجيت�سو:  االم�����ارات 
للجوجيت�سو  االإم�����ارات  احت���اد  يف 
حققته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ن��ج��اح 
 ،16 ف���ئ���ت���ي )حت������ت  م���ن���اف�������س���ات 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م���ن  ع���ام���ا(  و18 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

االأ����س���ب���وع���ني  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
الفني  ال�سعيدين  على  املا�سيني 
على  الكبري  واالإقبال  والتنظيمي 
املواهب  من  البطولة  يف  امل�ساركة 
الوطنية التي قّدمت اأداء قويا نال 
وجنحوا  اللعبة  حمبي  ا�ستح�سان 
االألقاب  اأغ���ل���ى  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة  يف 

حتى النهاية."
العيار  ن��زاالت من  وتابع:" نتوقع 
فوق  ال��ك��ب��ار  مناف�سات  يف  الثقيل 
�ست�سهد  اأن��ه��ا  �سيما  ال  ع��ام��ا   18
مت���ث���ي���� مم����ي����زا ل�����ع����ب����ني من 
خا�سوا  الذين  وال�سيدات  الرجال 
الدولية  ال���ب���ط���والت  م����ن  ع������ددا 

اأخ�����ريا، وك��ل��ه��م ي��ع��ت��ربون بطولة 
الدولة حمطة مهمة  كاأ�س رئي�س 
وخرباتهم  ج��اه��زي��ت��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز 
القادمة  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات  خل��و���س 
ع����ل����ى ال���������س����اح����ت����ني االإق���ل���ي���م���ي���ة 

والعاملية." 
االأندية  دور  ن��ث��م��ن   " واأ�����س����اف: 
ال��ري��ا���س��ي��ة واالأك����ادمي����ي����ات على 
م�������س���ت���وى ال�������دول�������ة، وت���ع���اون���ه���ا 
امل��ت��وا���س��ل م��ع االحت����اد يف تطوير 
باملواهب  واال����س���ت���ث���م���ار  ال��ل��ع��ب��ة 
باأدائهم  واالرت�����ق�����اء  ال�������س���اع���دة، 
االن�سمام  �سرف  لنيل  الريا�سي، 
والو�سول  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اإىل 

وحتقيق  التتويج  من�سات  اإىل  به 
الريادة العاملية." 

موؤكدا  حديثه  ال��ب��ط��ران  واختتم 
اأن ال��ب��ط��ول��ة ه��ي االأك����رب واالأه���م 
وتواكب  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
تنبثق  ال�����ت�����ي  االحت�����������اد  ج�����ه�����ود 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي�������ة  ع����ن 
ل��ب��ن��اء قاعدة  ال��رام��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة 
وقدرة  عالية،  باحرتافية  تتمتع 
بالوطن  الو�سول  على  ا�ستثنائية 
ال�ساحة  يف  امل����رات����ب  اأع����ل����ى  اإىل 
الكلباين  �سّما  وتقول  الريا�سية.  
العبة اأكادميية باملز الريا�سية تيم 
يف  بامل�ساركة  �سعيدة  " اأنا   :777

ت��ل��ك ال���ب���ط���ول���ة، ول����ن اأدخ������ر اأي 
ج��ه��د يف م�����س��اع��دة ف��ري��ق��ي على 
االح��ت��ف��اظ ب��ال��ل��ق��ب، ح��ي��ث نعترب 
كاأ�س رئي�س الدولة من االأولويات 
بالن�سبة لنا، وبالرغم من جناحنا 
ال��ك��ب��ري م���ع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف 
اأقيمت  ال��ت��ي  االآ���س��ي��وي��ة  البطولة 

يف البحرين ال�سهر املا�سي والفوز 
باللقب، غري اأن فرحتنا لن تكتمل 
االأغلى،  املحلي  باللقب  بالفوز  اإال 
ومن اأجل ذلك فنحن نتدرب بقوة 
االأخ���رية  اللم�سات  ل��و���س��ع  ح��ال��ي��ا 
على ا�ستعداداتنا حتى نكون يف اأمت 

اجلاهزية مع انط�ق املناف�سات.

•• دبي-الفجر

احتفى نادي ومنتجع احلبتور للبولو 
وال��ف��رو���س��ي��ة  ب��خ��ت��ام م��و���س��م 2021 
اأروع  وال  جن��وم   7 حفل  يف   -2022
ح��م��ل ���س��ع��ار ال���وف���اء واأق���ي���م مبدينة 
رئي�س  م���رة  الأول  و���س��ه��ده  احل��ب��ت��ور 
اإدارة احتاد االإمارات  واأع�ساء جمل�س 
اجلديد  ت�سكيله  اإع����ن  بعد  للبولو 
ع�ساق  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل 

وحمبي ريا�سة البولو . 

احلفل ا�ستهل با�ستعرا�س مادة فلمية 
ل���ل���ب���ط���والت واالن�������س���ط���ة ع���ل���ى م����دار 
اال���س��ه��ر ال�����س��ب��ع��ة امل��ا���س��ي��ة وال���ت���ي مت 
اعجاب  فنالت  رائ���ع  ب�سكل  اخ��راج��ه��ا 
الوفاء  مرا�سم  ب��داأت  بعدها  احل�سور 
ل�سناع النجاح واملبدعني وكانت لفتة 
البداية  تكون  ان  املنظمني  من  رائعة 
برباعم امل�ستقبل من اكادميية البولو 
هذه  تعلم  يف  تفانيهم  اظهروا  الذين 
مهاراتهم  وطبقوا  ال�سعبة  الريا�سة 
طوال  وفعال  ايجابي  ب�سكل  املكت�سبة 

الذكور  فئة  اجلائزة من  ونال  املو�سم 
االن���اث  ف��ئ��ة  وم���ن  م��ك��ت��وم  اآل  خليفة 
�سوفيا فريبوم بعد مناف�سة قوية مع 

فاطمة خوري وحممد الغرير.
وق�����د ح���ر����س ����س���ع���ادة حم���م���د خلف 
احلبتور رئي�س احتاد االمارات للبولو 
ي�سعى من  ان االحت����اد  ال��ت��اأك��ي��د  ع��ل��ى 
خ�����ل ت���ك���رمي ه������وؤالء ال����رباع����م اىل 
على  اق��ران��ه��م  وحتفيز  ق��واه��م  �سحذ 
املناف�سة  دائ����رة  يف  ل��ل��دخ��ول  االب�����داع 
�سفة  وهي  ال�سغر  منذ  االلقاب  على 

ان  وا����س���ار احل��ب��ت��ور اىل   . حم���م���ودة 
احلياة  �سنة  ه��و  والتجديد  االح����ل 
يف ك���ل امل����ج����االت ل���ذل���ك ن�����س��ع��ى من 
وبقطاع  باالكادمييات  باالهتمام  االن 
الرباعم والنا�سئني الأعداد كوكبة من 
يف  الراية  حلمل  املواطنني  ال�عبني 
امل�ستقبل القريب . وفاز حممد خالد 
ال�����س��اع��د اي جنوم  ال��ن��ج��م  ب��ج��ائ��زة 
احلقيقيون  اللعبة  ع�����س��اق  امل�ستقبل 
والتي خ�س�ست ل�عبني الذين نحتاج 
فئة  ويف  املقبلة  املوا�سم  يف  ن��راه��م  ان 

ث�ثة  ب��ني  املناف�سة  احتدمت  ال��ه��واة 
ال���ع���م���ران وه�����اين جاب�س  ه���م خ���ال���د 
وري�����ان ال��ع��ج��اج��ي وف�����از ف��ي��ه��ا هاين 
خالد  دري  بن  عيال  وتناف�س  جاب�س. 
ورا����س���د وحم��م��د ع��ل��ى ج��ائ��زة اف�سل 
ال���ع��ب��ني ال��ذي��ن جن��ح��وا يف تطوير 
بن  را�سد  باجلائزة  وف��از  م�ستوياتهم 
بجائزة  احل��ب��ت��ور  ح��ب��ت��ور  وف����از  دري 
الرجال  لفئة  املو�سم  يف  العب  اف�سل 
بجائزة  ديك�سون  ل��وري��ن  ف���ازت  فيما 
ال�سيدات وهي اجلائزة التي خ�س�ست 

ل�عبني واالعبات الذين لديهم حب 
وامل�ساركة  باللعبة  له  الح��دود  و�سغف 
يف اغ��ل��ب ال��ب��ط��والت وت��ق��دمي عر�س 
م��ت�����س��ق م���ع امل���ه���ارة وال��ت��ح��م��ل خ�ل 
املو�سم  . وفاز فريق االإمارات بجائزة 
ل�هداف  ت�سجي�  االك����رث  ال��ف��ري��ق 
تقديرية  جائزة  العمران  خالد  ون��ال 
االيجابية  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  حل��ر���س��ه 
وفاز حممد بن دري بجائزة ال�عب 
التعاون  جمل�س  �سعيد  على  االف�سل 
الفريق  بجائزة  هي�سكث  فريق  وف��از 

بجائزة  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق  وف���از  املتميز 
�سعيد  على  ريا�سية  منظومة  اح�سن 
���س��ل��ط��ة منطقة  ف�����ازت  ك��م��ا  ال���ب���ول���و 
"ايفزا" بجائزة  الدولية  احل��رة  دب��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة االك�����رث م�����س��اه��م��ة يف جمال 
ال��ب��ول��و وح�����س��ل ف��ري��ق ب��ن دري على 
املو�سم حيث  اف�سل فريق هذا  جائزة 
ان�سطة  �ستة بطوالت من  ح�سل على 
النادي وهي بطولة املا�سرتز وبطولة 
وبطولة  ت�����س��ر���س��ل  ون�����س��ت��ون  ال�����س��ري 
اليوم الوطني وبطولة نادي ومنتجع 

 2021 ن���وف���م���رب  ل�����س��ه��ر  احل���ب���ت���ور 
دبي  اك�سبو  ك��اأ���س  بطولة  ج��ان��ب  اىل 
تتويج  وعقب   2021 ل�سنة   2020
حفل  اإىل  احل�����س��ور  دع����ي  امل��ب��دع��ني 
الياباين  باملطعم  �سرفهم  على  ع�ساء 

مبدينة احلبتور.

النعيمي  بن حميد  را�سد  ال�سيخ  اأكد 
رئ��ي�����س احت���اد االإم�����ارات ل��ك��رة القدم 
االن�ساين يج�سد  للعمل  زايد  يوم  اأن 
رحلة طويلة مفعة بالعطاء، ومنا�سبة 
وطنية ن�ستذكر فيها كل معاين الكرم 
املوؤ�س�س  ل��ل��ق��ائ��د  وال�����س��خ��اء  واخل����ري 
بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، الذي 
الثاقبة  وروؤيته  الكرمي  بفكره  اأر�سى 

والتطوعي،  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  رك��ائ��ز 
حتى اأ�سبحت دولة االإمارات العربية 
املتحدة تت�سدر قائمة الدول املانحة 

يف العمل االن�ساين.
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ را�����س����د  واأ������س�����ار 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  النعيمي 
قيم  زاي��د  ال�سيخ  نهج  من  ا�ستلهمت 
ووا�سلت   ، والعطاء  والكرم  الت�سامح 
رحلة عمل اخلري يف كل بقاع االأر�س، 

تقدم العون للمحتاج واملنكوب واملعوز 
من خ�ل فرق عمل اإماراتية متلهفة 
امل��زي��د م��ن عمل اخل��ري ويف  لتقدمي 
ك���ل ال����ظ����روف، ف��ن��ب��ت��ة اخل����ري التي 
 ، تنميتها  زاي��د وحر�س على  غر�سها 
اإىل  ثمارها  تعطي  يانعة  حية  بقيت 

يومنا هذا.
مازالت  االإم�������ارات  ي���د  "اإن   : وق����ال 
مم��������دودة ل���ت���ق���دمي امل���������س����اع����دات يف 

العطاء  الأن  اخل����م���������س،  ال������ق������ارات 
االإماراتي  يتناغم مع املبادئ والقيم 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال���ت���ي اأق���ام���ت ع��ل��ي��ه��ا دول���ة  
التطوع يف  اأن  اإىل  ، منوها  االإم���ارات 
حياة  ا�سلوب  اأ�سبح  اخل��ريي  العمل 
ل��دى ال�سعب االإم��ارات��ي، ل��ذا يتطوع 
للعمل  ون�ساء  رج��ال  م��ن  زاي��د  عيال 
اإىل  وي��ذه��ب��ون  االن�سانية،  ال��ف��رق  يف 
منها  ال��ع��امل،  ح��ول  خمتلفة  مناطق 

وع������رة واأخ��������رى خ���ط���رية م����ن اأج����ل 
واملجتمعات  ال�سعوب  ح��اج��ات  تلبية 
وعاداتها  ث��ق��اف��ات��ه��ا  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
وم��ع��ت��ق��دات��ه��ا، وي��ق��دم��ون ال���ع���ون يف 
واملعي�سية  االن�����س��ان��ي��ة  امل���ج���االت  ك��ل 
وال���ط���ب���ي���ة، وي���ت�������س���دون ل���ل���ك���وارث 

الطبيعية ب�سجاعة وب�سالة".
واأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي: 
"اإن االإمارات وهي حتتفي ب�يوم زايد 

باإرث  حتتفي  اإمن��ا  االإن�����س��اين  للعمل 
اإن�����س��اين ل��ه ج����ذوره ال��ع��م��ي��ق��ة، نابع 
والرابطة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��ي��م  م��ن 
التي تربط دولة االإمارات  االإن�سانية 
:اأن  م�سيفاً  ال��ع��امل��ي،  حميطها   م��ع 
اإم��ارات��ي يحمل يف قلبه  ك��ل م��واط��ن 
نهج اخلري  الأن  االن�ساين،  زاي��د  نهج 
حتملها  جميعا  وع��ل��ي��ن��ا  م�����س��وؤول��ي��ة، 
امل��ب��داأ، قدمت  باأمانة، ل��ذا وم��ن ه��ذا 

االإمارات دعما �سخياً و�سريعاً للعديد 
ال���ع���امل خ�����ل جائحة  ���س��ع��وب  م���ن 
كورونا، واأ�سهمت بف�سل اهلل بحماية 
املعدات  ت��وف��ري  خ����ل  م���ن  االأرواح 
توفري  عن  ف�س�  ال���زم��ة،  الطبية 

االأغذية واالأدوية".
رئي�س  اأكد  العظيمة،  املنا�سبة  وبهذه 
االحتاد اأن اأ�سرة كرة القدم االإماراتية 
ت�ستلهم من يوم زايد للعمل االإن�ساين 

كل معاين العطاء، و�ستكون �سباقة يف 
، مثمنا  االإن�����س��اين  ال��ع��م��ل اخل����ريي 
قدمت  التي  التطوعية  الفرق  جهود 
اأعماال خريية خ�قة جت�سيدا لنهج 

ال�سيخ زايد االإن�ساين.

را�سد بن حميد  : زايد اأر�سى بروؤيته الثاقبة ركائز العمل اخلريي االإن�ساين

كل مواطن اإماراتي يحمل يف قلبه نهج زايد االإن�شاين
اأ�سرة الكرة االإماراتية ت�ستلهم من نهج زايد االإن�ساين كل معاين العطاء

البطران: نخبة جنوم االإمارات ي�ساركون يف احلدث وكل ال�سكر لالأندية �سركاء النجاح  

كاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�شو يختتم ال�شبت 
املقبل مبناف�شات فئة الكبار

احلبتور   نادي  لبولو  جنوم  حفل ختام 7 

»االإمارات«االأف�شل اأداء و»بن دري« اأف�شل فريق و »حبتور« اأف�شل مواطن 

••العني-الفجر

بطولة  مناف�سات   ، ال��ع��ني  مبدينة  االأول  اأم�����س  م�ساء  اأق��ي��م��ت 
اجلمعية االأردنية لل�سطرجن اخلاطف �سمن مهرجان رم�سان 
العني لل�سطرجن الذي ينظمه نادي العني لل�سطرجن واالألعاب 

الذهنية   
ح�سر مناف�سات البطولة وتوج الفائزين ، �سعيد ح�سن �سهداد 
ال��ب��ل��و���س��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��وؤون االإداري������ة ل��ن��ادي العني 

اللجنة  رئي�س  الك�سا�سبة  ونبيل   ، الذهنية  واالألعاب  لل�سطرجن 
العني  مبدينة  االأردن��ي��ة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو  املالية 
اأ�ساد بنجاح البطولة مثمنا التعاون املثمر للمرة الثانية  الذي 
الثقافية  اأه��داف��ه��ا  البطولة حققت  اأن  واأك���د  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ن 
واالجتماعية والريا�سية . �سارك يف البطولة 55 العبا والعبة 
من خم�سة دول هي الفلبني وم�سر و�سوريا واالأردن واالإمارات 
اأحمد  االإم��ارات��ي  ال��دويل  البطولة احلكم  رئا�سة حكام  ت��وىل   .
ال��ن��ع��ي��م��ي.  ���س��ي��ط��رت ف��ت��ي��ات االإم�������ارات ع��ل��ى م��ن�����س��ة التتويج 

دروي�س  واف��ي��ة  ت��وج��ت  حيث  االأوىل  الث�ثة  امل��راك��ز  وح�سدن 
فا�سل  اأم��ل  وف��ازت   ، الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز  املعمري 
زينب  وح�سدت   ، الف�سية  وامليدالية  الثاين  باملركز  ال�سام�سي 
اأقيمت  ال��ربون��زي��ة     وامليدالية  الثالث  املركز  املعمري  دروي�س 
مناف�سات البطولة طبقا للنظام ال�سوي�سري من 7 جوالت حيث 
ح�سل كل العب على زمن تفكري 5 دقائق للمباراة مع اإ�سافة 
ثوان لكل نقلة من بداية املباراة ح�سب نظام في�سر مل�سابقات   3

ال�سطرجن اخلاطف ) البليتز (.

يف اإطار مهرجان رم�سان العني لل�سطرجن

ختام ناجح لبطولة اجلمعية االأردنية
فتيات العني حت�سد املراكز الثالثة االأوىل 



األربعاء   20  إبريل    2022  م   -    العـدد   13524  
 Wednesday     20   April   2022   -  Issue No   13524

19191919

جمتمع االمارات

•• اأبوظبي-الفجر

قال حممد عبداهلل هزام الظاهري 
االأمني العام الحتاد االإمارات لكرة 
القدم  اإن يوم زايد للعمل االن�ساين 
ع�����م����ة مم����ي����زة يف ت�����اري�����خ دول�����ة 
االإمارات العربية املتحدة ، وفر�سة 
ل����ح���ت���ف���ال مب����ا ح��ق��ق��ت��ه ال���دول���ة 
م���ن اإجن������ازات ع��ل��ى ���س��ع��ي��د العمل 
امل�ساعدات  خ����ل  م��ن  االإن�������س���اين، 
املحتاجة،  لل�سعوب  تقدمها  ال��ت��ي 
وم��ن��ا���س��ب��ة الإط��������ق ال���ع���دي���د من 
عرب  واخلريية  االن�سانية  املبادرات 
واالجتماعية،  احلكومية  االأن�سطة 

ومنها املوؤ�س�سات الريا�سية.
واأك����د االأم����ني ال��ع��ام اأن امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 

موؤ�س�س الدولة وباين نه�ستها يعد 
واالن�ساين  اخل����ريي  للعمل  رم����زاً 
مل����ا ق���دم���ه م����ن م�����ب�����ادرات خلدمة 
االإمارات  اأ�سبحت  حتى  االن�سانية، 
مل��ث��ل ه���ذه االأعمال  من��وذج��ا دول��ي��ا 
ال�سعوب على  ت��خ��دم  ال��ت��ي  اخل���رّية 
ومعتقداتها،  ت��ق��ال��ي��ده��ا  خم��ت��ل��ف 
االن�ساين  زاي��د  اإرث  اأن  اإىل  م�سرياً 
يعد نهجاً لكل مواطن ومواطنة من 
العظيم  الدور  مثمنا  الدولة،  اأبناء 
ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ال���ذي تلعبة 
اإىل جزء  تعزيز نهج زايد وحتويله 
اأ�سيل من ثقافة ال�سعب االإماراتي، 
النداء  تلبية  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ال���ذي 
االن�ساين من خ�ل فعل اخلري يف 

كل املنا�سبات.
م���دت يد  االإم������ارات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

املحتاجة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  ل��ك��ل  ال��ع��ون 
ال�سعبة  ال������ظ������روف  يف  خ����ا�����س����ة 
وال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ، واآخ���ره���ا 
حاجات  لّبت  حيث  كورونا،  جائحة 
ال�����س��ع��وب ال��ف��ق��رية، وق��دم��ت دعماً 

�سجل  يف  ب�سمتها  وو�سعت  �سخياً، 
اأج��م��ع، ،موؤكدا  ال��ت��اري��خ االن�����س��اين 
اأن االإم��ارات �ستبقى �سّباقة يف فعل 
واالإخوة  املحبة  قيم  واإر�ساء  اخلري 
وتنفذها  بها  توؤمن  التي  االن�سانية 
الدولة  فعطاء  ال��واق��ع،  اأر����س  على 
الغذائية  امل�����واد  ت��ق��دمي  جم���ال  يف 
والطبية واالإغاثية االأخرى �سملت 
معظم دول العامل من دون اأي متييز 
اأو معتقد.  اأو ديانة  اأو لون  يف عرق 
ال��ع��ام على م�ساركة  االأم���ني  واأث��ن��ى 
يف  اخل���ريي  العمل  يف  الريا�سيني 
كل املنا�سبات، م�سرياً اإىل اأن العمل 
االن�ساين الذي و�سع ركائزه املغفور 
حياة  اأ�سلوب  اأ�سبح  زايد  ال�سيخ  له 
لدى ريا�سيي الدولة كافة، خا�سة 

العاملني يف قطاع كرة القدم.

•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �سمو 
املهرجانات  اإدارة  وجل��ن��ة  ال��ب��ح��ري��ة،  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اأع��ل��ن  ال��ظ��ف��رة 
والربامج الثقافية والرتاثية تفا�سيل الن�سخة اخلام�سة من مهرجان �سباق دملا 

للم�سافات الطويلة للمحامل ال�سراعية فئة 60 قدماً.
االثنني مبجل�س حممد  االأول  اأم�س  م�ساء  ال��ذي عقد  امللتقى  ذلك خ�ل  جاء 
خلف بالعا�سمة اأبوظبي، بح�سور ال�سيخ اأحمد بن حمدان اآل نهيان رئي�س احتاد 
ال�سراع والتجديف احلديث رئي�س جلنة الكايت �سريف، وماجد عتيق املهريي 
اخلام�س  التاريخي  دمل��ا  مهرجان  ل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  رئي�س جلنة  نائب  املزروعي  �سيف  وعي�سى 
والنادي  اللجنة  قيادات  اإىل جانب جمموعة كبرية من  اأبوظبي،  والرتاثية يف 

وعدد من النواخذة امل�ساركني يف احلدث.
يقام املهرجان يف الفرتة من ال�سابع اإىل الع�سرين من مايو املقبل بجزيرة دملا 
الفرتة ح�سب ظروف  تلك  ال�سباق خ�ل  �سيتم حتديد موعد  فيما  التاريخية 
االأحوال اجلوية. و اأعلن خ�ل امللتقى عن فتح باب الت�سجيل ابتداء من اليوم 
حتى 28 من ال�سهر  مفتوحاً  الباب  ي�ستمر  اأن  على  البحارة،  "الث�ثاء" اأمام 
نادي  اإ�سراف  للنواخذة حتت  تنويرياً  اجتماعا  ال�سهر  ي�سهد هذا  فيما  اجلاري 
مالية  ج��وائ��ز  دره���م  مليون   25 ر���س��د  ال���ذي  البحرية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي 
للم�ساركني، وهي  النهائي  الرتتيب  املائة يف  االأول وحتى  املراكز من  الأ�سحاب 
اجلوائز االأغلى واالأ�سخم يف تاريخ ال�سباقات الرتاثية البحرية على االإط�ق 
يف الدولة واملنطقة ككل.. ويح�سل البطل على 1.3 مليون درهم فيما يح�سل 

الو�سيف على مليون درهم، والثالث على 800 األف درهم.
كما مت تخ�سي�س 3 �سيارات جوائز للفائزين باملراكز الث�ثة االأوىل يف ال�سباق 
التاريخي، دعما مل�سرية نه�سة الرتاث البحري وتاأكيدا الأهمية وقيمة الرتاث 

واملوروث الوطني.
وتبلغ  قدما  يعد " �سباق دملا " االأطول بني �سباقات املحامل ال�سراعية فئة 60 
االأكرب  اأن��ه  كما  مرتا  كيلو   125 يعادل  68 مي� بحريا مبا  الكلية  م�سافته 
من حيث قيمة اجلوائز التي يبلغ جمموعها 25 مليون درهم االأعلى يف تاريخ 

�سباقات الرتاث البحري.
و يعد ال�سباق .. الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دملا التاريخية، ومير بثماين 
جزر خمتلفة هي جزيرة دملا يف البداية ثم �سري بني يا�س، وبعدها جزيرة غ�سة، 
يعقبها املرور بجزيرة اأم الكركم، ثم الفطاير وبعدها البزم، ثم الفياي ثم مروح 

واأخريا جزيرة جنانه قبل الر�سو يف مدينة املرفاأ.
و لن تقت�سر فعاليات احلدث على ال�سباق البحري فح�سب حيث �ستقام جمموعة 
من الفعاليات امل�ساحبة اعتباراً من 6 مايو واأهمها افتتاح القرية الرتاثية اأمام 
الفعاليات  دملا ومت تخ�سي�س جمموعة من  �سكان وجمتمع جزيرة  ال��زوار من 

ال�سائقة التي تهتم بجميع االأعمار والفئات.
وبخ�سو�س امل�ساركني فمن املتوقع اأن ي�سل عدد البحارة اإىل ث�ثة اآالف بحار 

من خمتلف اأنحاء الدولة وما يقارب 110 حمامل �سراعية.
وح��ق��ق امل��ه��رج��ان جن��اح��ات ك��ب��رية يف ال��ن�����س��خ االأرب�����ع امل��ا���س��ي��ة، يف ظ��ل الدعم 

ال�حمدود من جانب القيادة الر�سيدة.
و اأكد ال�سيخ اأحمد بن حمدان اآل نهيان رئي�س احتاد ال�سراع والتجديف احلديث 
يهتم  اخلام�س  التاريخي  دمل��ا  �سباق  مهرجان  اأن  �سريف  الكايت  جلنة  رئي�س 
الر�سيدة  القيادة  واهتمام  لدعم  ثمرة  وه��و  واحلديثة،  الرتاثية  بالريا�سات 
يف  املختلفة  االأج��ي��ال  ل��دى  مفاهيمه  وغ��ر���س  الوطني  ال���رتاث  م�سرية  لتعزيز 
املنا�سبات  اأه���م  اأح���د  ال��ت��اري��خ��ي  دمل��ا  �سباق  م��ه��رج��ان  "اأ�سبح   : وق���ال  املجتمع. 
الرتاثية التي يرتقبها اجلميع وحتظى ب�سمعة حملية وعاملية وا�سعة النطاق، ملا 
له من مكانة مرموقة وما ي�سجله من م�ساركة كبرية وتفاعل غري م�سبوق من 

قبل البحارة وجميع الزوار يف اأجندة فعالياته".
و اأعرب عارف حمد العواين ، االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي عن �سروره 
باالإع�ن عن تفا�سيل الن�سخة اخلام�سة ملهرجان �سباق دملا التاريخي للمحامل 
الأبناء  بحرية  ملحمة  يج�سد  احل��دث  اأن  م��وؤك��داً  "60" ق��دم��اً،  فئة  ال�سراعية 
احلافلة  التاريخية  وم�سريته  االأ�سيل  الوطني  برتاثهم  ل�حتفاء  االإم���ارات 
للمحامل  اخلام�س  دمل��ا  �سباق  مهرجان  ميثل   " واأ���س��اف:  الكبرية.  باملنجزات 
ال�سراعية فئة "60" قدماً تاأكيدا جديدا على مكانة واأهمية الريا�سات الرتاثية 

خ�سو�سا بعد النجاحات الكبرية التي �سجلها يف الن�سخ ال�سابقة " .
وقال : " حري�سون على تقدمي الدعم والرعاية وتوفري كافة مقومات واأ�سباب 
املنا�سبة  باأهمية  اإميانا  الدولة،  االأكرب على م�ستوى  الرتاثي  للكرنفال  النجاح 
البحري  ال��رتاث  ودع��م  اإحياء  ب�سعار  االإم���ارات  اأبناء  فيها  يلتقي  التي  ال�سنوية 
ونقل موروثها الأجيال احلا�سر والتعريف بقيمة ومكانة جزيرة دملا التاريخية 
يف ح�سارة االإمارات. واأ�ساف اأن م�ساركة ث�ثة اآالف بحار �سنويا يف هذا احلدث، 
دعم  على  وحر�سهم  البحارة  وج��دان  يف  املتاأ�سلة  ال��رتاث  وقيمة  مكانته  يوؤكد 
اأبوظبي  ل��ن��ادي  ال��ك��ب��رية  للجهود  بال�سكر  ال��ع��واين  وت��وج��ه  ال��وط��ن��ي.  ال���رتاث 
والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  وجلنة  البحرية  للريا�سات 
ثاين  اأحمد  �سعادة  ق��ال  جانبه  من  لل�سباق.  والداعمة  الراعية  اجلهات  وكافة 

البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الرميثي  مر�سد 
والع�سو املنتدب رئي�س اللجنة العليا املنظمة لل�سباق : "بفخر واعتزاز ُي�سعدنا 
االإع���ن عن تنظيم مهرجان �سباق دملا التاريخي اخلام�س، ويف هذه املنا�سبة ، 
نكرر �سكرنا وتقديرنا ل�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد ال نهيان على الدعم الدائم 
وامل�ستمر جلميع �سباقات الرتاث البحري، ونوؤكد اأن رعاية �سموه ت�ساعف من 

قيمة اأي حدث وحتفز اجلميع على امل�ساركة والتواجد".
واأ�ساف : "ميثل مهرجان �سباق دملا التاريخي احلدث االأكرب يف تاريخ ال�سباقات 
الرتاثية باالأرقام ،�سواء على �سعيد اجلوائز التي تبلغ 25 مليون درهم اأو على 
التي قد  امل�ساركة  125 كلم، وكذلك على م�ستوى  التي ت�سل  امل�سافة  م�ستوى 
ت�سل اإىل 3 اأالف بحار". وقال : " بكل تاأكيد نحن يف نادي اأبوظبي للريا�سات 
البحرية ي�سعدنا تنظيم هذا احلدث الكبري بالتعاون مع جلنة اإدارة املهرجانات 
يف  وتعاوننا  تكاملنا  جم��دداً  لنوؤكد  اأبوظبي،  يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 

�سبيل غر�س الرتاث الوطني االأ�سيل يف نفو�س اجلميع".
وعرب عن �سعادته بدعوة النواخذة وحمبي �سباقات املحامل ال�سراعية للت�سجيل 
ب�سكل عام وع�ساق  التاريخي ودعا اجلماهري  ال�سباق  الن�سخة اخلام�سة من  يف 
الرتاث ب�سكل خا�س للتواجد وامل�ساركة يف الفعاليات واأكد اأن اجلميع �سيكونون 
على موعد مع االأن�سطة وال�سباقات املتنوعة التي تعنى بالرتاث الوطني لكافة 
الداعمة  اجل��ه��ات  لكافة  والتقدير  بال�سكر  وت��وج��ه  املجتمع  يف  العائلة  اأف���راد 
نائب  املزروعي  �سيف  االأك��رب. من جهته قال عي�سى  الرتاثي  والراعية للحدث 
رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي : "ن�سعر 
بدورته  التاريخي  دملا  �سباق  انط�ق مهرجان  اأب��واب  على  ونحن  بالغة  ب�سعادة 
دمل��ا مبنطقة  ج��زي��رة  املقبل يف  م��اي��و   20 اإىل   7 م��ن  ال��ف��رتة  اخلام�سة خ���ل 
الظفرة". واأ�ساف : ياأتي انعقاد هذا امللتقى بالتزامن مع يوم "الرتاث العاملي" 
وم�سابقات  فعاليات  وقبل احلديث عن  ع��ام،  كل  اأبريل من   18 ي�سادف  ال��ذي 
املنا�سبة  بهذه  ن�ستذكر  دعونا  اخلام�سة  بدورته  التاريخي  دمل��ا  �سباق  مهرجان 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  مقولة  العاملية 
هذه  م�ستقبل"،  وال  حا�سر  له  لي�س  م��ا���ٍس،  له  لي�س  "من  ثراه"،  اهلل  "طيب 
املوؤ�س�سني،  املقولة التي تختزل كل جهود والدنا املغفور له ال�سيخ زايد واالآب��اء 
يف �سبيل الو�سول اإىل ما نحن عليه اليوم ب�سفتنا دولة تناف�س كربيات الدول، 
ووجهة اأوىل مف�سلة لدى اجلميع مع ما متتلكه من مقومات ومعامل �سياحية 
تراثية تاريخية. واأو�سح املزروعي اأنه يف اإطار اجلهود امل�سرتكة بني جلنة اإدارة 
البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ون��ادي  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
اخلام�سة  بدورته  التاريخي،  دملا  يوا�سل مهرجان  الريا�سي،  اأبوظبي  وجمل�س 

الهوية  على  واحلفاظ  اإحيائه،  واإع��ادة  املحلي  البحري  الرتاثي  اجلانب  تعزيز 
الوطنية و���س��ون ال���رتاث االإم���ارات���ي، وت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور ���س��واء م��ن مواطنني 

ومقيمني اأو �سياح باأهمية الرتاث البحري وتراث اجلزر االإماراتية.
ل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  عتيق  م��اج��د  ق��ال  ب���دوره 
حدث  م��ع  م��وع��د  على  ال���رتاث  حمبي  "اإن  اخل��ام�����س:  التاريخي  دمل��ا  مهرجان 
تاريخي بكل املقايي�س، وال �سك اأننا مع كل عام تزداد خربتنا يف تنظيمه، و �سوف 

تكون الن�سخة احلام�سة ا�ستثنائية يف كل �سيء ".
ودعا اجلميع للح�سور والتفاعل �سواء يف القرية الرتاثية اأو ال�سباق نف�سه الذي 
اأنه  املنطقة ب�سكل ع��ام كما  امل�ساركني يف  يعد االأط��ول واالأك��رث ع��دداً من حيث 

االأعلى جوائز.. موجها ال�سكر للرعاة واأكد اأنهم �سركاء النجاح دوما.
 : وق���ال  ال�سباق  يف  للم�ساركة  بالت�سجيل  ب��االإ���س��راع  ال��ب��ح��ارة  امل��ه��ريي  وط��ال��ب 
اأو غريه، فيكفي اأنه �سارك يف حدث  امل�ساركني �سواء من �سيفوز  "التاريخ ينتظر 
بحجم �سباق دملا". وقال عبداهلل بطي القبي�سي مدير اإدارة الفعاليات واالت�سال 
"تت�سمن  اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي :  يف جلنة 
الدورة اجلديدة الكثري من امل�سابقات والفعاليات امل�ساحبة التي ت�سل اإىل 21 
فعالية على م�ساحة 25 األف مرت مربع ، �سمن اأجواء ثقافية تعليمية يف قالب 
الزوار  اأم��ام  اأبوابه  �سيفتح  وال��ذي  للمهرجان،  ال�سعبي  ال�سوق  تقام يف  ت�سويقي 

يومياً من ال�ساعة الرابعة وحتى العا�سرة م�ساًء ".
املتنوعة الرتاث االإماراتي البحري وامل�سممة بقالب  "جتمع حماله  اأ�ساف:  و 
يعك�س �سوراً حية من املوروث االأ�سيل، ُتعرّب عن �سميم احلياة االإماراتية بكافة 
تفا�سيلها، ف�سً� عن بيت النوخذة، وقرية الطفل، وعرو�س االأزياء ال�سعبية، 
وجوائزه  وم�سابقاته  وامل�سرح  التقليدية،  اليدوية  واحل��رف  الطبخ،  وم�سابقات 
ال�سيقة  الفعاليات  من  وغريها  ال�سعبية  الفنون  عرو�س  جانب  اإىل  اليومية، 
واجلاذبة تنا�سب كافة اأفراد العائلة. واأو�سح اأن �سباقات هذا العام ت�سمل تنظيم 
�سباق دملا للتجديف على البورد الواقف،  منها  والن�ساء،  للرجال  م�سابقة   16
القدم  كرة  وبطولتا  الهوائية،  الدراجات  و�سباق  "كا�ستينغ"،  ال�سيد  وم�سابقة 
زي  اأج��م��ل  وم�سابقة  الطبخ،  وم�سابقة  ال�ساطئية،  ال��ط��ائ��رة  وك��رة  ال�ساطئية 
والن�ساء،  للرجال  والدومينو  الكريم  وبطولتي  دملا،  ر�سم عن  وم�سابقة  ن�سائي، 
"هواة ، وحمرتفني". واأعلنت  "كبار، و�سغار"، و�سباق اجلري  و�سباق ال�سباحة 
امللتقى  اأبوظبي خ�ل  والرتاثية يف  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
تتواجد  �سوف  التي  للجماهري  حتفيزية  كجوائز  مالية  مبالغ  تخ�سي�س  عن 
للم�ساركني يف خمتلف  األف درهم جوائز   336 الرتاثية عرب ر�سد  القرية  يف 

ال�سباقات.

برعاية حمدان بن زايد .. انطالق مهرجان �شباق دملا بن�شخته اخلام�شة 7 مايو 

�سدد املدير الفني لرب�سلونة، ت�سايف هرنانديز، عقب اخل�سارة املفاجئة 
على يد قاد�س بهدف نظيف يف قلب الكامب نو يف ختام اجلولة ال�32 
لليغا، على �سعوره ب�"الغ�سب"، الأن فريقه افتقد ل�"الطموح واالإميان، 

والرغبة".
وقال ت�سايف خ�ل املوؤمتر ال�سحفي بعد اللقاء "نحن الرب�سا، وعلينا 

اأن نقوم باأمور اأكرث. املناف�سون باتوا ينتظروننا االآن يف مناطقهم 
بتكت�ت دفاعية، ونحتاج للمزيد. كان انت�ساراً للطموح واالأمل، 

والفريق افتقد هذين االأمرين".
كما ك�سف مدرب "الب�وغرانا" اأن "ال�عبني هم اأول الغا�سبني، 
الأننا اأ�سعنا فر�سة من ذهب ل�بتعاد عن الفرق التي ت�سارع على 
مقاعد "الت�سامبيونز ليغ"، كما اأننا فقدنا فر�سة للمناف�سة على 

لقب الليغا".
ومل يجد ت�سايف اأي م�سكلة يف حتمل م�سوؤولية اجلزء اخلا�س به 

يف اخل�سارة.
وقال يف هذا ال�سدد "اأنا امل�سوؤول االأول عما حدث، و�ساأحتدث 

مع ال�عبني عن هذه اخل�سارة".
هذا  الأنف�سنا.  ننظر  اأن  "علينا  وتابع 

هو "الرب�سا"، وتتبقى اأمامنا �سبعة 
لو  كما  نلعب  مل  واليوم  نهائيات، 

كانت مباراة نهائية".
ويرى اأ�سطورة النادي الكاتالوين 

امل�ساكل  اأخ��ط��ر  اأح���د  اأن  �سابقاً 
ال�����ت�����ي واج����ه����ه����ا ف����ري����ق����ه هو 
"ا�ستقبال ث�ث اأو اأربع فر�س 
باالإ�سافة  للتهديف"،  وا�سحة 
اأو الت�سع  "الثمان  اإ�ساعة  اإىل 

فر�س" التي الحت لهم.
ت�سريحاته  ت�سايف  واختتم 

على  جم���������دداً  ب���ال���ث���ن���اء 
جناحه الفرن�سي عثمان 

اأنه  دمي��ب��ي��ل��ي، م���وؤك���داً 
كبرية،  موهبة  ميتلك 

العب  اأي  ي�ساهيه  وال 
يف مركزه يف العامل.

وت����ع����د ه������ذه ه����ي اخل�������س���ارة 
�سل�سلة  ب���ع���د  ل���ل���رب����س���ا  االأوىل 

 15 ال�هزمية التي ا�ستمرت على مدار 
مباراة يف "الليغا"، وحتديداً منذ 4 دي�سمرب 

)كانون االأول( املا�سي عندما �سقط الفريق 
بهدف على يد ريال بيتي�س.

ه��رن��ان��دي��ز يف  ت�سايف  امل���درب  رج���ال  وف�سل 
التفوق على قاد�س هذا املو�سم، بعد نهاية 
مباراة الدور االأول بالتعادل ال�سلبي، كما 
اأن��ه��ا راب���ع م��ب��اراة على ال��ت��وايل ال يعرف 

على  االنت�سار  طعم  "الب�وغرنا"  فيها 
مناف�سه االأندل�سي، بعد اأن خ�سر يف مباراة 

يف  معه  تعادل  فيما   ،2-1 ملعبه  خ��ارج  املا�سي  للمو�سم  االأول  ال��دور 
االإياب بهدف يف الكامب نو.

وبعد اأن تكبد خ�سارته اخلام�سة اإجمااًل هذا املو�سم، ف�سل بر�سلونة يف 
واأتلتيكو  اإ�سبيلية  مع  الو�سافة  يف  ال�سراكة  ف�س 
 60 بر�سيد  ال��ث���ث��ي  ه���ذا  ليبقى  م��دري��د، 
موؤجلة  مباراة  لرب�سلونة  ب��اأن  علماً  نقطة، 
االأحد  يوم  �سيلعبها  فاييكانو  رايو  اأم��ام 

املقبل.
ويعد امل�ستفيد االأكرب من هذه النتيجة 
ري�����ال م���دري���د ال�����ذي ب����ات ي��ب��ت��ع��د يف 
ال�����س��دارة ع��ن ه���ذا ال��ث���ث��ي بفارق 
15 نقطة، ليقرتب الفريق "امللكي" 
ذهب  ال��ذي  اللقب  ا�ستعادة  من  كثرياً 
اأتلتيكو،  ال��ل��دود  امل��ا���س��ي جل���اره  امل��و���س��م 

وال�35 يف تاريخه.

غ�شب ت�شايف.. بر�شلونة 
افتقد اإىل الطموح

حممد بن هزام : االإمارات �سّباقة يف فعل اخلري واإر�ساء قيم املحبة

نهج زايد اخلريي جزء اأ�شيل من الثقافة االإماراتية

الدوري  يف  املناف�س  يونايتد  ملان�س�سرت  امل��وؤق��ت  امل���درب  ق��ال 
"فريقه  اإن  راجننيك،  رال��ف  القدم  لكرة  املمتاز  االإجنليزي 
ي��ح��ت��اج ل��ب�����س��ع ف����رتات ان��ت��ق��ال ف��ق��ط ل��ت��اأم��ني ال��ت��ع��اق��د مع 
اأداء ليفربول  ي�سبه  اأداء  ال�زمة لتقدمي م�ستوى  العنا�سر 

حالياً".
وبدوري  املمتاز  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  بلقب  ليفربول  وت���وج 
وبكاأ�س  االإجنليزية  املحرتفني  رابطة  وبكاأ�س  اأوروب��ا  اأبطال 
ال�����س��وب��ر وب��ك��اأ���س ال��ع��امل ل���أن��دي��ة خ����ل امل��وا���س��م االأربعة 
االأخرية، بينما مل يح�سل يونايتد على اأي لقب طوال هذه 
الفرتة. وقبل املواجهة بني فريقه وليفربول يف ال��دوري يف 

"جناح  اإن  االأمل��اين راجننيك لل�سحافيني  اأنفيلد قال  ملعب 
اللعب  اأ�سلوب  على  �سيعتمد  البناء  اإع��ادة  عملية  يف  يونايتد 
الذي �سيقرره الفريق وعلى التعاقد مع ال�عبني القادرين 

على اللعب بهذا االأ�سلوب بعد ذلك".
اأن فريقاً مثل مان�س�سرت  اأعتقد  "ال  واأ�ساف راجننيك قوله 
لتحقيق  انتقال  ف��رتات  اأرب��ع  اأو  اإىل ث�ث  �سيحتاج  يونايتد 

هذا الهدف وال اأعتقد اأن هذا �سيكون �سرورياً.
اأو  فرتتني  اإىل  ذلك  ف�سيحتاج  تريده  ما  تعرف  كنت  "فاإذا 
ث�ث فرتات انتقال. واإن مل تكن تعرف ما تبحث عنه فاإنك 

�ستبحث دوماً عن اإبرة يف كومة ق�س.

ال�عبني  ونوعية  تريده  لعب  اأ�سلوب  اأي  تعرف  كنت  "اإذا 
على  ال��ع��ث��ور  عليك  �سيتعني  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك  حتتاجهم  ال��ذي��ن 
اإليك. االأمر لي�س  ال�عبني املنا�سبني واإقناعهم باالن�سمام 

معقدا كثرياً الأنه ال يتعلق ب�سنع ال�سواريخ".
وتوج ليفربول بلقب دوري االأ�سواء االإجنليزي للمرة االأوىل 
ينتظر  اأن  ي�ستبعد  راجننيك  لكن   ،2020 يف  عاماً   30 يف 
يونايتد مثل هذه املدة الطويلة. ويحتل مان�س�سرت يونايتد 
املركز اخلام�س بني فرق الدوري االإجنليزي املمتاز متخلفاً 
الرابع  املركز  �ساحب  هوت�سبري  توتنهام  عن  نقاط  بث�ث 

اأخر املراكز املوؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا.

�شمارت اأف�شل مدافع يف دوري »اأن بي ايه« راجننيك: على يونايتد اال�شتعانة بعنا�شر جديدة منا�شبة
اختارت رابطة دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفني العب بو�سطن �سيلتيك�س ماركو�س �سمارت اأف�سل 

مدافع هذا املو�سم.
وبات �سمارت اأول �سانع األعاب ينال هذه اجلائزة منذ غاري بايتون يف عام 1996، عندما كان يدافع عن 

األوان فريق �سياتل �سوبر�سونيك�س، والثاين يف بو�سطن بعد كيفن غارنيت الذي توج بها يف عام 2008.
اأنحاء العامل، متقدماً على  جميع  من  �سحايف   100 من  جلنة  له  منحتها  نقطة  وجمع �سمارت 257 
جناح فينيك�س �سنز ميكال بريدجز الثاين بر�سيد 202 نقطة، والعب ارتكاز يوتا جاز الفرن�سي رودي 

غوبري الثالث بر�سيد 136 نقطة.
بها  بالظفر  النف�س  ميني  وكان  و2021،  و2019   2018 اأع��وام  وتوج غوبري باجلائزة ث�ث مرات 
ناغت�س  دنفر  مع   1995( موتومبو  ديكيمبي  االأ�سل  الدميوقراطي  الكونغويل  ملعادلة  الرابعة  للمرة 
واال���س )2002  وبن  �سيك�سرز(  �سفنتي  و2001 مع في�دلفيا  ات�نتا هوك�س  و1998 مع  و1997 

و2003 و2005 و2006 مع ديرتويت بي�ستونز(، اأكرث العبني متوجني بها يف تاريخ الدوري.

•• دبي-الفجر

للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  تلقى 
موؤ�س�سة  من  تكرمييا  درعا  البحرية 
لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة  )ب��و���س��ت( 
ال��دول��ي��ة لل�سباحة  اأو���س��ن م��ان دب��ي 
للتعاون  ت��ق��دي��را  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ي��اه  يف 
والدعم الكبري وامل�ساندة اللوج�ستية 
اإجناح  اأج��ل  من  النادي  قدمها  التي 

احلدث.
دبي  يف  ���س��ق��ي��م  اأم  ����س���واط���ئ  وك������ان 
���س��اه��دة ع��ل��ى احل����دث ال��ك��ب��ري الذي 
املا�سي  م��ار���س  �سهر  اأح���داث���ه  ج���رت 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  مظلة  حت��ت 
�سباح   1000 م��ن  اأك���رث  ومب�ساركة 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  و���س��ب��اح��ة 
واالأعمار منهم 300 �سباح و�سباحة 
حم���رتف���ني وحم����رتف����ات م���ن خ���ارج 

الدولة 
وت�������س���ل���م حم����م����د ع�����ب�����داهلل ح�����ارب 
الف�حي املدير التنفيذي لنادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة درعا 
تقديرا وميدالية احلدث من اجلهة 
امل��ن��ظ��م��ة ق���دم���ه ل���ه ���س��ري��ف حممد 
ل�)بو�ست(  التنفيذي  امل��دي��ر  فتحي 
بح�سور م�سطفي غنيم املدير الفني 

و���س��ل��ي��ف��ا راج م�����س��وؤول ال��ع��م��ل��ي��ات يف  
النادي .

واأكد حممد عبداهلل حارب الف�حي 
للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  ان 
كافة  اإجن���اح  على  حري�س  البحرية 
التي  البحرية  الريا�سية  الفعاليات 
وتقام  االإم������ارة  ���س��واط��ئ  حتت�سنها 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  مظلة  حت��ت 

)بو�ست(  مع  التعاون  اأن  اإىل  م�سريا 
متثل يف توفري دعم العمليات الإجناح 
ال�����س��ب��اق م��ن خ����ل خ����ربات النادي 
التنظيم  اأ���س��ه��م��ت يف  ال��ت��ي  وك�����وادره 
التظاهرة  ب��اإجن��اح  ال��ه��دف  وحتقيق 
التنفيذي  امل���دي���ر  وق�����ال  ال���ك���ب���رية. 
للريا�سات  ال��������دويل  دب�����ي  ل����ن����ادي 
ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اأن  ال���ب���ح���ري���ة 

للريا�سات البحرية �سبق له احت�سان 
عر�س عاملي كبري بالتعاون مع احتاد 
هو   2001 ع��ام  لل�سباحة  االم���ارات 
بطولة العامل ل�سباحة املياه املفتوحة 
اإقليمية  وت���ظ���اه���رة  دب�����ي(  )ج���ول���ة 
اآخرى هي البطولة العربية يف نف�س 
العام اإ�سافة اىل البطوالت الوطنية 

وكرة املاء يف املياه املفتوحة.

تقديرا لدوره يف اإجناح احلدث

»دبي البحري« يتلقى تكرمي بطولة »اأو�شن مان 2022«
حممد حارب: حري�سون على امل�ساركة يف اإجناح كافة الفعاليات



حالة نادرة جتعلها تبدو وكاأنها حامل 
تعاين امراأة بريطانية من حالة اإم�ساك م�ستع�سية جعلت بطنها 
ينتفخ لدرجة اأن الكثريين يعتقدون باأنها يف �سهرها التا�سع من 

احلمل.
بداأت  املزمن  االإم�ساك  معاناتها من  اإن  فران�سي�سكا ف�ك،  تقول 
منذ �سنوات وازدادت حدتها بعد اإجراء عملية ا�ستئ�سال املرارة قبل 

عدة اأ�سهر.
اآالم  من  عانت  بعدما  امل�ست�سفى  اإىل  ف���ك  نقلت   ،2017 ع��ام  يف 
مربحة وانتفاخ �سديد يف البطن، وخ�ل ال�سنوات التي تلت تلك 
ت�سطر  كانت  حيث  امل�ستمر  االإم�����س��اك  م��ن  امل���راأة  عانت  احل��ادث��ة 
املاء  من  لرت   4 وتناول  الريا�سة  ملمار�سة  االأحيان  من  الكثري  يف 

لت�سهيل حركة اأمعائها.
احلقنة  ال���س��ت��خ��دام  ت�سطر  ف����ك  ك��ان��ت  امل��ن��ا���س��ب��ات،  بع�س  ويف 
ال�سرجية بعد اأيام من االإم�ساك. حتى اأنها بداأت تعاين من �سعوبة 

يف امل�سي اأو اجللو�س ب�سبب ت�سلب معدتها واأمعائها.
بعملية  االأوىل  ابنتها  اأجن��ب��ت  بعدما  ���س��وءاً  ف���ك  حالة  وازدادت 
حد  اإىل  تفاقمت  ولكنها   ،2020 )ح��زي��ران(  يونيو  يف  قي�سريية 

كبري عند خ�سوعها لعملية املرارة قبل اأ�سهر.
" لقد عانيت من االإم�ساك  وقالت ف�ك متحدثة عن معاناتها: 
حتديد  من  راجعتهم  الذين  االأط��ب��اء  يتمكن  ومل  طويلة،  لفرتة 
ال�سبب الكامن وراء حالتي. بع�س االأطباء ن�سحوين باالبتعاد عن 
منتجات االألبان واللحوم احلمراء والقمح، وعلى الرغم من ذلك 

مل تتح�سن حالتي".

م�شادرة ديك الإزعاجه اجلريان
�سادرت �سرطة بلدية منطقة الغبريي يف لبنان، ديكا من داخل 
من  احلي"  "�سكاوى  ج���راء  ال�����س��ي��اح،  منطقة  يف  �سكني  مبنى 

االإزعاج الذي ي�سببه لهم.
وبح�سب االإخطار املوجه من بلدية الغبريي اإىل اأحد املواطنني، 
فاإنه بناء على "�سكاوى احلي بقيام اأحد ال�سكان برتبية دواجن 
داخل املبنى، ما ت�سبب بال�سياح الدائم واإزعاج اجلريان واإق�ق 
راحتهم"، اأقدمت �سرطة الغبريي على م�سادرة ديك من داخل 

مبنى �سكني يف منطقة ال�سياح- �سارع جامع الطيونة.
ه���ذا وج���رى اإزال�����ة ال���دواج���ن م��ن م��ك��ان��ه��ا يف امل��ب��ن��ى ال�سكني، 
ح�سراً  لها  خم�س�سة  اأم��اك��ن  اإىل  ب�"نقلها  �ساحبها  ومطالبة 
واح������رتام ح��ق��وق ال�����س��ك��ان، وذل����ك حت���ت ط��ائ��ل��ة اّت���خ���اذ كامل 
االإجراءات القانونية واجلزائية بحقه"، �سمن االإجراءات التي 

اتخذتها البلدية.
ل�سحيفة  الغبريي معن اخلليل،  بلدية  رئي�س  قال  من جهته، 
"النهار" معلقا: "اإن هذا االإجراء عادي وروتيني، و�سط تكرار 
بحيث  امل��دن،  يف  خ�سو�سا  املنازل  يف  االأليفة  احليوانات  اقتناء 
يقوم ال�سكان اأحياناً برتبية كلب اأو دجاج على االأ�سطح، يف حني 
اأن ال�سقق �سيقة وملت�سقة ببع�سها، لذلك تعمد البلدية على 
�سبط هذه احليوانات منعاً الإزعاج ال�سكان"، الفتا اإىل اأن "هذه 
يعاود  اأن  اإىل  للبلدية،  تابع  طيور  متنزه  اإىل  تنقل  احليوانات 

�ساحبها ا�ست�مها ونقلها اإىل مكان ريفي خارج املدينة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�شجن امل�شدد على فتاة التيك توك 
"التيك توك"،  اإع�ميا بفتاة  املعروفة  االأول االثنني مبعاقبة حنني ح�سام  اأم�س  القاهرة  ق�ست حمكمة جنايات 

بال�سجن امل�سدد 3 �سنوات، وغرامة قدرها 200 األف جنيه بعد اإدانتها يف تهمة االجتار الب�سر.
التجمع اخلام�س  املحاكم يف منطقة  اإىل جممع  اإع���م م�سرية �سور حنني ح�سام لدى و�سولها  و�سائل  ون�سرت 

بالقاهرة، حيث جرت اإعادة حماكمتها.
وجرى اإ�سناد تهمة االجتار يف الب�سر حلنني، على اإثر ا�ستغ�لها لقا�سرتني تقل اأعمارهما عن 18 عاما، عن طريق 

خداعهما.
وبح�سب التحقيقات، فاإن حنني ا�ستخدمت الفتيات بزعم توفري فر�س عمل لهن حتت �ستار عملهن كمذيعات  يف 

تطبيق يحمل ا�سم "اليكي"، بطريقة م�سترتة تدعو اإىل التحري�س على الدعارة.
وقامت املوؤثرة بدعوة الفتاتني على جمموعة ت�سمى "اليكي الهرم" اأن�ساأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بال�سباب عرب 
حمادثات مرئية واإن�ساء ع�قات �سداقة، خ�ل فرتة العزل املنزيل الذي اجتاح العامل ب�سبب وباء كورونا بق�سد 

احل�سول على نفع مادي.
ح�سور  عن  لتخلفها  نظرا  �سنوات،   10 امل�سدد  بال�سجن  غيابيا  ح�سام  حنني  عاقبت  قد  اجلنايات  حمكمة  وكانت 
6 �سنوات يف الق�سية  "تيك توك" ا�سمها مودة االأده��م  اأخ��رى على  اإخ���ء �سلبيها ونا�سطة  جل�سات املحاكمة بعد 

نف�سها، �سيف عام 2021، بعد اأ�سهر من تربئتهما من تهمة التعدي على قيم املجتمع.
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لبنان.. ذبح �شيدالنية يف مقر عملها
ما يزال م�سل�سل اجلرائم يف لبنان متوا�س�، وكانت اآخر حلقاته جرمية 
ب��ل��دة املروج  اأم�����س االأول االث��ن��ني ووق��ع��ت يف  ال��ب���د م�ساء  م��روع��ة ه��زت 
التي  البلدة،  �سوارع  على  ال�سدمة  اأج��واء  وخيمت  لبنان.  مبحافطة جبل 
عرث يف اإحدى �سيدلياتها على ال�سيدالنية ليلى رزق "اأم ل�3 اأبناء" مقتولة 
وجه  على  اجلنائية  واالأدل���ة  االأمنية  ال��ق��وى  لتح�سر  عملها،  مقر  داخ��ل 

ال�سرعة، ملبا�سرة التحقيقات وك�سف م�ب�سات اجلرمية.
وعن تفا�سيل اجلرمية، قال نقيب ال�سيادلة يف لبنان جو �سلوم، يف حديث 
ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، اإن "هناك خيوطا اأولية مت جمعها عن اجلرمية 
اإىل  مولوي  ب�سام  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  برفقة  توجه  وقد  املروعة"، 

م�سرح اجلرمية، حيث �سرب طوق اأمني.
بدمائها يف مرحا�س  رزق وجدت م�سرجة  ال�سيدالنية  اأن  �سلوم  واأ�ساف 
ال�سيدلية، م�سريا اإىل اأن االإجراءات االأمنية اتخذت يف املكان والتحقيقات 
االأولية اأظهرت اأن رزق قتلت ذبحاً واأن منفذي اجلرمية تواروا عن االأنظار 

وهم من جن�سية غري لبنانية".
وتابع: "حتى اللحظة، فاإنه ال تفا�سيل اأو معلومات اإ�سافية عن احلادثة، 

يف انتظار ا�ستكمال التحقيقات وفح�س كامريات املراقبة يف املنطقة".
"هي زميلة و�سديقة رحلت بجرمية  ال�سحية، وقال  �سلوم  النقيب  ونعى 
اجلرمية  م�ب�سات  لك�سف  املعنيني  مع  واأتوا�سل  �سيدليتها..  يف  فظيعة 

املروعة، وحلماية ال�سيادلة".

كيف نقلت نا�شا خبريا اإىل الف�شاء يف حلظة؟
تكنولوجيا  يف  ك��ب��رية  خ��ط��وة  )ن��ا���س��ا(  االأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  تقدمت 
وكالة  اإىل  لها  طبيب  نقلت  عندما  االأب��ع��اد،  ث�ثي  والتنقل  ال�سورة  ب��ث 
اأكتوبر، ا�ستخدمت وكالة نا�سا تقنية  اأنه يف  اأالن  الف�ساء الدولية. واأعلن 
"هولوبورتينغ" لنقل جراح الرح�ت التابع لنا�سا، الدكتور جوزيف �سميد، 

اإىل حمطة الف�ساء الدولية، بينما كان مقيما باأمان على كوكب االأر�س.
وتعترب تقنية "هولوبورتينغ" مزيجا بني الهولوغرام والنقل االآين.

ان�سم اإىل �سميد يف هذه الرحلة العابرة ل�أبعاد فرناندو دي ال بينا الكا، 
�ساعدت يف  الف�ساء، وهي منظمة  لعلوم  اأيك�سا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

تطوير معدات النقل ال�سامل، وعدد قليل من اأع�ساء الفريق االآخرين.
الب�سري  ل��ستك�ساف  متاما  جديدة  طريقة  "اإنها  بيان:  يف  �سميد  وق��ال 
املادي  ج�سدنا  الكوكب..  عن  بعيدا  ال�سفر  الب�سري  كياننا  ي�ستطيع  حيث 

لي�س هناك، لكن كياننا الب�سري موجود بالتاأكيد."
باخت�سار، ت�ستخدم العملية تقنية االلتقاط املف�سلة لت�سجيل مناذج ث�ثية 

االأبعاد الأ�سخا�س يتم اإعادة بنائها و�سغطها ونقلها يف الوقت الفعلي.
اأجهزة اال�ستقبال عر�س الواقع املختلط لروؤية ال�سور املج�سمة  ت�ستخدم 

وفاة امللّحن الربيطاين 
هاري�شون بريتوي�شل 

امل���ل���ّح���ن  ع�����ام�����اً   87 ع�����ن  ت�������ويف 
بريتوي�سل  هاري�سون  الربيطاين 
اأب�����رز موؤلفي  اأح����د  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
املعا�سرة،  الربيطانية  املو�سيقى 
على ما اأعلنت ال�سركة التي تتوىل 
بريتوي�سل  واأّل�����ف  اأع��م��ال��ه.  ن�����س��ر 
اأكريتون  يف   1934 ع���ام  امل���ول���ود 
ب�����س��م��ال اإن��ك��ل��رتا ع��م��ل��ه االأب�����رايل 
جودي"  اأن���������د  "بان�س  االأول 
)Punch and Judy( يف نهاية 
ومن  ال��ع�����س��ري��ن.  ال��ق��رن  �ستينات 
ال��ت��ي حققت جناحاً  اأع��م��ال��ه  اأب���رز 
و"ذي   )Gawain( "غاوين" 
 The( اأورفيو�س"  اأوف  م��ا���س��ك 
Mask of Orpheus(. وعزفت 
اأهم فرق االأورك�سرتا ال�سيمفونية 
بريتوي�سل  مقطوعات  ال��ع��امل  يف 
اإىل  احل������ج������رة  م���و����س���ي���ق���ى  م������ن 
الطويلة  م�سريته  خ���ل  االأوب���را، 
جتاوز  بعدما  حتى  ا�ستمرت  التي 

الثمانني.
 Boosey & ���س��رك��ة  واأو����س���ح���ت 
يف  الأعماله  النا�سرة   Hawkesn
االإنرتنت  عرب  موقعها  على  بيان 
اأنه تويف يف منزله يف مري بجنوب 
اإىل �سبب  اإنكلرتا. ومل ت�سر  غرب 

وفاته.
 1975 ُع��نّي ع��ام  وك��ان بريتوي�سل 
"رويال  مل�����س��رح  مو�سيقياً  م���دي���راً 
يف  ال���ل���ن���دين  ثياتر"  ن��ا���س��ي��ون��ال 
املن�سب  ه��ذا  يف  وا�ستمر  ب��داي��ات��ه، 

اإىل 1983.
ورغم االإجماع على كون بريتوي�سل 
ث��ورة مبو�سيقاه، كان يربز  اأح��دث 
النقاد  اآراء  يف  ان��ق�����س��ام  اأح���ي���ان���اً 

واجلمهور على ال�سواء باأ�سلوبه.

ال�شاي بال�شمن 
يثري اجلدل

موقع  م�����س��ت��خ��دم��ي  اأح�������د  اأث��������ار 
من�سور  بعد  اجل��دل  "في�سبوك" 
ال�ساي  ي�������س���رب  اأن�������ه  ف���ي���ه  ك���ت���ب 
ال�سحور،  وج���ب���ة  ب���ع���د  ب��ال�����س��م��ن 
التعليقات بني موؤيد  لتنهال عليه 

ومتعجب.
وك���ت���ب ���س��خ�����س ي���دع���ى ه�����اين، يف 
ال������ذي ح�سد  اجل������ديل  امل���ن�������س���ور 
ال�ساي  "كوباية  التعليقات:  مئات 
بتغ�سلني  ال�سحور  بعد  بال�سمنة 

من جوايا".
تداولته  ال��ذي  املن�سور  اأن  الغريب 
عدة �سفحات على موقع التوا�سل 
اأي����ده  "في�سبوك"،  االج��ت��م��اع��ي 
اأو  ج��دا  ل��ه  اأن  كتب  البع�س مم��ن 
جدة كانا يفع�ن هذا االأم��ر لكن 
بال�سمن البلدي ولي�س النوع الذي 

ا�ستخدمه �ساحب املن�سور.
بينما فاجاأ البع�س االآخر متابعني 
املن�سور باأنهم يفعلون هذا لكن مع 
كتب  بينما  ال�ساي،  ولي�س  القهوة 
اآخ����رون ع��ن ف��وائ��د ه���ذا امل�سروب 

لع�ج ال�سعال واآالم احللق.
و���س��ام ط��ه م��ا كتبه �ساحب  واأي����د 
امل��ن�����س��ور االأ���س��ل��ي، ق��ائ���: "جدي 
معلقة  الزم  ك��ان  اهلل  رح��م��ة  عليه 
كوباية  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي  ال�����س��م��ن��ة 

ال�ساي".
ال��غ��امن م��ن م�ستخدمي  ن���زار  اأب���و 
"اأنا  وع��ل��ق:  ال��ق��ه��وة  على  ال�سمن 
اأول مرة ب�سمع اإن ال�سمنة بتنحط 
ع ال�������س���اي وه�����ي م���ع���روف���ة دامي����ا 

بتنحط عالقهوة".
"عظيمة  جن����ي����ب:  ع���م���ر  وك����ت����ب 
"اأنا  فع�"، واأيدته مريو حممد: 

نقطة �سعفي ال�سمنة بال�ساي".

األبوم جديد ملغني الراب المار 
كندريك  ال�سهري  االأم��ريك��ي  ال��راب  مغني  اأعلن 
اأيار-  13 له �سُيطرح يف  األبوماً جديداً  اأن  المار 

�سدور  من  �سنوات  خم�س  بعد  ياأتي  وه��و  مايو، 
جائزة  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه   )DAMN( "دام" 
هوب  هيب  فنان  اأول  الم��ار  جعل  مم��ا  بوليتزر، 

يفوز بها.
رّد من  االأل���ب���وم اجل��دي��د يف  االإع�����ن ع��ن  وورَد 
باأنه  تفيد  ر�سالة  على  تويرت  ح�ساب الم��ار على 
�سيعتزل. وت�سمن الرد رابطاً ياأخذ امل�ستخدم اإىل 
موقع المار االإلكرتوين oklama.com، وفيه 
يظهر ملف جديد اأ�سود يت�سمن يف داخله ر�سالة 
 Mr Morale & تعلن عن عنوان االألبوم وهو
The Big Steppers، وت�سري اإىل اأنه �سي�سدر 

يف 13 اأيار-مايو 2022.
وُيعترب كندريك المار املولود يف مدينة كومبتون 
اأف�سل  اأح���د  اأجنلي�س  ل��و���س  ب�سواحي  الفقرية 
مغني الراب على االإط�ق، اإذ اأن كلمات اأغنياته 
العدالة  وغ���ي���اب  وال��ع��ن��ف  ال��ع��ن�����س��ري��ة  ت��ت��ن��اول 
اجلاز  مو�سيقى  اأ���س��ل��وب��ه  ويجمع  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

والكلمات املنطوقة.

علق يف م�شرب حمطة غ�شيل ال�شيارات.. فمات
لقي رجل اأمريكي م�سرعه يف حادثة ب�سعة للغاية وقعت 
احليطة  باأهمية  تذّكر  االأم��ريك��ي��ة،  كاليفورنيا  والي��ة  يف 

واحلذر عند غ�سل ال�سيارات يف املحطات االآلية.
ب��اأن احلادثة وقعت  "نيوز ويك" االأم��ريك��ي،  وذك��ر موقع 
ال�سائق  غ��ادر  عندما  كاليفورنيا،  والي��ة  يف  ال�سبت  م�ساء 
اإك�س بي" داخل حمطة الغ�سل  "�سيون  �سيارته من طراز 
 30 لنحو  تركت  الرجل  جثة  اإن  ال�سرطة  وتقول  االآيل. 
تلقت  اأنها  وذك��رت  اأمرها.  اكت�ساف  اأن يجري  قبل  دقيقة 
ال�����س��ي��ارات يف  اآل��ي��ة لغ�سل  ب�ساأن ح��ادث��ة يف حمطة  ب���غ��ا 
رجل  على  عنا�سرها  ع��رث  حيث  اإ���س��ك��ون��دي��دو،  مقاطعة 
ع��ام��ا( يف   56( العمر  م��ن  يبلغ  خ��ط��رية  ب��ج��روح  م�ساب 
ترجل  الرجل  اأن  االأولية  التحقيقات  وتبني من  املحطة. 
من �سيارته دخل م�سرب املحطة، الذي ي�سبح �سيقا بفعل 
اجلانبني  على  التنظيف  وبكارات  بداخله  ال�سيارة  وج��ود 
اإن  اأن��ه ما  الق�سة  االأع��ل��ى. وم��ا يثري اال�ستغراب يف  وم��ن 
لكن  االإن���ذار،  انطلق جر�س  امل�سرب، حتى  الرجل يف  علق 
االأمر ا�ستمر 30 دقيقة قبل اأن ي�حظ زبون اآخر يف املكان 
وحاولت  بال�سرطة.  ويت�سل  املحطة  يف  ما  م�سكلة  وج��ود 

فرق االإنقاذ اإ�سعاف الرجل، لكنه تويف متاأثرا بجروحه.

يتوفى على امل�شرح 
ف����ارق ط��ال��ب ج��ام��ع��ي ن��ي��ج��ريي احل���ي���اة اأث���ن���اء متثيله 
م�سرحية دينية يف اإحدى ال�ساحات اأمام ح�سد من النا�س، 

واعتقد اجلمهور باأن موته كان جزءاً من امل�سرحية.
يف  م�سرحياً  دوراً  ي���وؤدي  ع��ام��اً،   25 اأم����ربوز،  �سويل  ك��ان 
جنوب  يف  ك���ري��ان��ت��ي��ان،  بجامعة  ال���ه��وت  كلية  ب��اح��ة 
ينزف،  وب��داأ  االأر����س  على  �سقط  عندما  نيجرييا،  �سرق 
ليتبني باأنه فارق احلياة فيما بعد. وذكرت و�سائل اإع�م 
حملية اأن املتفرجني، اعتقدوا باأن ما حدث كان جزءاً من 
اإنه اعتقد باأن �سقوط  امل�سرحية، حيث قال �ساهد عيان، 
ال�ساب كان �سمن حبكة امل�سرحية، ولكن عندما بقي على 
االأر���س اأيقن اجلمهور باأن االأمر خطري، ومت نقله على 
ب��اأن حالة  االأط��ب��اء،  وذك��ر  امل�ست�سفى.  اإىل  ال�سرعة  جناح 
ال�ساب �ساءت ب�سكل كبري بعد �ساعات قليلة من و�سوله 
االأ�سباب  امل�ست�سفى، وت��ويف يف وق��ت الح��ق، دون ذك��ر  اإىل 
االأطباء  ي��ق��وم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  وف���ات���ه.  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
بت�سريح جثة اأمربوز لتحديد �سبب الوفاة. من اجلدير 
اأو  بيان  اأي  ت�سدر  مل  ك�ريانتيان،  جامعة  ب��اأن  بالذكر 
ت�سريح  نتائج  انتظار  يف  وه��ي  ال�ساب،  وف��اة  على  تعليق 

جثته، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.  

اأروج اأفتاب... اأول باك�شتانية تغني يف كوت�شيال
ت�سعى املغنية الباك�ستانية املقيمة يف بروكلني اأروج اأفتاب، 
ال�سريع  ال�سعود  اإىل  بجائزة غرامي،  اأخ��رياً  ف��ازت  التي 
من خ�ل م�ساركتها االأحد يف مهرجان كوت�سي� ال�سهري 
يف والية كاليفورنيا االأمريكية. �سدح �سوت اأفتاب وهي 
ب��ااالأوردو يف �سحراء كاليفورنيا، فاأ�سبحت بذلك  تغني 
اأن  املغنية  والحظت  كوت�سي�.  يف  تغني  باك�ستانية  اأول 
"ثّمة حركة حُتدث تغيرياً يف املو�سيقى ككل" وتقوم على 

حتُرر الفنانني من الفئات املو�سيقية التقليدية.
"ينطوي على ق��در كبري من  اأف��ت��اب اأن االأم��ر  واع��ت��ربت 

احلرية واالنفتاح، وهو جميل جداً".

تطوير عيدان طعام لتعزيز املذاق املالح 
تعزز  تناول طعام  عيدان  يابانيون  باحثون  طور 
اإىل  الذين يحتاجون  املالح ورمب��ا ت�ساعد  امل��ذاق 

تقليل ال�سوديوم يف وجباتهم الغذائية.
طور عيدان تناول الطعام هومي ميا�سيتا، االأ�ستاذ 
هولدجنز  كريين  مع  بالتعاون  ميجي،  بجامعة 
ل�����س��ن��اع��ة امل�������س���روب���ات، مم���ا ي��ع��زز امل�����ذاق املالح 
كمبيوتر  وجهاز  الكهربائي  التحفيز  با�ستخدام 

�سغري للغاية يو�سع على �سوار املع�سم.
تيارا كهربائيا  اإن اجلهاز ي�ستخدم  قال ميا�سيتا 
الطعام،  م��ن  ال�����س��ودي��وم  اأي���ون���ات  لنقل  �سعيفا 
عرب عيدان تناول الطعام، اإىل الفم حيث توجد 
زاد  لذلك،  "نتيجة  واأ���س��اف  بامللوحة.  اإح�سا�سا 

الطعم املالح مرة ون�سف".
اكت�سف ميا�سيتا وخمتربه طرقا خمتلفة ميكن 
اأن تتفاعل بها التكنولوجيا مع التجارب احل�سية 
اأي�����س��ا �سا�سة  ال��ب�����س��ري��ة وحت���ف���زه���ا. ف��ق��د ط����ور 
نكهات  حم��اك��اة  ميكنها  لللعق  ق��اب��ل��ة  ت��ل��ف��زي��ون 

الطعام املختلفة.

وقد يكون الأعواد تناول الطعام التي تعزز الطعم 
النظام  يف�سل  حيث  ال��ي��اب��ان،  يف  خا�سة  اأهمية 
ي�ستهلك  امل��احل��ة.  امل��ذاق��ات  التقليدي  ال��غ��ذائ��ي 
العادي نحو ع�سرة جرامات من  الياباين  البالغ 
بها  اأو���س��ت  التي  الكمية  �سعف  اأي  يوميا،  امللح 

منظمة ال�سحة العاملية.
حدوث  بزيادة  الزائد  ال�سوديوم  تناول  ويرتبط 
ارتفاع �سغط الدم وال�سكتات الدماغية واأمرا�س 

اأخرى.
وقال الباحث يف �سركة كريين اآي �ساتو "للوقاية 
من هذه االأمرا�س، ينبغي تقليل كمية امللح التي 
تناول  جتنب  ح��اول��ن��ا  "اإذا  واأ���س��اف  نتناولها". 
كميات اأقل من امللح بطريقة تقليدية، ف�سيتعني 
من  املف�سل  طعامنا  اإ���س��ق��اط  اأمل  حتمل  علينا 
نظامنا الغذائي اأو حتمل تناول طعام خفيف غري 
منوذج  بتح�سني  وكريين  ميا�سيتا  يقوم  متبل". 
يف  وياأم�ن  بهما  اخلا�س  الطعام  تناول  عيدان 

ت�سويقها يف وقت مبكر من العام املقبل.

نيكول كيدمان خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم The Northman  يف هوليوود، كاليفورنيا.   رويرتز

ثاندي نيوتن تنف�شل عن زوجها بعد 24 عامًا
انف�سلت املمثلة االأمريكية ثاندي نيوتن عن زوجها اول باركر بعد زواج دام 24 

عاماً، ح�سبما ذكر تقرير اإخباري.
اأنه  ت��ردد عن  نيوتن )49 عاماً( ما  اأي��ام من نفى  اأربعة  بعد  االأنباء  وتاأتي هذه 
مت طردها من فيلم "ماجيك مايك" اجلزء الثالث بعد م�سادة مع بطل الفيلم 

ت�سانينغ تاتوم.
م�ساكل  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  نيوتن  اأن  الربيطانية  ميل  "ديلي  �سحيفة  وذك���رت 

عاطفية واأ�سرية بعد انف�سالها عن زوجها )52 عاماً(.
 8 وبوكر  عاماً(   17( نيكو  و  عاماً(   21( ريبلي  هم  اأبناء  ث�ثة  االثنان  ول��دى 
بالقلق  ي�سعرون  كانوا  الفيلم  ت�سوير  العاملني يف  اأن  التقارير  واأ�سارت  اأع��وام. 

ب�ساأن �سحة نيوتن خ�ل ت�سوير الفيلم يف لندن، حيث توجه اإليها وكيلها يف 
حماولة " لتهدئة االأمور".

ال�سخ�سية،  االأم��ور حت��دث يف حياتها  الكثري من  "هناك  وق��ال م�سدر 
فلقد انف�سلت هي زوجها. لقد بدت متوترة"


