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الرئي�س الأوكراين يقرتح 3 خطوات حلل الأزمة الإن�سانية يف ماريوبول

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

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون ماكرون مبنا�سبة 
الرئا�سية بالنتخابات  ف��وزه 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة 
اإىل فخامة اإميانويل ماكرون، 
االنتخابات  يف  ف��وزه  مبنا�شبة 

الرئا�شية الفرن�شية.
�شادق  ع����ن  ����ش���م���وه  اأع�������رب  و 
لفخامته  مت��ن��ي��ات��ه  و  ت��ه��ان��ي��ه 
ب���������دوام ال���ت���وف���ي���ق وال���������ش����داد 
التقدم  ال��ف��رن�����ش��ي  ول��ل�����ش��ع��ب 
واالزدهار موؤكدا احلر�س على 
تطوير العالقات الثنائية بني 
البلدين يف خمتلف املجاالت ملا 
ال�شعبني  وم�شلحة  خ��ر  فيه 

ال�شديقني.
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ع���ث  ك���م���ا 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  دبي رعاه اهلل و�شاحب 
ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي������د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 

فخامة اإميانويل ماكرون.

خالل لقاء �أخوي بالقاهرة  

حممد بن زايد والرئي�س امل�سري وملك الأردن يبحثون 
العالقات الأخوية والتعاون العربي والق�سايا امل�سرتكة

مو�سكو ت�ستعر�س نوويا.. ب�سواريخ 
�سيبرييا م��ن  ل��ل��ق��ارات  ع��اب��رة 

•• مو�سكو-وكاالت:

غر  ب�شكل  ال��ت��وت��ر  ت�شاعد  و���ش��ط 
انطالق  م��ن��ذ  ال��غ��رب،  م��ع  م�شبوق 
االأرا�شي  على  الع�شكرية  عمليتها 
ت�شتعد  فرباير،   24 يف  االأوكرانية 
ن�شر  اإىل  اخل����ري����ف  ه�����ذا  رو����ش���ي���ا 
البالي�شتية  )����ش���ارم���ات(  ���ش��واري��خ 
حديثاً،  املختربة  للقارات،  العابرة 
والقادرة على توجيه �شربات نووية 
بعيدة، قد ت�شل حتى اإىل للواليات 
املتحدة فقد اأعلن دميرتي راجوزين 
اأن  الرو�شية  الف�شاء  وكالة  رئي�س 
مع  ال�شواريخ  تلك  �شتن�شر  ب��الده 
كرا�شنويار�شك  منطقة  يف  وح���دة 
يف �شيبريا على بعد حوايل ثالثة 

اآالف كيلومرت �شرقي مو�شكو.
�شارمات  ����ش���واري���خ  اأن  واأ������ش�����اف، 
ال�شوامع  املواقع  نف�س  يف  �شتو�شع 
ال�شواريخ فويفودا  بها  توجد  التي 
ال�شوفياتي  ال��ع�����ش��ر  م���ن  ال��ب��اق��ي��ة 

والتي �شتحل �شارمات حملها.

�سور  ببناء  ت��ق��وم  ال�سني 
اجلنوب! يف  جديد  عظيم 

•• الفجر –خرية ال�سيباين

ي��ب��ن��ي ال��ع��م��الق االآ���ش��ي��وي ج����داًرا 
على  ك��ي��ل��وم��رت   2500 ب���ط���ول 
نف�شه،  حلماية  اجلنوبية،  ح��دوده 
ويف  كوفيد19-،  م���ن  ر����ش���م���ًي���ا، 
لتهريب  ح����د  ل���و����ش���ع  ال������واق������ع، 
امل���خ���درات وت��دف��ق ال��الج��ئ��ني من 

بورما.
لل�شني �شورها العظيم، الذي يبلغ 
طوله اأكرث من 21 األف كيلومرت، 
وب��ن��ي م��ن��ذ ال��ق��رن اخل��ام�����س قبل 
امل���ي���الد حل��م��اي��ت��ه��ا م���ن ال���غ���زوات 
تقوم  وه���ي  ال�شمالية.  ال��ربب��ري��ة 
ب��ب��ن��اء ج����دران ع��م��الق��ة �شد  االآن 
القادمة من اخل��ارج هذه  االأوب��ئ��ة 

املرة، بح�شب اخلطاب الر�شمي.
ال يزال االأط��ول قيد االإن�شاء على 
ط���ول احل�����دود ال��ب��ورم��ي��ة، حاجز 
اأم��ت��ار م���زود بكامرا   3 ارت��ف��اع��ه 
�شائكة  ب��اأ���ش��الك  ومغطى  مراقبة 

وق�شبان معدنية. عند اكتماله.

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة و �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
بن احل�شني عاهل اململكة االأردنية الها�شمية ال�شقيقة اأم�س يف القاهرة .. 
العالقات االأخوية وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�شرتك و�شبل تنميتها 

وتعزيزها ملا فيه م�شلحة بلدانهم و�شعوبها ال�شقيقة. )التفا�شيل �س2(

•• القاهرة-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  وفخامة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

•• الفجر -ثيو لوبري 

–ترجمة خرية ال�سيباين

ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ����ش���ه���ًرا من 
االن����ت����خ����اب����ات ال����رئ����ا�����ش����ي����ة، مل 
ي�������ش���ت���وع���ب دون�������ال�������د ت����رام����ب 
ب�شوت  يعلن  ي���زال  وال  هزميته 
االجتماعات  يف  ووا�����ش����ح  ع�����اٍل 
�شرعية  ع����دم  امل���ق���اب���الت  يف  اأو 
ج����و ب����اي����دن. ن���ظ���ري���ة م����وؤام����رة 
الناخبني  غ���ال���ب���ي���ة  ي�������ش���ارك���ه���ا 
اجل��م��ه��وري��ني ع��ل��ى ال���رغ���م من 
واإبراز   2021 يناير   6 اأح��داث 
االجتاهات ال�شلطوية واملناه�شة 

للدميقراطية الإدارته.
النعم الطيبة للملياردير  لك�شب 
الرتامبيون  ي�����ش��ارك  وق��اع��دت��ه، 
هذا  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  امل��ن��ت��خ��ب��ون 
ال����ع����م����ل امل����ق����و�����س م�����ن خ����الل 

•• تون�س-وكاالت:

اإن  ق��ال م�����ش��وؤول ق�شائي االأح���د 
اإج���م���ايل ع���دد م��ن ل��ق��وا حتفهم 
ق��وارب مهاجرين قبالة  يف غرق 

�شواحل تون�س ارتفع اإىل 17.
التون�شي قد  ال�شواحل  كان خفر 
زوارق  اأربعة  اإن  ال�شبت  ي��وم  ق��ال 
اأفريقيا  م���ه���اج���را   120 ت��ق��ل 
اإيطاليا  اإىل  م��ت��وج��ه��ة  ك���ان���ت 
ال�������ش���اح���ل قرب  غ���رق���ت ق���ب���ال���ة 
م��دي��ن��ة ���ش��ف��اق�����س. وق�����ال م���راد 
ت���رك���ي، امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م حماكم 
اإن����ه مت ال��ع��ث��ور على  ���ش��ف��اق�����س، 
اأخرى اليوم االأحد،  خم�س جثث 
12 جثة عرث عليها  اإىل  اإ�شافة 
الليل.  خ����الل  ال�����ش��واح��ل  خ��ف��ر 

وقال خفر ال�شواحل اإنه مت اإنقاذ 
�شواحل  واأ�شبحت  �شخ�شا.   98
رئي�شية  انطالق  نقطة  �شفاق�س 

االأف���ك���ار الإحياء  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س 
ال�شرقة. هذه هي حال  اأ�شطورة 
جايتز،  م�����ات  ف����ل����وري����دا  مم���ث���ل 
امل���ل���ي���اردي���ر وع�شو  م���ن  امل���ق���رب 
ك�شف  ال���ذي  اأوال،  اأم��ري��ك��ا  جلنة 

النقاب عن خطة جمنونة متاًما 
ت���ه���دف اإىل  وق���ان���ون���ي���ة مت����اًم����ا 
ابيه  اإىل  االأبي�س  البيت  تقدمي 

الروحي على طبق.
)التفا�شيل �س13(

يف  والفقر  ال�شراع  م��ن  للفارين 
بحثا  االأو���ش��ط  وال�شرق  اأفريقيا 

عن حياة اأف�شل يف اأوروبا.
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•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل ، 
ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، حزمة 
اإ�شكانية جديدة للمواطنني بدبي 
ب��ت��ك��ل��ف��ة اإج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا 6.3 
م�شاكن  وت�������ش���م  دره�������م،  م���ل���ي���ار 
مواطنني،   4610 ل����  واأرا���������س 
وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��ل��ول عيد 
امل���ب���ارك و���ش��م��ن برنامج  ال��ف��ط��ر 
الهادف  دب��ي  يف  املواطنني  اإ�شكان 
املكثفة  اجل����ه����ود  م���وا����ش���ل���ة  اإىل 
التنموية  اال�شرتاتيجية  لتنفيذ 
واحل�����ش��ري��ة الإم�����ارة دب���ي لتكون 
واحلياة  للعمل  االأف�����ش��ل  املدينة 

يف العامل.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��اد  ويعك�س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
�شموه  حر�س  اجل��دي��دة  للحزمة 
���ش��ب��ل الدعم  ت���وف���ر ك���اف���ة  ع��ل��ى 
اال�شتقرار  وت��ع��زي��ز  ل��ل��م��واط��ن��ني 
االأ����ش���ري واحل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لهم 

و�شع مات جايتز خطة الإعادة دونالد ترامب اإىل ال�شلطة

قي�س �شعيد يح�شم اجلدل حول هيئة االنتخابات

نقاالت معدة ال�شتقبال اجلثث بعد انقالب قارب قبالة �شاحل طرابل�س. )رويرتز(

خفر ال�شواحل التون�شي ي�شاعد طفاًل مهاجًرا على النزول من قارب اإنقاذ. )رويرتز(

من �إعد�د نائب �أمريكي:

خطة جمنونة لإعادة دونالد ترامب اإىل ال�سلطة...!

تون�س.. ع�سرات ال�سحايا يف غرق زوارق للمهاجرين

بتوجيهات رئي�س الدولة .. بدء 
اإنتاج م�سنع باجنغور للتمور بباك�ستان

 •• باجنغور - باك�ستان -وام:

تنفيذا للتوجيهات الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، ويف اإطار الدعم 
و�شعبا جلمهورية  قيادة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  تنتهجه  ال��ذي  املتوا�شل 
باك�شتان االإ�شالمية بتنفيذ عدد من امل�شاريع االإن�شانية والتنموية فيها .. اأعلنت 
اإدارة امل�شروع االإماراتي مل�شاعدة باك�شتان عن بدء االإنتاج التجاري مل�شنع باجنغور 
الإنتاج التمور يف جمهورية باك�شتان االإ�شالمية والذي مت اإن�شاوؤه مبنطقة باجنغور 
باإقليم بلو�ش�شتان من قبل امل�شروع االإماراتي مل�شاعدة باك�شتان وبتمويل من قبل 

�شندوق اأبوظبي للتنمية، وبتكلفة بلغت 6 ماليني و357 اآلف دوالر اأمريكي.
  )التفا�شيل �س3(

�ص 04

�ص 12

�ص 17

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

بتوجيهات �ل�سيخة فاطمة 
من  ال�سابعة  املرحلة  ينفذ  الأحمر  الهالل 
املغرب يف  العيون  اأم��را���س  مكافحة  حملة 

بعد خروجها من مايل.. فرن�سا ت�سع 
قدمها يف دولة اإفريقية جديدة

ال�سارقة يتعادل اإيجابيا مع الهالل 
ال�سعودي يف دوري اأبطال اآ�سيا
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الرفاه  يتما�شى مع منظومة  مبا 
امل��ج��ت��م��ع��ي وج�����ودة احل���ي���اة التي 
حتر�س دولة االإمارات على اإر�شاء 
مقوماتها  وت���ر����ش���ي���خ  دع���ائ���م���ه���ا 
اأكد  املنا�شبة  وب��ه��ذه  مل��واط��ن��ي��ه��ا. 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
م�شاريع  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
االجتماعية  واخل��دم��ات  االإ�شكان 
ت�����اأت�����ي يف ������ش�����دارة االأول������وي������ات 

احلكومية.  )التفا�شيل �س3(

�سمن برنامج �إ�سكان �ملو�طنني ومبنا�سبة عيد �لفطر �ملبارك

حممد بن را�سد يعتمد حزمة اإ�سكانية جديدة 
للمواطنني بدب��ي بقيم�ة 6.3 ملي���ار دره��م 

•• عوا�سم-وكاالت:

زيلين�شكي،  فولودمير  االأوك���راين،  الرئي�س  اق��رتح مكتب 
3 خطوات حلل االأزم��ة االإن�شانية يف مدينة  اأم�س االأح��د، 
على  الرو�شية  القوات  �شيطرت  التي  ال�شاحلية،  ماريوبول 

غالبيتها.
وبح�شب م�شت�شار الرئي�س االأوكراين، ميخايلو بودولياك، 
اإعالن هدنة  التالية:  الرئا�شي اخلطوات  يت�شمن املقرتح 
ان�شاين  وتوفر ممر  ماريوبول،  الف�شح يف  لعيد  حقيقية 
للمدنيني ع��ل��ى ال��ف��ور، واالت���ف���اق ع��ل��ى ج��ول��ة خ��ا���ش��ة من 

املفاو�شات حتى يتم تبادل اجلنود االأ�شرى.
اأمني عو�س،  اأوكرانيا،  ل�شوؤون  املتحدة  االأمم  وكان من�شق 
دع����ا يف وق����ت ���ش��اب��ق االأح�����د اإىل وق����ف ف�����وري ل��ل��ق��ت��ال يف 
املدينة  يف  املحا�شرين  املدنيني  باإجالء  لل�شماح  ماريوبول 

االأوكرانية اليوم. وفيما اأنظار العامل ما زالت م�شلطة نحو 
القوات  اأي��دي  بغالبيتها يف  �شقطت  التي  مدينة ماريوبول 
م�شت�شار  ك�شف  اآزوف�����ش��ت��ال،  م�شنع  با�شتثناء  ال��رو���ش��ي��ة، 
االأحد،  اليوم  اأري�شتوفيت�س  اأوليك�شي  االأوك���راين  الرئي�س 
يف  اآزوف�شتال  م�شنع  اقتحام  حت��اول  الرو�شية  ال��ق��وات  اأن 

ماريوبول بدعم من ق�شف جوي ومدفعي.
فقد كتب اأري�شتوفيت�س على في�شبوك اأن القوات الرو�شية 
حتاول الق�شاء على املدافعني عن اآزوف�شتال واأكرث من األف 

مدين يختبئون يف امل�شنع، وفق ما نقلت وكالة رويرتز.
باإلغاء  اأمر قواته  الرو�شي فالدمير بوتني  الرئي�س  وكان 
خطط اقتحام اأزوف�شتال، وقال اإنه يريد اأن ُي�شدد احل�شار 

حوله بدال من ذلك.
كذلك، اأعطى بوتني االأمر اإىل وزير دفاعه �شرغي �شويغو، 
 2،000 اأك���رث م��ن  اأن  ب��وت��ني يف وق��ت �شابق  اأخ���رب  ال���ذي 

ال�شخم،  امل�شنع  يف  خمتبئني  ي��زال��ون  ال  اأوك���راين  مقاتل 
الذي ي�شم جزءا كبرا حتت االأر�س.

وتق�شفها  م��اري��وب��ول  حتا�شر  الرو�شية  ال��ق��وات  اأن  يذكر 
منذ االأيام االأوىل للعملية الع�شكرية، التي انطلقت يف 24 
فرباير املا�شي، ما اأحلق الدمار باملدينة التي كان يقطنها 

اأكرث من 400 األف �شخ�س.
فقد �شكلت تلك املنطقة هدفا ا�شرتاتيجيا للرو�س، ال�شيما 
ال�شرق  ب��ني  ال��رب��ط  م��ن  �شتمكنهم  عليها  ال�����ش��ي��ط��رة  اأن 
االأوكراين ب�شبه جزيرة القرم جنوب البالد، التي �شمتها 

رو�شيا اإىل اأرا�شيها عام 2014.
فيما ف�شلت م��راراً ال�شيما خالل االأي��ام االأخ��رة، عمليات 
ال��ع��ال��ق��ني خ�شو�شا يف م�شنع  امل��دن��ي��ني  الإج����الء  ج��دي��دة 
اأزوف�شتال، الذي اأ�شحى اآخر القالع اخلارجة عن �شيطرة 

الرو�س يف املدينة املطلة على بحر اآزوف.

اجلي�س اللبناين ينت�سل جثثا ل�سحايا القارب
•• طرابل�س -وكاالت:

لقي ما ال يقل عن �شتة مهاجرين بينهم طفلة حتفهم 
لبنان  �شمال  �شواحل طرابل�س يف  قبالة  ق��ارب  غ��رق  يف 
اجلي�س  ي��زال  ال  االأح���د وحيث  م�شاء  التوتر  ع��ّم  حيث 
خم�شني  نحو  اأنقذ  اأن  بعد  ناجني  على  العثور  يحاول 
النظامية بحرا  الهجرة غر  تزايدت عمليات  ا.  �شخ�شً
اقت�شادية غر م�شبوقة.  اأزم��ة  ال��ذي يعاين  لبنان  من 

لكن غرق قوارب الهجرة نادر احلدوث.
ال��ق��ل��م��ون جنوب  ال�����ش��ب��ت م��ن منطقة  ال���ق���ارب  وغ����ادر 
طرابل�س كربى مدن �شمال لبنان وعلى متنه نحو 60 

مهاجرا مل حتدد جن�شياتهم.
االأحد جثث خم�شة مهاجرين  اللبناين  انت�شل اجلي�س 
عدد  اإج��م��ايل  لرتفع  ال�شبت،  طفلة  جثة  انت�شال  بعد 
القتلى اإىل �شتة بح�شب ح�شيلة موؤقتة اأوردتها الوكالة 
الوطنية لالإعالم. ومت حتى االآن اإنقاذ 48 �شخ�شا وفق 

اأحدث االأرقام الر�شمية.
وقطع حمتّجون الطريق ال�شريع الرابط بني طرابل�س 
وع��ّك��ار ب�����ش��ّي��ارات، فيما ���ش��اد ج��ّو م��ن ال��ت��وت��ر يف اأحياء 
الهواء،  يف  متقّطع  ن��ار  اإط��الق  فيها  �ُشمع  التي  املدينة 
بح�شب الوكالة الوطنية لالإعالم التي اأفادت باأن عددا 

من ال�شبان اأزالوا �شور �شيا�شيني عن اجلدران.

�سفري رو�سيا بوا�سنطن: نحن حما�سرون ونتلقى تهديدات
•• وا�سنطن-وكاالت:

ال�شيما  وال��غ��رب،  رو�شيا  بني  املت�شاعد  التوتر  خ�شم  يف 
الواليات املتحدة على خلفية العملية الع�شكرية الرو�شية 
يف اأوكرانيا، اتهمت مو�شكو وا�شنطن مبحا�شرة ال�شفارة. 
اأن عمل  اأن��ت��ون��وف  اأن��ات��ويل  ال��رو���ش��ي  ال�شفر  اأك���د  فقد 
اإغ����الق ح�شاباتها  ال�����ش��ف��ارة يف وا���ش��ن��ط��ن حم��ا���ش��ر، م��ع 
امل�شرفية، وتلقي املوظفني عددا من التهديدات، بح�شب 
ما اأفادت رويرتز. كما اأ�شاف اأن ال�شفارة حما�شرة ب�شكل 

اأ�شا�شي من قبل موؤ�ش�شات حكومية اأمركية.
ح�شابات  اأغ���ل���ق  اأم���رك���ا(  اأوف  )ب��ن��ك  اأن  اأك����د  ك���ذل���ك، 

القن�شلية يف هيو�شنت، ونيويورك اأي�شاً.
تلقوا  ال�����ش��ف��ارة  امل��وظ��ف��ني يف  اأن  ع��ل��ى  ���ش��دد  ذل����ك،  اإىل 
تهديدات عرب الهاتف، والر�شائل اأي�شا، الفتا اإىل اأنه يف 

مرحلة ما منع اأي�شا اخلروج من ال�شفارة.
ح��ول حجم  املتحدة  وال��والي��ات  رو�شيا  ن��زاع بني  وهناك 
وعمل بعثات كل منهما الدبلوما�شية منذ فرتة طويلة، 
حتى قبل بدء »العملية الع�شكرية اخلا�شة« كما ي�شفها 

الكرملني، يف اأوكرانيا.
اإىل ذلك، تعر�شت ال�شفارات الرو�شية يف اأوروبا ل�شغوط 
العاملني فيها، ما  300 من  اأكرث من  عدة، حيث طرد 

دفع مو�شكو اإىل الرد بطرد دبلوما�شيني اأوروبيني.

مر�سوم رئا�سي جديد يت�سمن تعديالت عدة

الرئي�س التون�سي يح�سم اجلدل حول هيئة النتخابات
•• الفجر - تون�س:

الذي  البلد  تون�س،  ال�شيا�شي يف  االنق�شاَم  باب  تفتح يف  �شفحة جديدة 
يعي�س ازمة اقت�شادية ومالية خانقة. فقد اأغلق الرئي�س التون�شي قي�س 
�شعيد قو�س الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات، باإ�شداره مر�شوماً ين�س 

على اأن رئي�س اجلمهورية هو من يتوىل تعيني اأع�شاء الهيئة.
العليا  الهيئة  ب��اأن  اأب��ري��ل اجل���اري،   6 ق��د ���ش��ّرح، يف  وك��ان قي�س �شعيد 
لكن  �شتجرى الحقاً،  انتخابات  اأي  على  �شت�شرف  لالنتخابات  امل�شتقلة 

»لي�س برتكيبتها احلالية«.                              )التفا�شيل �س10(

تتعهد  ال�سمالية  ك��وري��ا 
رو�سيا مع  العالقات  بتو�سيع 

•• �سيوؤول-وكاالت:

مبوا�شلة  ال�شمالية  كوريا  تعهدت 
ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر ال����ع����الق����ات مع 
الثالثة  ال���ذك���رى  ع�����ش��ي��ة  رو����ش���ي���ا، 
ب���ني الزعيم  ال��ت��ي ج��م��ع��ت  ل��ل��ق��م��ة 
الرو�شي  والرئي�س  اأون  جونغ  كيم 
ف�����الدمي�����ر ب�����وت�����ني، ب���ح�������ش���ب ما 
ملوقع  ووفقاً  اإع��الم.  و�شائل  ذكرته 
رو�شيا اأم�س، قالت وزارة اخلارجية 
الكورية ال�شمالية يف بيان ن�شر على 
االأحد:  اأم�����س  الر�شمية  �شفحتها 
اليوم، توا�شل العالقات بني كوريا 
ال�شمالية ورو�شيا، حتى يف مواجهة 
حتديات و�شغوط الواليات املتحدة 
تطورها  ل���ه���ا،  ال��ت��اب��ع��ة  وال����ق����وات 
وتعمقها، وت�شهم يف �شمان ال�شالم 
النظام  واإقامة  املنطقة  يف  واالأم��ن 
اال�شتقالل  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  ال�����دويل 
اإن��ه موقف  البيان  وال��ع��دل. وت��اب��ع 
وجارتنا  �شديقتنا  رو���ش��ي��ا،  ث��اب��ت 

القريبة.
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خالل لقاء �أخوي بالقاهرة  

حممد بن زايد والرئي�س امل�سري وملك الأردن يبحثون العالقات الأخوية والتعاون العربي والق�سايا امل�سرتكة
�لقادة يوؤكدون حاجة �ملنطقة �إىل �ل�سالم و�ال�ستقر�ر و�لتعاون �مل�سرتك من �أجل تفعيل م�سار�ت �ل�سالم و�لتنمية 

�شفرة  الكعبي  خليفة  مرمي  �شعادة  و  للمحا�شبة  اأبوظبي  جهاز  رئي�س 
الدولة لدى جمهورية م�شر العربية.

و كان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة قد و�شل اإىل القاهرة اأم�س يف زيارة 
عبدالفتاح  فخامة  وكان  ال�شقيقة.  العربية  م�شر  جمهورية  اإىل  اأخوية 
ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر العربية يف مقدمة م�شتقبلي �شموه لدى 
و�شوله والوفد املرافق اإىل مطار القاهرة الدويل بجانب عدد من الوزراء 
ا�شرتاحة  خالل   - امل�شري  الرئي�س  ورحب  امل�شريني.  امل�شوؤولني  وكبار 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  املطار - ب�شاحب  ال��زوار يف  ق�شرة يف قاعة كبار 
تعرب  التي  الودية  االأحاديث  وتبادال  املرافق،  والوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عن عمق العالقات االأخوية التي جتمع البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني. 
يرافق �شموه خالل الزيارة وفد ي�شم كال من .. �شمو ال�شيخ من�شور بن 
الرئا�شة و�شمو  ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
بن  ال�شيخ حممد  نهيان ومعايل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
�شوؤون  وزارة  يف  اخلا�شة  ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�شناعة  ب��ن  ال��دك��ت��ور �شلطان  ال��رئ��ا���ش��ة وم��ع��ايل 
والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س امل�شت�شار 
الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل حميد عبيد خليفة 
اأبوظبي للمحا�شبة و�شعادة مرمي خليفة الكعبي  اأبو�شب�س رئي�س جهاز 

�شفرة الدولة لدى جمهورية م�شر العربية.

•• القاهرة-وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وفخامة عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�س 
اهلل  عبد  امللك  اجل��الل��ة  �شاحب  و  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
يف  اأم�س  ال�شقيقة  الها�شمية  االأردنية  اململكة  عاهل  احل�شني  بن  الثاين 
القاهرة .. العالقات االأخوية وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�شرتك 

و�شبل تنميتها وتعزيزها ملا فيه م�شلحة بلدانهم و�شعوبها ال�شقيقة.
وهناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان و فخامة الرئي�س 
عبدالفتاح ال�شي�شي يف بداية اللقاء .. جاللة امللك عبداهلل الثاين بنجاح 
ال�شحة  دوام  له  متمنيني  م��وؤخ��را  له  اأج��ري��ت  التي  اجلراحية  العملية 
االأخوية  للم�شاعر  وتقديره  �شكره  اأع��رب جاللته عن  فيما   .. والعافية 
الطيبة التي اأبداها �شموه وفخامة الرئي�س امل�شري متمنيا لهما ال�شحة 

وال�شعادة.
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بح�شور   - القادة  وتبادل 
�شهر  مبنا�شبة  التهاين   - الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رم�شان املبارك.. داعني اهلل عز وجل اأن يعم اخلر واال�شتقرار وال�شالم 

االأمتني العربية واالإ�شالمية و�شعوب العامل اأجمع.
تناول اللقاء تعزيز العمل العربي امل�شرتك واأهمية التن�شيق املتبادل يف 
اأمنها  وتهدد  العربية  املنطقة  ت�شهدها  التي  واالأزم���ات  التحديات  ظل 

وا�شتقرارها.  وتطرق القادة اإىل التطورات التي ت�شهدها مدينة القد�س 
ممار�شات  اأي  وقف  �شرورة  على  م�شددين  امل��ب��ارك..  االأق�شى  امل�شجد  و 
تنتهك حرمة امل�شجد االأق�شى وتغير الو�شع الراهن اإ�شافة اإىل جتنب 

الت�شعيد وتهدئة االأو�شاع.
امل�شرتك  والتعاون  واال�شتقرار  ال�شالم  اإىل  املنطقة  حاجة  القادة  واأك��د 
خمتلف  على  عجلتها  ودف��ع  والتنمية  ال�شالم  م�شارات  تفعيل  اأج��ل  من 

االأ�شعدة مبا يحقق تطلعات �شعوب املنطقة يف التقدم واالزدهار.
اآخر  و  الق�شايا  م��ن  ع���ددا  االأخ����وي  لقائهم  خ��الل  ال��ق��ادة  وا�شتعر�س 
خا�شة  ب�شاأنها  النظر  وجهات  وتبادلوا  والدولية  االإقليمية  التطورات 
احلرب يف اأوكرانيا وتداعياتها على امل�شتويات االإن�شانية و االقت�شادية .. 
داعني جميع االأطراف املعنية اإىل بذل اأق�شى اجلهود لت�شوية النزاع عرب 
با�شتعادة  الكفيلة  واملفاو�شات  احل��وار  خالل  ومن  الدبلوما�شية  تغليب 
الو�شع  تفاقم  اإزاء  قلقهم  ع��ن  وع���ربوا  املنطقة  يف  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ن 
اإىل  االإن�شاين امل�شاحب لالأزمة و �شرورة معاجلته من خالل الو�شول 

حل �شيا�شي عاجل.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن ا�شتمرار الت�شاور 
الرا�شخ  واإميانها  االإم��ارات  ياأتي يف �شلب توجه دولة  العربي  والتن�شيق 
واالزده���ار  اال�شتقرار  و  االأم���ن  م�شائل  يف  امل�شرتك  العربي  العمل  ب��اأن 
اإىل  بها  املحيطة  التحديات  مواجهة  يف  املنطقة  لنجاح  االأ�شا�س  ميثل 
جانب البناء على الفر�س املتاحة .. م�شددا �شموه على اأن دولة االإمارات 

املنطقة  دول  خر  فيه  ملا  العربي  التعاون  لتعزيز  جهودها  يف  م�شتمرة 
و�شعوبها.

من جانبه رحب الرئي�س امل�شري ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
 .. الثاين �شيفني عزيزين على بالده  امللك عبداهلل  اآل نهيان و جاللة 
البلدان  جتمع  التي  والتاريخية  الوثيقة  للعالقات  تقديره  عن  معربا 
الثالثة على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي .. واأكد تطلع م�شر اإىل تعزيز 
اآفاق  نحو  معا  االنطالق  و  االأردن  و  االإم���ارات  دول��ة  مع  البناء  التعاون 
وا�شعة من ال�شراكة االإ�شرتاتيجية التي توؤ�ش�س لعالقات ممتدة وحتقق 
امل�شالح امل�شرتكة وت�شب يف �شالح تعزيز العمل العربي امل�شرتك خا�شة 
االأزمات  ع��ن  ف�شال  املنطقة  ت�شهدها  التي  الكبرة  التحديات  ظ��ل  يف 
والدولية  االإقليمية  التطورات  عن  الناجمة  واالجتماعية  االقت�شادية 

املتعددة.
وقد اأقام فخامة الرئي�س امل�شري ماأدبة اإفطار ح�شرها �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان و جاللة امللك عبداهلل الثاين.
ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو   .. املاأدبة  و ح�شر 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان و معايل ال�شيخ حممد بن حمد بن 
الرئا�شة و  ال�شوؤون اخلا�شة يف وزارة �شوؤون  اآل نهيان م�شت�شار  طحنون 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل 
املتقدمة و معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س امل�شت�شار الدبلوما�شي 
اأبو�شب�س  خليفة  عبيد  حميد  معايل  و  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 

ا�ستعر�سوا عددا من الق�سايا واآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر ب�ساأنها خا�سة احلرب يف اأوكرانيا 
وتداعياتها.. داعني جميع الأطراف املعنية اإىل بذل اأق�سى اجلهود لت�سوية النزاع عرب تغليب الدبلوما�سية ومن خالل احلوار
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�سمن برنامج �إ�سكان �ملو�طنني ومبنا�سبة عيد �لفطر �ملبارك

حممد بن را�سد يعتمد حزمة اإ�سكانية جديدة للمواطنني بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم 

بتوجيهات رئي�س الدولة .. بدء اإنتاج م�سنع باجنغور للتمور بباك�ستان

وا����ش���ت���ع���ر����س ال���غ���ف���ل���ي م���راح���ل 
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا امل�������ش���روع واإجن������ازه 
املعتمدة  الزمنية  للخطة  طبقا 
م�شاحة  ع��ل��ى  ب���ن���اوؤه  مت  وال�����ذي 
مربعة  اأم���ت���ار  و710  اآالف   5
ووفق اأف�شل املوا�شفات واملعاير 
وتعبئة  ملعاجلة  املعتمدة  الدولية 
املعاير  ح�شب  التمور  وتخزين 
خط   15 وي�����ح�����وي  ال�����دول�����ي�����ة 
اأطنان   4 اإن��ت��اج��ي��ة  ب�شعة  اإن��ت��اج، 
 32 اإنتاجها  ليتجاوز  ال�شاعة  يف 
ت�شع  وث��الج��ة  يومي����ا،  ط��ن  األ��ف 
لتخزين 1500 طن من التمور 
بغرف  ..  ومت جتهيزه  اجل��اه��زة 
اآالت  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ت��ب��خ��ر، 

ب������������������ال������������������رثوة 
ودعم  ال��زراع��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة االأم�����ن 
بهدف  ال��غ��ذائ��ي، 
التنمية  حتقيق 
االق����ت���������ش����ادي����ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة 
بزيادة  امل��ق��رتن��ة 
بجودة  االإن����ت����اج 
وم�شاعدة  عالية 
امل����������������زارع����������������ني 
امل���������ح���������ل���������ي���������ني 
ع�����ل�����ى ت�������ش���وي���ق 
خارجية  اأ�شواق  وفتح  منتجاتهم 

لت�شديرها.

جمهورية  يف 
ب������اك�������������ش������ت������ان 
االإ������ش�����الم�����ي�����ة 
ال�������ت�������ي حت���ت���ل 
امل������������رت������������ب������������ة 
ال�������������ش������اد�������ش������ة 
انتاج  يف  ع��امل��ي��ا 
بطاقة  ال��ت��م��ور 
تبلغ  اإن��ت��اج��ي��ة 
556 األف طن 
ميثل  و  �شنويا 
اإن�������������ش������اء ه�����ذا 
بداية  امل�����ش��ن��ع 

ل��ت��ط��وي��ر املنتج  م��رح��ل��ة ح��دي��ث��ة 
االهتمام  وزي�������ادة  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 

باالإ�شافة  وال����دق����ة،  واالت����ق����ان 
الكرمية  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل 
مبراعاة تطبيق مبداأ اال�شتدامة 
واعتماد  اخ��ت��ي��ار  يف  وال�شمولية 
امل�شاريع لتحقيق املنفعة الدائمة 
وال�شاملة للم�شتفيدين منها من 
لالرتقاء  املجتمع،  ف��ئ��ات  جميع 
بالتنمية االجتماعية والتعليمية 
وال���������ش����ح����ي����ة واالق����ت���������ش����ادي����ة، 
اال�شتثمار  زي����ادة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
ال����زراع����ي واالق���ت�������ش���ادي، ورف���ع 
الفقرة  لالأ�شر  الدخل  م�شتوى 

واملحتاجة بتلك املناطق.
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 
التمور  الإن��ت��اج  ب��اجن��غ��ور  م�شنع 

التغليف والتعليب، وجهاز تنقية 
بالغ�شيل بنظام  امل�شتخدمة  املياه 

الطاقة ال�شم�شية.
تاأهيل  اأنه مت  اإىل  الغفلي  اأ�شار  و 
امل�شنع،  داخ����ل  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
الب�شرية، من  املوارد  ورفع كفاءة 
تدريبية  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����الل 
الت�شنيع  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ع���ل���ى 
ال�شليمة  ال�شحية  وامل��م��ار���ش��ات 
ليكت�شب  وال��ت��ط��ه��ر  وال��ن��ظ��اف��ة، 
ال���ع���م���ال اخل������ربة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اال�شرتاطات  وحتقيق  االأغ��ذي��ة، 
منتج  على  للح�شول  ال�شحية، 
بالذكر  ج���دي���ر  و����ش���ح���ي.  اآم�����ن 
للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  اأن 
دعم  ب������دور مم���ي���ز يف  ي�����ش��ط��ل��ع 
التي  التنموية  امل�شاريع  ومتويل 
امل�شروع  ق��ب��ل  م��ن  تنفيذها  ي��ت��م 

االإماراتي مل�شاعدة باك�شتان.
باجنغور  م�شنع  م�شروع  ميثل  و 
التي  امل�شاريع  اأحد  التمور  الإنتاج 
ومنذ  بتمويلها،  املوؤ�ش�شة  ت�شاهم 
عام 2013 بلغ جمموع التمويل 
ال�����ش��ن��دوق لتنفيذ  ال���ذي ق��دم��ه 
بجمهورية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��اري��ع 
 220 مبلغ  االإ�شالمية  باك�شتان 

مليون دوالر اأمريكي.
وع������رب ع������دد م����ن امل������زارع������ني يف 
امل�شروع  م��ن  امل�شتفيدة  امل��ن��اط��ق 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة  امل�شلحة، 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
وبرامج  جلهود  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
االإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ت���ق���دمي 
وتنفيذ امل�شاريع التنموية لل�شعب 
املجاالت،  الباك�شتاين يف خمتلف 
دولة  ا�شرتاتيجية  من  انطالقا 
االإمارات العربية املتحدة الرائدة 
والتي  االإن�شاين  العمل  يف جمال 
جت�����ش��د ق��ي��م��ا ع��ل��ي��ا ت��رت��ك��ز على 
���ش��ام��ي��ة لن�شر  واأه������داف  م���ب���ادئ 
والتنمية  وال�������ش���الم  ال��ت�����ش��ام��ح 

واخلر بني �شعوب العامل.
و اأ�شار اإىل اأن املتابعة والتوجيهات 
الكرمية من �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
الرئا�شة، بتعزيز التعاون وتفعيل 
االإن�شانية  ال�������ش���راك���ات  ب���رام���ج 
الدول  حكومات  م��ع  والت�شامن 
واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  امل�شتهدفة 
الدور  و  االأث��ر  لها  ك��ان  الدولية، 
امل�شاريع  تنفيذ  جن��اح  يف  الكبر 
امل�شاعدات  وت���ق���دمي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
مب�شتوى  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اإجن���������از ع������ال ي���ت���م���ي���ز ب����اجل����ودة 

وه���ي ب��اجن��غ��ور، ت���رب���ت، خ����اران، 
غوادر، خ�شدار، �شاغي، بوالن عن 
باإن�شاء م�شنع  و�شعاتهم  فخرهم 
ب���اجن���غ���ور الإن����ت����اج ال���ت���م���ور وفق 
الفنية ما  املعاير واجلودة  اأعلى 
منتجاتهم  ت�شويق  يف  ي�شاعدهم 
نوعية  نقلة  وي�شكل  التمور  م��ن 
االهتمام  م�����ش��ت��وى  يف  وا����ش���ع���ة 
بزراعة النخيل واملحافظة عليها، 
دعم  يف  م�شاهمته  اإىل  باالإ�شافة 
واالقت�شادية  التجارية  احلركة 
وعموم  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���زراع���ي���ة 

مناطق واأقاليم باك�شتان.
�شكرهم  ع��ن  امل���زارع���ون  واأع�����رب 
وتقديرهم ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و���ش��م��و 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
لعظيم مواقفهم االإن�شانية معهم 
يف اأح���ل���ك ال����ظ����روف واالأزم�������ات 
وامل�شاندة  ال���دع���م  ع���رب  وامل���ح���ن 
وامل�شاعدات االإن�شانية وملا قدموه 
وم�شاهمات  م���ب���ادرات  م���ن  ل��ه��م 

تنموية ح�شارية.

•• باجنغور - باك�ستان -وام:

الكرمية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�شاحب  ودع����م  اهلل”،  “حفظه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء 
الذي  املتوا�شل  الدعم  اإط��ار  ويف 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  تنتهجه 
جلمهورية  و�شعبا  قيادة  املتحدة 
بتنفيذ  االإ����ش���الم���ي���ة  ب��اك�����ش��ت��ان 
االإن�شانية  امل�������ش���اري���ع  م���ن  ع����دد 
اإدارة  اأعلنت   .. فيها  والتنموية 
مل�شاعدة  االإم������ارات������ي  امل�������ش���روع 
باك�شتان عن بدء االإنتاج التجاري 
التمور يف  الإنتاج  مل�شنع باجنغور 
االإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
مبنطقة  اإن�����������ش�����اوؤه  مت  وال��������ذي 
بلو�ش�شتان  ب���اإق���ل���ي���م  ب���اجن���غ���ور 
م����ن ق���ب���ل امل�������ش���روع االإم�����ارات�����ي 
من  وبتمويل  باك�شتان  مل�شاعدة 
للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  قبل 
وبتكلفة بلغت 6 ماليني و357 

اآلف دوالر اأمريكي.
خليفة  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة  ق����ال  و 
االإماراتي  امل�شروع  مدير  الغفلي 
االإنتاج  بدء  اإن  باك�شتان  مل�شاعدة 
وال��ت��وزي��ع ال��ت��ج��اري م��ن م�شنع 
باجنغور الإنتاج التمور يف االأ�شواق 
حلول  مع  يتزامن  الباك�شتانية، 
امل���ب���ارك وحاجة  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
لتمور  املا�شة  الباك�شتانية  االأ�شر 
غذائي  ك�شنف  عالية  ج��ودة  ذات 

رئي�شي على موائد االإفطار.
ال��غ��ف��ل��ي بهذه  ع���ب���داهلل  اأ����ش���اد  و 
املنا�شبة مببادرات �شاحب ال�شمو 
ودعم  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

دعمًا للحملة �الإن�سانية �لتي توفر �لدعم �لغذ�ئي من �الإمار�ت �إىل �ملحتاجني يف 50 دولة

»اأدنوك« تقدم 3 ماليني درهم ملبادرة املليار وجبة
وجبات ُتقدم ب�شيغة مواد غذائية اأ�شا�شية وطرود 
االأطفال  م��ن  ال�شعيفة  ال��ف��ئ��ات  ت�شبع  متوينية 
االأزمات  من  واملت�شررين  والنازحني  والالجئني 

والكوارث يف 50 دولة.
تلقي  وجبة”  “املليار  م������ب������ادرة  وت�����وا������ش�����ل 
ال����ت����ربع����ات ع�����رب اأرب���������ع ق�����ن�����وات م���ع���ت���م���دة هي 
والتحويل   www.1billionmeals.ae االإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع 
املعتمد:  احل�شاب  رق��م  على  وجبة”  “املليار  م��ب��ادرة  حل�شاب  امل�شريف 
الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك  يف   AE300260001015333439802
بدرهم  بالتربع  الرغبة  ال�شهري حال  واال�شرتاك  االإماراتي،  بالدرهم 
اأو  “وجبة”  بكلمة  ن�شية  ر�شالة  اإر���ش��ال  ع��رب  للمبادرة  يومياً  واح���د 
الرقم  اأو على  “دو”  �شبكة  مل�شتخدمي   1020 الرقم  »Meal« على 
مركز  مع  بالتوا�شل  والتربع  “ات�شاالت”،  �شبكة  مل�شتخدمي   1110

ات�شال مبادرة “مليار وجبة” على الرقم 8009999.

من االأطفال والالجئني والنازحني واملت�شررين من الكوارث الطبيعية 
واالأزمات.

وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر، وزي����ر ال�شناعة 
الأدنوك  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
وجبة”  “املليار  مبادرة  بدعم  “اأدنوك”  تفتخر  �شركاتها:  وجمموعة 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
حيث  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
االإن�شانية  االأخ���وة  املتمثلة يف  االإم���ارات  امل��ب��ادرة قيم دول��ة  جت�شد ه��ذه 

•• دبي-وام:

“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �شركة  اأعلنت 
“املليار  3 ماليني درهم دعماً حلملة  عن تقدمي 
الدعم  ت��ق��دم  وال��ت��ي  املنطقة  يف  االأك����رب  وجبة” 
حول  دول��ة   50 يف  واملحتاجني  للفقراء  الغذائي 

العامل. ومتثل م�شاهمة اأدنوك التي تعادل ثالثة ماليني وجبة، اإ�شافة 
للحد  واملنظمات،  االأف��راد  من  العديد  قدمها  التي  للم�شاهمات  مهمة 
من اأزمة اجلوع و�شوء التغذية وانعدام االأمن الغذائي الذي يهدد حياة 
800 مليون اإن�شان وي�شلب حياة 25 األف اإن�شان يومياً ويوؤثر �شلباً على 

م�شارات التنمية يف العديد من املجتمعات حول العامل.
داعماً  “اأدنوك”  ك�شركة  االإماراتية  املوؤ�ش�شات  كربى  تربعات  وت�شكل 
يف  االإن�شانية  اأهدافها  لتحقيقها  وم�شّرعاً  االإن�شانية  للمبادرة  اأ�شا�شياً 
ال�شعيفة  الفئات  من  وخا�شة  للمحتاجني،  غذائي  اأم��ان  �شبكة  توفر 

والعطاء وتر�شيخ مبادئ ونهج اخلر واالإح�شان والتعاطف، وهي كذلك 
�شهادة على التزامنا الرا�شخ مب�شوؤولياتنا االإن�شانية واالجتماعية ومد 

يد العون اإىل املحتاجني.
واأ�شاف: بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة، وقيم العطاء التي ر�شخها 
يف قلوب  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
وعقول اأبناء االإمارات، توا�شل الدولة قيادة املبادرات االإن�شانية ال�شخية 

واملوؤثرة التي تعود بالفائدة على العديد من املجتمعات حول العامل.
وي�شهم التربع الذي قدمته “اأدنوك” يف تاأمني املكونات الالزمة الإعداد 

حممد بن را�سد:  

- ملف �الإ�سكان �أولوية.. وتوفري �حلياة �لكرمية حق لكل مو�طن ومو�طنة .. وهدفنا روؤية جديدة متكاملة مللف �الإ�سكان.
- كل عام وبالدنا بخري ..وكل عام و�سعبنا بخري.. وكل عام وحياتنا �أف�سل و�أ�سعد و�أجمل.

- حممد بن ر��سد: وجهنا �ليوم بتخ�سي�ض 4610 �أر��ض وم�ساكن بتكلفة 6.3 مليار درهم �سمن م�سروع �إ�سكان �ملو�طنني بدبي.. 
ملف نتابعه ب�سكل مبا�سر الأهميته لنا.. و�سنو��سل تطويره ملو�كبة متطلبات و�حتياجات كل �أ�سرة يف �الإمارة.

- �حلياة �لكرمية الأبناء �الإمار�ت هي �لهدف �الأ�سمى �لذي تت�سافر جهود جميع �جلهات و�لهيئات �حلكومية من �أجله... 
نحر�ض على توفري �لدعم �الجتماعي �لكامل �لذي ي�سمن �حلياة �لكرمية للمو�طنني والأ�سرهم.

واحلياة  للعمل  االأف�شل  املدينة 
�شموه  اع��ت��م��د  ك��م��ا  ال����ع����امل،  يف 
اإ�شكانية تاريخية بقيمة  ميزانية 
عاما  للع�شرين  دره��م  مليار   65
القادمة للمواطنني يف اإمارة دبي، 
ووجه مب�شاعفة عدد امل�شتفيدين 
من برنامج االإ�شكان يف دبي اأربعة 
االأرا�شي  وم�����ش��اع��ف��ة  اأ����ش���ع���اف، 
يف  املواطنني  الإ�شكان  املخ�ش�شة 
و�شبعمائة  مليار  اإىل  لت�شل  دبي 
م��ل��ي��ون ق����دم م��رب��ع ت��ك��ف��ي ل�شد 
للع�شرين  امل��واط��ن��ني  احتياجات 

عاًما القادمة.

تعزيز  على  �شموه  ح��ر���س  اإط���ار 
للمواطنني  االأ���ش��ري  اال�شتقرار 
وت���وف���ر احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لهم، 
احلياة  ج������ودة  م�����ش��ت��وى  ورف������ع 
وحتقيق ال�شعادة لهم، مبا يت�شق 
املجتمعي  ال���رف���اه  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع 
واالأمن االجتماعي التي حتر�س 
دولة االإمارات على اإر�شاء دعائمها 
ملواطنيها،  م��ق��وم��ات��ه��ا  وت��ر���ش��ي��خ 
املكثفة  اجلهود  مع  يتوافق  ومب��ا 
تطوير  ال���ش��ت��ك��م��ال  واحل���ث���ي���ث���ة 
التنموية  اال�شرتاتيجية  وتنفيذ 
واحل�شرية الإمارة دبي كي تكون 

املبذولة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ود 
م��ن اأج���ل االرت���ق���اء ب��ج��ودة حياة 
اال�شتقرار  وت��ع��زي��ز  امل���واط���ن���ني، 
االج��ت��م��اع��ي ل��ه��م والأ���ش��ره��م من 
املالئم،  ال�����ش��ك��ن  ت���وف���ر  خ����الل 
الرف���اه  منظومة  م��ع  يت�شق  مب��ا 
االجتماعي  واالأم�����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي 
االإم������ارات  دول���ة  حت��ر���س  ال��ت��ي 
وتر�شيخ  دع��ائ��م��ه��ا  اإر����ش���اء  ع��ل��ى 
مقوماتها ملواطنيها، ومبا يتوافق 
تطوير  ا����ش���ت���ك���م���ال  ج����ه����ود  م����ع 
التنموية  اال�شرتاتيجية  وتنفيذ 
واحل�شرية الإمارة دبي كي تكون 
املدينة االأف�شل للعمل واحلياة يف 

العامل.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
اآل م��ك��ت��وم، قد  حممد ب��ن را���ش��د 
وجه برفع قيمة القر�س ال�شكني 
لت�شل اإىل مليون درهم من دون 
فوائد للفئات امل�شتحقة، وذلك يف 

حيث  منوذجية،  اجتماعية  بيئة 
ي��ت�����ش��م��ن ت��خ�����ش��ي�����س ن���ح���و 5 
ماليني قدم مربع من احلدائق 
واملناطق  اخل�����ش��راء  وامل�����ش��اح��ات 
واخلدمات  وامل��راف��ق  الرتفيهية، 

املتنوعة.
وي����وف����ر امل���������ش����روع ال���ع���دي���د من 
اخل����دم����ات وامل����راف����ق اجل���دي���دة، 
املحال  م��ن  ع���دداً  يت�شمن  حيث 
ريا�شياً،  ون�����ادي�����اً  ال����ت����ج����اري����ة، 
خم�ش�شة  وم�������ش���ارات  ومم�����ش��ى 
وغرها  ال��ه��وائ��ي��ة،  ل���ل���دراج���ات 
التي تعزز اال�شتمتاع  املرافق  من 

بتجربة �شكنية متميزة.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه  وي���ع���زز 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
 3500 ب��ت��خ�����ش��ي�����س  م���ك���ت���وم 
نهد  اأم  اأر���س يف منطقتي  قطعة 
ال��راب��ع��ة وال��ع��وي��ر اإجن����از خطط 
اإ���ش��ك��ان امل��واط��ن��ني يف اإم���ارة دبي، 

بخر ..وكل عام و�شعبنا بخر.. 
واأ�شعد  اأف�شل  وحياتنا  ع��ام  وك��ل 

واأجمل«.
احلزمة  ت��ت�����ش��م��ن  وت���ف�������ش���ي���اًل، 
احل��ال��ي��ة م���ن امل�����ش��اري��ع 4610 
اإن�شاء  م��ن��ه��ا  وم�������ش���اك���ن،  اأر�������س 
منطقة  يف  م�������ش���اك���ن   1110
وتخ�شي�س  ال��ث��ان��ي��ة،  اخل��وان��ي��ج 
3500 قطعة اأر�س يف منطقتي 

اأم نهد الرابعة والعوير.
ال�شكني  امل���������ش����روع  وي���ت�������ش���م���ن 
عدة  الثانية،  اخلوانيج  مبنطقة 
ال�شكنية،  ل���ل���وح���دات  خ����ي����ارات 
وتاون  م��زدوج��ة،  وفلل  فلل،  م��ن 
ه������او�������س ت����ل����ب����ي االح����ت����ي����اج����ات 
املواطنني،  الأ����ش���ر  املختلف����������ة 
وتوف������ر له��������م جتربة معي�ش�������ية 
م�����ش��ت��دام��ة، ���ش��م��ن من����وذج رائد 
احلي��������اة،  ج��������������������ودة  م���ن  ي���ع���زز 
وي���وؤم���ن اال���ش��ت��ق��رار االأ����ش���ري يف 

اإ���ش��ك��ان امل��واط��ن��ني ب��دب��ي.. ملف 
الأهميته  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ن��ت��اب��ع��ه 
لنا .. و�شنوا�شل تطويره ملواكبة 
متطلبات واحتياجات كل اأ�شرة يف 

االإمارة«.
احل����ي����اة  اأن   “ �����ش����م����وه  واأك�����������د 
ال��ك��رمي��ة الأب���ن���اء االإم��������ارات هي 
ال���ذي تت�شافر  االأ���ش��م��ى  ال��ه��دف 
والهيئات  اجل��ه��ات  جميع  ج��ه��ود 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن اأج���ل���ه.. نحر�س 
االجتماعي  ال��دع��م  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
احلياة  ي�����ش��م��ن  ال�����ذي  ال���ك���ام���ل 

الكرمية للمواطنني والأ�شرهم«.
االإ�شكان  م��ل��ف   “ ���ش��م��وه  وق�����ال 

اأولوية..
 وت���وف���ر احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة حق 
..وهدفنا  ومواطنة  مواطن  لكل 
مللف  متكامل�ة  جدي������دة  روؤي����ة 

االإ�شكان«.
واأ�شاف �شموه “ كل عام وبالدنا 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
�شموه  حر�س  اجلديدة  للحزمة 
ع��ل��ى ت��وف��ر ك��اف��ة ���ش��ب��ل الدعم 
اال�شتقرار  وت��ع��زي��ز  للمواطنني 
االأ����ش���ري واحل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لهم 
مبا يتما�شى مع منظومة الرفاه 
امل��ج��ت��م��ع��ي وج�����ودة احل���ي���اة التي 
حتر�س دولة االإمارات على اإر�شاء 
مقوماتها  وت��ر���ش��ي��خ  دع��ائ��م��ه��ا 

ملواطنيها.
وبهذه املنا�شبة اأكد �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واخلدمات  االإ�شكان  م�شاريع  اأن 
�شدارة  يف  ت���اأت���ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لتوفر  احل��ك��وم��ي��ة  االأول����وي����ات 
واالأ�شرة  ال��ف��رد  احتياجات  كافة 
���ش��م��وه: وجهنا  امل��واط��ن��ة، وق����ال 
اليوم بتخ�شي�س 4610 م�شاكن 
 6.3 �شكنية بتكلفة  اأر�س  وقطع 
م�شروع  ����ش���م���ن  دره�������م  م���ل���ي���ار 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ، 
ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، حزمة 
للمواطنني  ج���دي���دة  اإ���ش��ك��ان��ي��ة 
قدرها  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  ب��دب��ي 
6.3 مليار درهم، وت�شم م�شاكن 
مواطنني،   4610 ل����  واأرا��������س 
ح��ل��ول عيد  م��ع  بالتزامن  وذل���ك 
امل��ب��ارك و���ش��م��ن برنامج  ال��ف��ط��ر 
الهادف  دبي  يف  املواطنني  اإ�شكان 
املكثفة  اجل���ه���ود  م��وا���ش��ل��ة  اإىل 
التنموية  اال�شرتاتيجية  لتنفيذ 
واحل�����ش��ري��ة الإم����ارة دب���ي لتكون 
واحلياة  للعمل  االأف�شل  املدينة 

يف العامل.
ال�شمو  �شاحب  اع��ت��م��اد  ويعك�س 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

اأ����ش���اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
بجهود  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي، 
النعيمي  را�����ش����د  ب����ن  ح��م��ي��د  م���رك���ز 
خل��دم��ة ال��ق��راآن ال��ك��رمي وم��ا تقدمه 
دول����ة االم������ارات م���ن رع���اي���ة وخدمة 
امل�شاريع  ع��رب  وج���ل،  ع��ز  اهلل،  ل��ك��ت��اب 
القراآنية املتنوعة، املنت�شرة يف خمتلف 

اإمارات الدولة.
واأكد �شموه اأن االإمارات دولة حتر�س 
وت�شجع  واإ����ش���الم���ه���ا  ه��وي��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
اأب��ن��اءه��ا على م��ب��ادئ ال��دي��ن احلنيف، 
املعتدل  الو�شطية  منهج  خ���الل  م��ن 
اإىل  م�شراً  احلنيف،  الدين  و�شماحة 
دور جائزة عجمان للقراآن الكرمي يف 
االهتمام  يف  ل��ع��ام  ل��ه��ذا   15 دورت��ه��ا 
ب��اأب��ن��اء ال��وط��ن يف جم��ال حفظ كتاب 
اهلل، وامل�شتويات املتميزة واالأداء البارع 
الذي قدمه امل�شاركون يف اجلائزة هذا 
العام حتى اأ�شبحت االإمارات منوذجاً 
واالعتدال،  الو�شطية  يف  ب��ه  يحتذى 
لالإ�شالم  و���ش��رح��اً  اإع���ج���اب،  وم��رك��ز 
ال�شمح املعتدل الذي تربينا على قيمه 

ومفاهيمه ونفخر به.

اخلتامي  احل���ف���ل  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ل��ل��دورة اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة م��ن جائزة 
�شهده  ال��ذي  الكرمي  للقراآن  عجمان 

�شموه.
وبداأت فقرات احلفل بعزف املو�شيقى 
ب��ال�����ش��الم ال���وط���ن���ي، ث���م ق�����راءة اآي����ات 
ال����ذك����ر احل���ك���ي���م تالها  ع���ط���رة م����ن 
ال����ق����ارئ حم���م���د ع����ب����داهلل احل���م���ادي 
األ���ق���ى ���ش��ع��ادة ط����ارق عبداهلل  ب��ع��ده��ا 
حميد  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  العو�شي 

ب��ن را���ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ري���ة، كلمة 
عجمان  عهد  ويل  ب�شمو  فيها  رح��ب 
راعي احلفل، وباحل�شور ..وقال: "اإن 
الليلة  اأن جمعنا  من ف�شل اهلل علينا 
لتكرمي اأهل القراآن، وهذا من توفيق 
اهلل عز وجل، حيث يوفق من �شاء من 
عباده للعناية بالقراآن الكرمي وخدمة 

علومه وتكرمي حفظته".
"املركز  اأن  ال��ع��و���ش��ي  ط���ارق  واأو����ش���ح 
يكمل يف هذه االأيام ع�شرة اأعوام منذ 

انطالقته، وقد عقد العزم على حتقيق 
عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
الطموحة، باأن يكون مركز حميد بن 
را�شد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي 
م���ن���ارة ع��امل��ي��ة خل���دم���ة ال����ق����راآن، من 
وجودة  ومتيزها  امل�شاريع  تنوع  حيث 
حممد  ح�����ش��ني  واأك�������د  تطبيقها". 
احلمادي املدير التنفيذي ملركز حميد 
القراآن  ال��ن��ع��ي��م��ي خل��دم��ة  را���ش��د  ب��ن 
الكرمي اأن رعاية �شاحب ال�شمو حاكم 

ومتابعة  وح�شور  للجائزه،  عجمان 
النعيمي  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو 
تكرمي  اأك��رب  مّثال  اخل��ت��ام��ي،  للحفل 
اجلائزة،  يف  وامل�شاركني  للمت�شابقني 
ما ي�شّكل حافزاً كبراً للجان املنظمة 

للجائزة.
جائزة  دور  اىل  امل��رك��ز  م��دي��ر  واأ����ش���ار 
وانت�شارها  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ع��ج��م��ان 
تناف�س  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
 40 م����ن  م��ت�����ش��اب��ق��ا   1730 ف��ي��ه��ا 

جن�شية خمتلفة يف 4 م�شابقات ت�شم 
عدد  اأن  واأ���ش��اف  فرعا.  ع�شر  ثمانية 
اجلائزة  يف  امل�شاركة  القراآنية  املراكز 
بلغ 101 مركز على م�شتوى الدولة 
مواطناً   660 اجل���ائ���زة  يف  و����ش���ارك 
امل�شابقات،  اأف���رع  جميع  يف  وم��واط��ن��ة 
للت�شفيات  املتاأهلني  اأن عدد  مو�شحا 
النهائية بلغ 160 مت�شابقا ومت�شابقة 
يتناف�شون على املراكز اخلم�شة االأوىل 
لكل فرع. وكرم �شمو ال�شيخ عمار بن 

عجمان،  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
حافظا  ط��ال��ب��ا   30 احل��ف��ل  خ��ت��ام  يف 
جميع  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  م���ن  اهلل  ل��ك��ت��ب 
الن�شاء  ف��ئ��ة  ويف  اجل���ائ���زة  م�����ش��اب��ق��ات 
ال�شيخة علياء بنت �شعيد بن  ح�شلت 
مكتوم بن را�شد اآل مكتوم على املركز 
االول ..ويف فئة ال�شغار ح�شل ال�شيخ 
ب���ن حمدان  را����ش���د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
كرم  كما  االأول.  املركز  على  النعيمي 
واأ�شاتذة  وال�����ش��ي��وخ  ال��ع��ل��م��اء  ���ش��م��وه 

اجلامعات واملحا�شرين واأع�شاء جلان 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ائ��زة  ورع���اة  التحكيم 
ملركز  املجتمعيني  وال�شركاء  الداعمة 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي خلدمة 
هدية  �شموه  وتلقى  ال��ك��رمي.  ال��ق��راآن 
ب��ن را�شد  ت��ذك��اري��ة م��ن م��رك��ز حميد 
الكرمي.  ال����ق����راآن  خل��دم��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اخلتامي  احل���ف���ل  ف��ع��ال��ي��ات  وح�����ش��ر 
ل��ل��ج��ائ��زة ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون 
عبدالعزيز  وال�شيخ  واالإداري���ة،  املالية 
ب����ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية،  التنمية 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
والتخطيط، وال�شيخ �شعيد بن مكتوم 
من  كبر  وح�شد  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ومديري  امل�����ش��وؤول��ني،  وك��ب��ار  ال�شيوخ 
ال������دوائ������ر احل����ك����وم����ي����ة، االحت�����ادي�����ة 
الراعية  ال�شركات  وممثلي  واملحلية، 
وال����داع����م����ة ل���ل���ج���ائ���زة، وال�������ش���رك���اء 
املجتمعيني للجائزة، واملهتمني بقطاع 
الدولة  ال��ك��رمي يف  ال���ق���راآن  حت��ف��ي��ظ 
وعدد من االأهايل، اإىل جانب الطلبة 
واأولياء  اجلائزة  مب�شابقات  الفائزين 

اأمورهم.

عمار النعيمي ي�سهد احلفل اخلتامي جلائزة عجمان للقراآن الكرمي بدورتها اخلام�سة ع�سرة للعام 2022

بتوجيهات �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 

الهالل الأحمر ينفذ املرحلة ال�سابعة من حملة مكافحة اأمرا�س العيون يف املغرب
الهالل  ه��ي��ئ��ة  اإن  ال��ف��الح��ي  وق����ال 
االأحمر تويل هذه احلملة اهتماما 
كبرا، وتعمل على تعزيز فعالياتها 
وتو�شيع مظلة امل�شتفيدين منها يف 
واالأرياف  املغربية  املناطق  خمتلف 
حيث  الرئي�شية،  امل��دن  عن  البعيدة 
ت��ن��ت��ق��ل احل��م��ل��ة م���ن خ����الل وحدة 
العيون  ط���ب  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  ط��ب��ي��ة 
براجمها  وتنفيذ  املناطق  تلك  اإىل 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  للمر�شى،  ال�شحية 
ال��ه��ي��ئ��ة ك��ان��ت ع��ل��ى ال������دوام داعما 
اأ�شا�شيا و�شندا قويا لل�شعب املغربي، 
اأمرا�س  مكافحة  حملة  اأن  واأ�شاف 
حقيقية  اإ����ش���اف���ة  ت��ع��ت��رب  ال���ع���ي���ون 
جلهود هيئتنا الوطنية ونقلة نوعية 

ملبادراتها االإن�شانية يف املغرب.
ل�شركاء  والتقدير  بال�شكر  وتوجه 
على  احل���م���ل���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ه���ي���ئ���ة يف 
مقدمتهم  يف  امل��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
ال��رب��اط ووزارة  ال��دول��ة يف  ���ش��ف��ارة 
ال�شحة املغربية واجلمعية املغربية 

الطبية للت�شامن.

والتعليم  ال�����ش��ح��ة  يف  ����ش���روري���ة 
وحت�شني  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ق�����ش��اي��ا 
والطفولة، م�شرا  االأمومة  اأو�شاع 
ال�شيخة  ���ش��م��و  م����ب����ادرات  اأن  اإىل 
متثل  املتنوعة  مبارك  بنت  فاطمة 
ر�شالة ت�شامنية قوية مع االأو�شاع 

االإن�شانية يف خمتلف ال�شاحات.

وامل���ج���ت���م���ع���ات ال���ت���ي ت���ع���اين وط�����اأة 
القيادة  تطلعات  وحتقق  ال��ظ��روف، 
الر�شيدة وا�شرتاتيجية االإمارات يف 
تنفيذ  خالل  من  العطاء  ا�شتدامة 
طموحة  تنموية  وم�شاريع  ب��رام��ج 
قدرة  ت��ع��زي��ز  يف  ع��م��ي��ق  اأث����ر  وذات 
وت���وف���ر خدمات  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ت��ل��ك 

تعزيزا  ت����اأت����ي  امل����غ����رب  ح��م��ل��ة  اأن 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ملبادرات 
ال�شحية  املعاناة  من  للحد  مبارك 
ال�شعيفة،  وال����ف����ئ����ات  ل���ل�������ش���رائ���ح 
ل�شموها  امل��ت��ع��اظ��م  ال����دور  وجت�����ش��د 
االإن�شانية  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 
لل�شعوب  وال��ت��ن��م��وي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 

�شملت  ميدانية  زي���ارات  انطالقها 
ع�شرات املدار�س املغربية مت خاللها 
وتوفر  ال����ط����الب،  اآالف  ف��ح�����س 
من  ي��ع��ان��ون  للذين  طبية  ن��ظ��ارات 
الدكتور  واأك����د  ال��ن��ظ��ر.  يف  م�شاكل 
حممد عتيق الفالحي االأمني العام 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 

ت�شمنت  ف��ي��م��ا  ال���ب���ي�������ش���اء،  امل����ي����اه 
التي  احلملة  م��ن  احلالية  املرحلة 
“جرادة”  منطقة  يف  تنفيذها  مت 
250 عملية،  اإج��راء  �شرقي املغرب 
ا�شت�شاريني  اأط�����ب�����اء  مب�������ش���ارك���ة 
طب  جم������ال  يف  واخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ني 
منذ  احلملة  ت�شمنت  كما  العيون، 

وتوفر  “اجلالكوما”  ال����زرق����اء 
االأدوية الالزمة والنظارات الطبية 

للم�شتهدفني من احلملة.
االآن  ح���ت���ى  احل���م���ل���ة  وا����ش���ت���م���ل���ت 
الطبية  ال��ف��ح��و���ش��ات  اإج�����راء  ع��ل��ى 
حالة،   8692 م��ن  الأك���رث  للنظر 
الإزال�����ة  ع��م��ل��ي��ة   3384 واإج��������راء 

•• اأبوظبي-وام:

ن����ف����ذت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل االأح����م����ر 
االإم����ارات����ي امل��رح��ل��ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
يف  العيون  اأم��را���س  مكافحة  حملة 
�شمو  بتوجيهات  امل��غ��رب��ي��ة،  اململكة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������اد 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
لهيئة  الفخري  الرئي�س  االأ���ش��ري��ة 
االإم�������ارات(،  )اأم  االأح���م���ر  ال���ه���الل 
جمملها  يف  احل���م���ل���ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
ت��وف��ر ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الآالف 
احل���االت ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن اأعرا�س 
�شحية يف النظر يف القرى واملناطق 
برنامج  ويت�شمن  النائية.  املغربية 
املياه  اإزال���ة  عمليات  اإج���راء  احلملة 
ال��ب��ي�����ش��اء )ال���ك���ت���اراك���ت( وزراع�����ة 
تقنيات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال���ع���د����ش���ات 
جراحية متقدمة، اإىل جانب اإجراء 
املياه  ملر�شى  املبكر  الطبي  الك�شف 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

را�شد  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  رف��ع��ت 
اخلرية  ل����الأع����م����ال  م���ك���ت���وم  اآل 
مبادرة  يف  م�شاهمتها  واالإن�شانية 
االأكرب يف املنطقة،  وجبة"،  "املليار 
اإىل 31 مليون درهم، بعد تربعها 
مببلغ 11 مليوناً ي�شاف اإىل 20 
ق���د قدمتها  ك��ان��ت  م��ل��ي��ون دره����م 
االإن�شانية  احلملة  انطالق  ع�شية 
االأ�شمل من دولة االإمارات لتوفر 
للمحتاجني  ال����غ����ذائ����ي  ال�����ع�����ون 
وال���ف���ق���راء واالأق�������ل ح���ظ���اً يف 50 

دولة. 
و���ش��ت��ت��وىل امل��وؤ���ش�����ش��ة اأي�����ش��اً كامل 

الغذائية  للمواد  التوزيع  عمليات 
يوفرها  التي  التموينية  والطرود 
تربعها االإ�شافة بقيمة 11 مليون 
درهم، وذلك باال�شتفادة من �شبكة 
واللوج�شتية  امل��ي��دان��ي��ة  عملياتها 
املتقدمة يف جمال العمل اخلري 
واالإن�������ش���اين يف ال��ع��دي��د م���ن دول 
اآ�شيا  ق���ارت���ي  يف  وخ��ا���ش��ة  ال���ع���امل 

واإفريقيا.
مقدمة  يف  امل����وؤ�����ش���������ش����ة  وك�����ان�����ت 
وجبة  املليار  مبادرة  يف  امل�شاهمني 
لالأفراد  التربعات  ب��اب  فتح  ل��دى 
واملوؤ�ش�شات والفعاليات االقت�شادية 
واالإن�شاين  اخل��ري  العمل  ورواد 

مطلع �شهر رم�شان هذا العام.

��ييسييتييجييابيية لييلييحيير�ك �خلييريي 
�ل�سامل

بوملحة،  اإب���راه���ي���م  ���ش��ع��ادة  واأك������د 
لل�شوؤون  دب��ي  حاكم  �شمو  م�شت�شار 
رئي�س  ونائب  والثقافية  االإن�شانية 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اخلرية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد 
التي متثل  املوؤ�ش�شة  اأن  واالإن�شانية، 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فكر 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل "، يف ا�شتدامة 
اإىل  اأث���ره  وتو�شيع  اخل���ري  العمل 
يف  م�شاهمتها  ت��رف��ع  م����دى،  اأب���ع���د 
ا�شتجابة  وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة 

واملجتمعي  امل���وؤ����ش�������ش���ي  ل���ل���ح���راك 
وتفاعاًل  اأح��دث��ت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ام��ل 
تلبية لدعوة  ال��ت��ربع��ات  ت��دف��ق  م��ع 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را���ش��د اجل��م��ي��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذا 
االلتزام االإن�شاين من االإمارات اإىل 

املحتاجني يف العامل.
وقال �شعادته اإن مبادرة املليار التي 
واالإح�شان  ال��ع��ط��اء  �شهر  يف  ت��وف��ر 
واخل���������ر ����ش���ب���ك���ة اأم�����������ان غ����ذائ����ي 
واملع�شرين  واجل��وع��ى  للمحتاجني 
ح��ول ال��ع��امل، وخ��ا���ش��ة م��ن الفئات 
والالجئني  ك��االأط��ف��ال  ال�شعيفة 
مل�شرة  ام����ت����داد  ه���ي  وال����ن����ازح����ني، 
م�شتمرة  وخ�����ري  اإن�������ش���اين  ع��م��ل 

الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�������ة  جت�����ش��د 
وتوفر  واالإن�����ش��اين  اخل��ري  للعمل 
ال��ب��ي�����ش��اء م���ن جمتمع  ل����الأي����ادي 
االإم�����������ارات ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ت�����ش��ل��ة من 
من  تنقذ  التي  االإن�شانية  امل��ب��ادرات 
اأن  اإىل  �شعادته  ولفت  بحاجة.  ه��م 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
واالإن�شانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
واإمكاناتها  ط��اق��ات��ه��ا  ب��ك��ل  �شتعمل 
احلري�شني  كواردها  جهود  وبكامل 
املحتاجني  اإىل  ال����و�����ش����ول  ع���ل���ى 
الذي  املبا�شر  بالدعم  كانوا  حيثما 
اأم�ّس  اأم��ان هم يف  �شبكة  لهم  يوفر 
احلاجة اإليها، باالعتماد على �شبكة 
خدماتها اللوج�شتية املتكاملة التي 

�شنوات ط��وال من  بنتها على مدى 
العمل االإن�شاين املوؤ�ش�شي املنظم.

�سريك ت�سغيلي رئي�سي
ومتثل موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلرية واالإن�شانية 
اأي�شاً �شريكاً ت�شغيلياً رئي�شياً ملبادرة 
تنفيذ  تتوىل  حيث  وجبة"،  "املليار 
الغذائية  للمواد  ال��ت��وزي��ع  عمليات 
التي  الدول  التموينية يف  والطرود 
امل��وؤ���ش�����ش��ة، خ��ا���ش��ة يف  ف��ي��ه��ا  تن�شط 
واالإفريقية،  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ق��ارت��ني 
وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املحلية 
واملنظمات  ال��ر���ش��م��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخلرية العاملة على االأر�س فيها.

التربعات م�شتمرة وتوا�شل مبادرة 
التربعات من  "املليار وجبة" تلقي 
االأفراد واملوؤ�ش�شات و�شركات القطاع 
اخلري  العمل  ومنظمات  اخلا�س 
واالإن�شاين واملجتمعي الإغاثة الفئات 
مواجهة  يف  وامل�شاهمة  حظاً  االأق��ل 
حت����دي اجل�����وع ال�����ذي ي���ه���دد حياة 
العامل.  حول  اإن�شان  مليون   800
التربعات  "املليار وجبة"  وت�شتقبل 
وامل�������ش���اه���م���ات ع����رب اأرب��������ع ق���ن���وات 
م��ع��ت��م��دة ه���ي امل���وق���ع االإل���ك���رتوين 
www.1billionmeals.
امل�����������ش�����ريف  وال�������ت�������ح�������وي�������ل   ae
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  حل�����ش��اب 
ع����ل����ى رق�������م احل���������ش����اب امل���ع���ت���م���د: 

 AE300260001015333439802
الوطني  دب������ي  االإم�������������ارات  ب���ن���ك  يف 
ب���ال���دره���م االإم������ارات������ي، واال�����ش����رتاك 
بالتربع بدرهم واحد يومياً  ال�شهري 
ل��ل��م��ب��ادرة ع��رب اإر����ش���ال ر���ش��ال��ة ن�شية 
على   "Meal" اأو  "وجبة"  بكلمة 
الرقم 1020 مل�شتخدمي �شبكة "دو" 
مل�شتخدمي   1110 ال��رق��م  ع��ل��ى  اأو 
ال�����دول�����ة،  يف  "ات�شاالت"  ����ش���ب���ك���ة 
ات�شال  مركز  مع  بالتوا�شل  والتربع 
الرقم  ع��ل��ى  وجبة"  "مليار  م���ب���ادرة 

.8009999

•• دبي-الفجر: 

�شجواين-  ح�����ش��ني  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
دام����اك اخل��ري��ة ع��ن ت��رّبع��ه��ا مببلغ 
5 ماليني درهم لدعم مبادرة "املليار 
وجبة" التي تنظمها "مبادرات حممد 
الإغاثة  العاملية"،  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

املحتاجني يف 50 دولة. 
وي���اأت���ي ه���ذا ال���ت���ربع يف ���ش��ي��اق جهود 
احلياة،  لتح�شني  امل��ت��ع��ددة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
وم�����ش��ان��دة امل��ع�����ش��ري��ن، اإ����ش���اف���ة اإىل 
واالإن�شاين  اخل����ري  ال��ع��م��ل  دع��م��ه��ا 
التاأ�شي�شية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ب���ادرات  م��ث��ل 
وتنمية املهارات التي تعالج احتياجات 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل دام�������اك يف 

اأو�شاطها.
التي  وجبة"  "املليار  مبادرة  وتهدف 
���ش��ه��ر رم�شان  ب���داي���ة  م���ع  ان��ط��ل��ق��ت 
االأكرث  الفئات  م�شاندة  اإىل  امل��ب��ارك، 
حاجة يف ع�شرات الدول حول العامل، 
وذل��ك من خ��الل توفر دع��م غذائي 
ل��ل��ف��ق��راء وامل���ع���وزي���ن، ان���ط���الًق���ا من 
الف�شيل،  ال�شهر  يف  ال��ع��ط��اء  ر���ش��ال��ة 
اأف�شل  م���ن  ال���ط���ع���ام  اإط����ع����ام  وك�����ون 

ال�شدقات.

مبادرة نبيلة و�إن�سانية
وقال ح�شني �شجواين، رئي�س جمل�س 
املليار  م��ب��ادرة  "توؤكد  دام����اك:  اإدارة 
الكبر  االإم����ارات  دول��ة  حر�س  وجبة 
واملبادرات  الق�شايا  ك��اف��ة  دع���م  ع��ل��ى 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ومت��ث��ل م���ب���ادرة ه����ذا ال���ع���ام ام���ت���داداً 
التي  وج��ب��ة  مليون   100 ال���  حلملة 
املا�شي،  العام  بنجاح  اأهدافها  حققت 
ل��رت���ش��خ م���ن م��ك��ان��ة ال���دول���ة يف دعم 
اجلهود العاملية يف مواجهة التحديات 
ن��ط��اق هذه  ت��و���ش��ي��ع  اإن  االإن�����ش��ان��ي��ة. 

بالنفع  ي��ع��ود  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  احل��م��ل��ة 
واخل�����ر ع��ل��ى اأع�������داد م���ت���زاي���دة من 
املحتاجني يف خمتلف اأنحاء العامل".

واأ�شاف �شجواين: "مبا اأننا ننتمي اإىل 
معاً  العمل  علينا  يتعني  واح��د،  ع��امٍل 
لينعم  امل�شتقبل  جيل  ورع��اي��ة  ل��دع��م 
بحياة كرمية وم�شتقبٍل اأكرث اإ�شراقاً. 
ن�شرت�شد  االإم���������ارات  دول�����ة  يف  اإن���ن���ا 
خ��ط��ان��ا م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة، التي 
العطاء  قيم  اإزاء  ج��اداً  التزاماً  تبدي 
اأ�شعر  ل��ذا  االآخ��ري��ن.  م��ع  والت�شامن 
بفخٍر كبر لدعم هذه املبادرة النبيلة 

واالإن�شانية بالنيابة عن موؤ�ش�شتي".
ح�شني  م��وؤ���ش�����ش��ة  م�شاهمة  وُت�����ش��اف 
اإىل  �����ش����ج����واين- دام��������اك اخل����ري����ة 
ت���ربع���ات االأف��������راد وامل���وؤ����ش�������ش���ات من 
باأعمال  املهتمة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
االأمن  لتوفر  اأهمية  وت��ويل  اخل��ر، 
يعانون  وال���ذي���ن  ل��ل��ج��وع��ى  ال��غ��ذائ��ي 
ظروفهم  ب�شبب  ال��ت��غ��ذي��ة  ���ش��وء  م��ن 
وال  ال�شعبة.  واالإن�شانية  االجتماعية 
على  الوا�شعة  امل�شاركة  ه��ذه  تقت�شر 
االإماراتية  ال���دول���ة  م�����ش��اع��ي  ت��ع��زي��ز 
ا  اخلرية حول العامل، بل تندرج اأي�شً
املتحدة  االأمم  اأه���داف  حتقيق  �شمن 

لعام  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اإىل  االآي��ل��ة 
2030، مبا فيها هدف الق�شاء على 

اجلوع يف العامل.

�آليات �لتربع
وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت�����ش��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�������������ش������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة"  "املليار  م�����ب�����ادرة  حل�������ش���اب 
ع�����ل�����ى رق���������م احل�����������ش�����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 
ال���رغ���ب���ة ب���ال���ت���ربع ب����دره����م واح����د 
ا�شرتاك  للمبادرة من خالل  يومياً 
ن�شية  ر�شالة  اإر�شال  ميكن  �شهري، 
 "Meal" اأو  "وجبة"  ب��ك��ل��م��ة 
مل�شتخدمي   1020 ال���رق���م  ع��ل��ى 
 1110 الرقم  على  "دو" اأو  �شبكة 
كما  "ات�شاالت".  �شبكة  مل�شتخدمي 
مركز  مع  بالتوا�شل  التربع  ميكن 
وجبة" على  "مليار  مبادرة  ات�شال 

الرقم 8009999.

•• دبي-الفجر: 

ت��ربع رج��ل االأع��م��ال االإم��ارات��ي عبد 
الزرعوين  ب��ال��غ��زوز  حممد  ال��رح��ي��م 
»املليار وجبة«،  مبليون درهم حلملة 
املنطقة  االأك����رب يف  ل��ل��م��ب��ادرة  دع��م��اً 
بن  حممد  "مبادرات  اأطلقتها  التي 
الإغاثة  العاملية"  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
الغذائي  ال��ع��ون  وت��وف��ر  املحتاجني، 
حول  دول������ة   50 يف  ح���ًظ���ا  ل����الأق����ل 
"املليار  م����ب����ادرة  ومت���ّك���ن  ال����ع����امل.  
العمل  دع����م  يف  ال���راغ���ب���ني  وجبة" 
واملجتمعي  واالإن���������ش����اين  اخل������ري 
والفعاليات  واملوؤ�ش�شات  االأف���راد  من 
من  االأع��م��ال  وجمتمع  االقت�شادية 
اإىل  الرامية  املبادرة  اأه��داف  م�شاندة 
اأم��ان غذائي متتد من  �شبكة  توفر 
اإىل املحتاجني من االأفراد  االإم��ارات 
واالأ�شر يف املجتمعات االأقل حظاً التي 
تغطيها امل��ب��ادرة. وي��ع��اين ال��ي��وم من 
اجلوع.  كثرة ويف طليعتها  حتديات 
اجلوعى  الإط����ع����ام  احل��م��ل��ة  ومت���ث���ل 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  روح  دول����ة   50 يف 
الواقع.  اأر�����س  ع��ل��ى  قيمه  وت��رتج��م 

وت�شكل حملة "امليار وجبة" بحجمها 
وت����اأت����ي كجزء  امل��ن��ط��ق��ة،  ���ش��اب��ق��ة يف 
ال��دول��ة للحد م��ن اجلوع  م��ن جهود 
العامل  ال��ت��غ��ذي��ة يف  و����ش���وء  وال��ف��ق��ر 
العربي ب�شكل خا�س، ولدعم الهدف 
الثاين من اأهداف التنمية امل�شتدامة 
الإنهاء  العاملي،  املجتمع  تبناها  التي 
العامل  يف  التغذية  ���ش��وء  اأ���ش��ك��ال  ك��ل 
بحلول العام 2030، اإذ يهدد اجلوع 
حياة اأكرث من 800 مليون �شخ�س 
منهم 52 مليوناً يف ال�شرق االأو�شط 

و�شمال اأفريقيا.

�سرف و�لتز�م
ال��زرع��وين عن  واأع���رب عبد الرحيم 
اإجن������اح هذا  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف  ف���خ���ره 
"حملة  ب��ال��ق��ول:  ال��ع��م��ل االإن�����ش��اين 
امل��ل��ي��ار وج��ب��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
اهلل"، يف بداية �شهر رم�شان املبارك، 
فر�شة لكل االأفراد واملوؤ�ش�شات لعمل 
وم�شاهمتنا  اخل���ر.  �شهر  يف  اخل��ر 

يف ه���ذه احل��م��ل��ة ���ش��رف ل��ن��ا وتعبر 
عن التزامنا كجزء من هذا املجتمع، 
الكرمية، يف حملة  اإىل جانب دولتنا 
تر�شخ  م��ل��ه��م��ة  اإن�������ش���ان���ي���ة  خ����ري����ة 
الدول  خارطة  على  االإم���ارات  مكانة 
الرائدة التي تلتزم م�شوؤولياتها جتاه 
االآخ��ري��ن مّم��ن يحتاجون للعون، يف 
ال��ع��امل. وق��د عّودتنا  اأن��ح��اء  خمتلف 
قيادتنا الر�شيدة دائًما على اأن تكون 
يف ال��ط��ل��ي��ع��ة ب��ع��م��ل اخل���ر واإط����الق 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ر���ش��خ ق��ي��م العطاء 

والت�شامن التي اأر�شاها اأجدادنا".

بعد �أن تقدمت �ملتربعني للمبادرة �الأكرب يف �ملنطقة الإغاثة �ملحتاجني و�لفقر�ء يف 50 دولة

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالأعمال اخلريية والإن�سانية ترفع م�ساهمتها اإىل 31 مليون درهم يف مبادرة املليار وجبة
�إبر�هيم بوملحة: �ملبادرة بعملياتها �لد�عمة للمحتاجني حول �لعامل �متد�د مل�سرية عمل �إن�ساين وخريي م�ستمرة جت�سد روؤية �لقيادة �لر�سيدة 

دعمًا للحملة �الأكرب يف �ملنطقة لتوفري �لدعم �لغذ�ئي للمحتاجني يف 50 دولة

موؤ�س�سة ح�سني �سجواين- داماك اخلريية تتربع 
ب�5 ماليني درهم يف مبادرة مليار وجبة

عبد الرحيم الزرعوين يتربع 
مبليون درهم ملبادرة املليار وجبة 

ال�سحة تعلن تقدمي 5,818 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام: 

لقاح  من  جرعة   5،818 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  ج��رع��ة   24،691،441 ام�����س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 249.65 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح كوفيد19- و�شعياً للو�شول 
اأعداد  تقليل  يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل 

احلاالت وال�شيطرة على فرو�س " كوفيد19- ".

•• اأبوظبي - وام: 

لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
املبكر  االكت�شاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزي��ادة 
"كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  امل�شابة  احل��االت  وح�شر 
اإجراء  عن  ال��وزارة  وعزلهم..اأعلنت  لهم  19" واملخالطني   -
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شا   277،385
واأح���دث  اأف�����ش��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 
244 حالة  الك�شف عن  الدولة يف  م�شتوى  على  الفحو�شات 

اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 
وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 897،136 حالة.
اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعلنت 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  االأرب���ع  يف  وف��اة 

الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.
361 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني  �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
الالزمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�شفاء  يكون جمموع حاالت  وبذلك  امل�شت�شفى،  منذ دخولها 

879،787 حالة.

ال�سارقة اخلريية تنظم مبادرة 
اأكرب اإفطار جماعي يف نيبال

•• ال�سارقة- وام:

نيبال  جمهورية  يف  جماعي"  اإف��ط��ار  "اأكرب  م��ب��ادرة  اخل��ري��ة  ال�شارقة  جمعية  نظمت 
الف�شيل  �شهر رم�شان  19 من  يوم  ي�شادف  الذي  االإن�شاين  للعمل  زايد  يوم  مبنا�شبة 
بح�شور �شعادة �شعيد حمدان النقبي �شفر الدولة لدى جمهورية نيبال وحممد حمدان 
وق��ال حممد حمدان  وف��د اجلمعية.    رئي�س  وامل�شاعدات  امل�شاريع  رئي�س قطاع  ال��زري 
الزري اأن املبادرة تتزامن مع احتفاء االإمارات بيوم زايد للعمل االإن�شاين ا�شتذكارا ملاآثر 
الوالد املوؤ�ش�س وباين نه�شة االحتاد وتاأكيدا على التزام االإمارات بقيم العطاء والعمل 
اخلري املتجذر يف مبادئ الدولة. و�شملت املبادرة توزيع 900 وجبة اإفطار �شائم على 

احل�شور امل�شمولني من طلبة العلم واأهايل منطقة كتمندو واملناطق املجاورة.

ال�سحة جتري 277,385 فح�سا وتك�سف عن 244 اإ�سابة جديدة بكورونا و361 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي-وام:

التدريبي  ل��الإخ��الء  ناجحة  عملية  جتربة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�شاء  دائ���رة  نفذت 
اجلزئي ملبناها الرئي�س، �شمن اخلطة املعتمدة للتطبيق العملي الإخالء املباين 
يف حاالت الطوارئ لعام 2022، وذلك من خالل التن�شيق بني ق�شم االأنظمة 
املتكاملة وحماية البيئة وق�شم االأمن واحلركة بقطاع امل�شاندة االإدارية، و�شركة 
اإمتام عملية االإخالء اجلزئي  "خدمة". ومتكنت فرق العمل من  اإدارة املرافق 
للمبنى خالل 3 دقائق و40 ثانية، وهو ما يعد رقماً قيا�شياً لال�شتجابة للحاالت 

الطارئة من نحو 105 اأ�شخا�س متواجدين يف املنطقة املحددة للتدريب، وذلك 
يف ظل التحرك ال�شريع من الفرق املخت�شة واملوظفني عند �شماع جر�س االإنذار 
وياأتي  التجمع.  نقاط  عند  بالوقوف  وااللتزام  الطوارئ  خم��ارج  اإىل  والتوجه 
اال�شتعداد  م��دى  لتقييم  العملية،  التمارين  من  �شل�شلة  �شمن  التدريب  ه��ذا 
للتعامل مع الطوارئ يف حاالت احلرائق، ورفع م�شتوى اجلاهزية، مبا ي�شهم 
يف تعزيز جهود حماية االأفراد و�شمان �شالمتهم، من خالل اإتاحة التعرف اإىل 
االإج��راءات ال�شرورية الواجب اتخاذها يف مثل تلك الظروف وفق ا�شرتاطات 

ال�شالم�ة والوقاي�ة، وتطبيقاً لنظام اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة.

تنفيذ اإخالء تدريبي ملبنى دائرة الق�ساء يف اأبوظبي

تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقلني
 املستقل ا��سابات مدقق تقر�ر

 إ��،
 الرئ����، املكتب

 )د�ي فرع( شركة ذي اور��تال ا�شورا�س �ومبا�ي ليمتد
 .�مارات العر�ية املتحدة ،د�ي

 
 املدققة البيانات املالية عن تقر�ر
 بتحفظات املشفوعالرأي 

�مارات العر�ية ، د�ي)، د�ي فرع( شركة ذي اور��تال ا�شورا�س كومبا�ي ليمتدل املالية البيانات دققنا لقد
 والدخل ا��سارة أو الر�ح و�يان، 2021 د�سم�� 31 �� كما املا�� املركز بيان �شمل وال�� ")،الفرع. ("املتحدة
 بذلك املن��ية للسنة النقدية التدفقات و�يانات الرئ���� املركز حسابات �� التغ��ات و�يانات، �خر الشامل
 �� عل��ا املنصوص ال�امة ا��اس�ية السياسات م��ص ذلك �� بما، املالية البيانات حول املالحظات و ، التار�خ

 .39 إ�� 7 ات منالصفح
 

 البيانات فإن، تقر�رنا ��بتحفظات  املشفوع الرأي أقسام أساس �� املو��ة �مور  آثار باست�ناء، رأينا ��
 2021 د�سم�� 31 �� كما للفرع املا�� املركز، ةا��و�ر� النوا�� جميع من، عادل �ش�ل �عرض للفرع املالية

 املالية التقار�ر إلعداد الدولية للمعاي�� وفقاً  التار�خ بذلك املن��ية للف��ة النقدية وتدفقاته املا��ألدائه و 
)IFRSs.( 
 

 بتحفظات املشفوع الرأي أساس
 مليون  9.173 بمبلغ) IBNR( ع��ا غاملبلّ  غ�� ولكن املتكبدة ا��سائر مطالبات مخصصات )أ الفرع اح�سب. 1

مخصص  )ب) 31/12/2020 �� كما) صا��( در�م مليون  12.822( 31/12/2021 �� كما) صا��( در�م
 797( 31/12/2021 �� كما) صا��( در�م ألف 656 بمبلغ)) ULAE( ا��صصة غ�� ا��سارة �عديل مصار�ف

 قبل من املنفذ �كتواري  التقدير أساس ع�� ا��سابات دفاتر ��) 31/12/2020 �� كما) صا��( در�م ألف
 )9 املالحظة انظر. (للسنةش.ذ.م.م  التأم�ن لر�اضيات ��� إم �ي السادة �كتواري  ا��ب��

) صا��( در�م مليون  37.029 بمبلغ) UPR( املك�سبة غ�� �قساط احتياطيات مخصصات )أ الفرع اح�سب 
 ا��اطر احتياطيات مخصص )ب) 31/12/2020 �� كما) ��صا( در�م مليون  48.748( 31/12/2021 �� كما
) 31/12/2021 در�م كما �� 7.359( 31/12/2021 �� كما صا�� در�م مليون  2.976 بمبلغ )URR( املن��ية غ��

 مليون  49.605( 31/12/2020 �� كما) صا��( در�م مليون  45.592 بمبلغ املستحقة املطالبات مخصصات) ج
 �� كما در�م مليون   586. بمبلغ البيانات نقص احتياطي مخصص )د) 31/12/2021 �� كما) صا��( در�م

 ماحسب �كتواري  التقدير أساس ع�� ا��سابات دفاتر ��) 31/12/2020 در�م كما �� 1.147( 31/12/2021
 رانظ( للسنة م.م.ذ.ش التأم�ن لر�اضيات ��� إم �ي السادة املع�ن �كتواري  ا��ب�� قبل من تنفيذه تم

 )9 املالحظة
 

 )تا�ع( بتحفظات املشفوع الرأي أساس
 إعداد�ا تم قد املالية البياناتأن  و��ت ��وال، املالية البيانات �شأن 3.3 رقم املالحظة إ�� ان�با�كم نلفت. 2

 �انت 2021 د�سم�� 31 �� كما للفرع امل��اكمة ا��سائر أنحقيقة  عن النظر �غض عاملةم�شأة  أساس ع��
 املر�حة العمليات من املز�د ع�� الفرع عمليات �عتمد). در�م مليون  104.672: 2020( در�م يون مل 94.482
 .الرئ���� املكتب من املستمر املا�� والدعم

 
: 2020( 2021 د�سم�� 31 �� كما الرئ���� املركزلدى  در�م مليون  104.003 البالغ �ئتما�ي الرصيد. 3

 .الرئ���� املكتب من �شأنه تأكيد أي نتلق لم. لتأكيد بحاجة) در�م مليون  48.531
 

 بمز�د املعاي�� بموجب �ذه مسؤولياتنا وصف تم. )ISAs( للتدقيق الدولية للمعاي�� وفقاً  تدقيقنا أجر�نا لقد
 وفقاً  الفرع عن مستقلون  نحن. تقر�رنا �� املالية البيانات تدقيق عن املدقق�ن مسؤوليات قسم �� التفصيل من

 ،)IESBA مدونة(للمحاسب�ن  الدولية �خالق معاي�� ا��اصة بمجلس ا����ف�ن ا��اسب�ن قياتالأخ ملدونة
 ومناسبة �افية عل��ا حصلنا ال�� �دلةأن  �عتقد. IESBA ملدونة وفقاً  �خرى  �خالقية بمسؤولياتنا أوفينا وقد

 .املشفوع بتحفظات لرأينا أساس لتوف��
 

 املالية بياناتلعن ا لرئ����ا واملركز �دارة مسؤوليات
، املالية التقار�ر إلعداد الدولية للمعاي�� وفقاً  عادل �ش�ل وعرض�ا املالية البيانات إعداد عن مسؤولة �دارة

 �خطاء من خالية مالية بيانات إعدادمن لتمك�ن ل ضرور�ة أ��ا �دارة ترى  ال�� الداخلية الرقابة وعن
 .ا��طأ أو حتيال�  عن ةناتج �انت سواء، ا��و�ر�ة

 
م�شأة  أساس ع�� �ستمرار ع�� الفرع قدرة تقييم عن ةيسؤولامل �دارة تتحمل، املالية البيانات إعداد عند

 عاملةال�شأة امل أساس واستخدام ،عاملةال�شأة املب املتعلقة �مور  عن، �قتضاء، بحسب و�فصاح، عاملة
 .بذلك القيام سوى  واق�� بديل الد�� ال ي�ون  أو، وقف العمليات أو الفرع يةتصف �دارة تنوِ  لم ما ا��اس��

 .للفرع املالية التقار�ر إعداد عملية ع�� �شرافاملسؤولية عن  الرئ���� املكتب يتحمل
 

 املالية البيانات تدقيق عن املدقق مسؤوليات
 �خطاء من خالية ك�ل املالية اتانالبي �انت إذا ما حول  معقول  تأكيد ع�� ا��صول  �� أ�دافنا تتمثل

 التأكيدن إ. رأينا يتضمنحسابات  مدقق تقر�ر و�صدار، ا��طأ أو �حتيال عن ناتجة �انت سواء، ا��و�ر�ة
 الدولية التدقيق ملعاي�� وفقاً  تم الذي التدقيق بأن ضماناً  ل�س ولكنه، التأكيد من عاٍل  مستوى ذو  املعقول 

 و�عت�� ،ا��طأ أو �حتيال عن �خطاء ت�شأأن  يمكن. وجود�ا عند ا��و�ر�ة �خطاء عن دائماً  سيكشف
 ال�� �قتصادية القرارات ع��، إجما�� أو فردي �ش�ل، تؤثرأن  معقول  إ�� حد املتوقع من �ان إذا جو�ر�ة
 .املالية البيانات �ذه ع�� بناء املستخدمون  يتخذ�ا

 طوالقائمًا  امل�� الشكبقي ون ،امل�� ا��كم نمارس فإننا، الدولية التدقيق ملعاي�� وفقاً  التدقيق من كجزء
 :بـ أيضاً  كما نقوم. التدقيق عملية

 ا��طأ أو �حتيال عن ناتجة �انت سواء، املالية البيانات �� ا��و�ر�ة �خطاء مخاطر وتقييم تحديد ،
 ومناسبة �افية تدقيق دلةأ ع�� وا��صول  ،ا��اطر لتلك �ستجيب تدقيق إجراءات وتنفيذ وتصميم

 تلك من أع�� �حتيال عن الناتجة ا��و�ر�ة �خطاء اك�شاف عدم مخاطرن إ. لرأينا أساس لتوف��
 تجاوزاً  أو تحر�فاً  أو متعمداً  إغفاالً  أو تزو�راً  أو تضار�اً  �حتيال يتضمن قد حيث، ا��طأ عن الناتجة

 .الداخلية للضوابط
  َولكن، للظروف مناسبة تدقيق إجراءات تصميم أجل من بالتدقيق الصلة ذات الداخلية لرقابةا م�ُّ َف ت 

 .للفرع الداخلية الضوابط فعالية حول  رأي إبداء لغرض ل�س
 ذات و�فصاحات ا��اس�ية التقديرات ومعقولية املتبعة ا��اس�ية السياسات مالءمة مدى تقييم 

 .�دارة قبل من املقدمة الصلة

 ال�� التدقيق أدلة واس�نادًا إ�� ،ا��اس�� العاملة امل�شأة ملبدأ �دارات استخدام ةمالءم مدى است�تاج 
 حول  كب��ة ش�و�اً  تث�� قد ظروف أو بأحداث يتعلق جو�ري  شك �ناك �ان إذا ما، عل��ا ا��صول  تم

 ه يلزمنافإن، الشك ا��و�ري  من حالة �ناكأن  است�تجنا إذا. عاملة كم�شأة �ستمرار ع�� الفرع قدرة
 أو، املالية البيانات �� الصلة ذات �فصاحات إ�� ا��سابات ا��اصة بنا مدققي تقار�ر �� �ن�باه لفت

 ح�� عل��ا ا��صول  تم ال�� �دلة إ�� است�تاجاتنا �س�ند. �افية غ�� �فصاحات �ذه �انت إذا رأينا �عديل
 توقف �� املستقبلية الظروف أو �حداث �س�بت قد، ذلك ومع. ا��سابات ا��اص بنا مدقق تقر�ر تار�خ
 .عاملة كم�شأة �ستمرار عن الفرع

 البيانات �انت إذا وما �فصاحات ذلك �� بما، ا�اومحتو  �او�ي�لاملالية  للبيانات العام العرض تقييم 
 .العادل العرض تحقق بطر�قة و�حداث للمعامالت �ساس �� املالية

 ونتائج وتوقيته للتدقيق ا��طط النطاقب، أخرى  أمور ضمن جملة  ،يتعلق فيما ���الرئ� املكتب مع نتواصل
 .التدقيق أثناء د�اجن الداخلية الرقابة �� كب��ة قصور  أوجه أي ذلك �� بما، ال�امة التدقيق

 
 �مر تأكيد فقرة

 اور��تال" و" ية املتحدة�مارات العر�، ش.ذ.م.م التأم�ن ألعمال أرماب" شركة ب�ن امل��مة لالتفاقية وفقاً  .1
 ��" �مارات العر�ية املتحدة، ش.ذ.م.م التأم�ن ألعمال أرماب"فإن "، ال�ند، ليمتد �ومبا�ي ا�شورا�س

شركة ذي اور��تال ا�شورا�س ل �خرى  واملسائل الدائنةو املدينة  والذمم العمليات عن وحد�ا املسؤولة
 ).د�ي فرع( �ومبا�ي ليمتد

الذي  الرصيدفإن " التجار�ة املدينة الذمم، "املالية البيانات�شأن  6رقم  املالحظة إ�� ان�با�كم نلفت .2
 واملستحق شركة التأم�ن من واملستحق ،حام�� بوالص التأم�ن من املستحق مثل مختلفة عناو�ن ��يظ�ر 

 .��انيةد املخضع لتأكيء، تالوسطا من
 
 ى �خر  والتنظيمية القانونية املتطلبات حول  تقر�رال

 وتنظيم التأم�ن �يئة إ�شاء �شأن 2007 لسنة 6 رقم �تحادي القانون ملتطلبات  وفقاً ، ذلك �ع� عالوة
)، بصيغته املعدلة( 2015 لسنة) 2( رقم �مارات العر�ية املتحدة لدولة �تحادي والقانون  ،التأم�ن عمليات

 :ي�� بما نفيد فإننا
  .التدقيق غرضل الالزمة والتوضيحات املعلومات جميع ع�� حصلنا لقد .1
 لقانون ل املعمول ��ا ح�ام�  مع، ا��و�ر�ة النوا�� جميع من، و�� م�سقة املالية البيانات إعداد تم .2

 لدولة �تحادي والقانون  ،التأم�ن عمليات وتنظيم التأم�ن �يئة إ�شاء �شأن 2007 لسنة 6 رقم �تحادي
 ).ملعدلةا بصيغته( 2015 لسنة )2( رقم �مارات العر�ية املتحدة

 .��يحة حسابات دفاترب الفرع لقد احتفظ .3
 حسابات دفاتر مع م�سقة، املالية بالبيانات تتعلق ما بقدر، املدير تقر�ر �� الواردة املالية املعلومات .4

  .الفرع
 

 ان�با�نا يلفت لم، التدقيق تقر�ر �� الوارد التحفظ باست�ناءفإنه ، لنا توف���ا تم ال�� املعلومات ع�� بناء .5
 �ح�ام من أياً  2020 د�سم�� 31 �� املن��ية املالية السنة خالل ان��ك قد الفرعأن  �عتقد يجعلنا ���ء أي

 ،التأم�ن عمليات وتنظيم التأم�ن �يئة إ�شاء �شأن 2007 لسنة 6 رقم �تحادي للقانون  ��ا املعمول 
 من يذوال، )املعدلة بصيغته( 2015 لسنة) 2( رقم املتحدة العر�ية �مارات لدولة �تحادي والقانون 

 .2021 د�سم�� 31 �� كما املا�� مركزه أو أ�شطته ع�� جو�ري  �ش�ل ؤثريأن  شأنه
 

 .املالية للوائح) 7( القسم من) 1( امل��ق مع تتوافق املالية البياناتأن  رأينا ��
 

  والتدقيق للمحاسبة كوستعن/ 
 قانونيون  محاسبون 

 

 ��اتياآر. آي 
 

 �مارات العر�ية املتحدة، 174ال���يل  رقم
 )التدقيق شعبة( �قتصاد وزارة

 2022أبريل  21: التار�خ
 2021ديسمبر  31ي ف كما الموقف الماليبيان  

 
 (األرقام بآالف الدراهم)

 2021ديسمبر  31كما هو في  بيان الدخل للسنة المنتهية
 

 (األرقام بآالف الدراهم)
 كما في  

31/12/2021 
 كما في

31/12/2020 
 للسنة المنتهية 

31/12/2021 
 للسنة المنتهية

31/12/2020 
 األصول المستخدمة 

 غير متداولة  ولأص
 101,801 80,380 اجمالي األقساط   

 1,182 1,633 للداخل FACألعمال حصة اعادة التأمين من األقساط  - - ممتلكات ومعدات (صافي) 
 )3,575( )9,075( للخارج FACألعمال حصة اعادة التأمين من األقساط  8,447 8,549 وديعة قانونية 
 99,408 72,938 طصافي األقسا 8,447 8,549  
 URR( 11,720 3,375تغيير في احتياطي أقساط غير مكتسبة (    
 )URR( 4,384 )6359تغيير في احتياطي مخاطر غير منقضية (   األصول المتداولة 
حصة شركات اعادة التأمين  

 من المخصصات الفنية
 96,424 89,042 صافي أقساط مكتسبة 89,153 105,490

 )30,648( )23,858( مصروفات عمولة 32,018 30,603 ة يندمذمم تجارية  
 65,776 65,184 اجمالي دخل االكتتاب 24,457 63,617 نقد ومعادالت نقدية  
 )95,585( )72,880( اجمالي مطالبات مدفوعة 166 6,734 أصول أخرى متداولة  
المطالبات المدفوعة ألعمال حصة اعادة تأمين من  145,794 206,444  

FAC للداخل 
)933( )14,021( 

ألعمال  حصة اعادة التأمين من المطالبات المستلمة    
FAC للخارج 

2,151 )998( 

 7,000 11,868 االنقاذ والحلول المستلمة عن مطالبات مدفوعة 154,241 214,994 مجموع األصول  
 )103,604( )59,794( صافي المطالبات المدفوعة   األموال المستخدمة  
 5,923     4,013 تغيير في مخصص المطالبات المستحقة   الشركاء أموال  
   تغيير في حصة اعادة التأمين من المطالبات المستحقة 48,531 104,003 حساب المقر الرئيسي 
 43 3,648 في احتياطيات مطالبات مترتبة دون االبالغ عنها تغيير )104,642( )94,482( خسائر متراكمة  
في احتياطي مصروفات تسوية خسارة غير  تغيير )56,110( 9,521  

 موزعة
141 93 

 247 561 في احتياطي نقص بيانات  تغيير    
 )97,298( )51,431( صافي المطالبات المترتبة   االلتزامات الجارية  
 )31,522( 13,752 صافي دخل االكتتاب 209,632 201,503 مجموع المخصصات الفنية  
 585 161 دخل آخر 158 3,569 مستحقة بالغ م 
ضريبة القيمة المضافة  

المستحقة لهيئة الضرائب 
 االتحادية

 )30,937( 13,913 مجموع الدخل 561 401

 )4,190( )3,754( مصروفات ادارية 210,352 205,473  
 - - االستهالك    
وأم����وال مجم����وع االلتزام����ات  

 الشركاء
 )35,127( 10,159 امل للسنة شال في الدخلصا 154,241 214,994

       
 2021ديسمبر  31ان البيان الوارد أعاله مقتطف من الحسابات المدققة للسنة المنتهية في 

ات  �ا� � ح ت�دة-مدق � �ة ال ر� ع ي ، اإلمارات ال ات ، ص.ب 14354 ، دب �ا� � عة ال راج �ة وم س  م�ا
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اأخبـار الإمـارات

••دبي-وام:

التعليمية"  الفطيم  "موؤ�ش�شة  وقعت 
بح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل 
اجلامعية  ال��ق��ي��ادات  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ملبادرة  الفخري  والرئي�س  ال��دول��ة  يف 
ال�شابة  ال��ط��اق��ات  لتمكني  "بنيان" 
�شراكة مع جامعة  اتفاقية  ال��رائ��دة.. 
باري�س 2 "بانثيون اأ�شا�س" الفرن�شية 
اجلامعة املرموقة يف العلوم القانونية 

على م�شتوى اأوروبا والعامل.
وياأتي توقيع االتفاقية التي ح�شرها 
الرئي�س  ال���ف���ط���ي���م،  ع����ب����داهلل  ع���م���ر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  التنفيذي 
جمل�س  الفطيم" ورئي�س  "جمموعة 
التعليمية".. الفطيم  "موؤ�ش�شة  اإدارة 
ا�شرتاتيجية  تنفيذ  م��ب��ادرات  �شمن 
"جمموعة  يف  ال����ت����وط����ني  وخ����ط����ط 
ال�شرتاتيجيات  ال��داع��م��ة  الفطيم" 
وخ��ط��ط ال��ت��وط��ني احل��ك��وم��ي��ة ومبا 
ي�شب يف م�شلحة دعم املوارد الب�شرية 
يف دول���ة االإم�����ارات واال���ش��ه��ام بتمكني 
املجاالت  يف  الرائدة  ال�شابة  الطاقات 
امل�شتجدة  املتطلبات  لت�شريع  احليوية 

للتقنيات  ال���ق���ان���ون���ي���ة  واحل���ي���ث���ي���ات 
حتديات  من  ت�شتحدثه  وما  احلديثة 
م�شتجدة، تتطلب االإحاطة القانونية 
ب��ه��ا. وت��ن�����س االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى تقدمي 
 20 التعليمية"  الفطيم  "موؤ�ش�شة 
بكالوريو�س  ل��درا���ش��ة  تعليمية  بعثة 
القانون يف جامعة باري�س 2 "بانثيون 
اأ�شا�س" الفرن�شية يف فرعها يف دبي من 

الدولة  يف  ومقيمني  ام��ارات��ني  طلبة 
الطرفني  ج��ه��ود  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل   ،
وتنمية  االأكادميي  التعليم  يف جمايل 

قدرات املواهب االإماراتية ال�شابة.
الفطيم،  عمر  م��رة  االت��ف��اق��ي��ة  وّق���ع 
اإدارة موؤ�ش�شة الفطيم  ع�شوة جمل�س 
"الفطيم  جمل�س  رئي�س  التعليمية، 
غيلوم  وال���ربوف���ي�������ش���ور  للتوطني"، 

الي����ي����ت رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ب���اري�������س 2 
فرع   – الفرن�شية  اأ�شا�س"  "بانثيون 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلامعة  وال��رئ��ي�����س  دب����ي 
العاملية للقانون،  – اأ�شا�س  ال�شوربون 

بح�شور عدد من م�شوؤويل اجلهتني.
ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان بتوقيع هذه االتفاقية، موؤكدا 
بني  ال�شراكات  ه��ذه  مثل  عقد  اأهمية 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات 
املخل�شة  اجلهود  لت�شافر  التعليمية 
ل�������ش���ال���ح مت���ك���ني ون���ه�������ش���ة ال����ك����وادر 

االإماراتية ال�شابة.
املتفوقني  ال���ط���ل���ب���ة  م���ع���ال���ي���ه  وه����ن����اأ 
"موؤ�ش�شة  م��ن��ح��ة  ع���ل���ى  احل���ائ���زي���ن 
الفطيم التعليمية" ومتمنيا لهم دوام 
اأعربت  التوفيق والنجاح. من جانبها 

مرة عمر الفطيم، عن �شعادتها بعقد 
ه��ذه ال�����ش��راك��ة م��ع جامعة ب��اري�����س 2 
برعاية  الفرن�شية،  اأ�شا�س"  "بانثيون 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
التعاون  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��رة  ن��ه��ي��ان 
بدعم  الفطيم  جمموعة  التزام  يوؤكد 
ج��م��ي��ع امل�����ب�����ادرات ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
االرت��ق��اء ب��االأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة.  وقالت 

ملدة  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح  ت��وف��ر  " ي��ت��م 
ب��رن��ام��ج ال�����ش��ه��ادة م���ع ت��غ��ط��ي��ة كافة 
الطلبة  داع��ي��ة  الدرا�شية"..  الر�شوم 
من  الدولة  يف  واملقيمني  االإماراتيني 
 "DIS" ال��دول��ي��ة  ال���دي���رة  م��در���ش��ة 
 "UAS" واملدر�شة االأمريكية العاملية
وخريجي املدر�شتني للتقدمي للمنحة 
ع��رب زي����ارة م��وق��ع م��وؤ���ش�����ش��ة الفطيم 

التعليمية على �شبكة االنرتنت.
الربوفي�شور  اأع��������رب  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
بتوقيع  ف��خ��ره  ع���ن   ، غ��ي��ل��وم الي��ي��ت 
الفطيم  موؤ�ش�شة  م��ع  االتفاقية  ه��ذه 
التعليمية، م�شرا اإىل التزام اجلامعة 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الرائدة لتعزيز 
الطاقات  ل��ت��م��ك��ني  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود 
واالرتقاء  والطموحة  الرائدة  ال�شابة 

بها الأعلى امل�شتويات.
"بانثيون   2 باري�س  جامعة  اإن  وق��ال 
اأكادميي فرن�شي عريق  اأ�شا�س" �شرح 
اأجمع،  ال��ع��امل  ال��ق��ان��ون يف  ورائ����د يف 
الدول  روؤ�شاء  من  العديد  منه  تخرج 
والقادة عرب  واالأدب��اء  املفكرين  وكبار 
ديغول،  ����ش���ارل  اأم���ث���ال  م���ن  ال�����ش��ن��ني 
ال�شابق بروكوب�س  والرئي�س اليوناين 
فيلبان،  دي  ودومينيك  بافلوبولو�س، 
واأليوت  االأ�شبق،  فرن�شا  وزراء  رئي�س 
الفرن�شية..  ال����دف����اع  وزي������رة  م�����اري 
للمتخرجني  ���ش��ي��ت��ي��ح  اأن�����ه  م��و���ش��ح��ا 
على  امل��ج��االت  �شتى  يف  العمل  ف��ر���س 
ممار�شة  اإىل  اإ�شافة  ال��دويل  ال�شعيد 
مهنة القانون يف املراكز الدولية مثل 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ،و���ش��وق اأبو 

ظبي العاملي.

•• ال�سارقة-الفجر:

الع�شم  اأح���م���د  ال�����ش��اع��ر  ا���ش��ت��ع��ر���س 
وال�����ش��اع��رة اأم���ل ال�����ش��ه��الوي جتربة 
الراحل  االإماراتي  والباحث  ال�شاعر 
الرتاث  توثيق  يف  ث��اين  را�شد  اأحمد 
اإعادة  ا�شتحقاقها  موؤكدين  املحلّي، 
الداأب  وا�شتلهام  وال��ت��اأم��ل،  ال��ق��راءة 
الراحل  ال��ذي امتاز بهما  واالإ���ش��رار 
يف حمطات حياته التي اأثمرت عدداً 
والدرا�شات  ال�شعرية  االأع��م��ال  م��ن 
وتوثيق  ال����رتاث،  حتقيق  جم���ال  يف 
ال�شعبية يف  االأمكنة واملرويات  �شرة 

االإمارات.
بعنوان  ج��ل�����ش��ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ال  ���ش��دى   .. ث���اين  را����ش���د  "اأحمد 
ال�شارقة  "هيئة  نظمتها  ينتهي"، 
ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  للكتاب" 
ال���ك���ت���اب  "معر�س  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
اأحمد  �شعادة  وح�شرها  االإماراتي"، 

ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����س هيئة 
العميمي،  للكتاب، و�شلطان  ال�شارقة 
االإمارات،  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  رئي�س 
وجمهور من الكتاب وال�شعراء وزوار 

املعر�س.
وت���ط���ّرق ال�����ش��اع��ر اأح���م���د ال��ع�����ش��م يف 
ح��دي��ث��ه ح���ول جت��رب��ة اأح���م���د را�شد 
ثاين اإىل ارتباط اأ�شدقاء الراحل به 
التي  جلهوده  ومواكبتهم  وجدانياً، 
جمعت بني كتابة الق�شيدة احلديثة 
والتعمق يف تراث االإمارات ولهجاتها 
و�شرة اأمكنتها، اإ�شافًة اإىل االهتمام 
ب��ج��م��ع ودرا�����ش����ة من�����اذج م��ه��م��ة من 
ال�����ش��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي يف االإم������ارات، مثل 
اأ���ش��ع��ار امل���اج���دي ب��ن ظ��اه��ر وغره، 
وال�شعبي  الف�شيح  ال�شعر  روح  وفهم 
ال�شاعر  اأج����اده����ا  ف��ن��ي��ة  زاوي������ة  م���ن 
الراحل وتعّمق فيها اأكرث من غره.

اأحمد  ج��ه��ود  ح���ول  الع�شم  وحت���دث 
را����ش���د ث���اين يف ج��م��ع ب��ع�����س معامل 

توثيقه  ع���ل���ى  و������ش�����ربه  ال����������رتاث، 
واالإ�شغاء اإىل كبار ال�شّن واعتبارهم 
مراجع حّية، ومقدرته على دفع اأفراد 
املجتمع اإىل التفاعل معه وم�شاعدته 
يف جمع املعلومات حول تراث البيئة 
االإماراتية، وحبه لالأمكنة واعتماده 

واملفردات  اللغوي  املعجم  اأخ��ذ  على 
ال�شعبية من البيئة التي تنتمي اإليها 

ولي�س من الكتب.
وذكر الع�شم اأن اأحمد را�شد ثاين كان 
ملهماً ملعا�شريه وللجيل االأدبي الذي 
ال�شباب  اأع��م��ال  يناق�س  وك���ان  ت���اله، 

االإب������داع، ويحثهم  ع��ل��ى  وي��ح��ف��زه��م 
يف  واالن��ط��الق  باأنف�شهم  الثقة  على 
والرتكيز  ب��اإ���ش��رار،  الكتابة  م��ي��دان 
داخل  الكلمة  وو���ش��ع  ال���ق���راءة  ع��ل��ى 
امل��ن��ا���ش��ب، وهدم  ال��ن�����ّس يف م��ك��ان��ه��ا 
احل��واج��ز ب��ني امل��ب��دع وامل��ج��ت��م��ع من 

باحلياة  ناب�شة  ن�شو�س  كتابة  اأج��ل 
االأمكنة  �شرة  وتوّثق  الواقع  تعك�س 

يف الن�شو�س.
جتربة  ح���ول  ح��دي��ث��ه  الع�شم  وخ��ت��م 
بالتاأكيد  ال��راح��ل  والباحث  ال�شاعر 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م��ك��ت��ب��ت��ه، ودع������ا اإىل 

امل�شتمر  واالهتمام  مراجعها،  حفظ 
مبنجزه وما تركه من اأعمال �شعرية 
وبحثية متيزت باأ�شلوبه الذي ينحاز 
واالإن�شان،  للمكان  ت���وؤرخ  كتابة  اإىل 
وجتمع بعمق بني االإبداع بالف�شحى 

واللهجة العامية.
ب�����دوره�����ا حت����دث����ت ال�������ش���اع���رة اأم����ل 
ال�شهالوي حول جتربة اأحمد را�شد 
ث��اين م��ن زاوي���ة االن��ب��ه��ار والده�شة 
ببقاء اأعماله حية ومتداولة، وخلوده 
ي�شردون  الذين  اأ�شدقائه  ذاك��رة  يف 
ال��ك��ث��ر م���ن ال��ق�����ش�����س ع��ن��ه، وكيف 
وتعمقه  اهتمامه  يجعل  اأن  ا�شتطاع 
املحلية يحقق  امل��غ��رق يف  امل���وروث  يف 
امل�����ش��ت��وى اخلليجي  ل��ه م��ك��ان��ة ع��ل��ى 

والعربي.
اإنتاج  اأن  اإىل  ال�����ش��ه��الوي  واأ����ش���ارت 
اأح��م��د را���ش��د ث��اين متنوع م��ن حيث 
ال�شعري  امل��������وروث  ع���ل���ى  ا���ش��ت��غ��ال��ه 
ب��روح خمتلفة،  ال�شعبي يف االإم���ارات 

وخبر  م���ط���ل���ع  حم����ق����ق  وب�����خ�����ربة 
بيئاتها  يف  املحلية  اللهجة  مبفردات 

املتعددة.
ولفتت ال�شهالوي اإىل اأنها تتفق مع 
االأدي���ب  منجز  اأن  يف  الع�شم  اأح��م��د 
الذين  حتى  الكثرين  يلهم  الراحل 
اإنتاجه  على  وتعرفوا  يعا�شروه  مل 
ال��ق��راءة فقط، واعتربت  م��ن خ��الل 
االأدبية  االأ���ش��م��اء  �شمن  ي��ن��درج  اأن���ه 
واأّن  باجتهاد،  جتربتها  حفرت  التي 
اأع��م��ال��ه متتاز  م��ن ي��ق��راأ ل��ه يجد اأن 
وال�شور  ال��رم��زي��ة،  ���ش��م��ات:  ب��ث��الث 
ت�شويرها  يف  الدقة  عالية  الذهنية 
ل��الأم��ك��ن��ة، ومت���ّي���زه ب��ال��ك��ت��اب��ة التي 
لالإن�شان  ال��غ��زي��ر  ح��ب��ه  فيها  يظهر 

واملكان والكلمات.
وخ��ت��م��ت ال�����ش��ه��الوي م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
م���ن ق�شائد  ع����دد  ب���ق���راء  اجل��ل�����ش��ة 
"حافة  دي��وان  را�شد ثاين من  اأحمد 

الغرف".

•• ال�سارقة-الفجر:

بجامعة  االأع��م��ال  اإدارة  كلية  نظمت 
وتكرمي  االإع��������الن  ح���ف���ل  ال�������ش���ارق���ة 
املبتكر" �شمن  "م�شابقة  الفائزين يف 
دورت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
���ش��رك��ة ����ش���ن���دوق االب����ت����ك����ارات، حيث 
تدريبك  م�����ش��روع  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از 
من  امل���ق���دم   )TADREBAK(
الطالبات هاله جمحاوي، و�شبا املقداد 
واملعلوماتية،  احل��و���ش��ب��ة  ك��ل��ي��ة  م���ن 
واأفنان  ع���ل���ون،  اأب����و  اأ���ش��ي��ل  وال��ط��ل��ب��ة 
حمود، وحممود جودت من كلية اإدارة 
االأعمال، يعد امل�شروع من�شة تعليمية 
وت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة جت��م��ع اخل����رباء 
التدريبية  وال�����ش��رك��ات  وامل��خ��ت�����ش��ني 

لال�شتفادة من اخلربات العلمية، كما 
التدريبية  اخلدمات  امل�شروع  يعر�س 
وكيفية اإعداد ال�شرة الذاتية، وغرها 
من الفر�س الوظيفية يف �شوق العمل. 
املكرر  االأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  وح�������ش���ل 
 ،)ANAMIL( اأن���ام���ل  م�����ش��روع 
حف�شة  ال�����ط�����ال�����ب�����ات  م������ن  امل������ق������دم 
احل���م���ادي، وم����رمي ���ش��ع��ي��د م���ن كلية 
رقية  وال���ط���ال���ب���ات  االأع�����م�����ال،  اإدارة 
احل�����م�����ادي، وم�������روة احل���و����ش���ن���ي من 
امل�شروع  ي��ت�����ش��م��ن  ال��ه��ن��د���ش��ة،  ك��ل��ي��ة 
املنزلية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��الأع��م��ال  تطبيق 
واخلدمات  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ����ش���وق  ي���وف���ر 
تعليمية  كمن�شة  ويعمل  الرتويجية، 
ل��ل��دورات ع��رب االن��رتن��ت. اأم���ا املركز 
الثاين فقد ح�شل عليه م�شروع ويكو 

الطلبة  م��ن  وامل��ق��دم   ،)WECO(
ع��ب��د اهلل ف���ري���دون، واأح���م���د ب����دوان، 
وعبدالقادر حممد من كلية الهند�شة، 
والطالبة راما حمزة من كلية الفنون 
امل�شروع  يحتوي  والت�شميم،  اجلميلة 

ا�شتهالك  م��ن  يح�شن  تطبيق  ع��ل��ى 
اال�شتخدام  والكهرباء ومعدالت  املياه 
من  امل�شتخدم  واإخ��ط��ار  فعالة  بطرق 
ا�شت�شعار  التطبيق بجهاز  خالل ربط 

املياه وعداد الكهرباء يف املنزل.

ومتكني  تنمية  اإىل  امل�شابقة  ت��ه��دف 
نهج  لتطبيق  مواهبهم  ودع��م  الطلبة 
ال��ت��ف��ك��ر االإب����داع����ي وخ���ل���ق االأف���ك���ار 
وتطوير  االأعمال  ري��ادة  يف  االبتكارية 
م��ل��م��و���ش��ه على  اإىل من����اذج  امل�����ش��اري��ع 

اأر�����س ال���واق���ع خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، كما 
ت���ق���دم ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل�����ش��اب��ق��ة 50 
م�������ش���روع���اً م���ن ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة من 
ومت  والتخ�ش�شات،  الكليات  خمتلف 
م�شاريع   3 اإىل  امل�����ش��ارك��ات  ت�شفية 

االإجمالية  القيمة  بلغت  وق��د  ف��ائ��زة، 
للجوائز 30،000 درهم مت توزيعها 
 12،500 بقيمة  االأول  امل��رك��ز  على 
بقيمة  م��ك��رر  االأول  وامل���رك���ز  دره�����م، 
12،500درهم، واملركز الثاين بقيمة 
5،000 درهم.  وبهذه املنا�شبة رحبت 
االأ�شتاذة الدكتورة دميا ر�شيد جمايل، 
بجميع  االأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
واأكدت  امل�شابقة،  امل�شاركني يف  الطلبة 
اأن الكلية حتر�س على الدعم امل�شتمر 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
يف  للم�شاركة  وحتفيزهم  االب��ت��ك��اري��ة 
اأفكارهم  امل�شابقات لتطوير  مثل هذه 
اأو�شت  ك��م��ا  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا،  االإب���داع���ي���ة 
ال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ى ال���ن���ه���و����س ب���االأف���ك���ار 
جمل  يف  للنجاح  ال�شعي  وا�شتمرارية 

ريادة االأعمال، ووجهت ال�شكر ل�شركة 
دعمها  ع���ل���ى  االب����ت����ك����ارات  ����ش���ن���دوق 
للم�شابقة لل�شنة الثانية على التوايل، 
ك��م��ا ق��دم��ت ���ش��ك��ره��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 

امل�شابقة وامل�شاهمني يف تنظيمها.
وم������ن ج���ان���ب���ه �����ش����رح ����ش���ع���ي���د غ���امن 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي، 
ال�شركة  اأن  االب����ت����ك����ارات،  ����ش���ن���دوق 
ت�شعى لدعم املبادرات واالأن�شطة التي 
واملبدعني،  املبتكرين  الطلبة  جتمع 
وتنفيذ  حت���ق���ي���ق  يف  ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
على  وال��ع��م��ل  االب��ت��ك��اري��ة  م�شاريعهم 
متطلعاً  م�شتقله،  جت��اري��ة  م�����ش��اري��ع 
ل���ل���م���زي���د م����ن امل�������ش���اري���ع ال����ت����ي من 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  �شاأنها خدمة 

املتحدة.

يف جل�سة على هام�ض »معر�ض �لكتاب �الإمار�تي«

اأدباء ي�ستعر�سون التجربة ال�سعرية والبحثية للراحل اأحمد را�سد ثاين واإ�سهامه يف توثيق الرتاث املحلي
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•• دبي-وام:

مبادرة  يف  م�شاركتها  ع��ن  ال��ط��ع��ام  لتو�شيل  "ديليفرو"  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
الغذائي  الدعم  لتوفر  املنطقة  يف  نوعها  من  االأكرب  وجبة"،  "املليار 
من  ال��ذك��ي،  تطبيقها  م�شتخدمي  متكني  ع��رب  وال��ف��ق��راء،  للمحتاجني 
 50 ت�شمل  التي  االإن�شانية  املبادرة  لدعم  غذائية  وجبات  بقيمة  التربع 
دولة حول العامل. وباإمكان م�شتخدمي من�شة "ديليفرو" لطلب الطعام 
تنظمها  التي  وجبة"،  "املليار  ملبادرة  واالن�شمام  وجبات  بقيمة  التربع 
ال�شعيفة  الفئات  العاملية" لدعم  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد  "مبادرات 

االأزمات  من  واملت�شررون  وال��ن��ازح��ون  والالجئون  االأط��ف��ال  فيهم  مبن 
والكوارث الطبيعية.

متّكن  �شهلة  ب�شيطة  خطوات  الطعام  لطلب  "ديليفرو"  تطبيق  ويوفر 
امل�شتخدم من التربع بعدد من الوجبات ابتداًء من 10 دراهم، اأو 50، اأو 
�شمن  للمحتاجني  الوجبات  لتوفر  درهم،   500 اأو   ،300 اأو   ،100
الغذائية  املكونات  لتوفر  م�شاهمته  قيمة  وتعود  وجبة.  املليار  مبادرة 
االأقل  واالأ�شر  لالأفراد  مغذية  طعام  وجبات  لتوفر  املطلوبة  االأ�شا�شية 
يف  ديليفرو  ل�شركة  العام  املدير  ح��رب،  اأني�س  وق��ال  ال��ع��امل.  ح��ول  حظاً 
يف  ن�شارك  اأن  ديليفرو  يف  "ي�شرفنا  اخلليجي:  التعاون  جمل�س  منطقة 

مبادرة "املليار وجبة" التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لتوفر الدعم الغذائي للمجتمعات االأقل حظاً يف 50 دولة. رد 
ن�شكر  اإليه يف ديلفرو.  ن�شعى  دائم  االإن�شاين هو هدف  بالعمل  اجلميل 
لنا  الفر�شة  اإتاحة  العاملية" على  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  "مبادرات 
خرية  كمن�شة  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  وجبة  املليار  م��ب��ادرة  يف  للم�شاهمة 
عاملية. وفخورون اأن نكون يف هذا املوقع الذي ي�شمح لنا باأن نكون جزءاً 
من هذه ال�شبكة املميزة للم�شاهمة يف مكافحة اجلوع ونتطلع اإىل موا�شلة 

قيم العطاء واخلر التي نوؤمن بها يف ديليفرو يف دولة االإمارات".
وف�شال عن ديليفرو، ت�شتقبل مبادرة "املليار وجبة" التربعات عرب اأربع 

www.1billionmeals. االإلكرتوين  املوقع  هي  معتمدة  قنوات 
حل�شاب مبادرة "املليار وجبة" على رقم احل�شاب  امل�شريف  والتحويل   ae
املعتمد: AE300260001015333439802 يف بنك االإمارات 
بدرهم  بالتربع  الرغبة  ح��ال  يف  اأم��ا  االإم��ارات��ي.  بالدرهم  الوطني  دب��ي 
ر�شالة  اإر���ش��ال  ميكن  �شهري،  ا�شرتاك  خ��الل  من  للمبادرة  يومياً  واح��د 
ن�شية بكلمة "وجبة" اأو "Meal" على الرقم 1020 مل�شتخدمي �شبكة 
كما ميكن  "ات�شاالت".  �شبكة  مل�شتخدمي   1110 الرقم  على  "دو" اأو 
الرقم  وجبة" على  "مليار  م��ب��ادرة  ات�شال  مركز  مع  بالتوا�شل  التربع 

.8009999

ديليفرو توفر للم�ستخدمني خيارات للتربع ملبادرة مليار وجبة

كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�سارقة تعلن عن الفائزين  يف »م�سابقة املبتكر« �سمن دورتها الثانية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اح��ت��ف��ى 
العاملي  ب���ال���ي���وم  واال����ش���ت�������ش���ارات، 
ل��ل��ك��ت��اب ال����ذي ي�����ش��ادف ي���وم 23 
اإب���ري���ل م��ن ك��ل ع����ام، اإمي���ان���اً منه 
املعارف  تبادل  يف  الكتاب  باأهمية 
التقدم  ويف  واالن��ف��ت��اح،  والتفاهم 
ر�شم  يف  وك����ذل����ك  االج���ت���م���اع���ي، 

امل�شتقبل، بل وامل�شاركة يف �شنعه.
العلي  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
للبجوث واال�شت�شارات يف ت�شريح 
بهذه املنا�شبة اإن "تريندز" ب�شفته 
مركز اأبحاث م�شتقل، فاإنه ي�شعى 
واأبحاثه  اإ����ش���دارات���ه  خ���الل  م���ن 
وبلغات  العاملية،  املكتبة  رف��د  اإىل 
حمتوى  ذات  ب���ك���ت���ب  م����ت����ع����ددة، 
العلمية  امل��ع��رف��ة  لن�شر  ر���ش��ني؛ 

املوثوقة.
ي��ح��ر���س على  امل����رك����ز   اأن  واأك������د 
معار�س  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�������ش���ارك���ة 
الكتب العاملية والعربية واملحلية، 
باعتبارها احلا�شنة االأكرب للكتاب. 
وقد �شارك يف معار�س عدة مثل: 
وباري�س،  ول���ن���دن،  ف��ران��ك��ف��ورت، 
واأبوظبي،  ����ان،  وع����مَّ وال���ق���اه���رة، 
اأي�شاً  املخطط  وم��ن  وال�����ش��ارق��ة. 
تاأكيداً  امل�����ش��ارك��ات  ه���ذه  ت��و���ش��ي��ع 
الثقافة  �شنع  يف  الكتاب  الأهمية 
ومواجهة  امل��ف��اه��ي��م  وت�����ش��ح��ي��ح 
ومواجهة  امل���ت���ط���رف���ة،  االأف�����ك�����ار 

الكراهية والعنف.
و����ش���دد ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��ي ع��ل��ى اأن 
الفكر  ع�������ش���ارة  ي�����ش��ك��ل  ال���ك���ت���اب 
للتقدم  ط���ري���ق  وه����و  واحل���ك���م���ة، 
لنه�شة  و�شبيل  امل�شتقبل،  و�شنع 
االإن�����ش��ان ورق��ي االأوط����ان، كما اأن 

ال��ك��ت��اب ي�����ش��ك��ل ح��ل��ق��ة و���ش��ل بني 
يربط  وج�شراً  وامل�شتقبل  املا�شي 
بني االأجيال ويعرب عن الثقافات.

من جانبها، اأكدت رو�شة املرزوقي 
واملعار�س  الت�شويق  اإدارة  مديرة 
مبركز "تريندز" اأن احتفاء املركز 
باليوم العاملي للكتاب ياأتي �شمن 
واملوؤلف، ويوؤكد  بالكتاب  اهتمامه 

نه�شة  للكتاب يف  الكربى  القيمة 
"تريندز"  اأن  اإىل  م�شرة  االأمم، 
ي�شعى من خالل هذه االحتفالية 
املجتمع  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  وغ���ره���ا 
على  ال�شباب  والباحثني  عموماً، 
االهتمام  على  اخل�����ش��و���س،  وج��ه 
بالكتاب واالإ�شهام يف اإنتاج حمتوى 
التقدم  نحو  يدفع  ه��ادف،  معريف 
والرقي ون�شر قيم اخلر واالأخوة 

وال�شالم.
نورة  االأ�شتاذة  قالت  جانبها  ومن 
الن�شر   اإدارة  م���دي���رة  احل��ب�����ش��ي 
اإن  "تريندز"  مب���رك���ز  ال��ع��ل��م��ي 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للكتاب  االح��ت��ف��اء 
الباحثني  �شنوية لتكرمي  منا�شبة 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ك���ت���اب 
ولت�شجيع اجلميع خا�شة العنا�شر 
ال�شابة على اإنتاج حمتوى موثوق 
امل�شتقبل  ي�شهم يف �شنع  ور�شني، 

لالأزمات  وروؤى  ح���ل���واًل  وي���ق���دم 
اكت�شاف  اإىل  اإ�شافة  والتحديات، 
اأهم  من  باعتبارها  القراءة  متعة 
و���ش��ائ��ل امل��ع��رف��ة ع��ل��ى االإط�����الق، 
م�شرة اإىل اأن اإ�شدارات "تريندز" 
والتخ�ش�شات،  امل��ج��االت  متعددة 
وتركز يف جانب منها على االإ�شالم 

ال�شيا�شي.
اإب��ري��ل من   23 يف  اأن���ه  اإىل  ي�شار 
جميع  يف  احتفاالت  ُتقام  ع��ام  كل 
اأرجاء العامل ُتربز القوة ال�شحرية 
بني  و�شل  حلقة  بو�شفها  للكتب 
يربط  وج�شراً  وامل�شتقبل،  املا�شي 
بني االأجيال وعرب الثقافات، وُيعد 
هذا التاريخ رمزياً يف عامل االأدب 
اليون�شكو  �شت  خ�شَّ وق��د  العاملي، 
املوؤلفني  مكانة  الإب��راز  اليوم  ه��ذا 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ك��ت��ب  واأه���م���ي���ة 

العاملي.

•• ابوظبي-الفجر:

نّظمت جمعية كلنا االإمارات يف مقرها مبدينة خليفة يف اأبوظبي ملتقى وطنيا 
ال�شيخ  االإن�شاين، وحت��دث خالله عدد من مرافقي  للعمل  زاي��د  يوم  مبنا�شبة 
زايد، طيب اهلل ثراه، و�شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ونخبة من �شعراء 
الوطن.. كما اأقامت معر�شا لل�شور النادرة للمغفور له ال�شيخ زايد، وّثقت لعدد 

من الفعاليات واملواقف خالل م�شرة حكمه.
ح�شر االأم�شية ال�شيخ م�شلم �شامل بن حم العامري، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
كلنا االإم��ارات و�شعادة حممد �شعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة لل�شوؤون 
اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  وال�شعراء  الوجهاء  م��ن  وع��دد  واالأوق����اف،  االإ�شالمية 

اجلمعية وجمهور غفر وح�شد من و�شائل االإعالم.
الوطني  بالن�شيد  العامري،  املميز ح�شني  االإعالمي  قدمه  ال��ذي  امللتقى  وب��داأ 
واآيات من الذكر احلكيم، ثم انطلقت اجلل�شة االأوىل للملتقى مب�شاركة عدد من 
اأ�شحاب الف�شيلة العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وكبار الوعاظ 
اجلل�شة  خالل  حتدث  حيث  واالأوق���اف،  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  يف 

اأحد �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة من  �شماحة ال�شيخ حممد املي�شاين 
�شلطنة ُعمان ال�شقيقة، و�شعادة الدكتور اأحمد الزامل، كبر الوعاظ يف الهيئة 
كبر  الكبي�شي،  عمر  الدكتور  و�شعادة  واالأوق���اف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
الوعاظ يف الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف و�شماحة ال�شيخ طالب 

ال�شحي.
وقال املتحدثون اأن يوم زايد للعمل االإن�شاين هو منا�شبة ال�شتذكار املاآثر واالإرث 
اخلالد للمغفور له ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه  واأياديه البي�شاء التي امتدت 
وروؤيته  وحكمته  الكبرة  وج��ه��وده  ال��ع��امل  �شعوب  كافة  اإىل  وال�شالم  باخلر 

وقيادته الر�شيدة التي اأو�شلت دولة االإمارات اإىل م�شاف الدول املتقدمة. 
واأكد امل�شاركون يف اجلل�شة اأن العمل االإن�شاين، عند ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، كان 
اأياديه البي�شاء باخلر والعطاء لكافة �شعوب  نهجا وفكرا وممار�شة، فامتدت 
العامل، وكان �شباقاً يف مد يد العون يف كل الق�شايا ذات البعد االإن�شاين يف اأي 
بقعة من بقاع االأر�س، دون التمييز يف االختالف الديني اأو العرقي اأو الثقايف، 
والو�شطية  وال�شالم  الت�شامح  ثقافة  ن�شر  اإىل  دائما  اهلل،  رحمه  يدعو،  وك��ان 

واالعتدال لينعم العامل باالأمن واال�شتقرار.

اأحد  العامري  بن هوميل  �شعيد  الدكتور  للملتقى حتدث  الثانية  اجلل�شة  ويف 
كلنا  اإدارة جمعية  اهلل، وع�شو جمل�س  زاي��د، رحمه  ال�شيخ  له  املغفور  مرافقي 
ال�شيخ زايد رحمه اهلل،  امل�شت�شار مبارك الهاليل، عن ماآثر  االإم��ارات، و�شعادة 
ومواقفه االإن�شانية وعطاءه الالحمدود، واأكدا اأن املغفور له ال�شيخ زايد رحمه 
التعاون  مبادئ  وتر�شيخ  ال��وح��دة  وحتقيق  الفرقة  نبذ  على  ج��اه��داً  عمل  اهلل 
واالإخاء بني ال�شعوب، فتبواأت االإمارات بف�شل جهود زايد ومبادراته االإن�شانية 
مكان ال�شدارة والريادة يف ميادين العمل اخلري واالإن�شاين بعد اأن �شارت على 
لتحتل  املنكوبني  ال�شعفاء وجن��دة  ون�شرة  امللهوف  اإغاثة  يف  اخل��ر  زاي��د  نهج 

املرتبة االأوىل عامليا يف العمل اخلري واالإن�شاين.
املنا�شبة، و�شارك  اأقيمت بهذه  التي  ال�شعرية  االأم�شية  تابع احل�شور  بعد ذلك 
بالعود  م��ب��ارك  وال�شاعر  اخل��اط��ري،  �شلطان  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ  ال�شاعر  فيها 
العامري حامل برق الن�شخة التا�شعة من برنامج �شاعر املليون، وجنم املو�شم 
ال�شاعر م�شاعد بن طع�شا�س احلارثي – حامل برق �شاعر املليون يف الن�شخة 

العا�شرة.
الكبر  باالإرث  واأ�شادت  والقيادة  بالوطن  تغنت  ال�شعراء ق�شائد فريدة  واألقى 

للمغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل، ونهجه الرا�شخ يف النفو�س، كما األقوا ق�شائد 
اإجنازات  وطنية و�شفت باأجمل الكالم والقوايف ما حققته دولة االإم��ارات من 
ح�شارية، واأ�شادوا يف ق�شائدهم بالقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
واملبادرات  االإن�شانية  واملواقف  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب  اخلرية 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
اإىل �شمو ال�شيخ  يف ختام امللتقى توجه امل�شاركون واجلمهور بال�شكر والتقدير 
الكرمية  رعايته  االإم����ارات على  كلنا  رئي�س جمعية  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب 
الأن�شطة وفعاليات اجلمعّية ودعم �شموه الدائم لربامج عمل اجلمعية الهادفة 
اإىل تعزيز روح االنتماء والوالء للوطن وتقوية اأوا�شر املحبة واالألفة والتالحم 

يف املجتمع.
االإدارة،  جمل�س  رئي�س  العامري،  حم  بن  م�شلم  ال�شيخ  ك��ّرم  امللتقى  نهاية  ويف 
باأن  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  اإىل  وال��دع��اء  باالبتهال  اجلميع  وت��وج��ه  امل�شاركني، 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، بوا�شع  ال�شيخ زايد بن �شلطان  يتغمد فقيد الوطن 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته، ويجزيه خر اجلزاء عن �شعبه واأمته.

كلنا الإمارات تنّظم ملتقى وطنيا مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-وام: 

الزكاة  �شندوق  مل�شاريع  دع��م��ا  دره���م  مليون   16 اال���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  ق��دم 
�شندوق  يف  امل�شجلة  امل�شتحقة  للفئات  املالية  االأع��ب��اء  تخفيف  يف  وامل�شاهمة 
ال���زك���اة، وال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ال�����ش��ن��دوق ه���ذا ال��ع��ام حت��ت ���ش��ع��ار "زكاتك دي���ن ال 

ي�شقط".

واأ�شاد �شعادة عبداهلل عقيدة املهري اأمني عام �شندوق الزكاة بالدور االن�شاين 
واخلري الذي يقوم به بنك دبي االإ�شالمي، معرًبا عن �شكره وامتنانه لهذا 
التربع الكرمي وال�شخي من البنك والذي ينعك�س اإيجاباً يف حت�شني امل�شتوى 
من  للمحتاجني  ال��زك��اة  ���ش��ن��دوق  يقدمها  ال��ت��ي  امل�شتحقة  للفئات  املعي�شي 
اإم��ارات الدولة. وقال االأمني العام ل�شندوق  املواطنني واملقيمني يف خمتلف 
التجار وال�شركات  املح�شنني من  بيننا وبني كبار  امل�شرتك  التعاون  اإن  الزكاة 

وعلى راأ�شهم بنك دبي االإ�شالمي يهدف اإىل زيادة رقعة امل�شاعدات الأكرب عدد 
من املحتاجني امل�شجلني يف قاعدة بيانات امل�شتحقني لدى �شندوق الزكاة والتي 
تخطت حاجز 50 األف اأ�شرة م�شتحقة، وزيادة حجم امل�شاعدات لها الإعانتها 
على مواجهة م�شاعب احلياة، كما اأكد على عمق العالقة بني �شندوق الزكاة 
�شنوياً  البنك  يقوم  حيث  �شنة   19 ط��وال  متتد  والتي  االإ�شالمي  دبي  وبنك 
بدعم العمل اخلري واالجتماعي بالدولة. ودعا املهري البنوك واملوؤ�ش�شات 

اإىل  اإخراج زكاة ماله  اإىل التاأ�شي مببادرة بنك دبي االإ�شالمي يف  االإ�شالمية 
الفئات امل�شتحقة، وامل�شاهمة مع �شندوق الزكاة يف حتقيق اأهدافه التي اأ�ش�س 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  راي��د  ال�شيخ  له  املغفور  قبل  اأجلها من  من 
اإىل حتقيق توجهات احلكومة االحتادية يف  املوؤ�ش�شات  ثراه" كما ندعو هذه 
م�شاهمة القطاع اخلا�س يف املبادرات املجتمعية وامل�شاريع االإن�شانية، ال �شيما 

من اأموال الزكاة التي �شتذهب اإىل م�شتحقيها من الفئات امل�شتحقة.

•• دبي-الفجر: 

جمعية  الأع�����ش��اء  االإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  اع��ت��م��د 
عاملني،  اأع�شاء   7 لعدد  ق��رو���س  دره��م  األ��ف   350 مبلغ  ال�شحفيني، 
وذلك يف اإجتماعه م�شاء اأم�س " ال�شبت" يف مقر اجلمعية بحي الفهيدي 
لدورة  االإدارة  جمل�س  ت�شكيل  بعد  له  اإجتماع  ثاين  يف  بدبي،  التاريخي 

جديدة. 

وقالت لولوة ثاين اأمني ال�شندوق ل�شندوق التكافل االجتماعي الأع�شاء 
جمعية ال�شحفيني، اأن جمل�س االإدارة اأعتمد هذه الدفعة من القرو�س 
طبقاً  لل�شروط  امل�شتوفني  القر�س  على  للح�شول  املتقدمني  للزمالء 
للنظام االأ�شا�شي لل�شندوق، وي�شدد القر�س على عامني، وهذه هي اأخر 
دفعة من ال�شحفيني املتقدمني للح�شول على القر�س، وال توجد قائمة 
انتظار.   ح�شر االجتماع ف�شيلة املعيني رئي�س جمل�س االإدارة، ويا�شني 
�شامل نائب رئي�س جمل�س االإدارة، ونبيل الكثري ع�شو جمل�س االإدارة. 

بنك دبي الإ�سالمي يدعم م�ساريع �سندوق الزكاة ب� 16 مليون درهم

تكافل ال�سحفيني يعتمد 350 األف درهم قرو�سا لأع�سائه 

تريندز يحتفي باليوم �لعاملي للكتاب

الدكتور حممد العلي: الكتاب ع�سارة الفكر.. 
وطريق التقدم.. و�سنع امل�ستقبل
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اأخبـار الإمـارات

�سمن فعاليات �ملجل�ض �للغوي وبالتعاون مع هيئة �ل�سارقة للتعليم �خلا�ض

جممع اللغة العربية بال�سارقة ينّظم »وقفات تدّبرية مع البيان القراآين« وي�ستعر�س جتربة 7 اأعوام من برنامج يف رحاب �سورة

وال يزل ي�شعى اإىل تطويرها لتكون 
اأ�شهمت يف  التي  ال�شمات  �شمة من 
التوا�شل البّناء بينه وبني جمهور 
العامل.  اأنحاء  كافة  يف  امل�شاهدين 
اأّن  اإىل  خلف  حممد  �شعادة  ولفت 
تلفزيون  عليه  ي�شر  ال��ذي  النهج 
ال�����ش��ارق��ة ه��و ن��ت��اج روؤي���ة اإعالمية 
وا����ش���ح���ة ت��ت��ل��ق��ى ك���ل ال���دع���م من 

"يف رح��اب �شورة" ملا  فكرة برنامج 
االإعجاز  اإب����راز  يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  لها 
البالغي والبياين للقراآن الكرمي، 
اإىل  امل����ا�����ش����ة  وح�����اج�����ة اجل����م����ه����ور 
الدقيقة  املعاين  حقائق  ا�شتك�شاف 
ترثي  التي  التف�شرية  واللطائف 
معارف امل�شاهدين بواحد من اأهم 

واأ�شرف العلوم. 

على املعارف البيانية والبالغية يف 
املخزون العلمي واملعريف يف الرتاث 

العربي. 

در��سة �ل�سورة �لقر�آنية
الدكتور احممد �شايف  اأك��د  ب��دوره 
امل�شتغامني اأن الربنامج يقوم على 
تقدمي  على  تقوم  وا�شحة  فل�شفة 

�إبر�ز �الإعجاز �لبالغي و�لبياين
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ف اأن 
فكرة الربنامج بداأت بدرا�شة عدد 
"هيئة  تتلقاها  ال��ت��ي  االأف��ك��ار  م��ن 
والتلفزيون"  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة 
املثقفة  وال���ن���خ���ب  اجل���م���ه���ور  م���ن 
بال�شاأن  امل��ه��ت��م��ني  واالأك���ادمي���ي���ني 
اختيار  مت  حيث  وامل��ع��ريف،  الثقايف 

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الذي يحر�س على متابعة حلقات 
�شورة"، ويرثي  "يف رحاب  برنامج 
مو�شوعاته مبالحظات قّيمة تربز 
العربية  اللغة  بعلوم  �شموه  اهتمام 
اطالعه  وعميق  الكرمي،  وال��ق��راآن 

ياأتي  ال��ربن��ام��ج  اأن  �شعادته  واأك���د   
ال�شارقة  ت��ل��ف��زي��ون  روؤي�����ة  ���ش��م��ن 
هادفة  اإع����الم����ي����ة  ب��ي��ئ��ة  الإي����ج����اد 
الذي  امل��ج��ت��م��ع��ي،  للفكر  وم���ع���ززة 
جمتمعية  حالة  اإن�شاء  اإىل  ي�شعى 
االإ�شالمية  ب���امل���ع���ارف  م��رت��ب��ط��ة 
ا�شرتاتيجية  روؤية  وهي  والعربية، 
ال�شارقة،  تلفزيون  عليها  تاأ�ش�س 

•• ال�سارقة-الفجر:

العربّية  ال���ل���غ���ة  جم���م���ع  ن����ّظ����م 
ب��ال�����ش��ارق��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
اللقاء  للتعليم اخلا�س،  ال�شارقة 
"املجل�س  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال���ث���اين 
عنوان  حت��ت  ال�شهري،  اللغوي" 
البيان  م���ع  ت���دّب���ري���ة  "وقفات 
جتربة  وح������ي  م�����ن  ال�������ق�������راآين: 
برنامج يف رحاب ال�شورة"، احتفاًء 
كّل  مب�شاركة  الف�شيل،  بال�شهر 
خلف،  ح�شن  حممد  ���ش��ع��ادة  م��ن 
ال�شارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
والدكتور  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة 
امل�شتغامني،  �����ش����ايف  احم����م����د 
االأمني العام للمجمع، وح�شرها 
نخبة من االأكادمييني واملثقفني 
وال���ب���اح���ث���ني، وع�����دد م���ن طالب 

اجلامعات واجلمهور. 
فكرة  وت�����ط�����ور  ن���������ش����اأة  وح��������ول 
�شورة" اأو�شح  "يف رحاب  برنامج 
اأنها  اجل��ل�����ش��ة  يف  امل�����ش�����������ارك��ون 
عام  من  ال�شابع  ال�شهر  يف  ب��داأت 
الربنامج  ي�����زال  وال   ،2015
باإجمايل  االآن،  ح��ت��ى  م�����ش��ت��م��راً 
اإىل  ت�����ش��ل  اأن  ق����ارب����ت  ح���ل���ق���ات 
مدى  على  تناولت  حلقة،   400
ن��ح��و ���ش��ب��ع��ة اأع������وام حم���ط���ات يف 
ومالمح  ال��ق��راآين  البيان  بالغة 
وتنا�شبها  ال�����ش��ور  ت��ن��ا���ش��ق  ح���ول 
�شورة  ك��ل  وم��ع��امل  وخ�شائ�شها 

وممّيزاتها. 

روؤية تدبرية ل�شور القراآن الكرمي، 
وم���ع ك���رثة ال��ربام��ج ال��ت��ي تتناول 
ت��ف�����ش��ر ال���ق���راآن ال���ك���رمي، حر�س 
تعريفاً  ي��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج 
القراآنية،  ل��ل�����ش��ورة  وواف���ي���اً  دق��ي��ق��اً 
ح���ي���ث ت�������ش���ّك���ل درا������ش�����ة ال�������ش���ورة 
ملعرفة  م��ه��م��اً  اأ����ش���ا����ش���اً  ال���ق���راآن���ي���ة 
ا�شتملت  ال��ت��ي  االآي������ات  م���دل���والت 
عنوان  ت��ت�����ش��م��ن  وال����ت����ي  ع��ل��ي��ه��ا، 
واملو�شوعات  وحم���وره���ا  ال�����ش��ورة 
املحور، ومعاملها  بهذا  ترتبط  التي 
ومم���ي���زات���ه���ا ال����ت����ي مت���ي���زه���ا عن 
اأخواتها يف االأ�شر القراآنية.  ولفت 
اأهمية  اإىل  امل�����ش��ت��غ��امن��ي  ال��دك��ت��ور 
الكتاب  الآي��ات  املف�شرون  يت�شلح  اأن 
العزيز باأدوات اللغة واملعرفة بعلوم 
القراآن الكرمي، واأن ادعاء التف�شر 
ال��ت��ج��دي��دي وال��ت��ن��وي��ري م��ن غر 
االآل��ة من  الو�شائل وعلوم  امتالك 
اإىل  اإ�شافًة  وبالغة،  و�شرف  نحو 
والتي  عامًة،  الكرمي  القراآن  علوم 
توؤّهل �شاحبها للكتابة اأو احلديث 
الكرمي،  ال��ق��راآن  اآي���ات  ع��ن تف�شر 
هو خطاأ كبر يف حق املنهج العلمي 
القائم على املعرفة والدرا�شة املبنية 
ال�شحيحة،  العلمية  االأ�ش�س  على 
موؤكداً اأن التنوير والتجديد هو يف 
اإيجاد طرائق وو�شائل حديثة لفهم 
الن�ّس القراآين وا�شتنباط الفوائد 
منه، ال يف اإن�شاء فهم يتعار�س مع 
اأ�ش�س الل�شان العربي الذي نزل به 

الذكر احلكيم.

�سرطة دبي تكرم ع�سكريا ل�سرعة ا�ستجابته مع بالغ �سرقة و�سبطه اجلاين
•• دبي-الفجر: 

املري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  توجيهات  على  ب��ن��اًء 
اهلل علي  ال��ل��واء عبد  �شعادة  ك��رم  دب��ي،  ل�شرطة  العام  القائد 
بالوكالة،  العمليات  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  الغيثي، 
الرزوقي،  الرزاق  الدكتور حممد نا�شر عبد  اللواء  بح�شور 
العامة  االإدارة  مدير  واالإن��ق��اذ،  للنقل  العامة  االإدارة  مدير 
فار�س  بن  الرحمن  عبد  تركي  والعقيد  بالوكالة،  للعمليات 
نائب مدير االإدارة العامة للعميات بالوكالة، كرم، ال�شرطي 
اأول حم��م��د ع��ب��د ال���واح���د ح�����ش��ن حم��م��د م��ن م��رت��ب مركز 
�شرقة  جرمية  بالغ  مع  ا�شتجابته  ل�شرعة  الرب�شاء،  �شرطة 

حمل جتاري، ومتكنه من اإلقاء القب�س على الفاعل يف وقت 
قيا�شي، وقبل هروبه من م�شرح اجلرمية.

اأول حممد  اللواء الغيثي على جهود ال�شرطي  واأثنى �شعادة 
عبد الواحد، و�شرعة ا�شتجابته مع البالغ، وتعامله مبهنية 
بحرفية  اجل��اين  على  القب�س  واإلقائه  ال�شرقة،  حادثة  مع 
عالية، موؤكداً حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي الدائم على 
اال�شتجابة ال�شريعة مع خمتلف البالغات اجلنائية، و�شبط 
اجلرمية،  التفا�شيل  وح���ول  ل��ل��ع��دال��ة.  وت��ق��دمي��ه��م  اجل��ن��اة 
القيادة  اإن مركز  فار�س  الرحمن بن  العقيد تركي عبد  قال 
وال�����ش��ي��ط��رة يف ���ش��رط��ة دب���ي، تلقى ب��الغ��اً م��ن ���ش��اح��ب اأحد 
املحال التجارية يف منطقة اخت�شا�س الرب�شاء، يفيد تعر�س 

حمله اإىل ال�شرقة من قبل اأحد االأ�شخا�س، وا�شتيالئه على 
�شاعات واأجهزة خا�شة بتحديد املواقع، وعداد رقمي لقيا�س 
امل�شافات. ولفت العقيد تركي اإىل اأن مركز القيادة وال�شيطرة 
اأبلغ على الفور الدوريات املخت�شة يف منطقة الرب�شاء، وتلقى 
ال�شرطي اأول حممد عبد الواحد البالغ، متحركاً ب�شرعة اإىل 
موقع املحل، وا�شتطاع م�شاهدة ال�شارق واإلقاء القب�س عليه 

يف وقت قيا�شي، واإعادة امل�شروقات اإىل �شاحبها.
من جانبه، تقدم �شاحب املحل التجاري، بال�شكر اإىل القيادة 
معرباً  لبالغه،  اال�شتجابة  �شرعة  على  دبي  ل�شرطة  العامة 
قيا�شي،  وق��ت  يف  اجل���اين  على  القب�س  ب��اإل��ق��اء  �شعادته  ع��ن 

واإعادة امل�شروقات ملحله.

�مل�سجد يف  �لتوعية  ون�سر  للرت�حم  خاطئ  مفهوم  �لت�سول  حلملة  م�ساهدة  �ألف   453

�سرطة دبي توؤكد اأهمية التربع باملبالغ املالية عرب اجلهات اخلريية
•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح��ث��ت 
اأهمية  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  اأف�����راد  دب���ي 
وال�شدقات  املالية  باملبالغ  التربع 
م�����ن خ�������الل اجل�����ه�����ات اخل����ري����ة 
الدولة،  يف  وامل��ع��ت��م��دة  املُ��خ��ت�����ش��ة 
من  مل�شتحقيها  لو�شولها  �شماناً 
اإعطاء  اإىل عدم  داعيًة  املُحتاجني، 
املالية  باملبالغ  والتربع  ال�شدقات 
ي�شتغلون  ال����ذي  امل��ت�����ش��ول��ني  اإىل 
للح�شول  الف�شيل  ال�شهر  حرمة 
غر  بطريقة  امل���ايل  الك�شب  على 

قانونية.
واأك������د االأ����ش���ت���اذ ب��ط��ي اأح���م���د بن 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي،  دروي�������س 
العامة  االإدارة  التوعية االأمنية يف 
اأن ���ش��رط��ة دبي  الإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع، 
ال�شوؤون  دائ������رة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
االإ����ش���الم���ي���ة وال���ع���م���ل اخل�����ري، 
حر�شت على توعية اأفراد املجتمع 
املبارك  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ب���دء  م��ن��ذ 
باأهمية عدم التعاطي مع املت�شولني 
مفهوم  " ال���ت�������ش���ول  ح��م��ل��ة  ع����رب 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  للرتاحم"،  خ��اط��ئ 
مبخاطر  املجتمعي  الوعي  تعزيز 
ظ���اه���رة ال��ت�����ش��ول واحل���ف���اظ على 

اأمن املجتمع وا�شتقراره.
حملة  اأن  اإىل  ال��ف��ال���ش��ي  واأ�����ش����ار 
خ����اط����ئ  م�����ف�����ه�����وم  "الت�شول 

بداية  م���ن���ذ  وزع������ت  للرتاحم"، 
ونفذت  الف�شيل مل�شقات،  ال�شهر 
امل�شاجد  يف  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رات 
على م�شتوى اإمارة دبي، اإىل جانب 
و�شع اإعالنات متنوعة يف ال�شوارع 
واجلمعيات  ال���ت�������ش���وق  وم�����راك�����ز 

التعاونية.
اأر�شلت  احلملة  اأن  الفال�شي  وبني 
توعوية  ر���ش��ال��ة  و60  األ��ف��اً   76
اخل����ارج����ي����ني  م���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا  اإىل 

منع �لظو�هر �ل�سلبية 
"الت�شول  اأن حملة  الفال�شي  واأكد 
تاأتي يف  مفهوم خاطئ للرتاحم"، 
اإطار تعزيز م�شاهمة اأفراد املجتمع 
االأمنية يف  االأجهزة  االإيجابية مع 
احلّد من ظاهرة الت�شول، وحثهم 
على التربع باأموال �شدقاتهم اإىل 
الهيئات واجلمعيات اخلرية، حتى 
م�شتحقيها  اإىل  و�شولها  ي�شمنوا 
ال���ف���ق���راء وامل���ح���ت���اج���ني، واأال  م���ن 

االإلكرتوين  وال��ربي��د  االجتماعي 
خلداع النا�س وا�شتجداء املال.

طرق �الإبالغ
املجتمع  اأف�������راد  ال��ف��ال���ش��ي  ودع�����ا 
امل��ت�����ش��ول��ني عرب  اإىل االإب�����الغ ع��ن 
االت�شال  م���رك���ز  ع��ل��ى  االت�������ش���ال 
ال�شرطة  ع��ني  خ��دم��ة  اأو   901
دبي،  ل�شرطة  ال��ذك��ي  التطبيق  يف 
املعنية   e-Crime وم��ن�����ش��ة 

وال��داخ��ل��ي��ني ع��رب خ��دم��ة الربيد 
عدد  بلغت  ح��ني  يف  االإل���ك���رتوين، 
امل���������ش����اه����دات امل��������واد االإع����الم����ي����ة 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ل��ل��ح��م��ل��ة 
 453 اإطالقها،  منذ  االجتماعي 
 181 منها  م�شاهدة،  و38  األ��ف��اً 
األف م�شاهدة على تويرت، و137 
األفاً و408 م�شاهدات على الفي�س 
بوك، و134 األفاً و621 م�شاهدة 

على اأن�شتغرام.

الظواهر  انت�شار  يف  �شبباً  يكونوا 
ال�شلبية التي تخل باأمن املجتمع.

املجتمع  اأف������راد  ال��ف��ال���ش��ي  وح����ث 
ال�شتجداء  اال�شتجابة  ع��دم  على 
معهم  ال���ت���ع���ام���ل  اأو  امل���ت�������ش���ول���ني، 
مب�شاعر العطف ب�شبب مظاهرهم 
اخل���ادع���ة، م���وؤك���داً يف ال��وق��ت ذاته 
الر�شائل  مع  التعامل  عدم  اأهمية 
ير�شلها  ال�����ت�����ي  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
التوا�شل  من�شات  عرب  املت�شولون 

اجلمهور  اأف������راد  ب���الغ���ات  ب��ت��ل��ق��ي 
االإلكرتونية  ب��اجل��رائ��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب�شورة �شل�شة و�شهلة عرب العنوان 
.www.ecrime.ae االلكرتوين

احلب�س والغرامة للمت�شول
ال���ق���ان���ون  اأن  ال���ف���ال����ش���ي  واأك���������د 
 2018 ل�شنة   9 رق���م  االحت�����ادي 
يعاقب  الت�شول  مكافحة  ���ش��اأن  يف 
املنفرد  ال��ت�����ش��ول  م��رت��ك��ب ج��رمي��ة 

ب��احل��ب�����س م����دة ال ت���زي���د ع��ل��ى 3 
اأ�شهر والغرامة التي ال تقل عن 5 
اآالف درهم، اإىل جانب معاقبة كل 
املُنظم  الت�شول  جرمية  ُيدير  من 
اأ���ش��خ��ا���س م��ن اخلارج  وا���ش��ت��ق��دام 
ارتكابها باحلب�س  لي�شتخدمهم يف 
مدة ال تقل عن 6 اأ�شهر والغرامة 
التي ال تقل عن 100 األف درهم.
عقوبة جمع التربعات اإلكرتونياً

املر�شوم  اأن  اإىل  ال��ف��ال���ش��ي  ول��ف��ت 
م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م تقنية  ب��ق��ان��ون 
 2012 ل�شنة   5 رق���م  امل��ع��ل��وم��ات 
ي��ع��اق��ب ���ش��م��ن يف امل����ادة رق���م 27 
ب��احل��ب�����س وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال تقل 
درهم  األ���ف  وخم�شني  مائتني  ع��ن 
درهم،  األف  خم�شمائة  تتجاوز  وال 
كل  العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
اإلكرتونيا  موقعاً  اأدار  اأو  اأن�شاأ  من 
معلومات  ن�شر  اأو  عليه  اأ���ش��رف  اأو 
و�شيلة  اأو  املعلوماتية  ال�شبكة  على 
اأو  اأخ��رى للدعوة  تقنية معلومات 
ال��رتوي��ج جل��م��ع ال��ت��ربع��ات بدون 
ال�شلطة  م���ن  م��ع��ت��م��د  ت��رخ��ي�����س 

املخت�شة.

املجتمعي للفكر  ومعززة  هادفة  اإعالمية  بيئة  لإيجاد  ال�سارقة  تلفزيون  روؤية  من  جزء  الربنامج  خلف:  • حممد 
القراآنية لل�سورة  وواٍف  دقيٍق  تعريٍف  تقدمي  على  الربنامج  خالل  حر�سنا  امل�ستغامني:  �سايف  • احممد 

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:27/2020/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعه رقم 18

درهم   )150000( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  . 

املدعي:نبيلة احمد حممد بندق
a14 عنوانه:امارة دبي - بردبي - ال�شفا الثانية - فيال رقم 5 �شارع

املطلوب اإعالنه :  1- �شرتوجن �شينت لالدارة الت�شويقية �س.ذ.م.م �شابقا - برامي زون لو�شاطة عقود ال�شلع 
املدرجة باال�شواق اخلارجية �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم 
مببلغ وقدره )150000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام ، وحددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق:2022/4/25 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد - لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1526/2021/18 عقاري جزئي

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ اتفاقيه االجاره املنتهيه بالتمليك باإلزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ) 2370742.04 درهم( و الر�شوم و 
امل�شاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�شداد التام. املدعى : م�شرف االإمارات االإ�شالمي م�شاهمه عامه - عنوانه : 
اإمارة دبي . بر دبي ، مدينة دبي الطبية. مبنى رقم “16” الطابق الثالث - هاتف رقم 04/2227008 - موبايل رقم : 0557016552. 
مكاين )3135291835( فاك�س رقم : 04/2227002 - وميثله : نوف يو�شف ح�شن علي ها�شم احلمادي.  املطلوب اإعالنهم / 1- �شناء 
اقبال ها�شمي )ح�شب اال�شم الوارد ب�شهادة امللكية( �شنا اقبال ها�شمي )ح�شب اإفادة الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية( �شفته : مدعى عليه 
، 2- هناء حفيظ الن�شاء خان )ح�شب اإفادة الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية( هناء حافظ يون�س خان �شام�شر خان )ح�شب اال�شم الوارد 
اإفادة الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية( منى خان �شام�شر خان  3- مونا خان �شم�شر خان )ح�شب   ، ب�شهادة امللكية( �شفته: مدعى عليه 
)ح�شب اال�شم الوارد ب�شهادة امللكية( �شفته: مدعى عليه،  4- في�شل خان �شام�شر خان )ح�شب اال�شم الوارد ب�شهادة امللكية( في�شل خان �شم�شر 

خان )ح�شب اإفادة الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية( �شفته : مدعى عليه.
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 30-3-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح / م�شرف االإمارات 
االإ�شالمي م�شاهمه عامه - بف�شخ اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك ومالحقها وباإلزام املدعي عليهم بت�شليم الوحدة العقارية - الفيال حمل 
التداعي للم�شرف املدعي ورد حيازته اإليها خالياً من ال�شواغل وخماطبة دائرة االرا�شي واالمالك بدبي ملحو قيد االإجارة الوارد ب�شهادة امللكية 
املتاأخرة  االأج��ره  اإجمايل  درهم  األف  �شبعمائة خم�شة وخم�شون  دره��م(  املدعي مبلغ مقداره )755،000  امل�شرف  اإىل  ي��وؤدوا  باأن  وباإلزامهم 
واملرت�شدة بذمتهم وما ي�شتجد من مقابل بدل اإنتفاع بواقع مبلغ )104،500 درهم( �شنوياً اعتباراً من 2021/11/06 وحتى االإخالء 
التام والفائدة بواقع 5% �شنوياً من تاريخ املطالبة يف 2021/11/25 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شروفات واألف درهم مقابل اأتعاب 
لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197Date 25/ 4/ 2022  Issue No : 13528

Account expert
Khaled Ahmed Abdelkader sorour
Account expert at the ministry of justice UAE
Account expert at the ministry of justice Egypt

Notification by publication
remote experience meeting

in lawsuit No. 133/2022 civil partial Ajman
Ms. Jovlin Quadrasal Macapalan ( the defendant) in lawsuit No. 133/2022 civil partial 
Ajman, Based on the assignment of the Ajman Federal Court of First Instance to 
appoint me as an account expert in the above-mentioned lawsuit filed by M/S/ almazaya 
alhadithat building contracting (the plaintiff) against you.
Accordingly, please attend the experience session remotely through webex or an 
authorized agent representing you, and submit your documents related to the lawsuit, on 
Wednesday 27/04/2022 at 1:30 pm.
Mobile: 0509024011
Meeting link: 
https://meetingsemea8.webex.com/meet/khaledsorour58
Account expert
Khaled Ahmed Abdelkader sorour
Date : 21/04/2022

Notification by publication

70392 Date 25/ 4/ 2022  Issue No : 13528
Legal notice in Arabic and English

No. (29720/2022)
Warner : Investment Bank (PJSC)
Notified party: Khalil Rahman Shalakar
Based upon the request of our Principal (Warner) under this Warning (notification 
to paymnet), pursuant to the provision of the Article 63/1 of Cabinet Resolution 
No. 57 of 2018 regarding the regulatory regulations for Federal Law No. 11 of 
1992 regarding the Civil Procedures Law, We Notify you to pay the amount owed 
by You the Notifying party amounting 16,500,000 AED (sixteen million five 
hundred thousand dirhams), as well as the delay interest of the aforementioned 
amount from the due date till full payment within (5) Five Days from the date of 
your receipt and / or your objection to receive this Warning, so the Warner shall 
not be obliged to taking legal force to obligate you to perform it in force, as well as 
the legal interest by 12% annually from the due date till the full payment, obligate 
you to pay Fees, Expenses, Attorneys' Fees, and to preserve the right of the Warner 
to take all precautionary procedures against you.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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�سمن مبادرة  �سو�عد �لفر�سة �لرم�سانية

جمارك دبي توزع 10000 وجبة لك�سر ال�سيام على الطرق الرئي�سية

باإذن  ل��ه  املغفور  م��ب��ادئ  م��ن  تنبع 
اهلل ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ث����راه يف جمال  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
كما  والتطوعي،  االإن�شاين  العمل 
احل�شارية  ال�����ش��ورة  تعك�س  اأن��ه��ا 
اأن  اإىل  ، م�شراً  االإم����ارات  ل��دول��ة 
من  ينطلق  امل��ب��ادرات  تلك  تنفيذ 

اإن�شانية  م����ب����ادرات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م���ن 
وجم��ت��م��ع��ي��ة ق��ام��ت ج���م���ارك دبي 
���ش��ه��ر رم�شان  خ���الل  ب��اإط��الق��ه��ا 
املبارك وعددها 14 مبادرة، وتاأتي 
�شمن اأجندتها ال�شنوية لفعاليات 
وتت�شمن  املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
"املر الرم�شاين"  املبادرات اأي�شاً 

وتنفيذ  دع�����م  يف  ج���ه���وده���ا  دب�����ي 
وم�شاريع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ب����ادرات 
 ،2021 العام  خ��الل  اال�شتدامة 
 ، ن��وع��ي��ة  باطالق126مبادرة 
�شخ�س   76500 منها  ا���ش��ت��ف��اد 
من كافة �شرائح املجتمع، ووظفت 
الدائرة كافة مواردها وامكانياتها 

وال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ����ش���وي���دان نائب 
مدير االإدارة العامة للمرور .   

تعزيز  اإىل  امل�������ب�������ادرة  وت�����ه�����دف 
امل�شتدامة  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اخلر  تدعم  والتي  دبي  جلمارك 
وا�����ش����ع����اد ف���ئ���ات امل���ج���ت���م���ع، حيث 
واحدة   " الفر�شة  "�شواعد  ُت��ع��د 

ح��ر���س ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى تعزيز 
امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وب���ث روح 
التطوع وامل�شاركة االإيجابية لدى 
امل��وظ��ف��ني واإب����راز دور ال��دائ��رة يف 
جمال العمل االجتماعي واخلري 
واالرت��������ق��������اء مب�������ش���ت���وى ����ش���ع���ادة 
جمارك  ع�����ززت  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع، 

متعففة،  اأ�����ش����رة   3000 ل��ن��ح��و 
واملخ�ش�شة  اجل����م����ارك  و����ش���ف���رة 
ل���ك���ب���ار امل����واط����ن����ني، اإ����ش���اف���ة اإىل 

مبادرة "فرحة العيد".
حمبوب  اأح�����م�����د  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 
جمارك  م�����ش��ارك��ة  اإن   ": م�����ش��ب��ح 
دب�����ي يف ت��ن��ف��ي��ذ ت���ل���ك امل�����ب�����ادرات 

•• دبي – الفجر:

 توا�شل جمارك دبي تنفيذ مبادرة 
ال�شيام  الفر�شة" لك�شر  "�شواعد 
م��ن خ��الل ت��وزي��ع وج��ب��ات جاهزة 
على م�شتخدمي الطرق الرئي�شية 
�شمن  امل���غ���رب  اآذان  اق�����رتاب  م���ع 
حملة خر االأيام الرم�شانية التي 
تطلقها الدائرة للعام الثاين على 

التوايل.
وت���������ش����ت����ه����دف امل��������ب��������ادرة ت����وزي����ع 
ال�شيام  لك�شر  وج��ب��ة   10000
اأ�شبوعياً  وج��ب��ة   2500 ب���واق���ع 
حيث  املبارك  رم�شان  �شهر  طيلة 
وج����ب����ات هذا  ت����وزي����ع  �����ش����ارك يف 
االأ����ش���ب���وع ���ش��ع��ادة اأح���م���د حمبوب 
م�شبح املدير العام جلمارك دبي، 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوانئ 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة، 
الن�شف  �شعود ح�شن علي  و�شعادة 
قن�شل عام مملكة البحرين، وعدد 
من اأع�شاء البعثات الدبلوما�شية، 
ال��دك��ت��ور ح�����ش��ن �شهيل  وال��ع��ق��ي��د 
م����دي����ر م����رك����ز ����ش���رط���ة امل����وان����ئ، 

على جميع ال�شعد الإحداث طفرة 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  مفهوم  يف 
واب��ت��ك��ار م��ب��ادرات ت��خ��دم املجتمع 
وزواره،  اأف�������راده  ���ش��ع��ادة  وحت��ق��ق 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  ت��ع��زي��ز ال��وع��ي يف 
اأو���ش��اط ال��ط��الب وال�����ش��ب��اب حول 
دور اجلمارك والتفتي�س يف حماية 
،وامل�شاركة  واالق��ت�����ش��اد  امل��ج��ت��م��ع 
التطوعية  الن�شاطات  يف  الفاعلة 
للعمل  زاي���������د  ي�������وم  يف  خ����ا�����ش����ة 
املبارك  ، و�شهر رم�شان  االإن�شاين 
والريا�شية،  اخل��ري��ة  وامل��ب��ادرات 
الهوية  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  وك���ذل���ك 
واالحتفاالت  االإماراتية  الوطنية 
اأ�شادت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن  ال��وط��ن��ي��ة. 
امل�شاركة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اجل��ه��ات 
ب������ه������ذه ال�����ت�����ظ�����اه�����رة اخل�����ري�����ة 
الوطني  ال��ت��الح��م  تعك�س  وال��ت��ي 
الثقايف  وامل��������وروث  وامل��ج��ت��م��ع��ي، 
بالعمل  املرتبطة  االأ�شيلة  والقيم 
م�شرين   ، واخل����ري  ال��ت��ط��وع��ي 
رائ����دة يف  االإم������ارات  اأن دول���ة  اإىل 
و  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  تعزيز 

كرم االأخالق.

�أ�سادو� بدوره يف تعزيز �لتو��سل بني �لنا�سرين و�لكتاب و�لقر�ء 

ُكّتاب ونا�سرون: معر�س الكتاب الإماراتي ي�سع خارطة طريق لياأخذ الكتاب الإماراتي مكانته اإقليميًا وعامليًا
•• ال�سارقة-الفجر:

والكّتاب  النا�شرين  م��ن  ع��دد  اأك��د 
الكتاب  "معر�س  اأن  االإم��ارات��ي��ني 
مهمة  ف��ر���ش��ة  ي��ع��د  االإماراتي"، 
خل����ل����ق ح����������راك ث�����ق�����ايف حم���ل���ي، 
وي��ت��ي��ح ل��ل��ق��ارئ ف��ر���ش��ة االط���الع 
الن�شر  اإ���ش��دارات دور  اأح��دث  على 
املعر�س  جمعها  ال��ت��ي  االإم��ارت��ي��ة 

حتت �شقف واحد.
واعتربوا اأن املعر�س ميثل خطوة 
الثقايف،  امل�����ش��ه��د  اإث�����راء  ك��ب��رة يف 
الُكّتاب  ب��ني  التوا�شل  خ��الل  م��ن 
النقا�شات  وع����رب  وال���ن���ا����ش���ري���ن، 
ت�شلط  ال��ت��ي  النوعية  واجل��ل�����ش��ات 
بحركة  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
واأهمية  االإم������������ارات،  يف  ال��ن�����ش��ر 
عاملي  ح�شور  اإي��ج��اد  يف  الرتجمة 

للكتاب االإماراتي.

تو��سل �إن�ساين وثقايف
ميثلها  ال����ت����ي  االأه����م����ي����ة  وح�������ول 
االإماراتي"  ال���ك���ت���اب  "معر�س 

عن كل املعار�س، خا�شة اأنه ي�شهم 
الثقافية  احل����رك����ة  ت��ن�����ش��ي��ط  يف 
وي���ج���م���ع ال���ك���ت���اب االإم����ارات����ي����ني 
املوؤ�شر  ومينحنا  توا�شلهم،  ويعزز 
ال�����ذي ن��ق��ي�����س م���ن خ���الل���ه حجم 
احل����راك ال��ث��ق��ايف االإم���ارات���ي عرب 
اجلديدة  واالإ������ش�����دارات  ال��ك��ت��اب 
لدور الن�شر، ومن خالل الق�شايا 
تناولها  ي���ت���م  ال����ت����ي  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
بني  وال���ن���ق���ا����ش���ات  اجل���ل�������ش���ات  يف 
وذلك يجعلنا  والكتاب،  النا�شرين 

نرتقب دورته املقبلة".

خ�سو�سية حملية
االإم���ارت���ي���ة عفراء  ال��ن��ا���ش��رة  اأم����ا 
غ�����اف  دار  �����ش����اح����ب����ة  حم������م������ود 
كنا�شرين  "نحن  فقالت:  للن�شر، 
اإم���ارات���ي���ني ن��ح��ظ��ى ب��ال��ك��ث��ر من 
ال����ف����ر�����س ل���ع���ر����س اإ�����ش����دارات����ن����ا 
تعك�س ما  م��ت��ن��وع��ة  ���ش��ورة  ون��ق��ل 
ل���دى امل��وؤل��ف��ني االإم���ارات���ي���ني من 
اهتمامات يف خمتلف حقول االأدب 
واأدب  وال��رتاث  والتاريخ  واملعرفة 

من كون النا�شر والكاتب والقارئ 
املحلي يجدون يف املعر�س م�شاحة 
االإماراتية  الثقافة  ع��ن  للتعبر 
وم����ا ي��ع��ك�����س ال���ه���وي���ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
االإب�����داع وال��ت��األ��ي��ف، وذل���ك يجعل 
اإماراتية  خ�����ش��و���ش��ي��ة  ل��ل��م��ع��ر���س 
امل�شتوى  واملهتم  للقارئ  ويك�شف 
الكتاب  �شناعة  اإليه  و�شلت  ال��ذي 
ال�شكل  ح��ي��ث  م���ن  االإم���������ارات  يف 
بقولها:  وخ���ت���م���ت  وامل�������ش���م���ون. 
له  مل��ا  املعر�س  ه��ذا  اإىل  "نحتاج 
م��ن ط��اب��ع مم��ي��ز واأل���ف���ة خمتلفة 

دولة االإمارات التي ندرك تنوعها 
وثراء ُكّتابها". واأو�شحت �شاحلة 
خارطة  ي�شع  امل��ع��ر���س  اأن  عبيد 
االإماراتي  ال��ك��ت��اب  ل��ي��اأخ��ذ  ط��ري��ق 
م��ك��ان��ت��ه مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع تاأثر 
ح�شور املبدعني االإماراتيني على 
العربية،  الثقافة  م�شتوى خارطة 
احلالية  امل���رح���ل���ة  اأن  وخ���ا����ش���ة 
ت��ت��م��ي��ز ب�����ش��ه��ول��ة ال��ت��وا���ش��ل على 
امل�����ش��ت��وى االإن�����ش��اين وال��ث��ق��ايف ما 
اأحياناً  كتابه  ي�شبق  الكاتب  يجعل 
م�شرًة  واالن��ت�����ش��ار،  احل�����ش��ور  يف 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���و����ش���ط ال���ث���ق���ايف يف 
االإمارات، قالت القا�شة والروائية 
االإماراتية �شاحلة عبيد: "العناية 
بالكاتب والثقافة االإماراتية جزء 
مهم من م�شروع ال�شارقة الثقايف 
اأربعني  اأك���رث م��ن  ب���داأ منذ  ال���ذي 
الثانية من  ال��دورة  واأهمية  عاماً، 
هذا املعر�س اأنها اأتت بعد اجلائحة 
التي عرفها العامل، ما يجعل من 
ح�������ش���ور ال���ك���ات���ب االإم������ارات������ي يف 
الفعاليات احلية يعرف مب�شروعه 
ثقافة  يف  املحلية  اخل��ارط��ة  ع��ل��ى 

للكتاب  ال�شارقة  هيئة  جهود  اإىل 
التي تقود باجتاه تعزيز احل�شور 
املحلي واالإقليمي والعاملي للكتاب 
االإم�������ارات�������ي، ������ش�����واًء م����ن خ���الل 
م��ع��ر���س ال���ك���ت���اب االإم�����ارات�����ي اأو 
وامل�شاركات  الرتجمة  جهود  ع��رب 

اخلارجية.

م�ساحة للثقافة �الإمار�تية
الكاتبة  اع���ت���ربت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م���ن 
االإماراتية نادية النجار، اأن اأهمية 
االإماراتي" تاأتي  الكتاب  "معر�س 

م�شاركاتنا  اأهمية  ورغ��م  الطفل، 
اأننا  اإال  ال���دول���ي���ة  امل���ع���ار����س  يف 
جن���د مل��ع��ر���س ال��ك��ت��اب االإم���ارات���ي 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة، الأن���ه ي��ربز حركة 
عليها  وي�����ش��ل��ط  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن�����ش��ر 
واأ�شافت:  اأو�شع".  ب�شكل  ال�شوء 
يف  امل��ع��ر���س  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  "تكمن 
ال��ن�����ش��ر فر�شة  ل�����دور  ي���ق���دم  اأن�����ه 
ال�شغوف  ب��ال��ق��ارئ  ال�شلة  متتني 
االإم��ارات��ي، ويقدم خدمة  بالكتاب 
اأن  وخا�شة  معا،  وللنا�شر  للقارئ 
ب��اح��ث��ني وط���الب جامعات  ل��دي��ن��ا 
معنية  ال�����ق�����راء  م����ن  و����ش���ري���ح���ة 
بالكتاب االإماراتي الذي يعرب عن 
برتاثها  املحلية  الوطنية  الثقافة 
نحو  وت���ط���ل���ع���ات���ه���ا  وح����ا�����ش����ره����ا 
ال�شاعر  ق��ال  وب���دوره  امل�شتقبل". 
"قدم  ال��ن��ج��ار:  ح�شن  االإم���ارات���ي 
املعر�س لوحة جميلة ت�شم اأعمال 
تعك�س ما لدى  واأبحاث  وموؤلفات 
االإم��ارات من  االإبداعي يف  امل�شهد 

ق��ام��ات اأدب���ي���ة ون��ق��دي��ة ب����ارزة من 
خم��ت��ل��ف االأج����ي����ال، وخ���ا����ش���ًة مع 
الكّتاب  م���ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  ظ��ه��ور 
والكاتبات الذين ميتلكون احلما�س 
الإ�شافة اجلديد اإىل عامل الكتاب 
االإماراتي، وهذا ما يعزز من قيمة 
نتعرف من خالله  ال��ذي  املعر�س 
على حجم ومكانة م�شهدنا الثقايف 

الغني".
حماور  انتباهي  "لفتت  واأ���ش��اف: 
�شاحبت  التي  احلوارية  اجلل�شات 
من  اأهمية  فيها  ووج��دت  املعر�س 
حيث ت�شليطها ال�شوء على الكاتب 
الرتجمة  وحت���دي���ات  االإم�����ارات�����ي 
ال���ق���ارئ  اإىل  ال���و����ش���ول  وك��ي��ف��ي��ة 
االآخ�����ر، وك��ي��ف ي��ن��ظ��ر ال��ع��امل اإىل 
االإم��ارات من خالل ما لديها من 
ت��راث واإب���داع جديد ي��رتاك��م على 
اأيدي عدد من الكتاب االإماراتيني 
على  جت�����ارب�����ه�����م  مل����ع����ت  ال������ذي������ن 

امل�شتويني املحلي واالإقليمي".

�سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي ينظم جتمعا رم�سانيا ملوظفيه يف جزيرة النور ويطرح فعاليات خمتلفة
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة  �شندوق  موظفو  التقى 
االج���ت���م���اع���ي يف جتمع  ل��ل�����ش��م��ان 
رم�������ش���اين ن��ظ��م��ه ال�������ش���ن���دوق يف 
ال�شارقة  مب��دي��ن��ة  ال���ن���ور  ج���زي���رة 
ياأتي  وال����ذي  االأول  اأم�����س  م�����ش��اء 
يحر�س  التي  الفعاليات  اإط���ار  يف 
العمل  بيئة  لتعزيز  تنظيمها  على 
كافة  ب�����ني  ال�����ت�����ق�����ارب  وحت����ق����ي����ق 
اللقاء  ح�شر   . واالأق�شام  االإدارات 
ال��رم�����ش��اين ���ش��ع��ادة حم��م��د عبيد 
را�شد ال�شام�شي مدير عام �شندوق 
االجتماعي  ل��ل�����ش��م��ان  ال�����ش��ارق��ة 

ثم جرى تقدمي عدد من الفقرات 
والربامج واالأن�شطة الثقافية بني 

النور يف ظل عودة احلياة والتعايف 
كورونا  ت��داع��ي��ات  م��ن  احلمد  وهلل 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه��م فرحة 
الكرمي  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ال��ل��ق��اء يف 
ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة ال�����ش��ن��دوق يف 
لقاءات  مت��ث��ل  ف��ع��ال��ي��ات  ت���ق���دمي 
خارج العمل املكتبي لكافة الكوادر 

الوظيفية .
يحر�س  ال�شندوق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
على تعزيز روؤيته يف االهتمام بكافة 
واحدة  اأ�شرة  باعتبارهم  موظفيه 
لذا  غايات وطنية  اأج��ل  تعمل من 
مت التنظيم بحيث يبقى هذا اللقاء 
حلظات  لهم  ليحقق  ذاك��رت��ه��م  يف 

وروؤ�شاء  االإدارات  وعدد من مدراء 
االأق�شام بجانب الكوادر الوظيفية 

العاملة يف ال�شندوق .
البداية كانت بعد التجمع يف جولة 
ترفيهية ومتابعة املناظر اخلالبة 
ث����م اجلولة  خ���ال���د  ب���ح���رة  ع���ل���ى 
اأن�����ح�����اء اجل�����زي�����رة واالط�������الع  يف 
ع��ل��ى م���ا ب��ه��ا م���ن اأن������واع خمتلفة 
م���ن ال���ف���را����ش���ات وت���ع���رف���وا خالل 
جتوالهم يف بيت الفر�شات على ما 
حتويه من جمموعة خمتلفة من 
اأنواع الفرا�شات االإقليمية والعاملية 
بجانب م�شاهدات خمتلف البيئات 

والزراعات املتنوعة يف اجلزيرة .

التجمع  يف  وامل�شاركات  امل�شاركني 
االأ�شئلة  م���ن  ع����دد  ط����رح  ب��ج��ان��ب 
الرم�شانية  املختلفة  وامل��ن��ا���ش��ط 
اأوا�شر  دع��م  ب��ه��دف  تنوعت  ال��ت��ي 
التالقي بني كافة موظفي �شندوق 
االجتماعي  ل��ل�����ش��م��ان  ال�����ش��ارق��ة 
واحدة  كاأ�شرة  ترابطهم  وحتقيق 

ال�شيما خالل ال�شهر الف�شيل .
اأك���د �شعادة حممد  ال�����ش��اأن  يف ه��ذا 
ال�����ش��ام�����ش��ي مدير  را�����ش����د  ع��ب��ي��د 
لل�شمان  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ن��دوق  ع���ام 
اأه��م��ي��ة تنظيم  االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى 
موظفي  لكافة  الرم�شاين  اللقاء 
ال�����ش��ن��دوق يف جزيرة  وم��وظ��ف��ات 

لقاء  ظ����ل  يف  ت��ن�����ش��ى  ال  ج��م��ي��ل��ة 
املوظفني  كافة  م��ع  العليا  االإدارة 
رم�شان  اأج���واء  �شمن  وامل��وظ��ف��ات 
على  ال���وق���ت  ذات  يف  واط���الع���ه���م 
قبل  فنية م�شممة من  م�شاهدات 
ا�شتمتاعهم  خالل  عامليني  فنانني 
ب���ني مرافق  ب��ق�����ش��اء وق����ت مم��ي��ز 
ج���زي���رة ال���ن���ور اخل���الب���ة . واأك����د 
الرم�شاين  اللقاء  ب��اأن  ال�شام�شي 
اأه���داف���ه م���ن ح��ي��ث ح�شور  ح��ق��ق 
وم�شاركتهم  واملوظفات  املوظفني 
يف الفعاليات التي اأقيمت يف واحدة 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  اأج���م���ل  م���ن 

والثقافية يف مدينة ال�شارقة .

ال�شادة / �شركة احليل القاب�شة ذ م م  ...... املحرتمني
ال�شادة / �شركة اأوريك�س باك�شتان للتاأجر املحدودة.............املحرتمني

 حتي�ة طيب�ة وبع�د،،،،
�ملو�سوع/ دعوة حل�سور �إجتماع  �جلمعية �لعمومية ل�سركة �سماء للتمويل م�ساهمة خا�سة

يتقدم جمل�س اإدارة �شركة �شماء للتمويل م�شاهمة خا�شة" ال�شركة "بدعوتكم حل�شور اإجتماع اجلمعية 
2022/04/28 فى متام ال�شاعة  العمومية  الواحد و الع�شرون لل�شركة و املزمع عقده يوم اخلمي�س 
احلادية ع�شر �شباحاً ويكون احل�شور عن  طريق ا�شتخدام  تقنية احل�شور عن بعد  وذلك للنظر ومناق�شة 

جدول االعمال واقرار االآتي:-
1- تفوي�ض رئي�ض �جتماع �جلمعية �لعمومية بتعيني مقرر �الإجتماع وجامع �الأ�سو�ت.

2- �سماع تقرير جمل�ض �الد�رة عن ن�ساط �ل�سركة وعن مركزها �ملايل لل�سنة �ملالية �ملنتهية 
يف 2021/12/31 و�مل�سادقة عليه.

3- �سماع تقرير مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31 للم�سادقة عليه.
4- مناق�سة و�إعتماد ميز�نية �ل�سركة وح�سابات �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31.

5- �لنظر يف مقرتح جمل�ض �الد�رة ب�ساأن عدم توزيع �أرباح عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى 2021/12/31  
6- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة و�إد�رة �ل�سركة عن �أعمالهم عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31.

7- �لنظر  و�قر�ر عدم توزيع مكافاأة الأع�ساء جمل�ض �الد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31  
8- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �أعمالهم �لتي قامو� بها خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31.

9- تعيني �أو �إعادة تعيني مدققي �حل�سابات وحتديد �أتعاب �أعمالهم �ملهنية لل�سنة �ملالية �لتي 
�سوف تنتهي يف 2022/12/31.

قر�ر خا�ض:
10- بعد �سماع تقرير مدققي �حل�سابات �لنظر يف قر�ر ��ستمر�ر �ل�سركة يف ممار�سة نا�سطها.

 مالحظات:-
- القرارات ال�شادرة يف االجتماع ت�شري وتعتمد بعد احل�شول على موافقة اجلهات التنظيمية ويجوز لتلك 

اجلهات اجراء ما تراه منا�شباً من تعديالت �شواء باحلذف او االإ�شافة.
-لكل م�شاهم حق ح�شور اجلمعية العمومية ويكون له من االأ�شوات ما يعادل عدد اأ�شهمه، ويجوز ملن له 
حق ح�شور اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه من يختاره من غر اأع�شاء جمل�س االإدارة مبقت�شى توكيل 
خا�س ثابت بالكتابة، ويجب اأال يكون الوكيل لعدد من امل�شاهمني حائزاً بهذه ال�شفة على اأكرث من )%5( 

من راأ�س مال ال�شركة، وميثل ناق�شي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
-لل�شخ�س االعتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو 
املقررة  ال�شالحيات  املفو�س  لل�شخ�س  ويكون  لل�شركة،  اأية جمعية عمومية  ليمثله يف  يقوم مقامه،  من 

مبوجب قرار التفوي�س.
-يف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اأعاله، ف�شوف يعقد 
االجتماع الثاين يف نف�س املكان والزمان يف يوم اخلمي�س  املوافق 2022/05/5 وان التوكيالت ال�شادرة 
اإلغاوؤها �شراحة من قبل امل�شاهم  حل�شور االجتماع االول تعترب نافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم 

وذلك قبل يومني على االقل من موعد االجتماع الالحق.
ع/رئي�ض جمل�ض �الد�رة
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عربي ودويل
الأمم املتحدة تدعو اإىل وقف اإطالق النار يف ماريوبول 

•• كييف-اأ ف ب

دعا من�شق االأمم املتحدة ل�شوؤون اأوكرانيا اأمني عو�س اإىل "وقف فوري" للقتال يف ماريوبول لل�شماح 
باإجالء املدنيني املحا�شرين يف املدينة االأوكرانية ".

وقال عو�س يف بيان اإن "حياة ع�شرات اآالف االأ�شخا�س مبن فيهم ن�شاء واأطفال واأ�شخا�س اأكرب �شنا، 
على املحك يف ماريوبول". واأ�شاف "نحتاج اإىل توقف يف القتال االآن الإنقاذ حياة النا�س. كلما انتظرنا 
اأكرث، �شتكون حياة مزيد من االأ�شخا�س عر�شة للخطر. يجب ال�شماح باإجالئهم االآن، اليوم. غدا، 
�شيكون فات االأوان". وجاءت دعوته بعدما ف�شلت حماولة اأوكرانيا تنظيم عملية اإجالء من ماريوبول 
ال�شبت، قالت كييف اإن القوات الرو�شية "اأحبطتها". واأفاد بيان االأمم املتحدة عن وجود حواىل 100 
الرو�شية على  القوات  بعدما حا�شرتها  دمار كبر  اإىل  تعّر�شت  التي  املدينة  األف مدين عالقني يف 
مدى اأ�شابيع. ولفت عو�س اإىل اأن عيد الف�شح االأرثوذك�شي، الذي يتم االحتفال به يف كل من رو�شيا 

واأوكرانيا، يوفر فر�شة لوقف االأعمال العدائية.

م�ست�سار اإيراين: اخلالفات الداخلية يف وا�سنطن تعرقل التفاق النووي
•• فيينا-وكاالت

قال م�شت�شار الوفد االإيراين املفاو�س يف فيينا، حممد مرندي، اإن ال�شراع الداخلي يف وا�شنطن يعيق التو�شل اإىل 
اتفاق بفيينا.

"ق�شايا خمتلفة  �شرورة  اإن  اأنباء اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية )اإرن��ا( عنه القول اليوم االأحد،  ونقلت وكالة 
االإيراين  الثوري  العقوبات وق�شية احلر�س  واإلغاء  وال�شمانات  التحقق  اأ�شا�شية يف جمال  اإج��راءات  الغرب  اتخاذ 
)�شطب ا�شم احلر�س الثوري االإيراين من قائمة املنظمات االإرهابية(، من العوامل الرئي�شية وراء التوقف املفاجئ 

للمفاو�شات من جانب الواليات املتحدة".
و�شرح باأنه ال توجد م�شكلة لدى االأطراف االأوروبية وال�شني ورو�شيا يف موا�شلة املفاو�شات.

واأ�شاف اأن "ال�شراع الداخلي يف الواليات املتحدة يعيق التو�شل اإىل اتفاق بفيينا، ويف نهاية املطاف �شتجرب تداعيات 
احلرب يف اأوكرانيا وا�شنطن على التو�شل اإىل اتفاق مع اإيران".

للمرة �لثانية ت�سل �ىل �لدورة �حلا�سمة من �النتخابات 

لوبن ميينية متطّرفة خرجت من عباءة والدها 
•• باري�س-اأ ف ب

املتطّرف  اليمني  زعيمة  ت�شل  التوايل،  على  الثانية  للمرة 
مارين لوبن اىل الدورة احلا�شمة من االنتخابات الرئا�شية 
لدى  �شورتها  اأم�شته يف حت�شني  عقدا  الفرن�شية، متوجة 

الراأي العام من دون اأن تبّدل برناجمها.
ال�شيدة الطموحة التي عرفت بطباعها احلادة، هي االبنة 
الوطنية"  "اجلبهة  موؤ�ش�س  لوبن،  جل��ان-م��اري  ال�شغرى 
واأح����د اأب����رز ال��وج��وه امل��ث��رة ل��ل��ج��دل يف ال��ت��اري��خ احلديث 

لل�شيا�شة الفرن�شية.
الثانية  ال�����دورة  م��اري��ن  بلغت   ،2002 يف  وال���ده���ا  وم��ث��ل 
اإميانويل  اأم��ام  خ�شرت  حني   2017 النتخابات  الفا�شلة 

ماكرون الذي �شتواجهه جمددا االأحد.
على مدى عقود، بقي لوبن االأب اال�شم الطاغي يف اليمني 
الذي  ب��امل��دى  ليحلم  يكن  مل  اأن���ه  اال  الفرن�شي.  امل��ت��ط��ّرف 

بلغته ال�شغرى بني بناته الثالث.
لكن ح�شور مارين مل يكن ح�شرا نتاج الوراثة ال�شيا�شية، 
اأ�شا�شي اىل عملها  ب�شكل  يعود جناحها يف حتقيق ذلك  بل 
كل  اإزال���ة  خ�شو�شا  وال��ده��ا،  اأ�ّش�شه  م��ا  تفكيك  على  ب���رتوٍّ 
الروا�شب العن�شرية واملعادية لل�شامية التي طبعت خطابه.
الوطنية،  اجل��ب��ه��ة  ع��ن  ال�شيطنة"  "نزع  يف  ل��وب��ن  م�شت 
اآب/اأغ�شط�س  امل��وؤ���ش�����س يف  وال��ده��ا  وو���ش��ل��ت اىل ح��د ط��رد 
اخلالفية  مواقفه  باأن  قناعة  على  باتت  بعدما   ،2015
امل�شتوى  على  انت�شار  اأي  اأم���ام  عائقا  �شتبقى  واجل��دل��ي��ة 

الوطني.

كثرا  قاتلت  الرجل  بهذا  "اقتديت  ال�شاأن  ه��ذا  يف  وقالت 
الأجله لكن يف حلظة معّينة، وجب التوقف عن ذلك".

ال��ذي ترتاأ�شه منذ  احل��زب  تغير �شورة  لوبن على  عملت 
حمطاته  اإح����دى  ك��ان��ت  "تطبيع"  م�����ش��ار  ع��رب   ،2011
تغير اال�شم، اذ حّل "التجمع الوطني" بدال من "اجلبهة 

الوطنية" يف 2018.
االرث  ال�شيا�شي:  تكتلها  عن  غريبة  تعد  مل  االأ�شماء  لعبة 
الثقيل الذي تركه جان-ماري دفع احلزب اىل اأن يخو�س 
احلملة االنتخابية مع الرتكيز على ا�شم "مارين" بدال من 

كنيتها التي كانت عبئا عليها منذ اأعوام طويلة.
وقالت يف مقابلة مع جملة "كلوزر" اإنه خالل �شبابها "مل 
مع  عاطفية  عالقة  يف  االن��خ��راط  النا�س  على  �شهال  يكن 
"اأذكر  واأ�شافت  ال��ذي حتمله.  اال�شم  لوبن" ب�شبب  مارين 
اأحد الرجال اختار االنف�شال عني ب�شبب ثقل ال�شغط  اأن 

الذي فر�شه عليه حميطه االجتماعي".
ولوبن )53 عاما( هي اأم لثالثة اأوالد من زواجني اأف�شيا 

اىل الطالق.
ال�شخ�شية واالأ�شماء، �شعت لوبن خالل  الق�شايا  اأبعد من 
فعل  ردود  وّدي���ة:  اأك��رث  اىل تقدمي �شورة  املا�شية  االأع���وام 
اأ���ش��ئ��ل��ة ال�����ش��ح��اف��ي��ني، مالب�س  اأق����ل ان��ف��ع��اال يف م��واج��ه��ة 
املناظرة  خ�شم  يف  حتى  حا�شرة  وابت�شامة  فاحتة،  ب��األ��وان 

التلفزيونية مع ماكرون قبل اأيام من يوم احل�شم.
يف اجلوهر ال�شيا�شي، ترّكز على االقت�شاد الذي كان هام�شيا 
ناخبني  جل��ذب  �شعيا  الوطنية،  اجلبهة  اأول��وي��ات  قائمة  يف 

العوملة. "خ�شروا" جراء 

ركزت لوبن يف حملة 2022 يف مواجهة ماكرون، امل�شريف 
على  لالأثرياء"،  "رئي�س  باأنه  البع�س  ي�شف  الذي  ال�شابق 
القدرة ال�شرائية التي باتت ال�شغل ال�شاغل للفرن�شيني مع 
عامليا يف ظل احلرب  وال��غ��ذاء  الطاقة  م��وارد  اأ�شعار  ارتفاع 

الرو�شية على اأوكرانيا.
ح�����ش��رت ال��ع��الق��ة ب��ني ل��وب��ن ورو���ش��ي��ا ال��ت��ي زارت��ه��ا خالل 
مع  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  امل��ن��اظ��رة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل   ،2017

الرئي�س.
اتهمها االأخر باالرتهان مادياً لرو�شيا ب�شبب قر�س ح�شلت 
عليه من م�شرف رو�شي، وباأنها باتت "تعتمد" على الرئي�س 
الرو�شي بوتني. رّدت لوبن بتاأكيد دعمها "اأوكرانيا حّرة ال 
تتبع ال للواليات املّتحدة وال لالحتاد االأوروبي وال لرو�شيا، 

هذا هو موقفي".
خا�س املتناف�شان نقا�شا حادا ب�شاأن االحتاد االأوروبي الذي 
يعد حمورا اأ�شا�شيا يف �شيا�شة ماكرون اخلارجية، بينما نفت 

لوبن االتهامات باأنها ترغب يف اإخراج فرن�شا من التكّتل.
يا �شيد  االأوروب��ي��ة، لكن  املنظمة  "اأريد تطوير هذه  وقالت 
�شتتبنى نظرية موؤامرة"، يف حني  اأن��ك  اأعتقد  ماكرون مل 
اأن مواقف لوبن جتعل من  املنتهية واليته  الرئي�س  اعترب 

انتخابات االأحد "ا�شتفتاء مع اأو �شد اأوروبا".
اإيريك  املر�شح  لوبن  مي��ني  على  ح�شر  االأوىل،  ال���دورة  يف 

زمور �شاحب املواقف املتطرفة واملثرة للجدل.
املئة من  �شبعة يف  ن��ال نحو  ال�شباق بعدما  خ��رج زم��ور من 
االأ�شوات، لكنه دعا اإىل الت�شويت للوبن يف الدورة الثانية.

ق��ال على  ال�شابق اجل��دل خ��الل حملته. فقد  املناف�س  اأث��ار 

�شبيل املثال اإنه �شيلزم العائالت باإطالق "اأ�شماء فرن�شية" 
الهجرة"  "الإعادة  وزارة  يوؤ�ش�س  وق��د  اجل��دد،  املواليد  على 
لطرد االأجانب غر املرغوب بهم. ورغم انتمائها اأي�شا اإىل 
اإىل مواقف زمور  لوبن االجن��رار  تفادت  املتطرف،  اليمني 
احلادة. وقالت الباحثة امل�شاركة يف معهد العلوم ال�شيا�شية 
يف باري�س �شي�شيل اآلدوي اإنه مقارنة "باخلطاب الراديكايل 
لوبن  مارين  "اختارت  زم��ور،  اعتمده  الفظ" ال��ذي  وحتى 

العك�س، اأن تقوم بتطبيع وتلطيف وتليني خطابها".
و�شددت اآلدوي املتخ�ش�شة يف درا�شة اليمني املتطرف، على 
اأن "برنامج )مارين لوبن( مل يِحد على االطالق عن اأ�ش�س 
اأنها  اال  الوطنية،  والهوية  الهجرة  مثل  الوطنية  اجلبهة 

اختارت مفردات اأخرى لتربيره".

وتو�شح اأن لوبن باتت "تهاجم اال�شالم وتريد احلّد ب�شكل 
العلمانية  ذرائ��ع  االأوروب��ي��ة حتت  الهجرة غر  ج��ذري من 

والقيم اجلمهورية، وحتى الن�شوية".
وخل�شت درا�شة ملوؤ�ش�شة جان جوري�س ن�شرت حديثا، اىل اأن 

مواقف لوبن ب�شاأن الهجرة باتت اأكرث ت�شددا.
الد�شتور  يف  ت��درج  اأن  املتطرفة  اليمينية  املر�شحة  وت��ري��د 
امتيازات  من  االأجانب  �شتحرم  الوطنية" التي  "االأولوية 

عدة.
وت��ري��د اأي�����ش��ا، ح��ال��ه��ا ك��ح��ال زم����ور، ط���رد امل��ه��اج��ري��ن غر 
اإ�شافة  االأج��ان��ب،  اجلنح  ومرتكبي  واملجرمني  ال�شرعيني 
اىل الذين ي�شتبه بتطّرفهم واالأجانب العاطلني عن العمل 

الأكرث من عام.

جزر كوك ت�سجل اأول وفاة بكوفيد 
•• ويلينغتون-اأ ف ب

اأعلنت جزر كوك، الدولة ال�شغرة الواقعة يف جنوب املحيط الهادئ، عن 
اأول وف��اة بكوفيد االأح��د، وذل��ك بعد اأك��رث من عامني على تف�شي  ت�شجيل 
تعاين من م�شكالت �شحية،  كانت  عاما   63 بالغة  ام��راأة  توفيت  ال��وب��اء. 

اأثناء نقلها اإىل م�شت�شفى يف جزيرة اأيتوتاكي يف �شاعة متاأخرة ال�شبت.
ل��الإع��الن عن  "ناأ�شف  ب���راون يف بيان االأح���د  ال����وزراء م��ارك  وق��ال رئي�س 

ت�شجيل اأول وفاة مرتبطة بكوفيد19- يف بلدنا".
نف�س  يف  تعاين  كانت  لكنها  ال��ث��الث،  اللقاح  جرعات  امل���راأة  "تلقت  اأ���ش��اف 
الوقت من م�شكالت �شحية". بقيت الدولة املكونة من اأرخبيل جزر مبناأى 
عن كوفيد19- اإىل اأن انت�شرت املتحورة اأوميكرون بعد فتح احلدود اأمام 

امل�شافرين من نيوزيلندا مطلع العام.

تخفي�س  بينها  م��ن  ع��دة،  تعديالت  اجل��دي��د  الرئا�شي  املر�شوم  وت�شّمن 
تركيبة الهيئة اإىل �شبعة اأع�شاء بداًل من ت�شعة.

اأع�شاء من بينهم  ووفق املر�شوم، يتوىل رئي�س اجلمهورية اختيار ثالثة 
اإىل اجلهات  االآخرين  االأربعة  االأع�شاء  اختيار  اأُوك��ل  فيما  الهيئة،  رئي�س 
الق�شائية املعنية، وهي: جمل�س الق�شاء العديل، جمل�س الق�شاء االإداري، 

وجمل�س الق�شاء املايل اإىل جانب املركز الوطني لالإعالم.
ب�شبب  وا���ش��ع��اً،  �شيا�شيا  ج��داًل  امل��ر���ش��وم  اإ���ش��دار  خّلف  منتظرا،  ك��ان  وكما 
�شعيد  اعتماد  اال�شتقاللية من خالل  ل�شفة  الهيئة  التخّوف من فقدان 

اآلية التعيني عو�س االنتخاب؟

نهاية ��ستقاللية �لهيئة
اعترب رئي�س جلنة الهيئات الد�شتورية باملجل�س الوطني التاأ�شي�شي جمال 
املنظم  االأ�شا�شي  القانون  بتنقيح  واملتعلق   22 عدد  املر�شوم  اأن  الطوير، 
اأنهى ا�شتقاللية االنتخابات والهيئات  للهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 

الد�شتورية، معتربا ان ال�شيا�شة ال تدار بهذه الطريقة وفق تقديره 
واأ�شار الطوير يف ت�شريح جلريدة ال�شباح املحلية يف عددها ال�شادر ام�س 
االأحد، اأنه يف �شورة تر�شح قي�س �شعيد لالنتخابات املقبلة �شي�شبح اخل�شم 
�شابقا  اأنه مت  االآن ذاته مما يتنافى مع الدميقراطية، مذكرا  واحلكم يف 

اال�شتئنا�س براأي �شعيد عند النظر يف باب الهيئات الد�شتورية.
القا�شي  الرئا�شي  للمر�شوم  املطلق  رف�شه  عن  تون�س  اآف��اق  ح��زب  وع��رّب 
اأن  امل�شتقلة لالنتخابات، معتربا  العليا  االأ�شا�شي للهيئة  القانون  بتعديل 
هذا املر�شوم الذي و�شفه ب� "الت�شّلطي واالأحادي" من �شاأنه اأن "مي�س من 
ا�شتقاللية هيئة االنتخابات ويثر خماوف جدية حول مدى توفر �شروط 
ال�شفافية والنزاهة يف اال�شتحقاقات االنتخابية القادمة"، وفق بيان �شادر 

عن احلزب. 
و�شدد احلزب على اأن حياد وا�شتقاللية الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
اأن  معتربا  دميقراطية،  �شيا�شية  حلياة  �شمانة  واأه���م  جوهرية  م�شاألة 
على  دليل  اإال  هي  ما  قرطاج  بق�شر  واإحلاقها  عليها  الهيمنة  حم��اوالت 

االرتداد نحو احلكم الفردي، وفق ما جاء يف ن�س البيان.
)التيار  االجتماعية  الدميقراطية  االح���زاب  تن�شيقية  اع��ت��ربت  ح��ني  يف 
العمل  اجل  الدميقراطي من  والتكتل  الدميقراطي واحلزب اجلمهوري 
الكبر اىل عهد  الباب  الرئا�شي هو عودة تون�س من  املر�شوم  واحلريات( 
هيئة  ت�شفية  عرب  �شّيما  ال  الناخبني  اإرادة  وتزييف  امل���زّورة  االنتخابات 
على  ال�شلمي  وال��ت��داول  للدميقراطية  �شامنة  كانت  م�شتقلة  د�شتورية 
وحزب  النه�شة  حركة  رف�شت  جهتها،  من  التن�شيقية.  بيان  وفق  احلكم 

العمال املر�شوم الرئا�شي.
اأن  الربين�شي،  ع���ادل  لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  ع�شو  واأك���د 
الدميقراطي"،  االنتقال  نع�س  يف  اإ�شفني  اآخ��ر  "دّق  �شعيد  قي�س  الرئي�س 
معترباً اأن "الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات هي ال�شامن لهذا االنتقال، 

ورئي�س اجلمهورية اأجهز على هذه الهيئة وعلى ا�شتقالليتها، وهي التي 
نظمت االنتخابات الرئا�شية التي اأو�شلته اإىل ق�شر قرطاج".

ويعترب ع�شو الهيئة اأن املر�شوم يوؤكد اأن "الهيئة اأ�شبحت تابعة مبا�شرة 
اأع�شاءها  ي��ع��نّي  ب��اع��ت��ب��اره ه��و م��ن  اإم���رت���ه،  لرئي�س اجل��م��ه��وري��ة، وحت���ت 

ورئي�شها".

�جناز يف م�سار �لت�سحيح
املر�شوم  اأّن  له،  بيان  اأجل تون�س، يف  التحالف من  املقابل، اعترب حزب  يف 
الرئا�شي اجناز يف م�شار الت�شحيح، وكان احلزب اأول املطالبني من الرئي�س 
اتخاذه لت�شحيح قانون هذه الهيئة وتغير تركيبتها التي قال اإنها مل تكن 
ابدا م�شتقّلة وال حمايدة خ�شو�شا اأن رئي�شها نبيل بافون واحد اأع�شائها 
"عادل الربين�شي" كانا قد اأم�شيا على عرائ�س �شّد قرارات وم�شار 25 

يوليو مع جماعة من اأطلقوا على وفاقهم " مواطنون �شد االنقالب".
االإ�شراع  ب�شرورة  التون�شية  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�س  التحالف  ودعا 
املمار�شة  ينّقي  مب��ا  اجلمعيات  وق��ان��ون  االأح���زاب  ق��ان��ون  وتعديل  بتنقيح 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واأن�����ش��ط��ة امل��ج��ت��م��ع امل����دين م��ن ك��ل م��ا و���ش��ف��ه��ا بالتجاوزات 
اإجرامية  جماعات  ونفوذ  هيمنة  لب�شط  ا�شتغاللها  مت  التي  واالخ��الالت 
ال�شيا�شية وبع�س مكونات املجتمع املدين  ومتطرفة وفا�شدة على احلياة 
ت��زال يف حم��اوالت تخريب الدولة الوطنية  لغايات واأه��داف �شاعدت وال 

والتاأثر املدّمر يف وعي املواطنني ح�شب تعبر البيان.
كما اعترب احلزب اأن اإعالن اأحمد جنيب ال�شابي تكوين جبهة للخال�س 
هو  النه�شة  حركة  من  ورعاية  بدفع  موازية  حكومة  اع��الن  عن  والعزم 
التون�شية وج��رمي��ة يف حق  ال��دول��ة  ق��وان��ني  ع��ن  اع���الن ع�شيان وخ���روج 
ا�شتقرارها ووحدة ال�شعب التون�شي، واجب على كل الوطنيني ال�شادقني 
ذات  وف��ق  االجتماعي  وال�شلم  البلد  ا�شتقرار  على  حفاظا  ل��ه  الت�شّدي 

البيان.
يف  واملتخ�ش�س  العام  القانون  اأ�شتاذ  اخلرايفي،  رابح  ي�شتبعد  جهته،  من 
القانون الد�شتوري، اأن "مي�ّس تنقيح القانون االأ�شا�شي لهيئة االنتخابات 
مكتملة  غر  احلالية  الهيئة  "تركيبة  اأن  اإىل  الفتاً  ا�شتقالليتها"،  من 
رئي�س  اإىل  ت��ع��ود  الت�شريع  �شالحية  ف���اإن  )م��ن��ح��ّل(،  ال��ربمل��ان  غ��ي��اب  ويف 

قد  امل�شتقلة لالنتخابات  الهيئة  اأع�شاء  ثلث  اأن  اإىل  ي�شار  اجلمهورية".  
انتهت واليتهم منذ عام 2020، ومنهم رئي�شها نبيل بفون.

ويعترب اخلرايفي اأن "رئي�س الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات، نبيل بفون، 
خرج عن احلياد عندما اعترب اأن اإجراءات 25 يوليو 2021، خروجاً عن 
الد�شتور"، م�شراً اإىل اأّن "رئي�س هيئة االنتخابات اأ�شبح طرفاً �شيا�شياً". 
من  �شتتكّون  التي  للهيئة  اجلديدة  "الرتكيبة  اأن  على  اخلرايفي  و�شّدد 
ق�شاة ومن االأع�شاء ال�شابقني لهيئات االنتخابات املنتخبني من الربملان، 

لهم من ال�شدقية والكفاءة ما يوؤهلهم لال�شطالع باملهّمة".
بالفعل،  م�شتقلة  ال�شابقة  االنتخابات  "هيئة  تكون  اأن  اخلرايفي  وينفى 
الأنها منتخبة من قبل كتل �شيا�شية وحزبية يف الربملان، ما ُي�شِقط عنها 

�شفة اال�شتقاللية".
اإبراز  هي  "الغاية  اإّن  اخلرايفي  يقول  املر�شوم،  ب�شاأن  وبخ�شو�س اجلدل 
يف  �شدر  "القانون  اأن  اإىل  الف��ت��اً  م�شتبد"،  ك�شخ�س  اجلمهورية  رئي�س 

الرائد الر�شمي )اجلريدة الر�شمية(، واأ�شبح من قوانني الدولة".
ي�شار اىل ان الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد ا�شتبدل هذا العام اأي�شاً، املجل�س 
واالإداري، يف  وامل��ايل  العديل  الق�شاء  الذي ي�شم جمل�س  للق�شاء  االأعلى 
لل�شيطرة  تهدف  اإنها  و�شيا�شيون  ق�شاة  وقال  احتجاجات،  فجرت  خطوة 

على الق�شاء.
يحله  اأن  قبل  الربملان  وجمد  احلكومة  �شعيد  ع��زل  املا�شي،  ال�شيف  ويف 
الحقاً. ويحكم منذ ال�شيف املا�شي مبرا�شيم قال اإنها ال تقبل الطعن، يف 
خطوة و�شفها معار�شوه باأنها انقالب. لكن الرئي�س قال اإن تلك اخلطوات 

كانت �شرورية الإنقاذ البالد من االنهيار. 
ت�شمنت  �شيا�شية  طريق  خريطة  ع��ن   2021 ع��ام  نهاية  �شعيد  واأع��ل��ن 
ا�شت�شارة وطنية اإلكرتونية انطلقت مطلع العام احلايل وانتهت يف مار�س 
مقرتحاتهم  قدموا  تون�شي  األ��ف   500 من  اأك��رث  فيها  و���ش��ارك  املا�شي، 
اأخرى  وموا�شيع  البالد،  يف  ال�شيا�شي  بالنظام  تتعلق  اأ�شئلة  عن  واأجوبة 

ت�شمل الو�شع االقت�شادي واالجتماعي، و�شفها الرئي�س "بالناجحة".
امل��واط��ن��ني وو�شع  اإىل ج��م��ع م��ق��رتح��ات  ت��ع��م��د جل��ن��ة  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
25 يوليو املقبل. وتنظم  اخلطوط العري�شة ال�شتفتاء على الد�شتور يف 

يف 17 دي�شمرب 2022 انتخابات نيابية جديدة.

مر�سوم رئا�سي جديد يت�سمن تعديالت عدة

الرئي�س التون�سي يح�سم اجلدل حول هيئة النتخابات
تغير تركيبة الهيئةقي�س �شعيد يح�شم اجلدل حول هيئة االنتخابات

•• الفجر -تون�س:

"�النق�ساَم  بييياب  يف  تييفييتييح  جييديييدة  �سفحة 
�زمة  يعي�ض  �لييذي  �لبلد  تون�ض،  يف  �ل�سيا�سي" 
�لرئي�ض  �غلق  فقد  خانقة.  ومالية  �قت�سادية 
�لتون�سي قي�ض �سعيد قو�ض �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة 
�أن  على  ين�ض  مر�سومًا  باإ�سد�ره  لالنتخابات، 
�أع�ساء  تعيني  يتوىل  من  هو  �جلمهورية  رئي�ض 
�لهيئة. وكان قي�ض �سعيد قد �سّرح، يف 6 �أبريل 
�مل�ستقلة لالنتخابات  �لعليا  �لهيئة  باأن  �جلاري، 
�ست�سرف على �أي �نتخابات �ستجرى الحقًا، لكن 

�حلالية". برتكيبتها  "لي�ض 
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على  ح�شابه  على  دارم��ان��ان  جرالد  الفرن�شي  الداخلية  وزي��ر  ق��ال 
تويرت اأم�س االأحد اإن ق�شا تعر�س لهجوم ب�شكني يف كني�شة يف ني�س 

بجنوب فرن�شا.
القب�س  األقت  ال�شرطة  واأن  لي�شت يف خطر  الق�س  اأن حياة  واأ�شاف 

على املهاجم.
ج���اء ال��ه��ج��وم بينما ي�����ش��وت ال��ف��رن�����ش��ي��ون يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

االنتخابات الرئا�شية.
منف�شلة  تغريدة  يف  ني�س  بلدية  رئي�س  اإ���ش��رتوزي  كري�شتيان  وق��ال 

على تويرت اإن املهاجم خمتل عقليا.
املنطقة،  ال��ذي ميثل  �شيوتي،  اإيريك  املحافظ  الربملان  وق��ال ع�شو 
على ح�شابه على تويرت اإن الق�س الذي ُيدعى االأب كري�شتوف تعر�س 

للطعن عدة مرات يف كني�شة �شان بير دارين يف ني�س.
من  ال�شكني  انتزعت  عندما  ذراع��ه��ا  يف  اأ�شيبت  راه��ب��ة  اأن  واأ���ش��اف 

املهاجم.
"�شجاعة غ��ر ع��ادي��ة م��ن االأخ���ت م���اري ك��ل��ود التي   وق���ال �شيوتي 

تدخلت بينما كان مهاجم ي�شدد الطعنات لالأب كري�شتوف".

موقف  يف  التحّول  اأّن  تبون  املجيد  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اأع��ل��ن 
اأخالقيا  مقبول  "غر  ال��غ��رب��ّي��ة  ال�����ش��ح��راء  ق�شّية  جت��اه  اإ�شبانيا 

وتاريخيا".
اآذار/مار�س   18 تغير جذري يف موقفها يف  اإ�شبانيا على  واأقدمت 

ب�شاأن ق�شّية ال�شحراء الغربّية احل�ّشا�شة.
دعمت  ال�شابقة،  م�شتعمرتها  م�شر  ب�شاأن  احلياد  التزامها  فبعد 
احلكومة االإ�شبانّية علنا مقرتح املغرب منح ال�شحراء الغربّية حكما 

ذاتيا حتت �شيادته.
باإعالن  ال�شبت  تبون  نّدد  الوطنّية،  االإع��الم  و�شائل  ويف مقابلة مع 
احلكم  خلّطة  دعمها  عن  اآذار/م��ار���س   18 يف  االإ�شبانّية  احلكومة 

الذاتي املغربّية.
وقال تبون اإّن اجلزائر "لها عالقات طّيبة مع اإ�شبانيا"، لكّن املوقف 
الق�شّية  م��ن  �شان�شيز  ب��ي��درو  االإ�شبانّية  احلكومة  لرئي�س  االأخ���ر 
االأم���ور  يف  ن��ت��دّخ��ل  "لن  واأ����ش���اف  �شيء".  ك��ل  "غّرَ  ال�����ش��ح��راوّي��ة 
الداخلّية الإ�شبانيا، ولكّن اجلزائر كدولة مالحظة يف ملّف ال�شحراء 
الغربّية، وكذا االأمم املتحدة، تعترب اأّن اإ�شبانيا القّوة املديرة لالإقليم 

ل حلّل" لهذا النزاع. طاملا مل يتّم التو�شّ

اأملانيا  اأن  حكومية  م�شادر  عن  نقال  زونتاج  اآم  بيلد  �شحيفة  ذك��رت 
�شينوك  اإف.  اإت�س47-  �شي.  60 طائرة هليكوبرت طراز  �شت�شرتي 
حوايل  قيمتها  تبلغ  �شفقة  يف  ب��وي��ن��ج  ���ش��رك��ة  م��ن  ال��ث��ق��ي��ل  للنقل 
خم�شة مليارات يورو )5.40 مليار دوالر( يف اإطار حتديث عتادها 

الع�شكري.
ال�شندوق اخلا�س  ال�شفقة من  �شيتم متويل  اإنه  ال�شحيفة  وقالت 
الذي اأعلن امل�شت�شار االأملاين اأوالف �شولت�س عن تخ�شي�شه للجي�س 

بقيمة 100 مليار يورو يف اأعقاب الغزو الرو�شي الأوكرانيا.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن اأملانيا قد تت�شلم الطائرات يف 2026-2025 
�شتحل حمل طائرات  الطائرات  اأن  اإىل  واأ�شارت  اأق��رب تقدير،  على 
�شيكور�شكي  وح��دة  ت�شنعها  التي  ج��ي.   53 اإت�س-  �شي  الهليكوبرت 

التابعة ل�شركة لوكهيد مارتن االأمريكية لل�شناعات الع�شكرية.
�شتبلغ  الم��ربخ��ت  كري�شتني  ال��دف��اع  وزي����رة  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 

الربملان بالقرار االأ�شبوع املقبل.
وقال متحدث با�شم وزارة الدفاع اإنه مل يتم اتخاذ اأي قرار بعد ب�شاأن 

�شراء طائرات الهليكوبرت.

عوا�سم

باري�ص

اجلزائر

برلني

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ناق�س االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س التوتر 
املت�شاعد املرتبط باالأماكن املقد�شة يف القد�س املحتلة وذلك 
يف ات�شالني منف�شلني مع رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي نفتايل 

بينيت والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س.
االت�شالني  ب��ع��د  ���ش��درا  ب��ي��ان��ني  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق��ال��ت 
واإنهاء  ال��ت��وت��ر  خلف�س  "اجلهود  يف  ب��ح��ث  غ��وت��ري�����س  اإن 
اال�شتفزازات واالإجراءات االأحادية، وا�شتعادة الهدوء". وكرر 
غوتري�س �شرورة "احلفاظ على الو�شع الراهن يف االأماكن 

املقد�شة واحرتامه"، على ما جاء يف البيانني.
قطاع  م��ن  �شواريخ  ثالثة  اأطلقت  وال�شبت  اجلمعة  م�شاء 
االأرا�شي  ب��اجت��اه  حما�س  ح��رك��ة  عليه  ت�شيطر  ال���ذي  غ��زة 

االإ�شرائيلية من دون اأن ت�شبب اإ�شابات.
ا�شرائيل  عليها  ردت  ع��دة  �شواريخ  اأطلقت  االث��ن��ني،  ومنذ 
بغارات جوية على قطاع غزة. ومل ت�شجل اإ�شابات واعرت�شت 

الدرع ال�شاروخية اال�شرائيلية معظم القذائف.
التي  الدامية  احل��رب  منذ  �شاروخية  هجمات  اأك��رب  وه��ذه 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف  واجل��ي�����س  ب��ني حما�س  ي��وًم��ا   11 ا�شتمرت 
اأيار/مايو 2021 بعد ا�شتباكات بني ال�شرطة االإ�شرائيلية 

�شقوط  اإىل  اأدت  املحتلة  ال�شرقية  القد�س  يف  وفل�شطينيني 
مئات اجلرحى من الفل�شطينيني.

يف ه���ذه االأج������واء امل��ت��وت��رة وخ����الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان، جتري 
مواجهات منذ اأكرث من اأ�شبوع بني متظاهرين فل�شطينيني 
والقوات االإ�شرائيلية يف احلرم القد�شي يف القد�س ال�شرقية 

املحتلة. 
اأ�شفرت هذه املواجهات عن جرح اأكرث من 250 فل�شطينيا. 
الدخول  على  ت�شرف  التي  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  واأغلقت 
اإىل احلرم القد�شي املعابر التي ت�شمح لفل�شطينيي ال�شفة 

الغربية بالتوجه اإىل القد�س.

غوتريي�س يناق�س التوتر يف القد�س مع بينيت وعبا�س 

يختلف عن �ل�سو�ريخ �ل�سابقة بقدرته على �أد�ء مناور�ت ن�سطة

غازيتا رو: الدفاعات الأمريكية عاجزة عن اعرتا�س »�سارمات«

ارتفاع الوفيات بكوفيد يف ال�سني وحتذير من و�سع »قامت«

•• عوا�سم-وكاالت

اأول جتربة ناجحة على  اإج��راء  اأعلن اجلي�س الرو�شي، 
"�شارمات"،  ط��راز  م��ن  ل��ل��ق��اّرات  عابر  بال�شتي  ���ش��اروخ 
وهو �شالح من اجليل اجلديد ومداه بعيد جًدا وو�شفه 
"ال مثيل له".  الرئي�س الرو�شي فالدمير بوتني باأّنه 
وق��ّل��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن اأه��م��ي��ة ه���ذه التجربة، 
باأنه  االخ��ت��ب��ار  ه��ذا  االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  وو�شفت 

املتحدة". للواليات  تهديداً  ي�شكل  وال  "روتيني 
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث ال��رو���ش��ي ف��ي��ك��ت��ور ���ش��وك��رك��و ك�����ش��ف اأن 
اخلرباء  جمتمع  داخ���ل  النقا�س  اأث���ارت  التجربة  ه��ذه 
الع�شكريني عن عجز نظام الدفاع ال�شاروخي االأمريكي 
ال�شاروخي  ال�شاروخ، و�شعف دفاعها  يف اعرتا�س هذا 

ب�شكل عام.

بد�ية �ن�ساء �لنظام �لدفاعي �الأمريكي
وكتب �شوكركو، يف �شحيفة "غازيتا رو" الرو�شية، اأن 
بداأ  االأمريكي احلديث  ال�شاروخي  الدفاع  نظام  اإن�شاء 
عام 2002، عندما ان�شحبت وا�شنطن من جانب واحد 
البال�شتية،  لل�شواريخ  امل�شادة  ال�شواريخ  معاهدة  من 
اال�شرتاكية  اجل��م��ه��وري��ات  احت����اد  ب���ني  اأُب���رم���ت  ال��ت��ي 
ال�شوفياتية والواليات املتحدة االأمريكية عام 1972؛ 

يف خطوة اعتربتها مو�شكو "�شربة لالأمن الدويل".
منذ ذلك احلني، ن�شرت الواليات املتحدة نظامها للدفاع 
يتكون من  وال��ذي  العامل،  اأنحاء  ال�شاروخي يف جميع 
اأنظمة متحركة وثابتة م�شادة لل�شواريخ. وقد مت ن�شر 

هذا النظام جزئياً يف اأرا�شي الواليات املتحدة نف�شها.
الدفاع  نظام  من  "باتريوت" كجزء  نظام  ن�شر  مت  كما 
ال�����ش��اروخ��ي االأم��ري��ك��ي يف ق��ط��ر وال��ك��وي��ت واالإم�����ارات 
العربية املتحدة والبحرين واليابان وتركيا واإ�شرائيل. 
ون�شرت رادارات "AN / TPY-2" يف جزر مار�شال. 
اأوروب��ا، فتم ت�شكيل مكون بحري لنظام الدفاع  اأم��ا يف 
ال�شاروخي االأمريكي، يتاألف من عدة مدمرات م�شلحة 

 ."SM-3" بنظام "اإيجي�س" وال�شواريخ االعرتا�شية
 "Aegis Ashore" كما ن�شرت املنظومة االأر�شية

يف رومانيا وبولندا.

و��سنطن تفتقر للو�سائل �لفعالة
االأوىل  املرحلة  حم��رك  اختبار  بعد   ،2017 ع��ام  ويف 
انرت�شت"  "نا�شيونال  جملة  �شّككت  "�شارمات"،  م��ن 
ال�شاروخي  ال����دف����اع  ن���ظ���ام  ق�������درات  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 

االأمريكي.
فعالة  و�شائل  االآن  حتى  لدينا  "لي�شت  املجلة:  وقالت 
التي  للقارات  العابرة  البالي�شتية  ال�شواريخ  ملكافحة 
حتمل وحدة متعددة. ال ميكن حماربة هذه ال�شواريخ 
اإال باالعرتا�س يف القطاع الن�شط، قبل ف�شل الروؤو�س 
احل���رب���ي���ة. وب���ع���د ذل�����ك، ي������زداد ت��ع��ق��ي��د ع��م��ل الدفاع 
الهجوم  �شد  احتمالية  وتقل  م��رات،  ع��دة  ال�شاروخي 

ب�����ش��ك��ل م��ت��ن��ا���ش��ب. وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب زي�����ادة ح����ادة يف عدد 
خطر  ب�شكل  �شتوؤثر  وال��ت��ي  االعرتا�شية،  ال�شواريخ 

على ميزانية الدفاع".
وذكرت م�شادر متعددة اأن عدد ال�شواريخ االعرتا�شية 

يف الواليات املتحدة مل يرتفع منذ 2017.

�أوجه �لق�سور
اأبريل   20 يف  "�شارمات"،  �شاروخ  رو�شيا  اإط��الق  وبعد 
االأ���ش��ت��اذ يف  كولي�شر،  مايكل  اأ���ش��ار  احل���ايل،  )ن��ي�����ش��ان( 
جامعة  يف  اخلارجية  وال�شيا�شة  الدفاع  درا���ش��ات  مركز 
 Military Watch  " جم���ل���ة  يف  ك���ول���وم���ب���ي���ا، 
الدفاع  نظام  يف  الق�شور  اأوجه  اإىل   ،"Magazine
ال�����ش��اروخ��ي االأم���ري���ك���ي. وق�����ال: "مل ي��ت��م ح���ل مهمة 
م��واج��ه��ة ال���روؤو����س احل��رب��ي��ة امل��ت��ع��ددة ب��وا���ش��ط��ة نظام 
االأنظمة  مب�شاعدة  )االأم��ري��ك��ي(.  ال�شاروخي  ال��دف��اع 

االأخ��رى، ميكننا بفاعلية  امل�شادة لل�شواريخ واالأنظمة 
مثل  نظام  �شد  ولكن حتى  ال�شواريخ،  اأب�شط  مواجهة 

م�شمونة". حلول  اإىل  نفتقر  "ال�شيطان"، 
امل�شادة  ال�شواريخ  ع��دد  اأن  اإىل  كولري�شر  اأ���ش��ار  كما 

لل�شواريخ "لي�س كافياً اليوم".

�لبنتاغون "�أ�سطورة" �خرتعها 
واتفق رئي�س كلية اخلرباء الع�شكريني اللواء األك�شندر 
ف��الدمي��روف، مع وجهة النظر ه��ذه. وق��ال ل�شحيفة 
اأ�شطورة  االأمريكي  ال�شاروخي  "الدفاع  رو":  "غازيتا 
اخرتعها البنتاغون. بالطبع، هو موجود، لكن قدرات 
الدفاع ال�شاروخي االأمريكي مبالغ فيها اإىل حد كبر، 
الرو�شية  البالي�شتية  ال�����ش��واري��خ  م��واج��ه��ة  يف  خا�شة 

العابرة للقارات".
واأ�شاف: "اأعلن البنتاغون يف البداية عن تطوراته كرد 
ال�شمالية،  وكوريا  اإي��ران  املحتملة من  التهديدات  على 
على الرغم من اأن ال�شواريخ البالي�شتية االأوىل العابرة 
ح�شلت  االأخ���رة  واأن  بب�شاطة،  م��وج��ودة  غر  للقارات 

عليها موؤخًرا فقط".

قدر�ت "�سارمات"
فالدمير  الرو�شي  الع�شكري  اخلبر  اأ���ش��ار   ، وب���دوره 
بوبوف اإىل اأن "�شاروخ �شارمات يختلف عن ال�شواريخ 
يجعل  مما  ن�شطة،  مناورات  اأداء  على  بقدرته  ال�شابقة 
قبل  حتى  �شربه  امل�شادة  ال�شواريخ  على  ال�شعب  من 

ن�شر الروؤو�س احلربية".
واأ�شاف اأن رو�شيا "متكنت من حّل م�شكلة التغلب على 
اأنظمة  اأي  اإبطال  �شاأنها  ال�شاروخي، والتي من  الدفاع 

اعرتا�س يف جميع املراحل".
وختم قائاًل:" مت اإن�شاء �شاروخ قادر على اأداء مناورات 
عميقة ومتعددة اأثناء الطران. وهذا ي�شمح اإما بتجاوز 
مناطق االعرتا�س املحتمل لل�شواريخ امل�شادة، اأو تقليل 

الوقت الذي يق�شيه يف هذه املناطق قدر االإمكان".

•• �سنغهاي-اأ ف ب

�شجلت �شنغهاي 39 وفاة بكوفيد  اأم�س  االأحد يف اأعلى 
ا�شتمرت  اإغ����الق  ت��داب��ر  رغ���م  ي��وم��ي��ة  وف��ي��ات  ح�شيلة 
الأ�شابيع بينما حذرت بكني من و�شع "قامت" مع ارتفاع 

اأعداد االإ�شابات بالفرو�س.
ال��ع��امل، جهودا  يف  اقت�شاد  اأك���رب  ث��اين  ال�شني،  وت��ب��ذل 
حثيثة للق�شاء على اأ�شواأ تف�س للفرو�س خالل عامني 
يف  وا�شعة  اختبارات  وحملة  �شارمة  اإغ��الق  تدابر  مع 
اإطار ا�شرتاتيجية "�شفر كوفيد" ما يرخي بثقله على 

االأن�شطة التجارية ومعنويات ال�شكان.
لتدابر عزل  العاملي  التجاري  املركز  �شنغهاي  وتخ�شع 
�شال�شل  يعطل  م��ا  ال�شهر،  مطلع  منذ  تقريبا  �شامل 
ي��ل��زم��ون منازلهم  ال��ع��دي��د م��ن االأه����ايل  االإم����داد فيما 

لفرتات طويلة بعد اأن باتت املدينة بوؤرة التف�شي.
حاالت  اأول  عن  اأعلنت  قد  ال�شينية  امل��دن  اأك��رب  وكانت 
يوميا  ت�شجيلها  رغ��م  ني�شان/اأبريل،   18 يف  ال��وف��ي��ات 

اآالف احلاالت يف االأ�شابيع القليلة املا�شية.
اللجنة  اأرق�����ام  بح�شب  وف����اة،   39 ع��ن  االأح����د  واأف�����ادت 
وفاة   87 اإىل  احل�شيلة  ي��رف��ع  م��ا  لل�شحة،  ال��وط��ن��ي��ة 
جديدة  حملية  اإ�شابة  حالة  األ��ف   22 نحو  اإىل  اإ�شافة 

بالفرو�س.
وكان �شنغهاي قد اأعلنت ال�شبت عن 12 وفاة يف ح�شيلة 

يومية قيا�شية.
ن�شمة  مليون   25 �شكانها  ع��دد  البالغ  املدينة  وت��ب��ذل 
الطازجة  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل�������واد  ل���ت���وف���ر  ح��ث��ي��ث��ة  ج����ه����ودا 

لالأ�شخا�س املعزولني يف منازلهم، فيما اأفاد مر�شى عن 
�شعوبة يف الو�شول اإىل رعاية �شحية منتظمة يف وقت 
الفحو�س  الإج���راء  ال�شحة  عمال  م��ن  االآالف  ن�شر  مت 

وتقدمي العالج.
وحذر م�شوؤولو ال�شحة من املخاطر التي ميثلها كوفيد 
ب�شكل خا�س على كبار ال�شن وال�شكان غر امللقحني يف 
جراء  من  املتوفني  عمر  متو�شط  اإن  وقالوا  غالبيتهم، 

تف�شي الفرو�س يف �شنغهاي هو 81 عاما.

باأن  علما  ملقحني،  ي��ك��ون��وا  مل  امل��ت��وف��ني  م��ن  وخم�شة 
كانوا  اأ���ش��خ��ا���ش��ا  ت�شمل  ال��وف��ي��ات  اأن  ذك���رت  ال�����ش��ل��ط��ات 

م�شابني باأمرا�س وحالتهم حرجة.
واأث�����رت ���ش��ك��وك ح���ول ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اح��ات امل�����ش��ن��ع��ة يف 
ال�شني، نظرا الأن بكني مل ت�شتورد اأي لقاحات م�شنعة 
على  تعليقات  الإزال���ة  الرقابة  اأج��ه��زة  �شعت  اخل���ارج.  يف 
�شنغهاي،  املطولة يف  االإغ���الق  ف��رتات  تنتقد  االن��رتن��ت 
التي  التحديات  يظهر  فيديو  ت�شجيل  تلك  ب��ني  وم��ن 

بال�شلع  للتزود  اليومية  حياتهم  يف  االأه���ايل  يواجهها 
الغذائية والو�شول اإىل خدمات اأ�شا�شية.

م�شاء ال�شبت اندلع حريق يف مبنى �شكني ما اأثار اخلوف 
وقت  يف  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  واالنتقادات 
اأُغلقت العديد من خمارج االأبنية يف اإطار تدابر احلد 

من تف�شي الفرو�س.
22 اإ�شابة جديدة يف بكني  اأفيد عن  من ناحية اأخرى 
غداة حتذير م�شوؤول ال�شبت من اأنه يتعني على املدينة 

اتخاذ خطوات عاجلة.
وقال م�شوؤول ال�شحة بانغ �شينغهو اإن البيانات االأولية 
يف  مرئي"  غ��ر  ب�شكل  "ينت�شر  ك��وف��ي��د  اأن  اإىل  ت�شر 
وجمموعات  "مدار�س  وي��ط��ال  اأ���ش��ب��وع،  منذ  العا�شمة 

�شياحية والعديد من العائالت".
يف  ال�شيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  يف  امل�شوؤول  وق��ال 
توا�شل  "خطر  اإن  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  وي  ت��ي��ان  بيكن 

التف�شي غر املرئي مرتفعة والو�شع قامت".
فورا".  تتحرك  اأن  باأ�شرها  بكني  مدينة  "على  اأ���ش��اف 
�شجلت  حم��ددة  جمتمعات  على  اإغ��الق  تدابر  فر�شت 
اأعلنت بع�س النوادي  اإ�شابة بكوفيد، فيما  فيها حاالت 
غر  الأج��ل  ن�شاطها  تعليق  عن  العا�شمة  يف  الريا�شية 

م�شمى.
اإىل  ال��دخ��ول  على  م�شددة  ق��ي��ودا  اأي�شا  بكني  وفر�شت 
املدينة، وتطلب من امل�شافرين اإبراز نتيجة فح�س �شلبي 

اأجري خالل 48 �شاعة.
اأو مقاطعات  اأ�شخا�س �شافروا اإىل مدن  وُيحظر دخول 

�شجلت اإ�شابة على االأقل يف االأ�شبوعني املا�شيني.

ا�سرتاليا تتهم ال�سني بدفع 
ر�ساوى لبرام �سفقات دولية 

•• �سيدين-اأ ف ب

ر���ش��اوى الإبرام  ال�شني بدفع  دات���ون  االأ���ش��رتايل بيرت  ال��دف��اع  وزي��ر  اتهم 
�شفقات دولية، لكنه امتنع عن القول اإن الف�شاد اأدى دوًرا يف االتفاق االأمني 

املثر للجدل الذي وقعته بكني موؤخًرا مع جزر �شليمان.
"ال�شينيني ال يتعاملون وفق  اإن  اأ�شرتاليا  وقال داتون ل�شبكة �شكاي نيوز 

قواعدنا".
واو�شح "اإذا نظرت اإىل ما حدث يف اإفريقيا، مت دفع ر�شاوى" م�شيفاً "لن 
نكون قادرين اأبداً على التناف�س يف ظل هذا النوع من املمار�شات. لدينا قيم، 

لدينا دولة قانون ونحن نحرتمها".
وتابع الوزير "يف احلقيقة، ال�شني تغرت" م�شراً اإىل اأن "ت�شرفات ال�شني 
العدوانية جداً يف تدخلها اخلارجي وا�شتعدادها لدفع ر�شاوى للتغلب على 

الدول االأخرى البرام �شفقات: هذه هي حقيقة ال�شني احلديثة".
وردا على �شوؤال عما اإذا كان يعتقد اأن ال�شني فعلت ال�شيء نف�شه مع جزر 
اأمنية مبهمة مع  اأعلنت االأ�شبوع املا�شي عن توقيع اتفاقية  �شليمان التي 

بكني، رف�س داتون التعليق.
املتحدة  ال��والي��ات  االأرخبيل  حليفتي  حفيظة  االتفاقية  ه��ذه  توقيع  اث��ار 
واأ�شرتاليا. وت�شعر كانبرا ووا�شنطن منذ فرتة طويلة بالقلق من اإمكانية 
بناء ال�شني قاعدة بحرية يف جنوب املحيط الهادي من �شاأنها اأن ت�شمح لها 

باإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.
يكون  لن  ال�شني  اأن  �شوغافاري،  مانا�شيه  �شليمان  جزر  وزراء  رئي�س  اأّك��د 
املتحدة  اإقناع الواليات  لديها قاعدة ع�شكرية يف بالده، لكنه مل ينجح يف 

التي حذرت من اأنها "�شرتد" اإذا مل يف بهذا الوعد.

ا�ستمرار حالة التاأهب الأمني يف اإ�سرائيل وال�سفة
•• القد�س-وكاالت

اأفادت هيئة البث االإ�شرائيلي باأن التاأهب االأمني م�شتمر االأحد يف داخل اإ�شرائيل وال�شفة الغربية 
وعلى امتداد احلدود مع قطاع غزة. وذكرت اأن نحو 1400 جندي ان�شموا لقوات ال�شرطة مل�شاعدتها 

يف احلفاظ على النظام يف املدن. كما مت تعزيز القوات على خط التما�س ب� 12 كتيبة.
واأغلقت اإ�شرائيل معرب بيت حانون )اإيريز(، وهو املعرب الوحيد لعبور االأفراد مع قطاع غزة.

وذكرت الهيئة اأنها علمت اأن اجلهات االأمنية اأو�شت باإعادة فتح املعرب املوجود ب�شمال قطاع غزة لعبور 
العمال والتجار الغزيني، وقالت اإن هذا من �شاأنه اأن يخفف من ال�شائقة التي يعي�شها �شكان القطاع، 
ويحفز حما�س على عدم ت�شعيد االأو�شاع االأمنية. وكانت حما�س نددت اأم�س باإعالن اإ�شرائيل اإغالق 
العدوان  اأ�شكال  للح�شار واأحد  "ت�شديداً  االأف��راد مع قطاع غزة، معتربة ذلك  الوحيد لعبور  املعرب 
املرفو�س". واأعلنت ال�شلطات االإ�شرائيلية اأم�س اإغالق املعرب بدًء من اليوم االأحد وحتى اإ�شعار اآخر، 

بدعوى الرد على اإطالق قذائف �شاروخية من القطاع.

بريطانيا والهند حتثان طالبان على ال�سماح معتقل موريتاين �سابق يف غوانتانامو يقا�سي كندا
بعودة الفتيات للمدار�س •• نواك�سوط-وكاالت

رفع مواطن موريتاين ا�شُتبه به خطاأً باالإرهاب واعتقل 
ق�شته يف  وروي���ت  غوانتانامو  �شجن  يف  ع��ام��اً   14 مل��دة 
كندا  "املوريتاين"، دعوى ق�شائية �شد  الناجح  الفيلم 

امل�شوؤولة عن اعتقاله.
ويعتقد حممدو ولد �شالحي )51 عاماً( اأن "املعلومات 
كان  التي  الفرتة  ب�شاأن  كندا  بها  اأدل��ت  اخلاطئة" التي 
باعتقاله، وفق  ت�شببت  دائماً يف مونرتيال  فيها مقيماً 
ال��ت��ي رف��ع��ت اجل��م��ع��ة واط��ل��ع��ت عليها وكالة  ال�����ش��ك��وى 

فران�س بر�س.
مليون   35 ق���دره  بتعوي�س  ال�شابق  املعتقل  ويطالب 

دوالر كندي عن االأ�شرار التي حلقت به.
قدمتها  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  ال�شاكي  يعترب 
ال�شلطات الكندية هي التي اأدت اإىل اعتقاله يف ال�شجن 
"ل�شروب  تعر�س  اإن��ه  ق��ال  حيث  االأم��ري��ك��ي  الع�شكري 
ال�شرب  تو�شف" ���ش��م��ل��ت  ال  م��ع��ام��ل��ة  و����ش���وء  ت��ع��ذي��ب 

والتهديد  اجلن�شي  واالع���ت���داء  ال��ن��وم  م��ن  واحل���رم���ان 
بالقتل وغرها.

ويتهم ولد �شالحي ال�شلطات الكندية باأنها "ت�شاحمت 
�شمناً" مع التعذيب الذي تعر�س له، بل و"ا�شتخدمت" 
حتت  منه  ان��ُت��زع��ت  اع��رتاف��ات  م��ن  م�شتمدة  معلومات 

التعذيب.
اأ�شبح من  كتاب  ق�شته يف  ول��د �شالحي  كتب حممدو 
ظروف  ب��دق��ة  ي�����ش��ور  فيلم  اإىل  وح����ّول  مبيعاً  االأك����رث 

االعتقال القا�شية يف القاعدة االأمريكية.
احُتجز الرجل يف غوانتانامو بدون حماكمة بني عامي 
يف   2001 ع��ام  اأوق���ف  ق��د  وك���ان  و2016.   2002
واأفغان�شتان  االأردن  يف  التوايل  على  و�ُشجن  موريتانيا، 
قبل نقله اإىل غوانتانامو، فيما و�شفه يف كتابه ب�"جولة 

عاملية للتعذيب واالإذالل".
القاعدة،  اإىل  باالنتماء  االأمريكية  ال�شلطات  واتهمته 
املرتبطة  )اأمل��ان��ي��ا(  هامبورغ"  "خلية  يف  ع�شو  وب��اأن��ه 

بهجمات 11 �شبتمرب )اأيلول(.

•• نيودلهي-وكاالت

بوري�س جون�شون  والهند،  بريطانيا  وزراء  رئي�شا  دعا 
اإىل ال�شماح بعودة  وناريندرا م��ودي،  حكومة طالبان 

الفتيات للمدار�س الثانوية.
كما اأعرب جون�شون ومودي اأي�شاً عن قلقهما العميق 
ذكرته  ملا  طبقاً  اأفغان�شتان،  يف  االإن�شاين  الو�شع  اإزاء 

وكالة "باجوك" االأفغانية لالأنباء اليوم االأحد.
يتعلق  "فيما  اجتماعهما  بعد  بيان م�شرتك  وج��اء يف 
اأعرب اجلانبان عن قلقهما البالغ ب�شاأن  باأفغان�شتان، 
ال��و���ش��ع االإن�����ش��اين وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االإن�����ش��ان ومنع 

الفتيات والن�شاء من التعليم".
التلفزيونية  الهندية  "اإن.دي.تي.يف"  �شبكة  وذك��رت 
يف  امل�شاركة  يف  املتحدة  اململكة  ب���دور  اأ���ش��اد  م���ودي  اأن 
اأفغان�شتان  ح���ول  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤمت��ر  ا�شت�شافة 

جلمع م�شاعدات اإن�شانية يف 31 مار�س)اأذار( املا�شي، 
اأ�شاد جون�شون بالدور الذي ت�شطلع به  ومن جانبه، 
لل�شعب  وغ��ذائ��ي��ة  طبية  م�شاعدات  ت��ق��دمي  يف  الهند 

االأفغاين.
واأكد اجلانبان على اأهمية قرار جمل�س االأمن الدويل، 
قائلني اإنه ال ينبغي اأن يتم ا�شتخدام االأرا�شي االفغانية 
اأو متويل  التخطيط  اأو  اإره��اب��ي��ني  ت��دري��ب  اأو  الإي���واء 
طالبا  اجلانبني  اأن  البيان  واأ�شاف  اإرهابية،  عمليات 
باتخاذ اإجراء من�شق �شد جميع اجلماعات االإرهابية، 
مبا يف ذلك تلك التي حظرها جمل�س االأمن. وبينما 
اإن�شانية  م�شاعدات  تقدمي  مبوا�شلة  اجلانبان  تعهد 
لالأفغان، �شددا على احلاجة اإىل نظام �شيا�شي متثيلي 
و���ش��ام��ل، دع��م��اً الأف��غ��ان�����ش��ت��ان تنعم ب��ال�����ش��الم واالأم���ن 
اخلمي�س  ي��وم  و�شل  قد  جون�شون  وك��ان  واال�شتقرار، 

املا�شي اإىل الهند، يف زيارة ا�شتغرقت يومني.
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عربي ودويل
ملاذا تتخوف اأمريكا من نفوذ ال�سني يف جزر �سليمان؟

•• وا�سنطن-وكاالت

اتفاقا  االأوىل  توقيع  بعد  املتحدة  وال��والي��ات  ال�شني  بني  التوتر  احتدم 
ع�شكرّيا مع جزر �شليمان، اعتربته الثانية ودول اأوروبا تهديًدا مبا�شًرا 
احتماالت  م��ن  مراقبون  ح��ّذر  بينما  اال�شرتاتيجي،  واأمنها  مل�شاحلها 
حا�شمة  ت�شريحات  بعد  ع�شكرية  ملواجهة  الطرفني  بني  ال�شراع  تطّور 

من اأمركا اأملحت اإىل هذا ال�شيناريو.
وقالت الواليات املتحدة، اجلمعة، اإنها �شرتد ب�شكل حا�شم، يف حال اأقامت 
ال�شني قاعدة ع�شكرية يف جزر �شليمان ذات املوقع اال�شرتاتيجي، والتي 

وّقعت موؤخًرا اتفاًقا اأمنيًّا مع بكني.
وقال الباحث املخت�س يف ق�شايا االأمن الدويل، حممد فوزي، ل�"�شكاي 
االإطاري  االتفاق  اأبريل   19 يف  ر�شمّيا  ال�شني  اإع��الن  اإن  عربية"،  نيوز 

ال��ت��ع��اون االأم��ن��ي م��ع ج��زر �شليمان، ه��و حت��رك ميكن ق��راءت��ه يف  ب�شاأن 
�شوء 4 اعتبارات رئي�شية: اأولها هو حتويل والء اجلزر وتوجيه قبلتها 
اإذ  ال�شني،  م��ع  التحالف  اإىل  ت��اي��وان،  م��ع  التحالف  م��ن  الدبلوما�شية 
متثل جزر �شليمان اأكرب جزر ودول املحيط الهادئ التي يربطها حتالف 
وعالقات دبلوما�شية مع تايوان، ويعود تاريخ التحالف بينهما اإىل �شنة 
واأمنها  مل�شاحلها  تهديًدا  ال�شني  فيه  ترى  كانت  حتالف  وهو   ،1983
اأن امللمح الثاين يتعلق با�شرتاتيجية ال�شني يف  القومي. واأو�شح فوزي 
املحيط الهادئ، اإذ ت�شعى ال�شني عرب هذه االتفاقية اإىل تعزيز ح�شورها 
تقودها  التي  التحركات  ملواجهة  املهمة،  اال�شرتاتيجية  املنطقة  هذه  يف 
الواليات املتحدة، لتحجيم نفوذ ال�شني يف منطقة املحيط الهادئ، وهي 
التحركات التي تقوم ب�شكل رئي�شي على التو�شع يف جمع احللفاء واإن�شاء 
وبالتايل  "اأوكو�س"،  مثل:  ال�شيني،  النفوذ  ملواجهة  اإقليمية  حتالفات 

قد ت�شعى ال�شني اإىل اإقامة قاعدة ع�شكرية لها يف جزر �شليمان، كاأحد 
املخرجات التي �شتنبثق عن هذه االتفاقية، وهو اأمر اأ�شارت اإليه تقديرات 

ودوائر �شيا�شية اأمركية.
واأ�شار فوزي اإىل اأن االعتبار الثالث يتمثل يف حماولة احتواء التحركات 
الداخلية املناه�شة لنفوذ ال�شني يف جزر �شليمان، اإذ ت�شهد جزر �شليمان 
بني احلني واالآخر حتركات احتجاجية مناه�شة للح�شور ال�شيني، كان 
2021 يف العديد من  اأواخ��ر عام  اآخرها االحتجاجات التي اندلعت يف 
مناطق جزر �شليمان، وهي االحتجاجات التي اأ�شفرت عن تعر�س �شركات 
من  ويعزز  هونيارا،  العا�شمة  يف  واحل��رق  للتخريب  ل�شينيني  مملوكة 
بنوده  اأح��د  يف  ين�س  الطرفني  بني  االأمني  االتفاق  كون  الفر�شية  هذه 
اإىل جزر �شليمان يف  اإر�شال ال�شني قوات �شرطية وبحرية  اإمكانية  على 

حال طلبت احلكومة املحلية ذلك.

ال��دويل، فهو  االأم��ن  املخت�س بق�شايا  للباحث  الرابع وفًقا  اأما االعتبار 
بالتزامن مع حتركات �شينية  االتفاق  ياأتي هذا  اإذ  اقت�شادي،  ذو طابع 

لل�شيطرة على مقدرات جزر �شليمان االقت�شادية واال�شتفادة منها.
واأ�شار فوزي اإىل اأن مدى فاعلية هذا االتفاق وقدرته على تعزيز نفوذ 
حمكوًما  �شيكون  ع��ام،  ب�شكل  ال��ه��ادئ  واملحيط  �شليمان  ج��زر  يف  ال�شني 
مبدى متاهي حكومة جزر �شليمان مع مطالب ال�شني، ومدى قدرتها 
على مواجهة التحركات الداخلية املناه�شة لل�شني، ف�شاًل عن ال�شغوط 
الهادئ،  املحيط  يف  لل�شني  املناه�شة  الدولية  القوى  �شتمار�شها  التي 

ا الواليات املتحدة واأ�شرتاليا على جزر �شليمان. خ�شو�شً
��ا رفيع  اأم��رك��يًّ اأن وف���ًدا  االأب��ي�����س،  البيت  اأع��ل��ن  امل��ا���ش��ي،  وي���وم اجلمعة 
امل�شتوى حّذر القيادة يف جزر �شليمان من اأن االتفاق املوّقع موؤخًرا "قد 

تكون له تداعيات اأمنية اإقليمية" على وا�شنطن وحلفائها.

بعد خروجها من مايل.. فرن�سا ت�سع قدمها يف دولة اإفريقية جديدة

عنا�سر حفظ ال�سالم املتحّدرون من تيغراي يطلبون اللجوء 

•• عوا�سم-وكاالت

قوات  بن�شر  ال�شماح  على  النيجر  يف  ال��ن��واب  جمل�س  واف��ق 
حتديا  ي�شكل  مم��ا  االإره��اب��ي��ة،  اجل��م��اع��ات  ملحاربة  فرن�شية 
جديدا لرو�شيا التي تاأمل تو�شيع خطواتها بال�شاحل الغربي 

الإفريقيا على ح�شاب باري�س.
نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديثهم  يف  �شيا�شيون  حمللون  وي��رى 
الوجود  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق  ق��ط��ع  حت���اول  ب��اري�����س  اأن  عربية"، 
يف  �شيما  ال  قويا،  ب��ات  وال��ذي  ال�شاحل  منطقة  يف  الرو�شي 
الرو�شية  امل�شلحة  "فاغرن"  �شركة  اأ�شبحت  حيث  م���ايل، 
اأفريقيا  االإف��ري��ق��ي��ة، مثل  ال���دول  ب��ق��وة يف ع��دد م��ن  تن�شط 

الو�شطى ومايل.
اأوهومودو  النيجر،  وزراء  رئي�س  �شرح  املوافقة  ه��ذه  واإث��ر 
حممدو، اأن الربملان وافق على عقد �شراكات جديدة ال مت�س 
باأي �شكل من االأ�شكال بال�شيادة على الرتاب الوطني، واأرجع 
باجلماعات  مطوقة"  "�شبه  ب���الده  اأن  اإىل  اخل��ط��وة  ت��ل��ك 

امل�شلحة االإرهابية.
رف�س  مقابل  �شوتا،   131 باأغلبية  ق��راره  الربملان  واتخذ 
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ع�شوا.
الغربي  ال�شاحل  دوره��ا يف منطقة  ا�شتعادة  فرن�شا  وحت��اول 
ي�شيطر عليها  بات  التي  االإفريقي بعد خروجها من مايل، 
املجل�س  م��ن  ب��دع��م  "فاغرن"  ���ش��رك��ة  م��ن  م�شلحة  عنا�شر 

الع�شكري احلاكم يف مايل.
ويقول املحلل ال�شيا�شي املوريتاين ديدي ولد ال�شالك، رئي�س 
ت�شتغل  االإرهابية  التنظيمات  اإن  للدرا�شات،  املغاربي  املركز 
وتنت�شر  ال�شاحل  منطقة  يف  الع�شكرية  االإمكانيات  �شعف 

عرب احلدود.
بع�س  الفرن�شي يف  ال��دور  تراجع  اأن  ال�شالك  ول��د  واأ���ش��اف 
دول ال�شاحل، اأك�شب اجلماعات االإرهابية االإح�شا�س بفر�س 
القاعدة  تنظيم  اأن  اإىل  فتا  ال  املناطق،  هذه  على  ال�شيطرة 
النيجر ومايل  املثلث احل��دودي بني  االإرهابي ي�شيطر على 

وبوركينا فا�شو.
حممد،  ول��د  جمال  املوريتاين  ال�شيا�شي  املحلل  تقدير  ويف 
الباحث يف معهد االأم���ن ال���دويل وال��ع��الق��ات االأوروب��ي��ة يف 
يجب  خا�شة،  وفرن�شا  عامة،  اأوروب��ا  اإ�شهامات  ف��اإن  باري�س، 
اأال ت��ت��وق��ف ع��ل��ى حم��ارب��ة االإره�����اب يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة التي 
مربرا  و"القاعدة"،  "داع�س"  مثل  تنظيمات  فيها  تن�شط 
دول  ق��ادة  بني  االأم��ن��ي  التن�شيق  غياب  حالة  بخطورة  ذل��ك 
النتائج  اإح��راز  يقلل قدرتها على  اإفريقيا حاليا، مما  غرب 

الكاملة.
العام  نهاية  ت��وت��را  والنيجر  فرن�شا  ب��ني  االأج����واء  و�شهدت 
قافلة  طريق  على  نوفمرب  يف  وقعت  ا�شتباكات  بعد  املا�شي 
 3 مقتل  يف  وت�شببت  الفرن�شية،  "برخان" الع�شكرية  لقوة 
الفرن�شي  للجي�س  حتقيق  وت��و���ش��ل  النيجر.  م��ن  مدنيني 
لل�شيطرة  القافلة  اأوق��ف��وا  متظاهر  األ��ف  اأن  اإىل  باحلادثة 
عليها، ف�شدتهم القوات الفرن�شية والنيجرية بالغاز امل�شيل 

للدموع والطلقات التحذيرية.

•• نريوبي-اأ ف ب

التابعني  ال�شالم  حفظ  عنا�شر  من   500 من  اأك��رث  رف�س 
لالأمم املتحدة املتحدرين من اإقليم تيغراي االإثيوبي العودة 
ما  ال�����ش��ودان،  يف  اللجوء  وطلبوا  �شالمتهم  على  خوفا  اإل��ي��ه 

ي�شّلط ال�شوء على االنق�شامات العرقية العميقة.
غالبية  متّثل  االإثيوبية  ال��ق��وات  كانت  املا�شي،  ال��ع��ام  وحتى 
اأبيي  منطقة  يف  ع�شو   4000 م��ن  امل��ك��ّون��ة  البعثة  عنا�شر 

املتنازع عليها بني ال�شودان وجنوب ال�شودان.
ومت ا�شتبدال القوة االإثيوبية باأخرى متعددة اجلن�شيات على 
اأبابا واخلرطوم على خلفية  اأدي�س  العالقة بني  وقع تدهور 
على  اإثيوبيا  �شّيدته  الذي  النه�شة  و�شد  االأرا�شي  على  نزاع 
على  قدرته  �شيهدد  اأن��ه  من  ال�شودان  ويخ�شى  االأزرق  النيل 

الو�شول اإىل املياه.
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�شالم  با�شم قوة حفظ  ناطق  وق��ال 
لفران�س بر�س يف نيويورك اإن معظم القوات االإثيوبية عادت، 

لكن بع�س اأفرادها طلبوا اللجوء.
ال�شالم  حفظ  ق��وات  عنا�شر  من  "عددا  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح 
دولية.  حماية  على  للح�شول  وي�شعون  ال��ع��ودة  ع��دم  ق���رروا 

تتوىل االأمم املتحدة حمايتهم يف مكان اآمن".
وتابع اأن "م�شوؤولية منحهم اللجوء ال�شيا�شي تقع على عاتق 
املفو�شية  م�شاعدة  على  حت�شل  التي  ال�شودانية  ال�شلطات 
ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف ا�شتقبال هوؤالء 

االأفراد".
يف  جل��وء  بطلبات  تيغراي  م��ن  اإثيوبيا  جنديا   528 وت��ق��ّدم 
ال�شودان، بح�شب املاجور غيربي كيداين، وهو عن�شر حفظ 
�شالم �شابق من تيغراي. واأكد اثنان من رفاقه العدد لفران�س 

بر�س.
اآذار/ مطلع  يف  للجوء  بطلب  ال��ت��ق��ّدم  ل��ق��راره  تف�شره  ويف 
مار�س، قال كيداين )40 عاما( يف مكاملة هاتفية اأجرتها معه 
لي�شت  اإثيوبيا  اإىل  "العودة  اأبيي  يف  كان  بينما  بر�س  فران�س 
املجتمع  تيغراي" اأم���ام  �شعب  نكون �شوت  ب��اأن  ون��ري��د  اآم��ن��ة 

الدويل.
اإىل  ق��وات  اأحمد  اأبيي  االإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  اأر���ش��ل  ومنذ 
قال  ردا على ما   2020 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  تيغراي يف 
اإنها هجمات نّفذها املتمردون على مع�شكرات للجي�س، اأحدث 

النزاع انق�شاما يف البلد متعدد العرقيات.
"جبهة  �شد  ال�شلطات  حققته  ال���ذي  املبكر  الن�شر  واأع��ق��ب 

حترير �شعب تيغراي" -- التي حكمت اإثيوبيا لنحو 30 عاما 
حتى العام 2018 -- �شعودا للمتمّردين يف حزيران/يونيو 
وتو�ّشعوا يف  تيغراي  على  ال�شيطرة  ا�شتعادوا  عندما  املا�شي، 

مناطق جماورة.
وتوا�شلت احلرب مذاك، بينما توقفت اخلدمات االأ�شا�شية يف 
تيغراي لعدة اأ�شهر فيما ت�شل امل�شاعدات ببطء �شديد بعدما 
اآذار/ اأواخ���ر  م�شروطة  اإن�شانية  هدنة  على  اجل��ان��ب��ان  اتفق 

مار�س.
�شتة ماليني ن�شمة )اأي ما يعادل  التي تعد  املنطقة  وتعي�س 
اإثيوبيا( حتت ح�شار مفرو�س بحكم  �شتة يف املئة من �شكان 

االأمر الواقع، بح�شب االأمم املتحدة.
ومت تطهر �شفوف اجلي�س الفدرايل من ال�شباط املتحدرين 
اأفاد  بينما  ان��دالع احل��رب  وق��ت ق�شر من  بعد  تيغراي  من 
يف  تع�شفية  توقيف  لعمليات  تعّر�شهم  ع��ن  ت��ي��غ��راي  �شكان 
اأبيي منذ  يقيم يف  ال��ذي  وق��ال غيربي كيداين،  اأبابا.  اأدي�س 
ال�شالم  "عاد عنا�شر من قوات حفظ   ،2020 متوز/يوليو 
اإثيوبيا. مت توقيف بع�شهم وقتل  من تيغراي يف املا�شي اإىل 

البع�س االآخر".

وتابع "يعي�س اأهايل تيغراي يف الظالم بينما يراقبهم املجتمع 
الدويل ب�شمت. نريد باأن نلفت انتباه.. املجتمع الدويل".

ومل ت���رد احل��ك��وم��ة االإث��ي��وب��ي��ة ع��ل��ى ط��ل��ب��ات ف��ران�����س بر�س 
احل�شول على تعليق على طلب اجلنود اللجوء.

اأن��ه طلب اي�شا  اآخ��ر من تيغراي فران�س بر�س  واأف��اد �شابط 
باأي ت�شريحات  االإدالء  اللجوء على غرار رفاقه لكنه رف�س 

اأخرى خ�شية تعّر�س اأفراد عائلته اإىل اأعمال انتقامية.
الك�شف عن  بر�س عدم  فران�س  ثالث طلب من  وذك��ر جندي 
عن  "للتعبر  ال��ل��ج��وء  ط��ل��ب  اأن���ه  م�شابهة،  الأ���ش��ب��اب  ه��وي��ت��ه 
معار�شتي ال�شديدة" لطريقة تعامل احلكومة الفدرالية مع 

�شكان تيغراي.
وخربة  خلفية  "لديهم  مثله  ب���ارزي���ن  ���ش��ب��اط��ا  اأن  واأو����ش���ح 

ع�شكرية.. لذا نعد قوة رئي�شية متّثل حتديا للحكومة".
واأكد "لذلك يتم ا�شتهدافنا من اأجل ت�شفيتنا".

واأ�شار اإىل اأن اأطفاله يفهمون �شبب بقائه خارج اإثيوبيا قائال 
يل". �شيح�شل  ماذا  يعرفون  هناك،  اإىل  عدت  "اإذا 

ال�شامية  للمفو�شية  االأم��ي��ن��ة  االأي���دي  يف  االآن  "نحن  واأف���اد 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.. اآمل مب�شتقبل اأف�شل".

يتطلعون �إىل حتقيق �آمالهم ب�ساأن ق�ساياهم ومنع �لكر�هية 

�سحف عربية: م�سلمو فرن�سا اأمام ال�سعب والأ�سعب
•• عوا�سم-وكاالت

يتطلع امل�شلمون يف فرن�شا اإىل حتقيق اآمالهم ب�شاأن ق�شاياهم ومنع الكراهية 
بعد  اجلديد  الفرن�شي  الرئي�س  انتخاب  مع  وذلك  االإ�شالموفبيا،  وظاهرة 
اأمام  وتر�شحه جم���دداً  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  احل���ايل  الرئي�س  ان��ت��ه��اء والي���ة 

مناف�شته ماري لوبان.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�س االأحد، ميكن اأن تنجح اجلالية امل�شلمة يف 
اأن  امل�شكلة  لكن  الفرن�شي اجلديد.  الرئي�س  يوؤّمن �شعود  الذي  دور احلكم 
لوبن  وماري  ماكرون  اإميانويل  املنتهية واليته  الرئي�س  االثنني  املر�شحني 

ينظران اإىل هذه اجلالية من زاوية خمتلفة عن بقية الفرن�شيني.
حمنة حقيقية وقال الكاتب ال�شيد زهرة اإن ق�شايا االإ�شالم وامل�شلمني احتلت 
يتناف�س  التي  الفرن�شية  احلالية  الرئا�شة  انتخابات  مكانة كبرة يف حملة 
فيها ماكرون ولوبان، موؤكداً اأن املوقف من االإ�شالم وامل�شلمني وق�شايا مثل  
احلجاب واالأئمة وامل�شاجد واأو�شاع امل�شلمني يف فرن�شا عموما واملوقف منها 

كانت لها اأولوية يف احلملة االنتخابية.
اأن لوبان االأكرث تطرفاً  اإذا كان الكثرون يعتربون  اأنه  وتابع الكاتب زهرة 
اليمني  اإىل  انتمائها  بحكم  وامل�شلمني  م��ن��االإ���ش��الم  العدائية  مواقفها  يف 

املتطرف،حقيقة االأمر اأن ماكرون لي�س اأقل تطرفاً

�سقوط فرن�سا
معظم  اإن  ���ش��ق��را  اأب���و  اي���اد  ال��ك��ات��ب  ق���ال  االأو�شط"  "ال�شرق  �شحيفة  ويف 

اأدن��ى من الغالبية التي كان قد  ال��راأي تعطي ماكرون غالبية  ا�شتطالعات 
ح�شل عليها يف االنتخابات الرئا�شية ال�شابقة �شد املر�شحة اليمينية ذاتها، 
اأو  لكن العامل احلا�شم هذه املرة قد يتج�شد بن�شبة االإقبال على االق��رتاع 

االإحجام عنه.
مهمة  حقائق   3 ك�شفت  االنتخابات  من  االأوىل  ال���دورة  نتيجة  اأن  واأو���ش��ح 
احلقيقة االأوىل هي ا�شتمرار تراجع التاأييد ال�شعبي لكل من اليمني املعتدل 
مبدر�شة  ممثاًل  املعتدل  والي�شار  ال�شراكي(  اجلي�شكاردي/  )الديغويل/ 

فرن�شوا ميرتان اال�شرتاكية.
واأ�شار اإىل اأن حلقيقة الثانية هي تزايد نفوذ اليمني املتطرف، على م�شتوى 
البالد، يف ظل تعاي�س قطاع وا�شع من الفرن�شيني مع العن�شرية املك�شوفة، 
�شعبوية ممعنة  و�شعارات  �شراذم  العن�شري  اليميني  التطرف  وا�شتيالد  بل 

اأكرث يف طرحها االإق�شائي واالإلغائي واالنعزايل.
ال�شيا�شية  ال�شاحة  ي�شار  يف  االأك��رب  القوة  اأن  الثالثة  احلقيقة  اأن  واأو���ش��ح 
الفرن�شية باتت للراديكاليني ال�شعبويني… الذين ُي�شك - من واقع التجربة 
اأملانيا - يف قدرتهم على  امللمو�شة يف بريطانيا والواليات املتحدة، وحتى يف 
التعاي�س حتى مع معتديل الي�شار، وبالتايل جاهزيتهم للم�شاركة يف جبهات 

عري�شة تت�شدى لليمني.
اأما احلقيقة االأخرة هي اأن الرئي�س ماكرون يبقى مالذاً وح�شناً اأخراً �شد 
�شقوط فرن�شا يف هاويتي العن�شرية والتطرف، رغم اأنه اأثبت طوال خم�س 
�شنوات من توليه احلكم - بعك�س �شعارات م�شروعه التقدمي - اأنه ال يحمل 
عملياً اأي قناعات فكرية، اأو التزامات اأخالقية يف ال�شيا�شة الدولية. وكذلك 

)اأواًل( وما يظن  روؤي��ة خ��ارج نطاق م�شاحله  اأو  ا�شرتاتيجية  اأي  ال ميتلك 
اأنها م�شالح فرن�شا )ثانياً(. ومن ثم، فهو ميثل باأو�شح �شورة اال�شمحالل 
القوى  راهناً يف عدد من  نراه  الذي  التاريخيني  القادة  التدريجي ملقومات 

العاملية الكربى.
"قد يفوز اإميانويل ماكرون يف االمتحان االنتخابي الفرن�شي اليوم،  وقال 
اإال اأن �شجّل "منجزاته" طوال �شنواته الرئا�شية اخلم�س االأخرة ال ي�شجع 
اأوروبية ماأزومة وم�شهد  املراقب اإطالقاً على حتقيقه نتائج باهرة يف بيئة 

عاملي م�شطرب.

م�ساركة �مل�سلمني يف �النتخابات
وا�شحة  وع��ود  "العرب" عن �شرورة تقدمي  ومن جانبها حتدثت �شحيفة 
لتح�شني اأو�شاع املناطق التي توجد فيها اجلالية امل�شلمة بكثافة، اأو تغير 
املختلفة،  احلكومية  الوظائف  يف  اجلالية  �شباب  اندماج  لت�شهيل  القوانني 
وامل�شاجد  ولوبان ح�شرت اجلالية يف مو�شوع احلجاب  فاإن حملة ماكرون 
الدولة  من  ج��زءاً  ولي�شت  ط��ارئ  ط��رف  وكاأنها  املتطرفني،  بع�س  واأن�شطة 

الفرن�شية.
يف  اجلالية  اإن  ول��وب��ان  مل��اك��رون  االنتخابية  احلملة  مل�شار  متابعون  وي��ق��ول 
اأغلب  واأن  الدينية  وال��ه��وي��ة  اللبا�س  زاوي���ة  م��ن  نف�شها  اإىل  تنظر  اأغلبها 
الناخبني يجدون اأنف�شهم اأقرب اإىل ماكرون منه اإىل لوبن لهذا ال�شبب رغم 
اأن الرئي�س املنتهية واليته مل ينفذ من وعوده ال�شابقة ب�شاأن حت�شن اأو�شاع 

اجلالية اأّي �شيء.

كقوة  للم�شلمني  التفهم  اأن يظهر  يحاول  اأن ماكرون  اإىل  املتابعون  وي�شر 
مع  قوية  قانونية  معركة  خو�س  من  مينعه  اأن  دون  وانتخابية  اجتماعية 
التي ال تريد االندماج يف منظومة قيم  االإ�شالمية،  ما �شماه باالنف�شالية 
قادراً  �شيكون  املنتهية واليته  الرئي�س  كان  اإن  بالبالد، مت�شائلني  العلمانية 
لو اأعيد انتخابه على اال�شتمرار بالف�شل بني اجلالية واملتطرفني اأم اأنه لن 
ينجح يف هذا الف�شل، خا�شة اأنه ال يحتاج اإىل والية اأخرى وال �شغوط عليه 

جتعله حري�شاً على اإيالء االأهمية الالزمة لهذا الف�شل.
"مل  طو�شة  مع  ديبوي  اإميانويل  االأوروب���ي  اال�شت�شراق  معهد  مدير  وق��ال 

يحدث اأبداً يف فرن�شا اأن كان هناك ت�شويت اأقليات اأو ت�شويت م�شلمني".
ق��ادرون على  اأنهم  املر�شحني ظنوا  "هذا جمرد �شراب، كل  وي�شيف ديبوي 
اأمر  هذا  اأن  الدرا�شات  كل  ت�شهد  لكن  الدينية،  االأقليات  اأ�شوات  ا�شتقطاب 

ي�شعب حتقيقه".
ويردف "كالعادة هناك من ي�شوت لليمني واآخرون للي�شار ولظروف معينة 
%94 من م�شلمي فرن�شا ل�شالح الرئي�س ال�شابق نيكوال �شاركوزي  �شوت 

عام 2008 وذلك الأن اأحزاب الي�شار مل تهتم ب�شيا�شة الهجرة اآنذاك".
امل�شلمة، مثل  املبادرات ال�شتقطاب االأ�شوات  "وجود بع�س  ومل ينف ديبوي 
ما ح�شل مع عميد م�شجد باري�س الكبر �شم�س الدين حفيظ الذي نظم 
اإعادة  لدعم  "اإفطار  عنوان  حتت  م��اك��رون  ل�شالح  قليلة  اأي��ام  قبل  اإف��ط��ارا 

انتخاب رئي�س اجلمهورية اإميانويل ماكرون".
"ي�شعب التاأكد  اإنه  اإح�شاء عرقي يف فرن�شا يقول ديبوي  اأّي  وبحكم غياب 

من عزوف امل�شلمني عن الت�شويت"

جون�سون و ك�سب بوتن للحرب.. زلة ل�سان اأم بداية مراجعة غربية؟
•• عوا�سم-وكاالت

معاك�شة  م��راق��ب��ون  ع��ده��ا  ل��ل��ج��دل  م��ث��رة  ت�شريحات  يف 
اأوكرانيا،  يف  ال�شراع  م��ن  والغربية  االأطل�شية  للمواقف 
الوزراء  رئي�س  ي�شتبعد  مل  فيها،  كبر  لتحول  مقدمة  اأو 
يف  احل��رب  اأم��د  يطول  اأن  جون�شون،  بوري�س  الربيطاين، 
قبل  تنتهي هذه احلرب  اأال  احتمال  اإىل  ملمحا  اأوكرانيا، 
نهاية عام 2023، اأي بعد اأكرث من عام ون�شف من االآن. 
وقال جون�شون لل�شحفيني يف العا�شمة الهندية نيودلهي، 
حيث كان يف زيارة لها: "املحزن هو اأن احتمال فوز )الرئي�س 
اأم��را واقعا  الرو�شي فالدمير( بوتن يف هذه احلرب بات 
بالطبع". وقد اأثار ت�شريح جون�شون حفيظة كييف، حيث 
قال رئي�س الوزراء االأوكراين، ديني�س �شميهال، تعليقا على 
ت�شريحات نظره الربيطاين، اإن بالده �شتحقق الن�شر يف 
القريب العاجل. ويرى مراقبون اأن ت�شريحات جون�شون، 
يف  مو�شكو  حيال  املت�شددين  ال�شقور  من  يعرتونه  الذين 
تلك  ملراجعة  بداية  تكون  قد  والغربية،  االأطل�شية  الكتلة 
الكتلة ل�شيا�شاتها من االأزمة االأوكرانية، يف ظل تداعياتها 

اجل�شيمة التي ت�شرب العامل باأ�شره.
يكاد  حيث  كذلك،  خطر  بناقو�س  اأ�شبه  اأنها  اإىل  واأ���ش��اروا 
يكون من امل�شتحيل اأن يتحمل العامل ا�شتمرار هذه احلرب 
الأكرث من �شنة و8 اأ�شهر كما يتوقع رئي�س وزراء بريطانيا، 
والتي يف غ�شون اأ�شابيع قليلة فقط من اندالعها، اأدخلت 
ال  وطاقية  وغذائية  اقت�شادية  اأزم���ات  �شل�شلة  يف  ال��ع��امل 
وال�شلم  االأم��ن  على  تبعاتها  عن  ناهيك  حت�شى،  وال  تعد 

الدوليني.
مراقبون  عدها  التي  جون�شون،  ت�شريحات  على  وتعليقا 
حتوال دراماتيكيا يف املوقف الغربي من الو�شع االأوكراين، 
يف  واخلبر  ال�شابق  الدبلوما�شي  معلوف،  م�شعود  يقول 
ال�شوؤون االأمركية، يف حوار مع �شكاي نيوز عربية: "يبدو 
ت�شريح جون�شون هذا مرجتال وهو اأقرب رمبا لزلة ل�شان 

منه من موقف مدرو�س".
الكالمية  ب�شطحاته  معروف  جون�شون  "عموما  واأ�شاف: 
انتهاكه  ق�شية  م��ع  احل���ال  ه��و  كما  املتناق�شة،  وم��واق��ف��ه 
ل��ق��ي��ود ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ش��ة ب��ج��ائ��ح��ة كورونا 
يف ال���ب���الد، وال��ت��ي ك���ان ق��د اع��ت��م��ده��ا ه��و ب��ن��ف�����ش��ه. فهذه 
كالمه  م��ع  ح��ت��ى  وتف�شيال  جملة  تتنافى  الت�شريحات 
طيلة الفرتة املا�شية منذ بدء احلرب الرو�شية االأوكرانية، 
حيث كان يجزم اأن الن�شر الأوكرانيا، وهو مبوقفه اجلديد 
هذا يحدث �شرخا يف املوقف االأطل�شي ووحدة �شفه حيال 

االأزمة االأوكرانية".

وعما �شيرتتب على هذا املوقف الربيطاين، يقول معلوف: 
"ميدانيا لي�س بال�شرورة اأن يوؤثر هذا الكالم على االأر�س، 
االأوكرانيني  معنويات  على  نف�شيا  �شك  وال  �شيوؤثر  لكنه 
وهم يواجهون رو�شيا، حيث هو ال يكتفي القول اإن احلرب 
مو�شكو  اأن  واالأرج�����ح  وي�شيف  ب��ل  ون��ي��ف  ل�شنة  �شتطول 
كلفة  رو�شيا  تتحمل  اأن  ال�شعب  م��ن  اأن��ه  رغ��م  �شتك�شبها، 
م���اذا عن  لكن   ."2023 ال��ع��ام  لنهاية  احل���رب  ا���ش��ت��م��رار 
لن  "غالبا  ال�شابق:  الدبلوما�شي  ي��رد  وا�شنطن؟  موقف 
املثر  جون�شون  موقف  ح��ول  وا�شنطن  من  تعليق  ي�شدر 
ل��الل��ت��ب��ا���س رغ���م ان��زع��اج��ه��ا م��ن��ه، لكنها ل��ن ت��ب��وح بذلك 
وحدة  على  حري�شة  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  حيث  عالنية، 
ال�شف االأطل�شي يف وجه رو�شيا وعلى عدم اإبداء اأي مواقف 
وردود اأفعال قد تظهر وجود ان�شقاقات و�شروخ يف اجلبهة 
املناوئة للرو�س". بدوره، يقول ماهر  االأطل�شية والغربية 
احل��م��داين، ال��ب��اح��ث واخل��ب��ر يف ال�����ش��وؤون االأوروب���ي���ة، يف 
حديث مع �شكاي نيوز عربية: "ت�شريحات جون�شون هذه 
الن�شر لبوتن يف احلرب وباأنها �شتطول،  التي توقع فيها 
االأوكراين  وللرئي�س  لكييف  االأوىل  بالدرجة  ر�شالة  هي 
النتيجة  توقع هذه  عليه  اأن  ومفادها  زيلين�شكي حتديدا، 
االحتمال يف  لهذا  ير�شخ  قد  الغرب  واأن  لها،  واال�شتعداد 
حال �شمود رو�شيا لعام اآخر يف وجه ال�شغوط الغربية، واأن 
الكارثية،  ي�شتطيع حتمل كلفة هذه احلرب  الغرب قد ال 
ال �شيما االقت�شادية منها لغاية نهاية العام القادم، ولهذا 
والقبول  التفاو�شي  اخليار  نحو  اجلنوح  زيلين�شكي  على 

باحللول الو�شط".
وي�شيف اخلبر بال�شوؤون االأوروبية: "هو ت�شريح من�شجم 
مع ت�شريح اآخر الفت للرئي�س االأمركي، جو بايدن قبل 
يف  احل��رب  تك�شب  ل��ن  رو�شيا  اإن  فيه  ق��ال  تقريبا،  يومني 
ما  وه��و  كاملة،  عليها  ال�شيطرة  ت�شتطيع  ول��ن  اأوك��ران��ي��ا، 
ف�شل  ن��ح��و  ال��رو���ش��ي  ال��ت��وج��ه  م��ع  م�شمرا  تناغما  ف�شر 
ال�شرق االأوك��راين، مبعنى اأن الغرب لن ي�شمح بال�شيطرة 
يقبل  قد  لكنه  االأوكرانية،  االأرا���ش��ي  كامل  على  الرو�شية 
ب�شيطرة مو�شكو على بع�شها". وتابع: "وهذا ما يقوم به 
بال�شبط الرو�س االآن عرب ر�شم خريطة جديدة من خالل 
اإقليم  ورب��ط  اأوكرانيا،  �شرق  جنوب  على  ال�شيطرة  فر�س 
دونبا�س بريا مع �شبه جزيرة القرم عرب مدينة ماريوبول، 
وه��ذا م��ا ي��ري��ده ال��رو���س منذ ال��ب��داي��ة، فهم غ��ر معنيني 
بال�شيطرة على العا�شمة كييف وبقية املناطق االأوكرانية، 
وحدود �شمان اأمنهم القومي تر�شمه هذه اخلريطة التي 
يهند�شونها االآن، والتي رمبا بداأ الغرب بتقبلها كاأمر واقع، 

وعلى زيلين�شكي الت�شرف وفق هذه املعطيات اجلديدة".
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عربي ودويل
بلينكن ي�سل كييف بعد �سهرين من بدء احلرب 

•• كييف-اأ ف ب

يوم  كييف،  اإىل  االمركيني  وال��دف��اع  اخلارجية  وزي���َري  و�شول  ينتظر 
اأمركية الأوكرانيا بعد �شهرين  اأول زيارة  عيد الف�شح االأرثوذك�شي، يف 
البالد  ���ش��رق  زال���ت م�شتعرة يف  م��ا  ال��ت��ي  احل���رب  ان���دالع  م��ن  بال�شبط 
لويد  ال��دف��اع  ووزي��ر  بلينكن  اأن��ت��وين  اخلارجية  وزي��ر  وي�شل  وجنوبها. 
اأوكرانيا،  اإىل  االأمركية  االأ�شلحة  �شحنات  ملناق�شة  كييف  اإىل  اأو���ش��نت 
وقال  ال�شبت.  زيلين�شكي  فولودمير  االأوك���راين  الرئي�س  اأعلن  ما  على 
اإن  كييف  و�شط  يف  م��رتو  حمطة  يف  �شحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  زيلين�شكي 
الرئي�س يريد تلك االأ�شلحة "اأثقل واأقوى" يف مواجهة اجلي�س الرو�شي. 
بالده  اأن  ال�شبت  ماتيو�س مورافت�شكي  البولندي  ال��وزراء  رئي�س  واأعلن 
1،6 مليار دوالر مل�شاعدتها يف  اأ�شلحة قيمتها  اأوكرانيا  زودت حتى االآن 

مواجهة الغزو الرو�شي.
من جانبها، بداأت دول حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( تزويد مدينة كييف 
قاذفات �شواريخ اإ�س300- لدفاعاتها اجلوية. لكن كييف �شتحتاج اأي�شا 

اإىل اأ�شلحة متطورة اأخرى مبا فيما مدافع هاوتزر، بح�شب خرباء.
كما اأعلنت فرن�شا اأنها �شت�شلم �شواريخ ميالن امل�شادة للدبابات ومدافع 
طريقة  على  فرن�شا  يف  اأوك��ران��ي��ون  جنود  يتدرب  اأن  ويفرت�س  قي�شر. 

التعامل معها اعتبارا من ال�شبت.
وتكّثفت الدعوات اإىل هدنة يف عطلة عيد الف�شح االأرثوذك�شي يف االأيام 

االأخرة، لكن ذلك مل يحول دون تخفيف حدة املعارك امل�شتمرة.
اأوك��راين منذ  األف   22 اأكرث من  اأثينا حيث جلاأ  يف العا�شمة اليونانية 

بداية احلرب، اأعطيت االأولوية لالحتفاالت الدينية االأحد.
ح��واىل مئة  اأم���ام  �شكريبنيوك  روم���ان  ال�شاب  االأوك����راين  الكاهن  وق��ال 

اأوكراين اأرثوذك�شي خالل قدا�س اأقيم يف الكني�شة الكاثوليكية للثالوث 
اأي  وال  بوتني  اأح���د، ال  "ال  اأثينا  نيكوالو�س يف  اآي��و���س  ح��ي  االأق��د���س يف 
دكتاتور اآخر وال ال�شيطان، لديه احلق يف اأن ي�شلبنا فرحة االحتفال بعيد 

الف�شح معا".
االأرثوذك�شية نف�شها، وبالن�شبة  التقاليد  واأوكرانيا يف  اليونان  وت�شرتك 
بالبيئة  يذكر  الديني  االحتفال  هذا  ف��اإن  احلا�شرين،  االأوكرانيني  اإىل 

الدافئة الحتفاالت ما قبل احلرب. لكن بع�س الوجوه بدت قامتة.
وقالت ماريا ت�شوبرينا )30 عاما( التي و�شلت من اإزماييل يف منطقة 
اأودي�شا مع زوجها اأوليك�شي وولديهما ماك�شيم وميالنا "ن�شعر باحلزن 

الأننا ل�شنا يف ديارنا مع اأقربائنا، كما جرت العادة يف عيد الف�شح".
القوات  عليهما  ت�شيطر  منطقتان  وه��م��ا  وجنوبها،  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  يف 

الرو�شية اإىل حد كبر، ت�شتمر املعارك العنيفة.

1098 هجوما باملدفعية  نّفذ  اإنه  ال�شبت  الرو�شي �شباح  وقال اجلي�س 
وال�شواريخ خالل ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية.

تلغرام  �شرغي غايداي على  ال�شرق  لوغان�شك يف  وكتب حاكم منطقة 
ال�شاعة"،  مدار  على  الوقت،  طوال  حرفيا...  �شيء  كل  يق�شفون  "اإنهم 
داعيا ال�شكان اإىل اإخالء املنطقة. ثم اأعلن مقتل �شخ�شني واإ�شابة اثنني 

يف زولوتي اإثر ق�شف مدفعي رو�شي.
ويف منطقة لوغان�شك يف �شرق اأوكرانيا، قتل �شتة مدنيني بق�شف رو�شي 
�شواريخ  �شبعة  "ا�شتهدفت  زيلين�شكي،  وبح�شب  غر�شكي.  بلدة  ق��رب 
"�شاروخني  و  �شكنيا"  مبنى  "طال  ����ش���اروخ  بينها  ال�����ش��ب��ت  اأودي�شا" 
اأ�شقطتهما" منظومة الدفاع اجلّوي االأوكراين. وقتل ثمانية اأ�شخا�س 
يف  الواقعة  ال�شاحلية  املدينة  ه��ذه  على  رو�شية  �شربات  يف  االأق���ل  على 

جنوب اأوكرانيا، وفق ح�شيلة للرئا�شة االأوكرانية.

من �إعد�د نائب �أمريكي:

خطة جمنونة لإعادة دونالد ترامب اإىل ال�سلطة...!

ال������زاوي������ة خل���ط���ة ممثل  ح���ج���ر 
مبوجب  فلوريدا.  يف  الرتامبية 
الذي  الرئا�شية  اخلالفة  قانون 
اأق����ره ال��ك��وجن��ر���س ع���ام 1947 
الرئي�س  ال��وق��ت  ذل���ك  ووق��ع��ه يف 
ال�شخ�س  ف����اإن  ت���روم���ان،  ه����اري 
ال�����ذي ي�����ش��غ��ل ه����ذا امل��ن�����ش��ب هو 
اخل����الف����ة  ت����رت����ي����ب  ال�����ث�����اين يف 
الرئي�س  ن��ائ��ب  خلف  الرئا�شية، 

كاماال هاري�س.
ذل���ك خيارين  ب��ع��د  ���ش��ي��ع��ر���س     
واتباعه:  ت���رام���ب  دون���ال���د  ع��ل��ى 
حماولة العودة اإىل ال�شلطة قبل 
حتى  االن��ت��ظ��ار  اأو   2024 ع���ام 

املنتخب  و���ش��ع  اأن  اىل  وبالنظر 
لي�س اإلزامًيا ل�شغل هذه الوظيفة، 
فلن يبذل دونالد ترامب اأي جهد 
االأخ�شر  ال�����ش��وء  ان��ت��ظ��ار  ���ش��وى 
من االأغلبية املحافظة اجلديدة. 
التمتع  ي�شتطيع  ل��ن  ذل���ك،  وم��ع 
يف  الكامنة  ال�شيا�شية  بال�شلطات 
هذه املهمة، وعليه االكتفاء بدور 
الربوتوكول  عن  امل�شوؤول  املدير 

والوظيفة االإدارية للغرفة.
   ال �شك اأن هذه اللعبة �شت�شبب 
ولتفادي  �شخمة.  �شيا�شية  اأزم��ة 
اأن  ل���ل���م���ل���ي���اردي���ر  ذل�������ك، مي���ك���ن 
منطقة  يف  بب�شاطة  نف�شه  يقدم 

�شيتطلب  ال��ت��ال��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات 
جمهورية  اأغلبية  االأول  اخل��ي��ار 
ال�شيوخ  ج����ًدا يف جم��ل�����س  ك��ب��رة 
)67 مقعًدا على االأقل من اأ�شل 
معار�شة  ك��ل  ال�شتبعاد   )100
ث���م كاماال  ب���اي���دن  الإزاح�������ة ج���و 
وبعد  زائ��ف��ة.  اأ�ش�س  على  هاري�س 
موؤقًتا حتى  رئي�ًشا  �شي�شبح  ذلك 
عملية  ال���ق���ادم���ة...  االن��ت��خ��اب��ات 
التعبر  جم��رد  اإن  م�شتحيلة.    
ع���ن ه����ذه ال��ف��ك��رة ع��الن��ي��ة يدل 
على مدى عبادة ال�شخ�شية التي 

يتمتع بها الرئي�س ال�شابق.
واقعية  اأك�����رث  ال���ث���اين  اخل���ي���ار    

فلوريدا،  يف  بق�شيته  م��ل��ت��زم��ة 
والي��������ة اإق�����ام�����ت�����ه، ق���ب���ل امل���وع���د 
ال��ن��ه��ائ��ي ل��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات يف 
بعد  و�شي�شبح   .2022 ي��ون��ي��و 
اأي  م��ث��ل  منتخًبا  م�����ش��وؤواًل  ذل���ك 
اآخ��ر، وميكنه ارت��داء زي  �شخ�س 
بالكامل  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س 
كبرة  ب�����ش��ل��ط��ة  و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د 
م��ات جايتز يرى  ل��الإزع��اج. لكن 

اأبعد واأكرب.

وظيفة ��سرت�تيجية
جمل�س  "رئي�ًشا" يف  ت��ك��ون  ان     
ت�شكل  النواب، مينح ميزة كبرة 

ال���ط���ي���ب���ة  ال�����ن�����ع�����م  ل����ك���������ش����ب     
ي�شارك  وق���اع���دت���ه،  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر 
ب�شكل  امل��ن��ت��خ��ب��ون  ال��رتام��ب��ي��ون 
املقو�س من  العمل  كامل يف هذا 
خ����الل ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى االأف���ك���ار 
الإح��ي��اء اأ���ش��ط��ورة ال�����ش��رق��ة. هذه 
ه���ي ح����ال مم��ث��ل ف���ل���وري���دا مات 
امللياردير  م���ن  امل���ق���رب  ج���اي���ت���ز، 
الذي  اأوال،  اأمريكا  جلنة  وع�شو 
النقاب عن خطة جمنونة  ك�شف 
متاًما وقانونية متاًما تهدف اإىل 
ابيه  اإىل  االأبي�س  البيت  تقدمي 

الروحي على طبق.

يف  تيير�مييب  دونييياليييد  تثبيت 
جمل�ض �لنو�ب

امل���ت���ح���دة، جُترى  ال����والي����ات    يف 
الن�شفي"  التجديد  "انتخابات 
ويتم جتديد جميع  ع��ام��ني.  ك��ل 
البالغ  ال���ن���واب  م��ق��اع��د جم��ل�����س 
عددها 435، باالإ�شافة اإىل ثلث 
ال�شيوخ.  املائة يف جمل�س  املقاعد 
الكبرة،  االنتخابية  الكتلة  هذه 

واأكرث دقة. يف حال حدوث هزمية 
الرئا�شية  االنتخابات  يف  اأخ���رى 
يرف�س  اأن  ميكن   ،2024 لعام 
دون���ال���د ت��رام��ب واأغ��ل��ب��ي��ت��ه عقد 
الت�شويت  على  الت�شديق  جل�شة 
ب��امل��ج��ّم��ع االن���ت���خ���اب���ي، االإج������راء 
6 يناير  ال��ذي توقف يف  ال�شهر 
ال�شغب  مثري  ب�شبب   2021
يف ال���ك���اب���ي���ت���ول. وم�����ع ذل������ك، ال 
توجد اآلية اأخرى، وهذه اخلطوة 
�شرورية، واإن كانت �شكلية بحتة.    
تنتهي  ذل��ك؟  بعد  �شيحدث  م��اذا 
يف  بايدن-هاري�س  الثنائي  والي��ة 
20 يناير 2025 ظهًرا مبوجب 
للد�شتور،  ال��ع�����ش��ري��ن  ال��ت��ع��دي��ل 
ال�شلطة  على  ال�شيطرة  و�شتعود 
املوؤقت  الرئي�س  اإىل  التنفيذية 
وفًقا  النواب"،  –"رئي�س جمل�س 
الرئا�شية  اخل���الف���ة  "قانون  ل���� 
اأن جمل�س النواب يرف�س  -طاملا 
ع���ّد االأ����ش���وات االن��ت��خ��اب��ي��ة. ويف 
ال�����ش��ي��ن��اري��و االأك�����رث ج��ن��وًن��ا، قد 
ي���رتاأ����س دون���ال���د ت���رام���ب )رغم 

التي �شتعقد ن�شختها القادمة يف 
تنتهي  م��ا  غالًبا  املقبل،  نوفمرب 
الذي  ال�شيا�شي  املع�شكر  بانحدار 
يف ال�شلطة، مما يوؤدي اأحياًنا اإىل 
الكوجنر�س.  يف  االأغلبية  تغير 
وهذا ما يعتمد عليه مات جايتز 

لتنفيذ م�شروعه امليكافيلي.
ه�����ذه اخلطة  ول����ك����ي حت���ظ���ى     
يفوز  اأن  يجب  للنجاح،  بفر�شة 
احلزب اجلمهوري بهذا االقرتاع، 
ومثاليا، ا�شتعادة جمل�شي النواب 
الدميقراطيني  م���ن  وال�����ش��ي��وخ 
على  الكاملة  ال�شيطرة  ل��ت��اأم��ني 
الفيدرالية.  الت�شريعية  الهيئة 
خطوة قابلة للتنفيذ متاًما حيث 
يتعرث جو بايدن والدميقراطيون 

يف ا�شتطالعات الراي.
   ت��ت��م��ّث��ل امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
الرئي�س  و���ش��ع  يف  غايت�س  خطة 
ال�شابق على راأ�س جمل�س النواب 
"رئي�ًشا"،  ت��ع��ي��ي��ن��ه  خ����الل  م���ن 
حالًيا  ت�شغله  ال��ذي  املن�شب  وهو 
بيلو�شي.  نان�شي  الدميقراطية 

ه����زمي����ت����ه( ح���ت���ى االن���ت���خ���اب���ات 
نوفمرب  يف  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

.2028
اإذا  ج���اي���ت���ز،  خ��ط��ة  اأن  ورغ�����م     
ت��ت��م��ّت��ع �شوى  ل���ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  مت 
ورمبا  ل��ل��ن��ج��اح  �شئيلة  ب��ف��ر���ش��ة 
اأزم��ة د�شتورية كبرة،  ت��وؤدي اإىل 
اإال اأنها ت�شلط ال�شوء على بع�س 
النظام  يف  وال��ه�����ش��ا���ش��ة  ال��ع��ي��وب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل���ل���ق���وة ال��ع��ظ��م��ى يف 
العامل. وخ�شو�شا، تظهر حقيقة 
ال��ت��ع��ب��ر ال��ع��ل��ن��ي ع���ن م��ث��ل هذه 
ال�شخ�شية  ع��ب��ادة  م��دى  ال��ف��ك��رة 
ال�شابق  الرئي�س  بها  يتمتع  التي 
والتطبيع  امل��ح��اف��ظ��ني،  ع���امل  يف 
مع عقلية املوؤامرة االنتخابية يف 

الواليات املتحدة.
   اإذا كان هذا االأخر قد اأ�شار يف 
الوقت احلايل علًنا اإىل اأنه لي�س 
 ، امل��ق��ام��رة  ل��ه��ذه  ج���ًدا  متحم�ًشا 
املا�شيان  العامان  لنا  اأظهر  فقد 
اأن ما ال ميكن  يف ع��دة منا�شبات 
ت�شوره يحدث يف بع�س االأحيان.

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�سيباين

بعد ثمانية ع�سر �سهًر� من �النتخابات �لرئا�سية، 
يز�ل  وال  هزميته  تر�مب  دونالد  ي�ستوعب  مل 
�أو  �الجتماعات  يف  وو��ييسييح  عيياٍل  ب�سوت  يعلن 
نظرية  بايدن.  جو  �سرعية  عدم  �ملقابالت  يف 
�جلمهوريني  �لناخبني  غالبية  ي�ساركها  موؤ�مرة 
و�إبر�ز   2021 يناير   6 �أحييد�ث  من  �لرغم  على 
للدميقر�طية  و�ملناه�سة  �ل�سلطوية  �الجتاهات 

الإد�رته.
و�شع مات جايتز خطة الإعادة دونالد ترامب اإىل ال�شلطة ترامب وحلم العودة اىل البيت االبي�س

للنجاح فر�سة  ولديها  قانونية,  لكنها  معقدة  • ا�سرتاتيجية 
النظام  يف  واله�سا�سة  العيوب  بع�س  على  ال�سوء  جايتز  خطة  • ت�سلط 

ال�سيا�سي للقوة العظمى يف العامل

�مل�سالح �خلا�سة قد متكن بوتني من �سر�ء �لوقت

مركز كارنيغي: وحدة اأوروبا جتاه رو�سيا تت�سدع
•• عوا�سم-وكاالت

"كارنيغي-اأوروبا"  م��رك��ز  يف  املقيمة  غ��ر  الباحثة  لفتت 
جودي دميب�شي اإىل اأن رو�شيا واأوكرانيا يف �شباق مع الزمن. 
اأ�شكال  من  �شكاًل  بوتني  الرو�شي فالدمير  الرئي�س  يريد 
االنت�شار بحلول 9 مايو )اأيار(، الذكرى ال�شابعة وال�شبعني 
االحتفال  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ازي��ة،  اأمل��ان��ي��ا  على  رو���ش��ي��ا  النت�شار 
بنهاية حربه املدمرة على اأوكرانيا التي ترف�س التخلي عن 

ا�شتقاللها و�شيادتها.
ال  زيلين�شكي،  فولودمير  االأوك���راين  الرئي�س  يكرر  وكما 
ي�شب الوقت يف م�شلحته. هو يحتاج اإىل املزيد من الدعم 
الع�شكري ال اإىل املزيد من الت�شفيق، من اأجل اال�شتمرار يف 

مقاومة القوات االأوكرانية.
وبالرغم من وحدتهم يف ق�شية  االأوروب��ي��ني،  اإىل  بالن�شبة 
حلرب  امل��ت��ك��ررة  اإدان��ت��ه��م  وم��ن  رو�شيا  على  عقوبات  فر�س 
الوقت،  وم��ع  مرئية.  ت�شققات  ت��ربز  اأوك��ران��ي��ا،  على  بوتني 
�شتتعمق هذه االنق�شامات. جتعل هذه اخلالفات من �شياغة 
قوية  وخارجية  واأمنية  دفاعية  �شيا�شة  االأوروب���ي  االحت��اد 
اأوكرانيا ال تتعلق فقط  اأ�شهل. فاحلرب يف  اأ�شعب ال  اأم��راً 
مب�شتقبل عالقة اأوروبا مع اأوكرانيا ورو�شيا. ب�شرف النظر 
اأع�شاء  عن نتيجتها، �شتعمق هذه احلرب غياب الثقة بني 

االحتاد االأوروبي، اإن مل تكن قد بداأت فعاًل بتعميقها.

تفهم اإ�شتونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا و�شلوفاكيا وت�شيكيا 
ما الذي يعنيه غزو رو�شيا الأوكرانيا. اإنه يتعلق باإعادة ر�شم 
ت��ري��د من  ال���ب���اردة. ه��ي ال  م��ا بعد احل���رب  خريطة حقبة 
جرانها ال�شرقيني اأن ي�شبحوا منطقة عازلة حتت و�شاية 
اإىل االحتاد االأوروبي.  اأوكرانيا  رو�شيا. وهي توؤيد ان�شمام 
اإىل نظرتها  ال��دول حتذيراتها  ط��وال �شنوات، ك��ررت هذه 
ال��غ��رب��ي��ة م��ن احل��م��اق��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف االع��ت��م��اد على 
الإيجاد  �شريعاً  ال��دول  هذه  حتركت  لقد  الرو�شية.  الطاقة 
االحتاد  يف  اأخ��رى  دول  عك�س  على  للطاقة،  بديلة  م�شادر 

االأوروبي مثل اأملانيا والنم�شا واملجر.
عالوة على ذلك، وب�شبب تاريخها وقربها من اأوكرانيا، كما 
ب�شبب جتربتها يف العي�س حتت هيمنة االحتاد ال�شوفياتي، 
تظهر اجلماهر يف هذا اجلزء من اأوروبا اإ�شارات قليلة اإىل 
ت�شاوؤل دعمها لزيلين�شكي، حتى ولو كان ذلك يعني اأ�شعاراً 
اأكرب  اأي�شاً  ال��دول  ه��ذه  توفر  واال�شتهالك.  للطاقة  اأعلى 
ال�شيا�شية  وتتناق�س جتاربها  لكييف.  ع�شكري ممكن  دعم 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ح��دة م��ع جت���ارب بع�س ال����دول االأخ����رى يف 

االحتاد االأوروبي.

تلكوؤ ومماطلة
ثقيلة  اأ�شلحة  اإر���ش��ال  اأم���ام  وامل��ج��ر  والنم�شا  اأمل��ان��ي��ا  ت���رتدد 
اأن  اإح��دى حججهم هي اخلوف من  اأن  اأوكرانيا، حيث  اإىل 

يوؤدي ذلك اإىل املزيد من الت�شعيد. يف املانيا، اإن احلكومة 
اأوالف �شولت�س منق�شمة ب�شدة حول  االئتالفية للم�شت�شار 
يريد  لكييف.  تقدميه  يجب  ال��ذي  الع�شكري  ال��دع��م  ن��وع 
ثقيلة.  اأ�شلحة  توفر  االأح��رار  والدميوقراطيون  اخل�شر 
ال��ت��اب��ع��ني ل�شولت�س  ال��دمي��وق��راط��ي��ني االج��ت��م��اع��ي��ني  ل��ك��ن 
���ش��ل��م��ي��ة معادية  ب��ن��ظ��رة  م��ت��م�����ش��ك��ني  ي���زال���ون  وال���ذي���ن ال 

لالأمريكيني وودية جتاه الرو�س، مياطلون.
تقول برلني اإن ق�شية احلظر على النفط والغاز الرو�شيني 
على  الطاقة  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل  �شتوؤدي  دائماً  تتكرر  والتي 
لكن  دميب�شي.  توؤكد  كما  �شحيح  وه��ذا  االأملانية.  العائالت 
ما يرف�س �شولت�س وقادة اآخرون مبن فيهم رئي�س الوزراء 
هذه  اأن  ه��و  جلماهرهم  تف�شره  اأورب���ان  فيكتور  امل��ج��ري 
مب�شتقبل  ب��ل  اأوك��ران��ي��ا  مب�شتقبل  فقط  ترتبط  ال  احل��رب 

اال�شتقرار يف اأوروبا. هي حتمل ثمناً باهظاً.
الثمن الباهظ الذي يقلق اإيطاليا هو زيادة اأ�شعار الفائدة. 
كان رئي�س الوزراء االإيطايل ماريو دراغي �شريحاً يف دعمه 
واردات  ب��اجت��اه فر�س حظر على  دف��ع  اأن��ه  اأوك��ران��ي��ا، حتى 
مع  يتعامل  اأن  عليه  اأمل��ان��ي��ا،  يف  وك��م��ا  ال��رو���ش��ي��ة.  ال��ط��اق��ة 
تيارات م�شاملة تريد اإنهاء احلرب وفر�س حظر على اإر�شال 
اأكرب  لي�س  ه��ذا  اللحظة،  ه��ذه  يف  اأوك��ران��ي��ا.  اإىل  االأ�شلحة 
البنك  اإن��ه ما يح�شل يف  ذل��ك،  م�شاكل دراغ��ي. عو�شاً عن 

املركزي االأوروبي يف فرانكفورت.

اإىل  ذل��ك  ف�شيوؤدي  الفائدة  اأ�شعار  امل��رك��زي  البنك  رف��ع  اإذا 
العام املرتفع  تاأثر مدمر على قدرة روما يف خدمة دينها 
القومي  ن��اجت��ه��ا  م��ن   147% ال��دي��ن  ه���ذا  يبلغ  ل��ل��غ��اي��ة. 
اليونان.  بعد  اليورو  دول منطقة  رق��م يف  اأعلى  ث��اين  وه��و 
واحد  خ�����ش��وع  يتحمل  اأن  االأوروب�����ي  االحت����اد  ي�شتطيع  ال 
اليورو  عملة  �شيقو�س  كهذا.  ل�شغط  اقت�شاداته  اأب��رز  من 
ب�شكل خطر يف وقت يتباطاأ النمو االقت�شادي على امتداد 

اأوروبا.
تتمتع  كيف  تك�شف  اأوروب���ا  يف  ال�شورة  اأن  الكاتبة  اأ�شافت 

احلكومات مب�شاحلها اخلا�شة بطرق قد متكن بوتني من 
واجلي�س  قا�شية  العقوبات  اأن  �شحيح  الوقت.  بع�س  �شراء 
الرو�شي مل ي�شتول على كييف. لكن كال االأمرين مل مينع 
بوتني من اإطالة احل�شار الوح�شي ملاريوبول، حيث يت�شور 
100 األف �شخ�س جوعاً ومينعون من املغادرة، ناهيكم عن 
اإنه عامل الوقت  الق�شف العنيف للبلدات واملدن االأخرى. 
الذي يهم اأوكرانيا كثراً يف وقت يوا�شل زيلين�شكي القتال 
اأوروبا  كل  يهم  اأن  الوقت  بعامل  يجدر  دول��ت��ه.  ال�شتقالل 

اأي�شاً، ختمت دميب�شي.

�سلوفينيا تختار نوابها و�سط خماوف ب�ساأن �سيادة القانون 
•• ليوبليانا-اأ ف ب

اإىل �شناديق االقرتاع الختيار نوابهم، يف انتخابات  ال�شلوفينيون  يتوّجه 
برملانية يتوقع اأن تكون حمتدمة بني رئي�س الوزراء املحافظ يانيز يان�شا 
املتهم بانتهاج االأ�شلوب املت�شلط للمجري فيكتور اوربان وروبرت غولوب، 

الرئي�س ال�شابق ل�شركة طاقة رائدة.
من جهته، اعترب غولوب وهو مهند�س يبلغ 55 عاما اأن هذه االنتخابات 
م�شاركة  ُتنتظر  حيث  �شلوفينيا"  يف  الدميوقراطية  حول  "ا�شتفتاء  هي 

ن�شمة. مليوين  اأ�شل  من  ناخب  مليون   1،7
اجلمعة  ليوبليانا  العا�شمة  يف  تتظاهر  اأت��ت  التي  بابيت�س  اإي��ف��ا  وق��ال��ت 
يف  يان�شا  بقي  اإذا  اأنه  التغير" واأ�شافت  يف  رغبتنا  تتال�شى  باأال  "لناأمل 

ال�شلطة "هناك خطر بعبور نقطة الالعودة".
العديد  املجتمع املدين" فيما نظمت  الثالثينية ب"�شحوة  واأ�شادت هذه 

من االحتجاجات يف الدولة الواقعة يف منطقة االألب، منذ عودة يان�شا اإىل 
ال�شلطة يف اآذار/مار�س 2020.

�شيادة  على  متكررة  "هجمات  حكومته  ن��ّف��ذت  ال��ع��ام��ني،  ه��ذي��ن  وخ���الل 
"فريدوم  منظمة  ق��ال��ت  م��ا  وف��ق  الدميوقراطية"  واملوؤ�ش�شات  ال��ق��ان��ون 
هذا  ن�شر  ال��ذي  ال�شنوي  تقريرها  هاو�س" االأمركية غر احلكومية يف 

االأ�شبوع، ذاكرة "هجمات" على النظام الق�شائي وو�شائل االإعالم.
وت�شررت �شورة يان�شا، املعجب بالرئي�س االأمركي ال�شابق دونالد ترامب 
تعليقه  ب�شاأن  بروك�شل  م��ع  اخل��الف��ات  ب�شبب  خ�شو�شا  اأورب����ان،  وحليف 
متويل وكالة االأنباء الوطنية الأكرث من عام واملماطلة يف تعيني مدعني يف 

هيئة مكافحة الف�شاد اجلديدة يف الكتلة.
�شحيفة  يف  ال�شيا�شي  املعلق  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ���ش��وؤال  على  وردا 
الليربالية  القوى  بني  "�شراع  االنتخابات  هذه  اإن  اإ�شيه  "ديلو" اأورو�س 

وغر الليربالية".

اأن ي��وؤدي فوز يانيز يان�شا اإىل تقريب �شلوفينيا   واأع��رب عن خ�شيته من 
من املجر حيث كّمم اأوربان الذي اأعيد انتخابه مطلع ني�شان/اأبريل اأفواه 

املوؤ�ش�شات.
اأوروبا  يف  من��وذج  اأنها  ال�شابق  يف  تعترب  كانت  "التي  �شلوفينيا  واأ�شبحت 
ال�شرقية"، "واحدة من اأكرب الدول اإثارة للم�شكالت مع تقييد احلريات" 

ب�شكل متزايد، وفقا للمحلل فالدو ميهيلياك.
غولوب  يراأ�شها  احلرية" ال��ت��ي  "حركة  ف���اإن  ال��ت��ق��دي��رات،  اآخ���ر  وبح�شب 
�شتفوز بن�شبة 27،7 % من االأ�شوات. وميكنه اأي�شا االعتماد على دعم 
العديد من اأحزاب ي�شار الو�شط للح�شول على اأغلبية يف الربملان املوؤلف 

من 90 مقعدا.
وبخالف ذلك، قد يواجه احلزب الدميوقراطي ال�شلوفيني بزعامة يانيز 
االأ�شوات،  م��ن   %  24 بن�شبة  ف��وزه  اإىل  التقديرات  ت�شر  ال��ذي  يان�شا 

�شعوبة يف بناء ائتالف.

لكن حالة "عدم اليقني" كبرة "اإذ يبدو ال�شباق حمموما وت�شكيل حكومة 
وكالة  التقته  متقاعد  وه��و  كوفات�س  م��اري��ان  ق��ال  كما  �شعبة"  ج��دي��دة 
فران�س بر�س يف اأحد املقاهي، وهو راأي يتوافق مع اآراء حمللني يحذرون 

من التوقعات املت�شرعة.
االأخ��ر على  االتهامات حول هجمات  اإن  يقول  يان�شا  ليانيز  املوؤيد  وهذا 
يدير  "الذي  ال��وزراء  رئي�س  لها" ويدافع عن  اأ�شا�س  "ال  الدميوقراطية 

الدولة بجدية واإتقان".
واإذا هيمنت احلرب يف اأوكرانيا على حملة االنتخابات الت�شريعية االأخرة 
يف املجر املجاورة، فاإنها مل توؤثر على املناق�شات يف �شلوفينيا حيث اتفقت 

االأطراف املختلفة على دعم كييف.
االوكرانية  العا�شمة  اإىل  لرو�شيا،  ب�شدة  املناه�س  يان�شا،  يانيز  وذه��ب 
كانت  زي��ارة  يف  والت�شيكي،  البولندي  نظَريه  مع  اآذار/م��ار���س  منت�شف 

االأوىل لزعماء اأجانب للمدينة املحا�شرة.
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قامت ال�شني ببناء 659 كم من اجلدار على احلدود مع بورما ، مثل هذا الق�شم الذي اأقيم يف واندينغ يف يونان

�شور اجلنوب العظيم على احلدود ال�شينية البورمية

م�شوؤولون �شينيون وبورميون يناق�شون ق�شًما من ال�شور اجلنوبي العظيم بني ال�شني ووالية �شان يف بورما

مقاومة الكوفيد وا�شياء اخرى

وظائفه متعددة:

ال�سني تقوم ببناء »�سور عظيم« جديد يف اجلنوب...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

2500 كيلومرت  يبني �لعمالق �الآ�سيوي جد�ًر� بطول 
من  ر�سمًيا،  نف�سه،  حلماية  �جلنوبية،  حييدوده  على 

كوفيد19-، ويف �لو�قع، لو�سع حد لتهريب �ملخدر�ت 
وتدفق �لالجئني من بورما.

   لل�سني �سورها �لعظيم، �لذي يبلغ طوله �أكرث من 21 
�مليالد  قبل  �خلام�ض  �لقرن  منذ  وبني  كيلومرت،  �ألف 

حلمايتها من �لغزو�ت �لرببرية �ل�سمالية. وهي تقوم 
�الآن ببناء جدر�ن عمالقة �سد �الأوبئة �لقادمة من 

�خلارج هذه �ملرة، بح�سب �خلطاب �لر�سمي.
�حلدود  طييول  على  �الإن�ساء  قيد  �الأطييول  يييز�ل  ال     

بكامري�  مييزود  �أمييتييار   3 �رتفاعه  حاجز  �لبورمية، 
معدنية.  وق�سبان  �سائكة  باأ�سالك  ومغطى  مر�قبة 
�جلد�ر  ميتد  �أن  يجب  عام،  غ�سون  يف  �كتماله،  عند 
�أكرث من 2500 كم وي�سد �ملنطقة �حلدودية باأكملها.

اللغة  ه��ي  امل��ان��دري��ن  ال�شغرى"، 
ال�شكان  وي�����ش��ت��خ��دم  امل�������ش���رتك���ة، 
���ش��ب��ك��ات االت�������ش���االت واخل���دم���ات 
وزارة  ووف�����ق  ال�����ش��ي��ن��ي��ة.  امل���ال���ي���ة 
�شخ  ي��ت��م  ال�شينية،  ال��ع��ام  االأم����ن 
اأكرث من 125 مليار يورو يف هذه 
الكازينوهات حتت االأر�س يف بورما 
املقامرين  ق��ب��ل  م���ن  ك��م��ب��ودي��ا  اأو 

ال�شينيني كل عام.
   يف امل��ج��م��وع، ا���ش��ت��ق��ر اأك����رث من 
140 األف مواطن �شيني يف �شمال 
ذهاًبا  بانتظام  وي�����ش��اف��رون  ب��ورم��ا 
اأ�شا�شا  وه���م  ال�����ش��ني.  اىل  واإي���اًب���ا 

من ال�شني، يدفع ع�شرات االآالف 
من ال�شينيني للعمل على اجلانب 
االآخر من احلدود حيث منت مدن 
االأخرة.  ال�شنوات  الفطر يف  مثل 
واأ�شواق  �شرية،  كازينوهات  هناك 
للحيوانات الربية، ودعارة، وجميع 
اأن��واع التجارة غر امل�شروعة التي 
املافيا  جم��م��وع��ات  عليها  ت�شيطر 
 ،14K ال�����ش��ي��ن��ي��ة. م��ث��ل ث���ال���وث 
ال������ذي ي��ع��م��ل ال���ي���د يف ال���ي���د مع 
امل�شلحة االنف�شالية يف  اجلماعات 

�شمال بورما.

ال�شينية،  املحلية  االإع��الم  و�شائل 
ح�شد  يف  ب���������داأت  احل����ك����وم����ة  اأن 
على  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  دوري����ات 
االآالف  احل������دود، وجت��ن��ي��د  ط����ول 
الكالب  مب�شاعدة  االأ�شخا�س  من 
ملراقبة  ب����دون ط��ي��ار  وال���ط���ائ���رات 

املنطقة لدعم حر�س احلدود.
ديلي"  "يونان  وذك��رت �شحيفة     
يف  ديهونغ  حمافظة  اأن  الر�شمية، 
غرب االإقليم انتدبت ما يقرب من 
بدوريات  للقيام  �شخ�س  األف   22
نقطة   136 واإق���ام���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى ط����ول احل������دود مع 

واجلماعات امل�شلحة يف ال�شمال.
االأ�شتاذ  ث���اي���ر،  ك����ارل  وي��و���ش��ح     
بجامعة  اآ����ش���ي���ا  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
"ال�شبكات االإجرامية،  اأن  كانبرا، 
هذه  يف  للغاية  ن�شطة  الثالثيات، 
املناطق. وميّثل وجود املهربني على 
امل�شوؤولني  وف�����ش��اد  اجل��ان��ب��ني  ك��ال 
املحليني م�شكلة حقيقية حلكومة 

بكني.
   واإذا كان اجل��دار مينع االأجانب 
ا  اأي�شً عليه  فيجب  ال��دخ��ول،  م��ن 
م���ن���ع ال�����ش��ي��ن��ي��ني م����ن امل�����غ�����ادرة. 
اجلنوبية  امل��ق��اط��ع��ات  يف  ف��ال��ف��ق��ر 

مقاطعات  يف  ال��ف��ق��رة  امل����دن  م��ن 
جواجن�شي.  اأو  هونان  اأو  فوجيان 
الكازينوهات  ه��ذه  "عبيد"  اإن��ه��م 
اأو  كطهاة  يعملون  حيث  ال�شرية 

نوادل اأو يديرون جتارة �شغرة.

م�شت�شعرات احلركة وال�شوت
اجل��������دران  ت�������ش���م���ح  اأن  ي���ج���ب     
بتنظيم التدفقات ال�شكانية، ومنع 
ال�شينيني االآخرين من االن�شمام 
املهاجرين،  ه�����وؤالء  ���ش��ف��وف  اإىل 
اأن�شطة  يف  م��ت��ورط  منهم  وك��ث��ر 
غر قانونية يف ال�شني.    واأفادت 

ال�شغرى" "ال�شني 
   والية وا الواقعة يف �شمال بورما، 
االمر  بحكم  م�شتقلة  منطقة  هي 
ال�شيا�شي  ن��ظ��ام��ه��ا  ل��ه��ا  ال����واق����ع 
واالإداري اخلا�س بها. وهي تغطي 
كيلومرت مربع،  األف   35 م�شاحة 
ت��ق��ري��ًب��ا، حيث  اأي ح��ج��م ه��ول��ن��دا 
األف �شخ�س،   700 يعي�س حوايل 
ال�شينيني  م����ن  ال���ع���دي���د  م��ن��ه��م 
املوحد  اجلي�س  قبل  من  املحميني 
لوالية وا، اإ�شافة اىل اأكرث من 20 

األف رجل يف تهريب املخدرات.
   يف هذه الوالية امللقبة ب� "ال�شني 

اأمني"  "جدار  ع��ن  بكني  تتحدث 
كوفيد  ي���ق���اوم  اأن  امل��ف��رت���س  م���ن 
ال�شني،  ع��زل��ة  م��ن  وي��زي��د   -19
االإ�شابات  معظم  اأن  تعتقد  ال��ت��ي 
امل�شافرين  م���ن  ت���اأت���ي  اجل����دي����دة 
ب���داأ عام  العمل  م��ن اخل����ارج. لكن 
هو  ك��م��ا  ال����وب����اء،  ق��ب��ل   ،2019
بوا�شطة  الفيديو  ه��ذا  يف  مو�شح 
م�����ش��ت��خ��دم ي���وت���ي���وب ���ش��ي��ن��ي من 
يظهر  وال����ذي   ،2020 �شبتمرب 
وجمهًزا  بالفعل  متقدًما  ج����داًرا 
فاإن  وب��ال��ت��ايل،  امل��راق��ب��ة.  باأنظمة 
الوحيد  ال�شبب  لي�س  ال��ف��رو���س 
ا  لهذا اجلدار: يجب اأن يعمل اأي�شً
اأف�شل يف هذه  على التحكم ب�شكل 
احلدود التي ي�شهل اخرتاقها ومير 
املخدرات  م��ن جت��ارة  عربها ج��زًء 
واالأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة وال��ي�����ش��م من 
حدود  )ع��ل��ى  الذهبي"  "املثلث 
ب��ورم��ا، الو���س وت��اي��الن��د(. ناهيك 
عن الالجئني البورميني الفارين 
بالدهم  يف  ال����دائ����ر  ال���ق���ت���ال  م���ن 
ال��ع�����ش��ك��ري احلاكم  امل��ج��ل�����س  ب���ني 

والية كا�شني يف بورما.
ب���اأج���ه���زة  جم����ه����زة  "احلدود     
ا����ش���ت�������ش���ع���ار ل���ل���ح���رك���ة وال�������ش���وت 
للتدقيق  ا�شطناعي  ذك���اء  ون��ظ��ام 
رجال  اأح��د  يو�شح  التحركات،  يف 
ت�شغيل  ومب����ج����رد  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات. 
كامرات  ت��ت��ح��ول  امل�����ش��ت�����ش��ع��رات، 
االأ�شعة حتت احلمراء عالية الدقة 
تلقائًيا نحو امل�شدر لل�شماح ملراكز 
التحكم بتنفيذ املزيد من عمليات 
ن�شاط  اكت�شاف  مت  واإذا  التفتي�س. 
غ����ر ق�����ان�����وين، ف�����ش��ي��ت��م اإخ���ط���ار 
ف��ري��ق دوري����ة ال��دف��اع ع��ن النف�س 
ال�شرطة  اأو  املحلية  ال�����ش��رط��ة  اأو 
والتحقيق  البحث  ل��ب��دء  امل�شلحة 

."
��ا تطبيق م��ب��داأ احلد  اأي�����شً ي��ت��م     
اْلَغْلق هذا مع  اإِْحَكام  االأق�شى من 
يوجد  ح��ي��ث  الفيتنامية  احل����دود 
ج���دار اآخ����ر، اأع��ل��ى م��ن ذل���ك، قيد 

االإن�شاء.
-------------

عن الك�سربي�ض

التحركات يف  للتدقيق  ا�سطناعي  ذكاء  ونظام  وال�سوت  للحركة  ا�ست�سعار  باأجهزة  جمهزة  • احلدود 
املغادرة من  ال�سينيني  منع  ا  اأي�سً مهامه  فمن  الدخول,  من  الأجانب  مينع  اجلدار  كان  • اإذا 

اخرتاقها ي�سهل  حدود  يف  ا  اأي�سً اأف�سل  ب�سكل  التحكم  اجلدار:  لهذا  الوحيد  ال�سبب  لي�س  • الفريو�س 

املالكي ي�سرب خ�سومه ال�ُسّنة يف حتالف ال�سدر ب� تكتيك قدمي
•• بغداد-وكاالت

تعي�س ال�شاحة ال�شيا�شية ال�ّشّنية يف العراق 
حالة قلق خ�شية تفاقم االنق�شامات بينها، 
بعد عودة قيادات �ُشّنية للعراق اإثر تربئة 
ال��ق�����ش��اء ل��ه��ا م���ن ت��ه��م االإره�������اب، و�شط 
تريد  �شيعية  لتكتالت  دور  على  موؤ�شرات 
وطن"  "اإنقاذ  حتالف  ل�شرب  ا�شتغاللها 
ي���ق���وده مقتدى  ال����ذي  ال�����ش��ي��ع��ي-ال�����ش��ن��ي 

ال�شدر.
اجلاري،  ال�شهر  ال��ع��راق��ي  الق�شاء  وب����ّراأ 
العي�شاوي،  راف����ع  االأ���ش��ب��ق  امل��ال��ي��ة  وزي����ر 
�شلمان  االأ�����ش����ب����ق  ال���ت���خ���ط���ي���ط  ووزي���������ر 
علي  الع�شائرية  وال�شخ�شية  اجلميلي، 
اإبان  االإره���اب  تهمة  ال�شليمان، من  ح��امت 
حمافظة  يف  االعت�شام  ل�شاحات  قيادتهم 
 ،2013 يناير  ال��ع��راق يف  االأن��ب��ار، غربي 
يقودها  كان  التي  احلكومة  �شيا�شات  �شد 

ح��ي��ن��ذاك ن����وري امل��ال��ك��ي )امل��ن�����ش��م حاليًّا 
ال�شيعي  التن�شيقي"  "االإطار  ل��ت��ح��ال��ف 
اجلامع لتكتالت موالية الإي��ران(، والذي 
اأ�شدر حينها اأوامر بالقب�س على خ�شومه 

ال�ّشّنة.
ُيحدث  اأن  التن�شيقي"  "االإطار  وي��ح��اول 
ثغرة يف حتالف "اإنقاذ وطن" الذي ي�شم 
ال�شدر،  مقتدى  بقيادة  ال�شدرية  الكتلة 
وحتالف "ال�شيادة" ال�ّشني بزعامة حممد 
احل��ل��ب��و���ش��ي رئ��ي�����س ال����ربمل����ان، واحل����زب 
الدميقراطي الكرد�شتاين بزعامة م�شعود 
اإ�شعاف  ب��ه��دف  ال��ق�����ش��اء،  ب�����ارزاين، ع��رب 

حلفاء ال�شدر يف ال�شاحة ال�شنية.
وي����ع����د ال����ع����ي���������ش����اوي وال�������ش���ل���ي���م���ان من 
االأنبار،  الفاعلة يف حمافظة  ال�شخ�شيات 
واملناوئة ل�شيا�شة احللبو�شي الذي ي�شعى 
ال�شيا�شي  ال��ق��رار  ���ش��اح��ب  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
ب�شكٍل  واالأن�����ب�����اري  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ٍل  ال�����ّش��ن��ي 

خا�س.
ا  اأي�شً ينحدر  ال���ذي  احللبو�شي،  ومت��ك��ن 
مفا�شل  على  ال�شيطرة  م��ن  االأن��ب��ار،  م��ن 
امل��ح��ل��ي��ة، وب��ن��اء ق��اع��دة �شعبية  ال�����ش��ل��ط��ة 
رفعته يف انتخابات اأكتوبر العامة ليت�شدر 

املكون ال�شني )34 مقعًدا(.
ال����ع����راق����ي  ال����ق���������ش����اء  ت����ربئ����ة  ت����ُك����ن  مل 
ب�"االإرهاب"  متهمة  �شيا�شية  ل�شخ�شيات 
�شابقة،  �شهدتها �شراعات  بل  االأوىل،  هي 
االإره��اب حمل �شك  اتهامات  حتى �شارت 
بيده  َم��ن  ي�شتخدمها  اب��ت��زاز  ورق���ة  اأّن��ه��ا 

ال�شلطة يف العراق البتزاز خ�شومه.
ي���ق���ول حم��م��د ن���ع���ن���اع، ب���اح���ث يف االأم����ن 
اإن  عربية"،  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  وال�����ش��ي��ا���ش��ة، 
اأ����ش���ل���وب ت��ربئ��ة ال���زع���ام���ات ال�����ش��ن��ي��ة من 
اإىل  واالن��ت��م��اء  والف�شاد  االإره����اب  ق�شايا 
الرئي�س  يتزعمه  ك��ان  ال��ذي  البعث  ح��زب 
ال���ع���راق���ي ال���راح���ل ����ش���دام ح�����ش��ني لي�س 
ج���دي���ًدا، ل��ك��ن يف ك���ل م��رح��ل��ة ت��ك��ون لها 

اأ�شبابها.
قيادات جديدة  اإيجاد  االأ�شباب  ومن هذه 
بني  ل��ت�����ش��وي��ق��ه��ا  ب��امل��ظ��ل��وم��ي��ة  م�شطبغة 
مع  اختلفت  �ُشّنية  قيادات  لتعادل  ال�ّشنَّة 

ال�شريك ال�شيعي، ح�شب نعناع.
ويرى اأن من اأقوى قادة هذا االجتاه بني 
ال�شيعة، نوري املالكي، الذي �شيطَن جميع 

من اتفق معه ثم اختلف.
ومن بني َمن ت�شرروا من هذه ال�شيا�شة، 
"�شخ�شيات  قائال:  العراقي  املحلل  يتابع 
�ُشنية مت اإبعادها من االنتخابات مثل �شالح 
اتهمهما  ال��ل��ذان  ال��ع��اين  وظ��اف��ر  املطلك 
انتقل  ثم  البعث،  باالنتماء حلزب  املالكي 
اال�شتهداف اإىل �شركائه يف حكومته، مثل 
اللذان  العي�شاوي  وراف��ع  الها�شمي  ط��ارق 

رف�شا اخل�شوع للمالكي".
ت���ن���ف���ي ع���ال���ي���ة ن�������ش���ي���ف، ع�������ش���و االإط�������ار 
التن�شيقي النائب عن ائتالف دولة القانون 
حتالفها  يكون  اأن  املالكي،  ن��وري  بزعامة 
عودة  اإىل  اأف�����ش��ت  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��وي��ة  وراء 
ل�"�شكاي  وق��ال��ت  ال��ع��راق،  اإىل  العي�شاوي 
هو  العي�شاوي  اأع���اد  م��ا  عربية" اإن  ن��ي��وز 

الثقل اجلماهري واملجتمعي والع�شائري 
له داخل االأنبار.

يعتقد نعناع باأن "تربئة �شخ�شيات متهمة 
لها  عالقة  ال  �شيا�شية  م�شاألة  ب��االإره��اب 
بامل�شار الق�شائي، وتهدف اإىل اإيجاد بديٍل 
اأو معادل للزعامات ال�شنية احلالية )مثل 
احللبو�شي( التي تركز ثقلها الربملاين مع 

خ�شوم املالكي".
حتالف  يف  املن�شوي  "تقدم"  ح��زب  ل��ك��ّن 
"ال�شيادة"، وهو حزب احللبو�شي، رد على 
ما اأثر ب�شاأن اأن عودة �شخ�شيات اأنبارية 
ميكن اأن تزعزع مكانته على ل�شان النائب 
�شالح الدين الدليمي، قائاًل: "ح�شورنا 
وا�شتطعنا  ث���اب���ت،  وج��م��ه��ورن��ا  م���ع���روف، 
وا�شحة،  اأه��داف  ولدينا  مناطقنا،  اإعمار 
�شخ�شية  اأي  ظ���ه���ور  م���ن  ن��ت��خ��وف  وال 
التناف�س  ع��ل��ى  ن�����ش��ّج��ع  الأن���ن���ا  م��ن��اف�����ش��ة، 

ال�شيا�شي خلدمة مناطقنا".

ع�سرات القتلى بانفجار 
مبن�ساأة نفط يف نيجرييا 

•• الغو�س-اأ ف ب

قتل 80 �شخ�شا على االأقل بانفجار 
خمالفة  ت���ع���د  ل��ل��ن��ف��ط  م�����ش��ف��اة  يف 
ما  وفق  نيجريا،  للقانون يف جنوب 
اأعلنت اأجهزة الطوارئ  اأم�س االأحد. 
ووقع االنفجار يف وقت متاأخر اجلمعة 
ريفرز  يف موقع خمالف بني واليتي 
واإميو اجلنوبيتني الغنيتني بالنفط، 
بح�شب ال�شرطة. وقال اإفيانيي ناجي 
من وكالة الطوارئ الوطنية يف املكان 
لفران�س بر�س "عرثنا على 80 جثة 
اآثار حروق �شديدة  على االأقل عليها 
قد  ال���ع���دد  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  املوقع"،  يف 
بوجود  "علمنا  و�شّرح  اأك��رث.  يرتفع 
ال���ع���دي���د م���ن اجل���ث���ث يف االأح����را�����س 
ال��ق��ري��ب��ة ج�����ّراء حماولة  وال���غ���اب���ات 
غر  ب�شكل  )امل�شفاة(  م�شّغلي  بع�س 
�شرعي وامل�شوؤولني عنهم الهروب اإىل 

مكان اآمن".
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املال والأعمال

ت�سم 4 ركائز رئي�سية ومتتد للعام 2024 

مكتوم بن حممد يعتمد اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة ملحاكم مركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

اع��ت��م��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب���ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء، وزير املالية، رئي�س مركز 
ا�شرتاتيجية  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي 
حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
 -  2022 ل�����الأع�����وام  اجل�����دي�����دة 
تطوير  ت�شتهدف  والتي   2024
م��ن��ظ��وم��ة دع���م ق�����ش��ائ��ي وحتقيق 
ع��دال��ة اأك����رث جن����ازاً ع��امل��ي��اً ووفق 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل م��ت��ط��ورة توظف 
اأح��������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة يف 

االجراءات واملعامالت.
واأك�������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م���ك���ت���وم بن 
دبي  م����رك����ز  حم����اك����م  اأن  حم���م���د 
التحديات  ت�شت�شرف  العاملي  املايل 
مبنظومة  ال��ق�����ش��ائ��ي،  امل���ج���ال  يف 
وذكية  م���ت���ط���ورة  ق�����ش��ائ��ي،  دع����م 
اإمارة  نهج  بذلك  مواكبة  وم��رن��ة، 
اال�شتباقي  االإم����ارات  ودول���ة  دب��ي، 
امل��ج��االت، وم��ن خالل  يف خمتلف 
تعزز  اجل����دي����دة،  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ق��درت��ه��ا واإم��ك��ان��ات��ه��ا واأدوات���ه���ا، يف 
التي  ال���ن���اج���زة  ال���ع���دال���ة  ت���ق���دمي 

ذك��ي��ة و���ش��ه��ل��ة اال���ش��ت��خ��دام ق���ادرة 
االحتياجات  وتلبية  مواكبة  على 
التقا�شي  الإج����������راءات  امل���ت���وق���ع���ة 

املرتبطة بالتجارة العاملية.
و�شتدعم التطبيقات املبتكرة لهذه 
حماكم  اأدوات  ق�����درة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي، على 
ت��خ��ط��ي ح���واج���ز ال��ل��غ��ة واحل����دود 
حيث  وغ��������ره��������ا،  وال������ع������م������الت 
الذكاء  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  ���ش��ي�����ش��ه��م 
منهجية  تب�شيط  يف  اال�شطناعي 
مراجعة الق�شايا، وتوفر ح�شور 
عن  واال�شتغناء  واقعي،  افرتا�شي 
الن�شخ للم�شتندات، واإتاحة الوقت 
للقيام مبهام اأكرث اأهمية وتعقيداً، 
وغ���ر ذل���ك م��ن االإج������راءات التي 
���ش��ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا اع���ت���م���اداً على 
توظيف التقنية احلديثة، واأنظمة 

الذكاء اال�شطناعي.
امل�شتقبلية  االأب��ح��اث  �شتجمع  كما 
���ش��ت��وف��ره��ا حم���اك���م مركز  ال���ت���ي 
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي ب��ني اخل���ربات 
���ش��ب��ل معاجلة  ل���درا����ش���ة  وامل�������وارد 
معامالت  ع��ن  النا�شئة  ال��ن��زاع��ات 
اخلا�شة  "البلوكت�شني"  ت��ق��ن��ي��ة 
ت�شمني  خ������الل  م����ن  وال����ع����ام����ة، 

اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  وت���رك���ز 
مل��ح��اك��م م���رك���ز دب����ي ال��ع��امل��ي على 
ات���ب���اع اأع���ل���ى م��ع��اي��ر اجل������ودة يف 
اإجناز االأعمال، من خالل 4 ركائز 
الق�شائي،  ال��ت��م��ي��ز  ه��ي  رئ��ي�����ش��ي��ة، 
ت����وف����ر اخل����دم����ات  وال���ت���م���ي���ز يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واالع���ت���م���اد ع��ل��ى بنية 
الو�شائل  اأح�������دث  ت���وف���ر  حت��ت��ي��ة 
التقنية يف التوا�شل، باالإ�شافة اإىل 

�شياغة وتنفيذ احللول املبتكرة.
وت�شعى خطة العمل اال�شرتاتيجية 
اإىل �شمان العمل امل�شتمر نحو دمج 
الدولية لالإجراءات  املعاير  اأعلى 
الو�شول  و���ش��ه��ول��ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة، 
ال�شريع واملرن اإىل خدمات املحاكم 
ذكية  حم���اك���م  م��ن��ظ��وم��ة  ظ����ل  يف 
فائقة الرتابط، قادرة على مواكبة 
التجارة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  م���ت���غ���رات 
ت�شوية  ك���ف���اءة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة، 
اخلدمات  اإىل  والو�شول  املنازعات 

املتعددة للمحاكم.
وت�����ش��م اخل��ط��ة اجل���دي���دة حزمة 
وامل�����ب�����ادرات ت�شل  امل�������ش���اري���ع  م���ن 
تدعم  م�شروع   28 يقارب  ما  اإىل 
اإم��ارة دبي ومكانتها كمركز  ري��ادة 
خ�شي�شاً  وم�شممة  عاملي،  اأعمال 

والتجاري  امل��ايل  القطاع  يتطلبها 
ذلك  يف  مبا  العاملي،  واالقت�شادي 
والناجتة  امل�����ش��ت��ح��دث��ة  ال���ن���زاع���ات 
رقمية  طبيعة  ذات  معامالت  ع��ن 

وتقنية اأكرث حداثة وتعقيداً.
اليوم  " اع��ت��م��دن��ا  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حم��اك��م م��رك��ز دبي 
املايل العاملي للثالث اأعوام القادمة 
ومتكاملة  ج���دي���دة  م��ن��ظ��وم��ة   .  .
والتقنيات  ال������ق������درات  ت����وظ����ف 
وت�شوية  الق�شاء  دعم  يف  احلديثة 
ريادة  ي��دع��م تعزيز  امل��ن��ازع��ات مب��ا 
عاملية  ك���وج���ه���ة  وم���ك���ان���ت���ه���ا  دب�����ي 

الأن�شطة املال واالأعمال".
حماكم  " �شرتكز  �شموه  واأ���ش��اف 
م���رك���ز دب�����ي امل������ايل ال���ع���امل���ي على 
قائمة  وم��ب��ادرات  م�شاريع  تنفيذ 
ال��رق��م��ي وتوظيف  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى 
تعامالتها  يف  اال�شطناعي  الذكاء 
واإجراءاتها، واإن�شاء �شبكة ق�شائية 
وحمكمة دولية لالقت�شاد الرقمي 
امللكية  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ودوائ��������ر 
افرتا�شية  وحم����اك����م  ال���ف���ك���ري���ة 
 .. البلوكت�شني  لتقنيات  واأخ����رى 
الهدف تر�شيخ عدالة ناجزة عاملية 

ومواكبة التطورات".

والتعاقدية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ب��ن��ود 
حالياً  تتم  فيما  ال��ذك��ي،  العقد  يف 
درا������ش�����ة االآث���������ار امل���رتت���ب���ة ج����راء 
عرب  البيانات  ت��دف��ق��ات  على  ذل��ك 
الرقمية  واحل����وك����م����ة  احل���������دود، 
حماية  و���ش��م��ان  ال��ب��ي��ان��ات،  واإدارة 
املعلومات واأمنها يف عالقات العمل 
مبا ي�شاعد يف دفع عجلة االقت�شاد 

الرقمي قدماً.
القا�شي  ���ش��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
حماكم  م����دي����ر  امل�����ه�����ري،  ع���م���ر 
م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي: "دفع 
الرقمية  امل��ن�����ش��ات  اع��ت��م��اد  ت��زاي��د 
وجل�شات  الورقية  غر  والعمليات 
اال�شتماع االفرتا�شية اإىل �شياغة 
واقع جديد ي�شتثمر فر�س توفر 
االأطراف،  ملختلف  نوعية  خدمات 
االإط��������ار،  ه������ذا  ويف  وت����ع����زي����زه����ا، 
�شتوا�شل حماكم مركز دبي املايل 
ال���ع���امل���ي، م���ن خ����الل اجل���م���ع بني 
احلديثة  الرقمية  التحتية  البنية 
الق�شائي  ال��ت��م��ي��ز  وب����ني  وامل���رن���ة 
واخلدمي، و�شع املعاير املرجعية 

للمحاكم التجارية الدولية".
املايل  دبي  مركز  حماكم  اأن  يذكر 
 2021 ع����ام  اأط��ل��ق��ت يف  ال��ع��امل��ي 

الق�شائي،  التميز  م�شتوى  لرفع 
والتوا�شل  اخل���دم���ة  يف  وال��ت��م��ي��ز 
حمكمة  اإط����الق  منها  واالب��ت��ك��ار، 
الرقمي  لالقت�شاد  جديدة  دولية 
لقيادة ركب حل النزاعات املتعلقة 
واإن�شاء  امل�����ش��ت��ج��دة،  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
دوائر متخ�ش�شة يف جمال امللكية 
افرتا�شية  وحم����اك����م  ال���ف���ك���ري���ة 
�شاملة  اإل���ك���رتون���ي���ة  ق������درات  ذات 
ومتكاملة، واإن�شاء حماكم لتقنيات 
جديدة  وم��ن��ظ��وم��ة  ال��ب��ل��وك��ت�����ش��ني 
الإدارة الدعاوى وعالقات العمالء 
لالأ�شول  حم���ف���ظ���ة  وت���ط���وي���ر   ،
خلدمات  جديدة  واآليات  الرقمية 
والعمل  وال���ت���وث���ي���ق،  ال��ت�����ش��دي��ق 
الهيئات  مع  التعاون  تو�شيع  على 
واالإقليمية  الوطنية  واملوؤ�ش�شات 
وال��دول��ي��ة. وم��رك��ز ج��دي��د الإيداع 
العربية  االإم��ارات  بدولة  الو�شايا 
لت�شجيل  وم���ن���ظ���وم���ة  امل����ت����ح����دة 
اىل  باالإ�شافة  بعد.  ع��ن  الو�شايا 
تقدمي خدمات ا�شت�شارية ورقمية 

بعدة لغات.
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  وت��ع��ت��م��د 
مبا  �شاملة،  رقمية  منظومة  على 
اأن���ظ���م���ة حماكم  ت���وف���ر  ي�����ش��م��ن 

دائ�����رة ج���دي���دة يف حم��اك��م��ه��ا هي 
حمكمة االقت�شاد الرقمي الدولية 
عملية  تب�شيط  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ت�شوية املنازعات املدنية والتجارية 
املعقدة املتعلقة باالقت�شاد الرقمي، 
الوطنية  ال�����دع�����اوى  وم���راج���ع���ة 
بالتقنيات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال����دول����ي����ة 
احل���ال���ي���ة وامل�������ش���ت���ج���دة، مب���ا فيها 
وتقنية  ال�شخمة  البيانات  تقنيات 
امل�شفرة  "البلوكت�شني" والعمالت 
واخلدمات  اال�شطناعي  وال��ذك��اء 
ال�شحابية. ويف بداية عام 2022، 
جمموعة  اجلديدة  املحكمة  كلفت 
م��ن امل��ح��ام��ني ال��دول��ي��ني وخرباء 
واعتماد قواعد  ال�شناعة ب�شياغة 
ملحكمة  ج�����دي�����دة  م���ت���خ�������ش�������ش���ة 

االقت�شاد الرقمي.
وت��ع��م��ل حم��اك��م م��رك��ز دب���ي املايل 
كفاءتها  زي����������ادة  ع����ل����ى  ال����ع����امل����ي 
اعتماد  نطاق  وتو�شيع  الت�شغيلية، 

االأوامر واالأحكام الرقمية، اإ�شافة 
%95 من  اأك���رث م��ن  اإج����راء  اإىل 
جل�شات املحاكم عن ُبعد، كما تعزز 
حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
كاأول حمكمة غر ورقية  مكانتها 
حيث   ،2021 ع��ام  يف  املنطقة  يف 
عملياتها  م����ن   100% ت�������وؤدي 
املبا�شرة  وخ���دم���ات���ه���ا  ال���داخ���ل���ي���ة 

للعمالء رقمياً بالكامل.
امل�شاريع اخلا�شة  وعززت مبادرات 
حماكم  م������ب������ادرة  اإط���������ار  ����ش���م���ن 
امل�شتقبل، قدرة حماكم مركز دبي 
اأن�شطة  تنفيذ  على  العاملي،  امل��ايل 
املتقدمة،  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث 
دوائر  يف  التقنية  احللول  وتعزيز 
املعتمدة  امل���ب���ادرات  م��ث��ل  امل��ح��اك��م، 
على تقنية البلوكت�شني، والربامج 
اال�شطناعي،  ل��ل��ذك��اء  ال���داع���م���ة 
احلو�شبة  على  القائمة  واحل��ل��ول 

ال�شحابية.

امل�ستجدة بالتقنيات  املتعلقة  النزاعات  حل  ركب  لقيادة  الرقمي  لالقت�ساد  جديدة  دولية  حمكمة  • اإطالق 
البلوكت�سني لتقنيات  وحماكم  ومتكاملة  �ساملة  اإلكرتونية  قدرات  ذات  افرتا�سية  وحماكم  الفكرية  امللكية  جمال  يف  متخ�س�سة  • دوائر 

يف �إطار خططه �ال�سرت�تيجية لدعم �سناعة �الأثاث

مركز اإك�سبو ال�سارقة ي�ست�سيف معر�س »هايف لالأثاث« يف 13 يونيو 2022 
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�����ش��ارق��ة ع��ن خططه اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل  اإك�����ش��ب��و  ك�شف م��رك��ز 
خالل  من  جديدة،  ا�شتثمارية  فر�س  وخلق  االأث��اث  �شناعة  وحتفيز  دع��م 
يركز  ال��ذي  نوعه  من  االأول  لالأثاث" احل��دث  "هايف  ملعر�س  ا�شت�شافته 
املعار�س  حزمة  اإىل  لي�شاف  باملنطقة،  واجلملة  التجزئة  جت��ار  كبار  على 
املتخ�ش�شة يف املفرو�شات واالأثاث التي ينظمها املركز بهدف تلبية متطلبات 
ال�شوق واإتاحة الفر�شة لل�شركات الدولية واملحلية الرائدة يف هذه ال�شناعة 

للتعاون وتاأ�شي�س عالقات جتارية متنوعة وفتح اأ�شواق جديدة لها.
مت  التي  التعاون  اتفاقية  اإط���ار  يف  املعر�س  ا�شت�شافة  ع��ن  االإع���الن  وج��اء 
املدفع  حممد  �شيف  �شعادة  بني  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  موؤخراً  توقيعها 
ملعر�س  املوؤ�ش�س  ال�شريك  م���والين  وج��وت��ام  للمركز،  التنفيذي  الرئي�س 
"هايف لالأثاث" وبح�شور ماني�س بهاتيا املدير التنفيذي للمعر�س، وعدد 
اجلهود  توحيد  على  االتفاقية  وتن�س  اجلانبني،  كال  من  امل�شوؤولني  من 

امل�شرتكة وتطبيق اأف�شل املمار�شات ل�شمان جناح معر�س "هايف لالأثاث" 
يونيو   16 اإىل   13 من  الفرتة  خ��الل  ال�شارقة  اإك�شبو  يف  تنظيمه  املزمع 

.2022

�إ�سافة نوعية
واأعرب �شعادة �شيف حممد املدفع، عن �شعادته بتوقيع هذه االتفاقية والتي 
تاأتي يف اإطار �شعي املركز اإىل تعزيز قاعدة عالقاته مع اجلهات ذات اخلربة 
االأح��داث من  النوع من  لهذا  ملا  املتخ�ش�شة،  التجارية  املعار�س  تنظيم  يف 
تعترب  االأث��اث  �شناعة  اأن  اإىل  م�شراً  االقت�شاد،  تنمية  يف  كبرة  م�شاهمة 
الراأ�شمايل يف  اال�شتثمار  يناهز  اإذ  االإم��ارات  دولة  املهمة يف  ال�شناعات  من 
اال�شتثمار يف  اإجمايل  % من   1.20 ال�شناعة مليار دره��م ما ميثل  هذه 
الت�شنيع يف الدولة، فيما ت�شاهم �شناعة االأث��اث بن�شبة 3.6 % يف قطاع 
جولد�شتني  لبيانات  وفقاً  وذل��ك  االإم���ارات  دول��ة  يف  التحويلية  ال�شناعات 
اإك�شبو  مركز  حر�س  ي��اأت��ي  هنا  وم��ن  ال�����ش��وق،  الأب��ح��اث   »Goldstein«

معر�س  ا�شت�شافة  خالل  من  وتعزيزها  ال�شناعة  هذه  دعم  على  ال�شارقة 
"هايف لالأثاث" ما �شي�شكل اإ�شافة نوعية ملعر�س "املفرو�شات 360" الذي 
يحر�س مركز اإك�شبو ال�شارقة على تنظيمه �شنوياً، ونحن على ثقة باأن زخم 
هذه الفعاليات �شي�شاهم يف تعزيز انتعا�س �شوق االأثاث واملفرو�شات وتوفر 
من�شة وا�شعة لل�شركات العاملية واملحلية لعر�س اأف�شل منتجاتها والتفاعل 

مع الزوار وتبادل اخلربات والتجارب وبالتايل االرتقاء بهذه ال�شناعة.

تعزيز �ل�سوق �ملحلية
ال�شارقة  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل  م���والين  ج��وت��ام  اأ���ش��ار  م��ن جهته 
"هايف لالأثاث" جاء يف ظل النجاحات املتميزة  التي  ال�شت�شافة معر�س 
يحققها املركز يف تنظيم كربى الفعاليات الدولية واالإقليمية، م�شراً اإىل 
اأن املنطقة تتطور ك�شوق متميز جلميع اأنواع االأثاث وال �شيما يف ظل تزايد 
اجلودة،  عالية  املنتجات  واقتناء  املنازل  جتديد  على  املجتمع  اأف��راد  اإنفاق 
وبالتايل فاإن معر�س هايف لالأثاث �شي�شاهم يف تعزيز ال�شوق املحلية وال 

الرائدة  واملحلية  الدولية  ال�شركات  من  وا�شعة  م�شاركة  �شي�شهد  اأنه  �شيما 
�شتحر�س على عر�س  والتي  واملفرو�شات  االأث��اث  يف قطاع �شناعة وجت��ارة 
جمموعاتها اجلديدة من اأحدث واأرقى املفرو�شات ومنتجات االأثاث املنزيل، 

من غرف النوم، واملعي�شة، واالأطفال، واالأجهزة املنزلية، واأدوات املطبخ.

�سمعة ر�ئدة
العديد  لالأثاث" حقق  "هايف  اإن معر�س  بهاتيا:  ماني�س  قال  من جانبه 
من النجاحات يف ن�شخته االأوىل حيث �شهد م�شاركة اأكرث من 55 عار�شاً 
متكن  كما  االأمريكية،  املتحدة  وال��والي��ات  وماليزيا  وتركيا  االإم���ارات  من 
ال�شارقة  اإك�شبو  اختيار مركز  اأن  ال��زوار، موؤكداً  االآالف من  ا�شتقطاب  من 
ال�شت�شافة الدورة الثانية من هذا احلدث، �شيعزز ثقة العار�شني الدوليني 
واهتمامهم بامل�شاركة يف "هايف لالأثاث"، وال �شيما يف ظل ال�شمعة الرائدة 
والتجربة الكبرة التي ميتلكها مركز اإك�شبو ال�شارقة يف تنظيم وا�شت�شافة 

املعار�س املتخ�ش�شة يف جمال �شناعة االأثاث واملفرو�شات. 

موؤ�س�س ورئي�س املنتدى القت�سادي العاملي يزور  كهرباء دبي
•• دبي-وام:

ا�شتقبل معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مبقر الهيئة الربوفي�شور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمنتدى  امل��وؤ���ش�����س وال��رئ��ي�����س  ����ش���واب  ك���الو����س 

االقت�شادي العاملي.
واطلع الربوفي�شور �شواب على اأف�شل املمار�شات التي تعتمدها 
ال�شناعية  الثورة  تقنيات  وتبني  الرقمنة  جم��ال  يف  الهيئة 
الرابعة ووجه دعوة ملعايل الطاير حل�شور املنتدى االقت�شاد 
العاملي الذي �شتنّظم فعالياته ح�شورياً يف دافو�س �شوي�شرا 
الطاير  وا�شتعر�س معايل   .2022 مايو   26 اإىل   22 من 
التي تقوم  وامل��ب��ادرات وال��ربام��ج  امل�شاريع  اأه��م  اللقاء  خ��الل 
ال�شمو  اإط��ار حتقيق روؤي��ة وتوجيهات �شاحب  الهيئة يف  بها 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، الفتاً اإىل اأن التوجه 
اال�شرتاتيجي الرئي�شي للطاقة يف دبي ين�شجم مع توجيهات 

الطاقة  م�شاريع  يف  التو�شع  يف  ويتمثل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
النظيفة وزيادة االعتماد على تقنيات وا�شرتاتيجيات الثورة 
عاملًيا  رائدة  م�شتويات  وتعزيز  والرقمنة  الرابعة  ال�شناعية 
والكفاءة  االعتمادية  م�شتويات  اأعلى  مع  التحتية  البنية  يف 

والتوافرية وت�شريع اال�شتثمارات يف التقنيات االإحاللية.
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  ملواكبة  اإطار جهودها  اأنه يف  واأكد 
ال��ط��اق��ة واملياه  ال��ت��ق��ن��ي��ات االإح���الل���ي���ة يف جم���ال  وت��ط��وي��ر 
ك�شريك   2018 ع��ام  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ان�شمت 
التابع للمنتدى االقت�شادي  ملركز الثورة ال�شناعية الرابعة 
اأول م��وؤ���ش�����ش��ة خ��دم��ات��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة على  ل��ت�����ش��ب��ح  ال��ع��امل��ي 
�شان  الذي يتخذ من مدينة  العامل تن�شم للمركز  م�شتوى 
املتغرات  مواكبة  بهدف  ل��ه  م��ق��راً  االأمريكية  فران�شي�شكو 
خطط  وتطوير  والتحديات  الفر�س  وا�شت�شراف  املت�شارعة 
حيث  االإحاللية،  التقنيات  وتطوير  االأمد  طويلة  ا�شتباقية 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  فيها  ن�����ش��ارك  ال��ت��ي  امل��ج��االت  تت�شمن 
الذاتي  التنقل  ت�شينو  ال��ب��ل��وك  وتقنية  االأ���ش��ي��اء  واإن��رتن��ت 

وال���ط���ائ���رات ال��روب��وت��ي��ة وغ��ره��ا اإ���ش��اف��ة اإىل امل�����ش��ارك��ة يف 
الثورة  بتقنيات  املتعلقة  الدولية  واملعاير  ال�شيا�شات  و�شع 
تكون موؤ�ش�شة  ب��اأن  الهيئة  روؤي��ة  اإط��ار  الرابعة يف  ال�شناعية 
الهيئة  اأن خطط  اإىل  رائدة عاملياً م�شتدامة ومبتكرة. ونوه 
الواعدة  احلكومية  واخلطط  اال�شرتاتيجيات  مع  تتما�شى 
مبا فيها ا�شرتاتيجية االإمارات للذكاء اال�شطناعي 2031 
الذكاء  توظف  متكاملة  منظومة  تطوير  اإىل  تهدف  التي 
وا�شرتاتيجية  ل��ل��دول��ة  احل��ي��وي��ة  امل��ج��االت  يف  اال�شطناعي 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الرابعة  ال�شناعية  للثورة  االإم���ارات 
مكانة دولة االإمارات مركزا عامليا للثورة ال�شناعية الرابعة 
وامل�شاهمة يف حتقيق اقت�شاد وطني تناف�شي قائم على املعرفة 
واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�شتقبلية ومبادرة "دبي 
10X التي ت�شكل منهج عمل حلكومة دبي لالنتقال بدبي 
نحو ريادة امل�شتقبل وجعلها ت�شبق مدن العامل بع�شر �شنوات 
التقليدية  املفاهيم  �شياغة  واإع���ادة  احلكومي  االبتكار  عرب 

الآليات العمل.

كهرباء ال�سارقة تطلق حملة »خلك واعي« لرت�سيد ال�ستهالك
•• ال�سارقة-وام:

ال�شارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  بهيئة  الرت�شيد  اإدارة  نظمت 
باأ�شاليب  ال��وع��ي  لتنمية  واعي"  "خلك  م��ب��ادرت��ه��ا  �شمن 
الفعاليات  من  جمموعة  ال�شحيحة..  الرت�شيد  و�شلوكيات 
امل��ت��م��ي��زة مب��رك��ز ال��رح��م��ان��ي��ة ال��ت��ج��اري ال���ش��ت��ق��ط��اب فئات 
املجتمع والتفاعل مع رواد املركز وتوزيع وتقدمي الن�شائح 
اإىل  تهدف  من�شه  خ��الل  من  عليهم  واملطبوعات  والهدايا 
زيادة الوعي املجتمعي خا�شة القطاع ال�شكني حول الرت�شيد 

يف ا�شتهالك الكهرباء واملياه .
االإ�شتفادة  يف  الراغبني  االأ���ش��ر  اأ�شماء  لت�شجيل  باالإ�شافة 

من مبادرة خدمة فح�س ومراقبة اال�شتهالك جماناً �شعياً 
لتح�شني جودة احلياة ورفع م�شتوى اخلدمات التي تقدمها 

الهيئة �شمن خططها وروؤيتها اال�شرتاتيجية.
واأكدت املهند�شة غادة جمعة �شامل مديرة اإدارة الرت�شيد اأن 
واعي" تت�شمن  "خلك  مبادرة  لتنفيذ  الهيئة  اإ�شرتاتيجية 
اأ�ش�س ومعاير حمددة الإح��داث تغير يف املفاهيم اخلا�شة 
خالل  م��ن  النتائج  اأف�شل  وحتقيق  الطاقة  با�شتخدامات 

ا�شتقطاب كافة فئات و�شرائح املجتمع.
ال��ه��ي��ئ��ة مبركز  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ومطبوعات  ه��داي��ا  ت��وزي��ع  تت�شمن  ال��ت��ج��اري  ال��رح��م��ان��ي��ة 
وتنظيم م�شابقات ال�شتقطاب فئات املجتمع املختلفة م�شرة 

يف  الفعاليات  م��ن  ع��دد  تنظيم  يف  م�شتمرة  الهيئة  اأن  اإىل 
املبادرة  ب��اأه��داف  امل��راك��ز  م��رت��ادي  لتوعية  التجارية  امل��راك��ز 
الرت�شيد  وممار�شات  باأ�شاليب  والتوعية  تنفيذها  وو�شائل 
�شلوك  واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  ليكون  ال�شحيحة 

يومي متار�شه كافة فئات املجتمع.
�شوؤون  دائ�����رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رت���ش��ي��د  اإدارة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
"تر�شيدك بايدك" قدمها  ال�شواحي والقرى ندوة بعنوان 
اأكرث  بح�شور  الرت�شيد  اإدارة  مدير  نائب  امل��رزوق��ي  را���ش��د 
70 �شخ�شا ا�شتفادوا من �شرح طرق الرت�شيد واأهمية  من 
املوفرة للطاقة يف  للمياه واالأجهزة  املر�شدة  القطع  تركيب 

تخفي�س كميات اال�شتهالك والفاتورة ال�شهرية.

الهند ت�ستخدم روث الأبقار لتوليد الطاقة 
•• الهند-اأ ف ب:

اأن ي�شاهم يف جعل هواء املدن امللوث بالدخان  تراهن الهند على م�شدر جديد للطاقة من املتوقع 
نظيفاً، ويعتمد امل�شروع على روث االأبقار التي متثل اأ�شاًل م�شدراً مهماً الإيرادات املزارعني الهنود 

الفقراء.
مقد�شة.  احليوانات  ه��ذه  اأن  الهند  يف  انت�شاراً  االأك��رث  الطائفة  وتعترب  االأب��ق��ار،  الهندو�س  ويبّجل 
وتتمتع هذه احليوانات كذلك مبكانة بارزة يف املجتمعات الريفية الهندية حيث ال يزال �شكان هذه 

املناطق ي�شتخدمونها بانتظام كحيوانات جر.
ال�شم�س  اأ���ش��ع��ة  ج���راء  املجففة  املا�شية  ف�شالت  اإح����راق  اإىل  ط��وي��اًل  تلجاأ  الريفية  االأ���ش��ر  وك��ان��ت 
ال�شتخدامها يف اإ�شعال املواقد، وت�شتمر هذه املمار�شة رغم جهود احلكومة للتخل�س التدريجي منها 
عرب عبوات الغاز املدعومة. وحت�شل قرى واقعة يف �شواحي مدينة اإندور و�شط الهند على مداخيل 
مالية لقاء ت�شليمها كميات كبرة من روث البقر اإىل م�شروع جتريبي يهدف اإىل امل�شاهمة يف تلبية 

احتياجات املدينة من الطاقة.
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•• دبي-الفجر:

و�شط اأجواء رم�شانية وفى ختام رائع للبطولة الرم�شانية فى ن�شختها 
االأوىل وبتنظيم ناحج من �شباب احلمرية بدبي ويف نهاية البطولة توج 
على  النهائية  امل��ب��اراة  فى  ف��وزه  بعد  البطولة  بكاأ�س  االأم��رباط��ور  فريق 
 12 بر�شيد  للبطولة  االأول  امل��رك��ز  على  ليح�شل   0/2 االحت���اد  فريق 
الثاين  املركز  البطولة على  االأ�شاطر و�شيف  نقطة، فيما ح�شل فريق 
بر�شيد 10 نقاط، وح�شل فريق ال�شباب على املركز الثالث بر�شيد 10 
بداأت  نقاط،   3 بر�شيد  الرابع  املركز  على  االحت��اد  فريق  نقاط وح�شل 
البطولة يف 6 اأبريل اجلاري واختتمت فى21 اأبريل و�شط ح�شور �شعبي 

كبر.  

وخالل اخلتام مت تكرمي الالعب �شالح خليفة املهري هداف البطولة 
الذى اأحرز 5 اأهداف، وعي�شى عبداهلل ال�شام�شي الالعب املثايل، واأح�شن 
خالد  البطولة  يف  و�شط  واأح�شن  ال�شويدي،  �شعيد  حممد  احمد  حار�س 

نايل ال�شام�شي، والفريق املثايل فريق ال�شباب.
ومروان  ال�شويدي،  �شعيد  خمي�س  جمال  البطولة،  حكام  تكرمي  مت  كما 
عبيد �شعيد ال�شويدي، و�شعيد م�شبح حثبور املهري، و�شامل عتيق عبيد 

املهري، وحممد م�شبح حثبور املهري.
م�شبح  وع���ارف  ال�شام�شي،  را���ش��د  عبيد  البطولة،  تنظيم  على  واأ���ش��رف 
وعبداهلل  الكتبي،  �شاعن  اهلل  وعبد  ال�شويدي،  عبيد  وحممد  امل��ه��ري، 

ح�شن ال�شام�شي.
وقال عبيد را�شد عمران ال�شام�شي امل�شرف على تنظيم البطولة، بحمد 

اهلل تكللت مباريات البطولة  بالنجاح من جميع النواحي وبلغت �شداها 
القريب والبعيد ولن تكون االأوىل باإذن اهلل لرغبة الكثرين با�شتمرارها 
وامل�شاركة فيها وهذا يدل على اأجوائها العائلية واملناف�شة ال�شريفة فيها 
وح�شن التنظيم، وكل ال�شكر والتقدير لزمالئي الذين �شاهموا معنا فى 
تنيظيم البطولة فى ن�شختها االأوىل املميزة، فقد ح�شرت االأ�شر املواطنة 
�شعبي  ريا�شي  عر�س  يف  االأعمار  خمتلف  والكبارمن  وال�شباب  باالأطفال 
وفى اأجواء عائلية جميلة لنجمع االأ�شر من �شباب احلمرية وبعد زمان 
25 عاماً قي هذه االج��واء الريا�شية التى كنا ننظمها من  قد مر منذ 

قبل مع �شباب فريج احلمرية.
واأ�شاف ال�شام�شي، اأخذت البطولة طابعاً �شعبياً ولكن على اجلانب االأخر 
باحل�شور معاىل  ف�شرفنا  البطولة،  ملبارايت  ر�شمياً  هنتاك ح�شوراً  كان 

التنفيذي الإم��ارة دبي،  العام للمجل�س  الب�شطى االأم��ني  عبد اهلل حممد 
والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام  ملدير  نائب  ال�شريف  �شعد  اأحمد  والدكتور 
"موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الفال�شي  بالهول  حميد  و�شرار  دب��ي،  يف  الب�شرية 
�شرطة  ال�شام�شي من  �شلطان  الدكتور جمعة  والعقيد  االإم��ارات،  وطني 
دبي، وفهد عبدالرحمن عيون العب الو�شل ومنتخب االإمارات ال�شابق، 
عبداهلل  وحميد  ال�شابق،  الو�شل  نادي  لالعب  ال�شام�شي  �شلطان  وحمد 
ال�شام�شي من دائرة االآرا�شي واالمالك بدبي، وعلي حممد ال�شيباين من 

جمل�س دبي الأمن املنافذ احلدودية.
اإىل كافة الداعمني للبطولة  وقدم امل�شرف على تنظيم البطولة ال�شكر 
دعم  فى  رئي�شياً  �شبباً  كان  ال��ذى  وال�شعبي،  الر�شمي  الكرمي  واحل�شور 

وجناح مبارايات البطولة.

•• دبا احل�سن-الفجر:

اختمت م�شاء اأم�س االأول البطولة الرم�شانية للكرة الطائرة 
ال�شاطئية يف ن�شختها االأوىل والتي توا�شلت على مدى اأحد 

ع�شر يوما  يف املنطقة الرتاثية مبدينة دبا احل�شن.
للرتاث  ال�شارقة  معهد  قبل   من  البطولة  تنظيم  وج��رى 
ب��دب��ا احل�����ش��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي دب���ا احل�����ش��ن الريا�شي 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة  الثقايف 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
" حفظه اهلل" بتفعيل املنطقة الرتاثية يف مدينة  ال�شارقة 

دبا احل�شن. 
����ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ع���دد 30 الع���ب ب���واق���ع 5 ف���رق وهم 
– �شباب  القوى  – العاب  – التحدي  – درمي  امل�شتقبل   (

امل�شتقبل ( ومت تق�شيمهما على جمموعتني .
ويف نهاية البطولة اأ�شفر النتائج عن فوز فريق األعاب القوى 
وامليدليات  البطولة  ك��اأ���س  على  وح�شوله  االأوىل  ب��امل��رك��ز 
امليداليات  ون���ال  ال��ت��ح��دي  ف��ري��ق  ثانيا  ح��ل  فيما  الذهبية 
ال��ف�����ش��ي��ة وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ق احل�����ش��ن وع���ل���ى  املركز 

امليداليات الربونزية .
 وكانت نتائج البطولة كالتايل :

ويف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة ق���ام ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن جميع 
دبا  مدينة  ف��رع   ل��ل��رتاث  ال�شارقة  معهد  مدير  الهندا�شي 
االأول  املركز  �شاحب  القوى  العاب  فريق  بتتويج  احل�شن  
الطائرة  للكرة  الرم�شانية  للبطولة  االأوىل  للن�شخة  بطاًل 

ال�شاطئية  ثم تكرمي اأ�شحاب املركز الثاين والثالث .
نادي  اإدارة  ملجل�س  خا�س  تكرمي  البطولة  ختام  يف  وج��رى 
اإجناح  يف  الفعالة  مل�شاهمته  الثقايف  الريا�شي  احل�شن  دب��ا 
اإجناح  يف  املتعاونة  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  ،وت��ك��رمي  البطولة 
البطولة وال�شادة احلكام واالأفراد املتعاونني ويف النهاية مت 

توزيع �شهادات امل�شاركة للجميع .

اأكمل الوداد املغربي عقد الدور ن�شف النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اإفريقيا 
يف  �شلباً  تعادلهما  اث��ر  اجل��زائ��ري  ب��ل��وزداد  �شباب  اأبعد  بعدما  القدم،  ك��رة  يف 
اإياب الدور ربع النهائي، لي�شرب موعداً يف املربع الذهبي مع برتو اأتلتيكو 
االأنغويل الذي اأطاح ماميلودي �شنداونز اجلنوب افريقي اثر تعادلهما 1-1 

يف جوهان�شبورغ.
�شطيف  وف���اق  م��ع  امل�����ش��ري  االأه��ل��ي  االآخ����ر  ال��ن��ه��ائ��ي  الن�شف  يف  و�شيلتقي 

اجلزائري يف "دربي �شمال افريقي".
اخلام�س" يف  "حممد  ملعب  يف  اح��ت�����ش��دوا  م��ت��ف��رج  ال���ف   55 زه���اء  واأم�����ام 
العا�شمة االإقت�شادية للمغرب الدار البي�شاء، اقتن�س الوداد تاأ�شرة العبور 
اىل ن�شف النهائي بعد تعادله �شلباً مع �شباب بلوزداد يف دربي مغاربي مثر. 
وا�شتفاد "وداد االأمة" من تفوقه ذهاباً بهدف نظيف حمل توقيع الكونغويل 

غي مبينزا.
وهذه املرة الرابعة توالياً ي�شل فيها "وداد االأمة" اإىل ن�شف النهائي والثامنة 

يف تاريخه، فيما ف�شل بلوزداد يف بلوغ ن�شف النهائي الأول مرة يف م�شرته.
خ�شارة  تعوي�س  ع��ن  الباحث  اجل��زائ��ري  للفريق  ن�شبياً  االأف�شلية  ودان���ت 
فورة  اإ�شتيعاب  امل��ب��اراة حم��اواًل  بن�شق  املغربي  الفريق  بينما حتكم  ال��ذه��اب، 
الفريق  انت�شار  اأن  اإال  املباغت  الهجوم  �شالح  على  االعتماد  م��ع  ال�شيوف 
اجل��زائ��ري ف��وق رق��ع��ة امل��ي��دان ك��ان��ت منوذجية اإذ منعت الع��ب��ي ال���وداد من 

التحرك باأريحية.
باإهتزاز �شباكه  التكناوتي  "وداد االأمة" اأحمد ر�شى  ان يت�شبب حار�س  وكاد 
عندما خرج من مرماه على نحو خاطئ وارتطمت الكرة يف مهاجم بلوزداد 
بالكرة  اأمني فرحان حلق  اأن  اإال  املرمى  املرزوقي واجتهت نحو  الدين  خر 
�شعيب كداد  الركنية حول  الركلة  بفدائية )18(، ومن  واأبعدها اىل ركنية 

الكرة برا�شه نحو الزاوية البعيدة مرت مبحاذاة املرمى )22(.
وا�شتمر حتفظ الفريقني ما اأدى اىل ح�شر اللعب يف منطقة الو�شط، وقبل 
انتهاء ال�شوط االأول بثواين الحت اأول فر�شة الأ�شحاب االأر�س عرب راأ�شية 

اأ�شرف داري مرت فوق مرمى احلار�س توفيق مو�شاوي )2+45(.

ودفع مدرب بلوزداد الربازيلي ماركو�س باكيتا باملهاجم كرمي العريبي بداًل 
من املرزوقي، مانحاً خط هجومه ن�شاطاً اإ�شافياً.

اأم�شكها مو�شاوي ب�شعوبة  الثاين  ال�شوط  اأول كرة يف  و�شدد زهر املرتجي 
.)48(

وزاد الفريق املغربي هجومه و�شدد اأمين احل�شوين من بعيد كرة قوية �شدها 
اأن ي�شكن  ال��ذي ح��اول  اأم��ام املرتجي  ك��داد  مو�شاوي )56(. واأخ��ط��اأ �شعيب 
القائم  بجوار  م��رت  اأنها  اإال  اجل��زائ��ري  للمرمى  البعيدة  ال��زاوي��ة  يف  الكرة 

االأي�شر )57(.
���ش��دد كرة  ل��ل��وداد عندما  ال���اليف فر�شة ه��ي االأخ��ط��ر  الليبي م��وؤي��د  واأه����در 

اأكروباتية فوق املرمى اثر عر�شية من املرتجي )75(.
بعد  مرزيق  ح�شام  من  راأ�شية  اثر  اآر بي"  ل�"�شي  التكناوتي فر�شة  واأنقذ 

ركلة حرة من خمتاربلخيرث )79(.
اأم��ام املرمى �شددها ع��ادل جرار  ورف��ع ا�شالم باكر ك��رة من ركلة ح��رة اىل 
)82(، ثم و�شلت من ركنية اىل العريبي الذي �شددها براأ�شه فارتدت من 
القائم االأمين وحاول �شفيان بو�شار متابعتها فاأنقذها التكناوتي ثم اأبعدها 

الدفاع )83(.
الفيديو  تقنية حكم  بعد مراجعة  اأم��ني عمر  امل�شري حممد  وط��رد احلكم 
كرة  دون  م��ن  ال��اليف  �شربه  ب�شبب  مو�شاوي  اآر" احل��ار���س  اي��ه  "يف  امل�شاعد 
الن�شاخ  ارتدى  املتبقية حيث  الدقائق  بع�شرة العبني  بلوزداد  ليتابع   ،)88(

قفازات احلار�س.
الوقت  م��ن  ال�شاد�شة  الدقيقة  يف  ج��زاء  بركلة  اجل��زائ��ري  الفريق  وط��ال��ب 
اأنه  باعتبار  بقب�شته  كرة  التكناوتي  اأبعد  بعدما  ال�شائع  بداًل من  املحت�شب 
اأ�شاب العريبي ومب�شايقة املدافع اأ�شرف داري، اإذ ا�شتدعى حكم ال�"يف ايه اآر" 
احلكم امل�شري من اأجل معاينة التدخل ثم طالب احلكم عمر مبتابعة اللعب 

و�شط اعرتا�س عارم من العبي بلوزداد.
اأطاح  ع��ن��دم��ا  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��اأة  االن��غ��ويل  اتلتيكو  ب���رتو  وح��ق��ق 
مباميلودي �شنداونز اجلنوب اإفريقي من الدور ربع النهائي، بالتعادل معه 

على ملعب "�شوكر �شيتي" يف جوهان�شبورغ، وبلغ ن�شف النهائي  اإيابا   1-1
للمرة االأوىل يف تاريخه، بعد تقدمه ذهابا 2-1 يف لواندا.

ورد   ،)49( اونيانغو  برايان  الكيني  عرب  بالت�شجيل  البادئ  �شنداونز  وكان 
اأتلتيكو بهدف للربازيلي تياغو ازوالو )64 من ركلة جزاء(. و�شمن  برتو 

بطل انغوال تاأهله لفوزه 2-1 ذهابا يف لواندا.
�شيما  ال  باللقب  للفوز  املر�شحني  اأب��رز  من   ،2016 بطل  �شنداونز،  وك��ان 
انه كان االف�شل �شجال يف الدور االول بخم�شة انت�شارات وتعادل، اال انه مل 

يتمكن من تخطي اتلتيكو الذي ظهر �شعب املرا�س يف املباراتني.
وكان بديهيا ان ي�شيطر الفريق امل�شيف على املجريات، وال �شيما ان الفريق 

االنغويل خا�س اللقاء بحذر مفرط مع االعتماد على املرتدات اخلاطفة.
من  ال�شائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  الثالثة  الدقيقة  يف  االر����س  اأ�شحاب  وح�شل 
تي�شيما  بامالك  االإثيوبي  احلكم  احت�شبها  ج��زاء  ركلة  على  االول  ال�شوط 
بعد مراجعة حكم الفيديو امل�شاعد "يف ايه اآر" اثر عرقلة ثيمبا زواين داخل 
املنطقة من املدافع االنغويل بينتو، فانربى لها بنف�شه لكن كرته ارتدت من 

القائم االأمين )3+45(.
االر�س  ال�شحاب  الت�شجيل  اونيانغو  افتتح  ال��ث��اين،  ال�شوط  انطالق  وم��ع 
ال��ربازي��ل��ي ولينغتون  اأتلتيكو  ب��رتو  ي��د ح��ار���س  ارت���دت م��ن  ك��رة  بعدما تابع 

.)49(
دفعة من جانب  بداعي  الغاه احلكم  كينتو  اتلتيكو هدفا عرب  و�شجل برتو 

اأحد العبي بيرتو اأتلتيكو على احلار�س االأوغندي دييني�س اأونيانغو )55(.
واحت�شب تي�شيما ركلة جزاء ثانية يف املباراة وهذه املرة ل�شالح ال�شيوف اثر 
انربى  جلي�شون  الربازيلي  على  جايل  انديلي  ماميلودي  مدافع  من  خطاأ 
وت�شدر الئحة  امل�شابقة  ال�شابع يف  هدفه  بنجاح حم��رزاً  ازوالو  لها مواطنه 

الهدافني )64(.
انه ا�شطدم بدفاع  اإفريقي بثقله للتقدم جمددا اال  الفريق اجلنوب  ورمى 
ن�شف  مباريات  وتقام  النهاية.  اىل  التعادل  ا�شتمر  وبالتايل  مكثف  انغويل 

النهائي يف 6-7 و13-14 اأيار/مايو والنهائي يف 29 منه.

ختام ر�ئع لرم�سانية فريج �سباب �حلمرية

تتويج فريق الأمرباطور بكاأ�س البطولة يف اأجواء رم�سانية وو�سط ح�سور �سعبي كبري 

ختام ناجح للبطولة الرم�سانية للكرة 
الطائرة ال�ساطئية بدبا احل�سن

فريق نادي اأبوظبي الريا�سي يحتفظ ن�سف نهائي اأبطال اإفريقيا.. الوداد ي�سرب موعدا مع برتو اأتلتيكو
بلقب دوري �سيدات كرة القدم

•• اأبوظبي -وام:

كرة  دوري  بلقب  الن�شائية  القدم  لكرة  الريا�شي  اأبوظبي  نادي  احتفظ فريق 
وذلك يف  باأ�شبوع،  البطولة  وقبل ختام  الدولة،  م�شتوى  على  لل�شيدات  القدم 
اإي اإف �شي بنتيجة -13�شفر ، وقبله على  اأكادميية  اأعقاب الفوز على فريق 
فريق اكادميية جو برو �شبورت�س بنتيجة 10-0 رافعا ر�شيده اإىل 39 نقطة 
حقق  كما  ف��رق.   8 �شمت  التي  البطولة  م�شوار  يف  العام  الرتتيب  �شدارة  يف 
الفريق عددا من االأرقام اخلا�شة وااللقاب ال�شخ�شية لالعبات باإ�شراف املدربة 
�شارة ح�شنني واملدربة امل�شاعد وفاء ن�شعى واملدرب امل�شاعد يا�شني غيثه ومدرب 
ومديرة  فلورن�شيا  م��اري��ا  الفريق  ومعاجلة  باحلولة،  ال��دي��ن  �شيف  احل��را���س 
االإدارة مدير  االإبراهيم. وثمن حم�شن حمفوظ، ع�شو جمل�س  الفريق دميا 
عام النادي، االإجناز الذهبي باحتفاظ فريق نادي اأبوظبي الريا�شي بلقب كرة 
واملنطقة،  الدولة  م�شتوى  على  الكروية  الإجن��ازات��ه  موا�شلة  لل�شيدات  القدم 
وا�شتثمارا لدعم واهتمام جمل�س اأبوظبي الريا�شي ومتابعة اإدارة النادي العليا 
االإ�شادة  ي�شتحق  حتقق  ما  اأن  واأك��د  امل�شتويات.  كافة  على  الريا�شية  مل�شرته 
والتكرمي من قبل جمل�س اإدارة النادي تقديرا جلهود الالعبات واجلهاز الفني 

واالإداري.

لم م�ستاء من هيمنة بايرن على البوند�سليجا
يرى فيليب الم، اأ�شطورة بايرن ميونخ، اأن هيمنة الفريق البافاري على الدوري 
العمالق  ب��الده.  اللعبة يف  ت�شب يف م�شلحة  املا�شية، ال  ال�شنوات  االأمل��اين يف 
للمرة  ال�شبت،  االأول  اأم�����س  للبوند�شليجا،  بطال  التتويج  يف  جن��ح  ال��ب��اف��اري 
العا�شرة على التوايل بعد فوزه على غرميه بورو�شيا دورمتوند )3-1(، وذلك 
قبل نهاية املو�شم ب�3 جوالت. وحتدث الم عرب قناة "ZDF" التليفزيونية، 
قائال "تتويج بايرن باللقب يف وقت مبكر، لي�س جيدا بكل تاأكيد، وهذا ال �شك 
فيه". واأ�شاف "يجب اأن تكون البوند�شليجا اأكرث اإثارة حتى النهاية، بدال من 
�شاحب  اأن  يذكر  املو�شم".  انتهاء  على  مباريات   4 قبل  دائما  البطل  حتديد 
ال�38 عاما �شبق له التتويج امل�شاركة يف �شل�شلة بايرن القيا�شية احلالية، عرب 

الفوز ب�8 األقاب منها قبل اعتزاله.
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الفجر الريا�ضي

••  راأ�س اخليمة -الفجر:

�شعود  ب����ن  اأح����م����د  ال�������ش���ي���خ  ����ش���ه���د 
دائ����رة اخلدمات  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
العامة ختام بطولة القيادة العامة 
الرم�شانية  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة 
بح�شور  االأوىل  ن�شختها  يف  للبادل 
احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد 
نائب قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
العامة  االإدارات  م���دراء  م��ن  وع���دد 
م���ن اجلمهور  ول��ف��ي��ف  وال�����ش��ب��اط 
ال�����ذي ك����ان م��ت��واج��د ب�����ش��ك��ل كبر 
اأي����ام يف  ومم��ي��ز ع��ل��ى م����دار خم�شة 
امل�شت�شيف  ج����راون����د  ب�����ادل  ن�����ادي 
للبطولة التي �شارك بها 32 فريق 
اأ�شحاب خربة  امل��دين   من املجتمع 
انت�شرت بقوة والتي  التي  اللعبة  يف 
من  بها  للم�شاركة  العديد  حر�س 
اأج����ل اك��ت�����ش��اب اخل����ربة وال��ت��ط��ور ، 
اأ�شبحت  ال��ب��ادل  لعبة  واأن  ال�شيما 
للجميع  املحببة  ال��ري��ا���ش��ي��ات  م��ن 
و�شول  خ���الل���ه���ا  م����ن  اأ����ش���ت���ط���اع   ،
وعبدالعزيز  ال�شحي  حممد  فريق 

البلو�شي وفريق اأمين النعيم واأحمد 
القر�شي اإىل املباراة اخلتامية التي 
واإث�����ارة من  ق��وي��ة  مناف�شة  ���ش��ه��دت 
الالعبني وتقدميهم م�شتوى عايل 
اإىل  باالإ�شافة  البدنية  اللياقة  من 

والقت  جذبت  التي  الفنية  املهارات 
ا���ش��ت��ح�����ش��ان احل�����ش��ور ل��ي��ت��م��ك��ن يف 
النهاية ح�شم فريق حممد ال�شحي 
النتيجة  ال��ب��ل��و���ش��ي  وع��ب��دال��ع��زي��ز 
البطولة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه��م 

اأمين  ف��ري��ق  ل��ي��اأت��ي  االأول  وامل���رك���ز 
يف  و�شيفاً  القر�شي  واأحمد  النعيم 
�شعود  فريق  وح�شل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
بن هداي و�شعود �شاحوه على املركز 
ال�شرهان  حم��م��د  وف���ري���ق  ال��ث��ال��ث 

الرابع  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ع�����زام  واإي����ل����ي 
املركز  ال��ع��زي��ز يف  واأن��ت��ون��ي��و وع��ب��د 

اخلام�س .
ث���م ق����ام ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن �شعود 
عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ي��راف��ق��ه  القا�شمي 

�شرطة راأ�س اخليمة باعتالء من�شة 
الفائزة  ال���ف���رق  ل��ت��ك��رمي  ال��ت��ت��وي��ج 
ال�شركات  ت��ك��رمي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تقدمي  تخللها   ، للبطولة  الراعية 
القيادة  من  مقدمة  تذكارية  هدية 
اإىل  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
راعي احلفل واأخذ ال�شور التذكارية 

مع الفرق الفائزة واللجنة املنظمة 
للبطولة .

بن  اأحمد  ال�شيخ  اأ�شاد  جانبه  وم��ن 
الراقي  بامل�شتوى  القا�شمي  �شعود 
والتواجد  ال��الع��ب��ني  ق��دم��ه  ال���ذي 
اجلماهري الغفر والتنظيم املميز 
عن  معرباً  البطولة  �شهدته  ال��ذي 

�شكره ل�شرطة راأ�س اخليمة ملا تقدمه 
للمجتمع  ري��ا���ش��ي��ة  م���ب���ادرات  م���ن 
املبارك  رم�شان  �شهر  امل��دين خالل 
واملحبة  والتاآخي  التعارف  ي�شودها 
ل����دى اجل��م��ي��ع م��ت��م��ن��ي��اً م��زي��د من 
الريا�شية  واالإجن�����ازات  ال��ب��ط��والت 
على  للجميع  م��ب��ارك��اً  امل�شتقبل  يف 
اأ�شاد  جهته  وم��ن   . البطولة  جن��اح 
احلديدي  خمي�س  عبداهلل  العميد 
اال�شتفادة  يف  املميز  البطولة  ب��دور 
من هذا التوجه املتنامي من �شباب 
االإم������ارة جت���اه ل��ع��ب��ة ال���ب���ادل خللق 
ال�شباب  ق��ط��اع  م��ع  متميزة  ع��الق��ة 
وت�شجيعهم  االإم�����ارة  يف  ال��ري��ا���ش��ي 
عن  معرباً  اللعبة  ثقافة  ن�شر  على 
�شعادته الإعادة �شرطة راأ�س اخليمة 
الفعاليات  يف  ال��ري��ادة  موقع  لتويل 
وامل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف االإم�����ارة 
مثمناً دور اللجنة املنظمة يف اإجناح 
الذي  بال�شكل  وظهورها  البطولة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  باأ�شم  يليق 
راأ�س اخليمة ب�شفة خا�شة واالإمارة 

ب�شفة عامة .

•• الذيد-الفجر:

اأ�شدل نادي الذيد الريا�شي بعد جناح كبر ال�شتار عن 
مناف�شات بطولة كرة الطائرة  املجتمعية  و التي نظمها 
اجلن�شيات  ف��رق من خمتلف  ثماين  ال��ن��ادي مب�شاركة  
جمموعتني  اإىل  الفرق  تق�شيم  ومت  العبا   56 مبعدل 

بواقع 4 فرق لكل جمموعة. 
ح�شر البطولة كاًل من �شعادة �شامل حممد بن هويدن  
�شامل  و�شعادة  الذيد   نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  الكتبي 
و�شامل  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الرفي�شا  علي 
الذيد  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  الكتبي  اجل���اري  �شيف 

وموظفي واإداريي النادي.

باملركز  ال�شرطة  فريق  ف��وز   ع��ن   املناف�شات  واأ���ش��ف��رت 
االأول و  باملركز الثاين فريق احلوافر اأما املركز الثالث 

كان من ن�شيب فريق فواز .
�شعادة  من  ك��اًل  الفائزة  الفرق  بتتويج  ق��ام  اخلتام  ويف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شامل 
���ش��امل �شيف  ���ش��امل علي الرفي�شا  ال��ذي��د و���ش��ع��ادة  ن���ادي 

اجلاري املدير التنفيذي لنادي الذيد 
اأهمية هذه  الكتبي على  بن هويدن  �شامل  �شعادة  واأك��د 
البطوالت والتي من �شاأنها تنمية و �شقل مهارات اأبناء 
املجتمع الريا�شية و اإظهار مواهبهم و اإبداعاتهم واأ�شاد 
نتائج  البطولة وما حققته من  امل�شاركة يف  بامل�شتويات 

كبرة خالل فعاليات �شهر رم�شان الكرمي .

•• ال�سارقة - وام:

اأكد �شعادة حمد �شامل بن حمودة الكتبي رئي�س جمل�س اإدارة نادي البطائح اأن 
فريق الكرة بالنادي ي�شتعد ملرحلة جديدة يف تاريخه، وذلك بعد تاأهله ر�شميا 
اإىل دوري املحرتفني االإماراتي للمرة االأوىل، مو�شحا اأن املرحلة املقبلة تتطلب 

املزيد من العمل حتى يوا�شل الفريق جناحاته.
ن�شتعد  اليوم  " بداية من  "وام"..  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  وق��ال يف 
فرق  �شفوف  بني  االأول  الفريق  تواجد  بعد  ال��ن��ادي،  تاريخ  يف  جديدة  ملرحلة 
املحرتفني، وهي مهمة �شعبة يجب التخطيط لها جيدا، حتى ي�شتطيع الفريق 

تقدمي ال�شورة امل�شرفة الأندية اإمارة ال�شارقة". 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  البطائح  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ووج��ه 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  واإىل   ،
حاكم ال�شارقة، واىل �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب 
حاكم ال�شارقة ، على دعم �شموهم للنادي وللريا�شة يف اإمارة ال�شارقة، مهديا 
النادي.  ت��اري��خ  يف  االأوىل  للمرة  حتقق  ال���ذي  الكبر  االجن���از  ه��ذا  ل�شموهم 
من  املقبلة  القليلة  الفرتة  خالل  �شتجتمع  بالنادي  الفنية  اللجنة  اأن  واأو�شح 
واالإداري  الفني  اجلهازين  ب�شاأن  الفريق  وخطة  العمل  اأول��وي��ات  حتديد  اأج��ل 
ا�شتعدادا للمرحلة املقبلة، وكذلك تاأ�شي�س �شركة كرة القدم بالنادي، م�شيدا مبا 

حققه املدرب طارق احل�شري وجهازه الفني بعدما و�شعوا الفريق يف مكانته 
امل�شتحقة بالتاأهل اإىل دوري املحرتفني.

ا�شتكمال  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن  اأك��د  البطائح  ن��ادي  مبلعب  يتعلق  وفيما 
بع�س االأمور اخلا�شة مبدرجات امللعب حيث �شيتم تو�شيعها لت�شتوعب ما بني 
اأر�شية امللعب حتى ت�شتويف متطلبات  وكذلك جتديد  م�شجع،  اآالف   10  -  5
رابطة املحرتفني االإماراتية، الفتا اإىل اأن البنية التحتية يف النادي لديها اأف�شل 
الفريق  مباريات  اإقامة  اإن  حموده  بن  �شامل  حمد  وق��ال  ال��الزم��ة.  االمكانيات 
خالل الدور االأول من املو�شم املقبل على اأحد مالعب اإمارة ال�شارقة تبقى واردة 
حتى تكتمل عملية جتديد ملعب نادي البطائح مبا يتما�شى مع قوانني ولوائح 
االحرتاف، الفتا اإىل اأن هذا االأمر لن يكون عائقا اأمام الفريق يف ظل االمكانيات 
الكبرة املوجودة يف كافة اأندية اإمارة ال�شارقة. واأ�شاف اأن دعم جمل�س ال�شارقة 
كان حافزا وم�شاعدا مهما يف  �شعادة عي�شى هالل احلزامي  برئا�شة  الريا�شي 
بتاأهله لدوري املحرتفني للمرة االأوىل يف تاريخه.  النادي لالإجنازات  حتقيق 
وعن وجود اأربعة اأندية من ال�شارقة يف دوري املحرتفني وهي ال�شارقة واحتاد 
جمل�س  رئي�س  اأك��د  البطائح..  اجلديد  الوافد  اإىل  باال�شافة  وخورفكان  كلباء 
اأن الدعم الكبر من قبل �شاحب  اأن هذا االأمر يدل على  اإدارة نادي البطائح 
الريا�شة يف  الريا�شي و�شع  ال�شارقة وتخطيط وا�شراف املجل�س  ال�شمو حاكم 
فيما  االإيجابية  املناف�شة  من  مزيد  اإىل  ويدعو  ال�شحيحة،  مبكانتها  االإم���ارة 
بينهم ليكونوا اأ�شحاب ب�شمة حقيقية للريا�شة يف دولة االإمارات ويف ال�شارقة.

•• الريا�س-وام:

 2/2 بنت�شيجة  االإي��ج��اب��ي  التعادل  ح�شم 
لقاء ال�شارقة مع الهالل ال�شعودي �شمن 
للمجموعة  اخلام�شة  اجل��ول��ة  مناف�شات 
اأبطال  ل��دوري  املجموعات  االأوىل من دور 
اآ���ش��ي��ا ل��ك��رة ال���ق���دم، وال�����ذي اأق���ي���م م�شاء 
ا�شتاد االأم��ر في�شل بن فهد  ال�شبت على 

بالعا�شمة ال�شعودية الريا�س.
افتتح ال�شارقة الت�شجيل عن طريق عثمان 
املحرزي  وم��اج��د   5 ال��دق��ي��ق��ة  ك���ام���ارا يف 
املفرج  م��ت��ع��ب  وق��ل�����س   ،45 ال��دق��ي��ق��ة،  يف 
وعادل   ،78 الدقيقة  يف  للهالل  النتيجة 
النتيجة �شامل الدو�شري النتيجة من ركلة 
جزاء يف الدقيقة 90. وبهذه النتيجة رفع 
النقطة اخلام�شة يف  اإىل  ال�شارقة ر�شيده 
املركز الثالث، فيما وا�شل الهالل �شدارته 
نقطة.   13 بر�شيد  االأوىل  للمجموعة 
التاأهل  فر�شة  ال�����ش��ارق��ة  ف��ري��ق  فقد  كما 
وكذلك  ال��ت��ع��ادل،  ه��ذا  بعد  املقبل،  ل��ل��دور 
ا�شتقالل  القطري على  الريان  فوز فريق 
يتواجد  حيث  مقابل،  دون  بهدف  دو�شنبه 
ويتاأهل  نقاط.   10 بر�شيد  ثانيا  الريان 
االأوىل من  املراكز  اأ�شحاب  الثمانية  لدور 
3 ثواين  اأف�شل  املجموعات باالإ�شافة اإىل 

املجموعات.

اأحمد بن �سعود ي�سهد ختام بطولة �سرطة راأ�س اخليمة الرم�سانية للبادل

نادي الذيد ي�سدل ال�ستار بعد جناح كبري 
مناف�سات بطولة كرة الطائرة للفرق املجتمعية

رئي�س نادي البطائح : مهمتنا يف 
دوري املحرتفني لن تكون �سهلة

ال�سارقة يتعادل اإيجابيا مع الهالل ال�سعودي يف دوري اأبطال اآ�سيا
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•• خورفكان -الفجر:

نا�شئة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
خ��ورف��ك��ان ال��رم�����ش��ان��ي��ة ل��ك��رة قدم 
اأقيمت  ال���ت���ي   ،2022 ال�������ش���االت 
ربع  "رم�شانيات  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
نا�شئة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وال�����ت�����ي  قرن"، 
قرن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة 
بهدف  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�شناعة 
وتوفر  منت�شبيها  طاقات  ا�شتثمار 
التناف�س  من  متكنهم  ح��رة  م�شاحة 

االإيجابي.
البطولة  خ����ت����ام  ح���ف���ل  وا����ش���ت���ه���ل 
االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  بالن�شيد 
اآي���ات عطرة  ت��اله  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م رت��ل��ه��ا املنت�شب  م��ن 
فريقا  وت�شلم  النقبي،  �شيف  حممد 
ال���ك���رة لبدء  خ���ورف���ك���ان وال����ربك����ان 
املباراة النهائية، من الروبوت فيك�س 
منت�شبو  متكن  روب��وت  وهو   ،S22
برجمته  م����ن  امل���ت���م���ي���زي���ن  امل����رك����ز 
بوا�شطة اللغة C، الأداء مهام معينة 

يف اأوقات حمددة
علق  التي  النهائية  امل��ب��اراة  واأقيمت 
عليها عبداهلل حميد، و�شط ت�شجيع 

حار من جمهور متميز مالأ املدرجات 
تقدمهم  ���ش��ي��ف،   200 م���ت���ج���اوزاً 
البلو�شي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
الإم���ارة  اال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  ع�شو 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة 
خورفكان  حم��ك��م��ة  م���دي���ر  اجل�����راح 
�شامل  و�شعادة  االبتدائية  االحتادية 
خورفكان  ن������ادي  رئ���ي�������س  ال���ن���ق���ب���ي 

الدكتور  و�شعادة  الثقايف  الريا�شي 
نا�شئة  مدير  اليا�شي  عبدالرحمن 
الدوائر  قيادات  وعدد من  ال�شارقة، 
واملجتمعية  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
مركز  ومنت�شبي  خورفكان،  مبدينة 
املباراة  وات�شمت  خ��ورف��ك��ان،  نا�شئة 
لالعبني،  العالية  الفردية  باملهارات 
يف  ملحوظاً  ان�شجاماً  �شكلت  والتي 

اللعب بروح الفريق، يف اأداء جماعي 
مميز.

ويف اخلتام مت تكرمي الفرق الفائزة 
واأ�شحاب االألقاب الفردية يف بطولة 
�شارك فيها  التي  ال�شاالت  كرة قدم 
العباً،   120 ب��اإج��م��ايل  ف���رق   10
م�������ش���اري بجائزة  خ���ال���د  ف����از  ح��ي��ث 
اأف�������ش���ل ح�����ار������س، وح�������ش���د حممد 

البطولة  ه����داف  ج��ائ��زت��ي  ال�����ش��اع��ر 
اأحمد  ف����از  ف��ي��م��ا  واأف�������ش���ل الع�����ب، 
اأف�شل مدرب،  النقبي بجائزة  را�شد 
وتكرمي فريقي خورفكان والربكان.

تكرمي منت�شبي  اأي�شاً  و�شهد اخلتام 
املركز من املتطوعني وامل�شاهمني يف 
ق��رن مبركز  رب��ع  اإجن���اح رم�شانيات 
جلهودهم  تقديراً  خورفكان  نا�شئة 

حمدان  ت��ك��رمي  مت  حيث  وعطائهم 
ال��ب��ل��و���ش��ي وي���و����ش���ف ح�شن  ح�����ش��ني 
العبيديل،  ال��دي��ن  و���ش��الح  امل�شتغل 
ال���ف���ائ���زي���ن يف  ت���ك���رمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
بطولة البلياردو اأحمد �شلطان �شامل 
الفائز باملركز االأول، وعبداهلل اأحمد 
عبداهلل  وحممد  "الثاين"،  النقبي 
الثالث،  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ال��ب��ل��و���ش��ي 

كما �شمل اخلتام تكرمي خالد وليد 
يف  االأول  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���ز  ال��ن��ق��ب��ي 

بطولة البالي �شتي�شن 2022.
نا�شئة خورفكان خالل  وق��دم مركز 
فعالية   11 ق���رن  رب���ع  رم�����ش��ان��ي��ات 
الثقافية  االأن�������ش���ط���ة  ب���ني  ت��ن��وع��ت 
يزيد  م��ا  ���ش��ارك فيها  وال��ري��ا���ش��ي��ة، 
عن 360 منت�شباً، باإجمايل ح�شور 

3200  �شخ�شاً يف جميع الفعاليات، 
تاأ�شي�س  على  احلر�س  من  انطالقاً 
جيل واع��ي وم��وؤث��ر، جيل ق��ادر على 
من  اكت�شبه  مبا  نف�شه  عن  التعبر 
ترقى  رفيعة  و�شلوكيات  اأ�شيلة  قيم 
ال�شارقة  اإم��ارة  اإىل ح�شن متثيل  به 
املحلية  امل����ح����اف����ل  يف  واالإم�������������ارات 

والدولية.

•• اأبوظبي -وام:

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
اخلام�س  ال���ت���اري���خ���ي  دمل����ا  ���ش��ب��اق 
للمحامل ال�شراعية فئة 60 قدما 
الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
احلاكم يف منطقة الظفرة، وينظمه 
نادي اأبوظبي للريا�شات البحرية، 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  وجلنة 
مع  بالتعاون  والرتاثية،  الثقافية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي.. عن  جمل�س 
فعاليات وم�شابقات جديدة �شمن 
�شت�شهدها  التي  احلافلة  اأجندته 
ج��زي��رة دمل���ا خ���الل ال��ف��رتة م��ن 7 
وك�شفت   .2022 م��اي��و   20 اإىل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان عن 
تنظيم �شباق دملا لقوارب التجديف 
تراث  نادي  بالتعاون مع  الرتاثية 
االإمارات من اأربعة اأ�شواط، بحيث 
كل  م����ن  وال����ث����اين  االأول  ي���ت���اأه���ل 
�شوط اإ�شافة اإىل اأف�شل ثالثني يف 
اختيارهم  ويتم  االأربعة  االأ�شواط 
ال�شوط  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  ب��ال��ق��رع��ة 

اخلام�س واخلتامي.
قاربا   40 اأف�������ش���ل  ان���ت���ق���اء  ومت 
للم�شاركة يف هذا ال�شباق من التي 
كانت قد �شاركت يف �شباق اأبوظبي 
فئة  ال��رتاث��ي��ة  التجديف  ل��ق��وارب 
40 قدماً �شمن فعاليات مهرجان 
ال�����ذي نظمته  ال���ب���ح���ري  ال������رتاث 
دائرة الثقافة وال�شياحة بكورني�س 

اأبوظبي يف مار�س املا�شي.
وتبلغ جمموع جوائز ال�شباق 2.3 
م��ل��ي��ون دره����م ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا على 
وحتى  االأول  م��ن  امل��راك��ز  اأ�شحاب 
العا�شر، ويح�شل البطل يف ال�شوط 
اخلام�س اخلتامي على 130 األف 
على  الو�شيف  يح�شل  فيما  درهم 
مائة األف درهم، والثالث على 80 
األ����ف دره����م ث���م ي��ت��م ت���وزي���ع باقي 

املبلغ بالتدريج.
وي�شارك ن��ادي ت��راث االإم����ارات يف 
االأحياء  ل�����ش��ور  م��ع��ر���س  ت��ق��دمي 
ال����ب����ح����ري����ة، وت������اري������خ اجل����زي����رة 
معر�س  اأر����ش���ي���ف  م����ن  ال��ع��ت��ي��ق��ة 
لالأطفال  وم��ر���ش��م  زاي����د،  ال�����ش��ي��خ 
ف�شاًل عن ندوة عن تاريخ جزيرة 
"دملا  بعنوان  �شعرية  واأم�شية  دمل��ا 
جانب  اإىل  النبطي"،  ال�����ش��ع��ر  يف 
م��ع��ر���س الإ�����ش����دارات ن����ادي تراث 
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الكتب  االإم�������ارات 
التي تعنى بالرتاث البحري ومن 
الإمارة  البحري  "االأطل�س  اأهمها 
العربية  ب��ن�����ش��خ��ت��ي��ه  اأبوظبي" 
يف  "البحر  وك��ت��اب  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
املتحدة"،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  "االأهازيج  وك���ت���اب 
خا�س  ق�شم  اإىل  اإ�شافة  الدولة"، 
ي�شدرها  ال����ت����ي  ت�������راث  مب���ج���ل���ة 
النادي، ومعر�س �شور حول تاريخ 
اأر���ش��ي��ف م��ع��ر���س ال�شيخ  دمل���ا م��ن 
زاي��د، وع��دد من ال��ور���س البحرية 
بالنادي،  االأن�شطة  اإدارة  تنظيمها 

اإىل جانب "جمل�س تراثي".
كما اأعلنت اللجنة العليا للمهرجان 
اأي�����ش��ا ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة �شيد 
للهواة  وال��ن�����ش��اء،  للرجال  الكنعد 
م����ن جميع  وال���������زوار  وامل���ق���ي���م���ني 
ع��ب��ي��د خلفان  وق����ال  احل��ن�����ش��ي��ات. 

التخطيط  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي، 
وامل�شاريع يف جلنة اإدارة املهرجانات 
والرتاثية..  الثقافية  وال��ربام��ج 
تاأتي  ال��ك��ن��ع��د  ���ش��ي��د  ب��ط��ول��ة  اإن 
�شباق  م��ه��رج��ان  م�شابقات  �شمن 
لها  خ�ش�شت  وق��د  التاريخي،  دمل��ا 
 510 تتجاوز  بقيمة  ج��ائ��زة   30
جائزة   15 م��ن��ه��ا  دره�������م،  اآالف 
لفئة  ج��ائ��زة  و15  ال��رج��ال  لفئة 
لل�شيادين  ت�����ش��ج��ي��ع��اً  ال�����ش��ي��دات، 
وهواة �شيد االأ�شماك وتعزيز روح 

التناف�س فيما بينهم.
واأ����ش���اف " ت��ه��دف ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
البحرية  ال�شالمة  على  احل��ف��اظ 
بح�شب  اجل�����ائ�����ر  ال�������ش���ي���د  م�����ن 
ال����دول����ة وت��ن��ظ��ي��م �شيد  ق���وان���ني 
امل�شابقات  على  واحل��ف��اظ  الكنعد 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي تعرب 
البحري،  االإم����������ارات  ت������راث  ع����ن 
امل�شاركة  ت���و����ش���ي���ع  ع���ل���ى  ف�������ش���اًل 
لع�شاق  مو�شمية  امل�شابقة  وج��ع��ل 
ال�شيد، و التعريف ب�شواحل وجزر 
فر�شة  وتهيئة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
ال�شمك  ملمار�شة �شيد  الهواة  اأمام 
هواية  ون�شر  وتن�شيط  التقليدي، 

�شيد االأ�شماك".
اللفاح  طريقة  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د 
هي  ب���ال�������ش���ن���ارة،  "الت�شخيط" 
امل�شموح  ال����وح����ي����دة  ال���ط���ري���ق���ة 

بطريقة  ال�����ش��ي��د  ي�����ش��م��ح  وال  ب��ه��ا 
هيايل،  اأن��واع��ه��ا،  بجميع  االأل���ي���اخ 
اأوامل�شد�س  اون��اي��ل��ون،  بري�شم،  اأو 
اأو  البويه  اأو  املن�شلة  اأو  البحري، 
اأي و�شائل اأخرى كما مينع ال�شيد 
�شالمة  على  حفاظاً  ال��ي��د  بخيط 

املت�شابقني.
الفعاليات  ق���ائ���م���ة  وت���ت�������ش���م���ن 
امل�����ش��اح��ب��ة مل���ه���رج���ان ����ش���ب���اق دملا 
بطوالت   9 اخل��ام�����س  ال��ت��اري��خ��ي 
ريا�شية هي : �شباق دملا التجديف 
وم�شابقة   ، ال���واق���ف  ال���ب���ورد  ع��ل��ى 
وبطولة   ، ب���ال�������ش���ن���ارة  ال�������ش���ي���د 
وبطولة   ، "ال�شغار"  ال�����ش��ب��اح��ة 
و�شباق   ، "الكبار"  ال�������ش���ب���اح���ة 
و�شباق   ، ال���ه���وائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 
اجلري  و�شباق  "الهواة"،  اجل��ري 
كرة  وب���ط���ول���ة   ، "املحرتفني" 
كرة  وب��ط��ول��ة   ، ال�شاطئية  ال��ق��دم 
وت�شمل  ال�������ش���اط���ئ���ي���ة.  ال���ط���ائ���رة 
امل�شابقات الرتاثية 5 بطوالت هي 
: بطولة الكرم للرجال وال�شيدات 
للرجال  ال���دوم���ي���ن���و  وب���ط���ول���ة   ،
الطبخ  وم�����ش��اب��ق��ة   ، وال�������ش���ي���دات 
اأج���م���ل زي ن�����ش��ائ��ي ،  ، وم�����ش��اب��ق��ة 
وم�شابقة للفنانني "ر�شم عن دملا" 
، كما ت�شم قائمة االألعاب الرتاثية 
، ولعبة  لعبة هي : الرتكيبة   14
واخلي�س   ، احلبل  و�شد   ، احل�شان 
، والكرا�شي ، ولعبة رمي الكرة يف 
 ، الوجه  مالمح  وتركيب   ، ال�شلة 
وم�شابقة   ، واالأ�شئلة   ، وال����دوالب 
ال���ر����ش���م ، وال���ق�������ش���ة ال���ق�������ش���رة ، 
وال�شلك الرنان ، والطحني ، ولعبة 
املاي. وتقدم حميد �شعيد بوالحج 
تراث  لنادي  العام  املدير  الرميثي 
االإمارات، بال�شكر والتقدير ل�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
لفعاليات  ال����ك����رمي����ة  ل���رع���اي���ت���ه 
التاريخي  دمل����ا  ���ش��ب��اق  م���ه���رج���ان 

فئة  ال�شراعية  للمحامل  اخلام�س 
املهرجان  اأن  م��وؤك��داً  ق��دم��اً،   60
وريا�شياً  ت���راث���ي���اً  ح����دث����اً  مي���ث���ل 
وثقافياً يعرب عن اأ�شالة وح�شارة 
االإمارات. وثمن الرميثي، التعاون 
امل��ث��م��ر ب��ني ن���ادي ت���راث االإم����ارات 
اأبوظبي للريا�شات  وكل من نادي 
املهرجانات  اإدارة  وجلنة  البحرية، 
والرتاثية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ربام���ج 
الريا�شي،  اأب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������س 
ت�����ش��اف��ر اجلهود  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��وه��اً 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ب��ني اجل��ه��ات 
حتقيق  ����ش���ب���ي���ل  يف  ال������دول������ة،  يف 
الوجه  ب��اإب��راز  امل�شرتكة  ر�شالتها 
احلقيقي وامل�شرق لدولة االإمارات 
" الثقافة  وق����ال  ودول���ي���اً.  ع��رب��ي��اً 
وتقاليدها  وري��ا���ش��ات��ه��ا  البحرية 
املتنوعة، ظلت متثل الوجه االأبرز 
لالإمارات تاريخياً، وت�شكل قطاعاً 
كبراً من تراث املجتمع االإماراتي 
 " واأ���ش��اف  وهويته".  و�شخ�شيته 
اأهدافاً  البحرية  ال�شباقات  حتقق 
�شميم  يف  ت���ق���ع  م���ه���م���ة  وط���ن���ي���ة 
ر�شالة نادي تراث االإم��ارات، حيث 
ال��ب��ح��ري مكانته  ل��ل��رتاث  حت��ف��ظ 
باإبقائه حياً عن طريق  التاريخية 
التي حتظى  املهرجانات  مثل هذه 
مبتابعة واهتمام خمتلف االأجيال 
ال���ت���ي ت��ت��ع��رف م���ن خ��الل��ه��ا على 
املتوارثة  وم��ه��ارات��ه  البحر  ثقافة 
اأهمية  اإىل  واأ����ش���ار  جد".  ع��ن  اأب����اً 
املهرجان لكونه ي�شهم يف احلفاظ 
الرتاثي  ال��ع��م��ل  ا���ش��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
الفر�شة للمزيد  واإتاحة  والثقايف، 
م������ن احل�����������وار احل�����������ش�����اري بني 
املهرجانات  تتيح  حيث  ال�����ش��ع��وب، 
للزوار وال�شياح االقرتاب من روح 
االإم������ارات و���ش��ع��ب��ه��ا، وال��ق��ي��م التي 
ت��ت��ب��ن��اه��ا ال���دول���ة يف ق��ب��ول االآخ���ر 
ال�شالم  اإىل  وال���دع���وة  وال��ت�����ش��ام��ح 

واملحبة.

ختام مميز لبطولة نا�سئة خورفكان الرم�سانية لكرة قدم ال�سالت

مهرجان �سباق دملا التاريخي اخلام�س يك�سف عن فعاليات جديدة يف اأجندته احلافلة
االأرجنتيني  النجم  التاريخي لرب�شلونة،  الهداف  حقق 
ليونيل مي�شي، رقماً قيا�شياً جديداً، بفوزه باأول األقابه 
مع فريقه اجلديد باري�س �شان جرمان، لرفع ر�شيده 

اإىل 35 لقباً يف م�شرته.
 10 ح�شد  مي�شي  اأن  �شكواكا،  اإح�شائيات  موقع  اأك��د 
لل�شوبر  و�شبعة  بر�شلونة،  مع  االإ�شبانى  للدوري  األقاب 
لدوري  واأرب��ع��ة  اإ�شبانيا،  ملك  ل��ك��اأ���س  ومثلها  امل��ح��ل��ي، 
اأوروبا، وثالثة لكاأ�س ال�شوبر االأوروب��ي، ومثلها  اأبطال 
لكاأ�س العامل لالأندية، وكل ذلك مع النادي الكتالوين، 

�شان جرمان  مع  األقابه  اأول  ي�شيف  اأن  قبل 
بفوزه بلقب الدوري الفرن�شي الأول مرة.

وعادل �شان جرمان الرقم القيا�شي بح�شد 
العا�شرة  ل��ل��م��رة  ال��ف��رن�����ش��ي  ال������دوري  ل��ق��ب 
1-1 م��ع �شيفه  ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د  ت��اري��خ��ه،  يف 
الن�س، واأ�شبح �شان جرمان يتقا�شم الرقم 
القيا�شي مع �شانت اإيتيني، الذي نال ع�شرة 

األقاب يف الفرتة ما بني 1957 و1981.
رف����ع ���ش��ان ج���رم���ان ر���ش��ي��ده اإىل 

اأربع  قبل  نقطة،   78

على  نقطة   16 ب��ف��ارق  ال��ن��ه��اي��ة، متقدماً  م��ن  ج���والت 
اأوملبيك مر�شيليا ثاين الرتتيب، الذي يحل �شيفاً على 

اإ�شتاد ران�س.
واأكدت �شحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اأ،ن جناح 
مي�شي االأول مع الفريق الفرن�شي جاء بعد مو�شم �شعب 
وحلظات جيدة و�شيئة، لكن الالعب االأرجنتيني، �شيئاً 
الذي  مي�شي،  يقدم  ومل  بالتح�شن.  ي�شعر  ك��ان  ف�شياً، 
بر�شلونة  م��ن  ق��ادم��اً  جم��اين  ان��ت��ق��ال  �شفقة  يف  ان�شم 
واأحرز  امل��ت��وق��ع،  امل�شتوى  ك��ب��رة،  �شجة  و���ش��ط 

اأربعة اأهداف فقط يف 22 مباراة.
متريرة   13 االأرجنتني  قائد  وم��رر 
الهجومي  الثالثي  لكن  حا�شمة، 
���ش��ك��ل��ه م���ع ك��ي��ل��ي��ان مبابي،  ال����ذي 
ونيمار، تاألق فقط يف نهاية املو�شم، 

بعد اخلروج من دوري االأبطال.
وي���رت���ب���ط م��ي�����ش��ي ب��ع��الق��ة حب 
م��ع ال��ب��ط��والت، اإذ اإن��ه خ��الل 17 
احتفل  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  يف  ق�شاها  ع��ام��اً 
وهو  للدوري،  األقاب  بع�شرة 
الهيمنة  ع���ل���ى  دل���ي���ل 
امل�����ط�����ل�����ق�����ة ال�����ت�����ي 
النادي  بها  متتع 
ال��ك��ات��ال��وين يف 

القرن 21.

اأرقام مي�سي بعد تتويجه بلقب الدوري 
الفرن�سي مع �سان جريمان
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جمتمع االمارات

اأم�س  اأول من   ، اأقامت غرفة جتارة راأ�س اخليمة 
فيه  ا�شت�شافت  حيث   ، رم�شانيا  ���ش��ح��ورا  االأول 
جم��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن االإع��الم��ي��ني م��ن خمتلف 
وال�شو�شيل  واملكتوبة  وامل�شموعة  املرئية  الو�شائل 
وذلك   ، �شاحرة  رم�شانية  اأج���واء  و�شط   ، ميديا 
يف اخل��ي��م��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة مب��رك��ز احل��م��را العاملي 
حممد  �شعادة  بح�شور   ، وامل���وؤمت���رات   للمعار�س 
والنائب  ال��ت��ج��ارة  غرفة  رئي�س  النعيمي  م�شبح 
االأول ملجل�س االإدارة �شعيد ال�شياح والنائب الثاين 
وليد عبد الكرمي واأع�شاء جمل�س االإدارة وحممد 
وقيادات   ، ب��ال��وك��ال��ة  ال��غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال�شبب 
واكتمل   ، ال�شحفيني  جمعية  وممثلي  ال�شحف 
وهج �شحور غرفة التجارة  مع فرقة مو�شيقية ، 
اأْثرت حفل ال�شحور مبا قدمته من عزف مو�شيقي 
على وقع العود ، ما اأ�شفى رونقاً خا�شاً على املكان. 

وحر�شت غرفة التجارة على دعوة خمتلف و�شائل 
ِب����َدور االإع����الم واالإعالميني  اع��رتاف��اً   ، االإع����الم 
ر�شائل  وتو�شيل  املجتمع،  ووع���ي  ِف��ك��ر  اإث����راء  يف 
جمتمعية اإيجابية، اإىل جانب ما يقومون به من 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  واأه��داف  خلطط  كبر  دعم 

واخلا�شة التي توافق روؤى الدولة.
وجاء هذا اللقاء تكرمياً من الغرفة لالإعالميني 
رون جهودهم يف �شبيل نقل احلقائق  ، الذين ُي�َشخِّ
و�شرد  اجل��م��ه��ور،  توعية  يف  وامل�شاهمة  ه��ي،  كما 
اإجنازات الدولة وموؤ�ش�شاتها، واإبراز دورها الفاعل 
يف االرتقاء باالإن�شان واملجتمع، اإىل جانب قيامهم 
»غرفة  وم�����ش��اري��ع  وم���ب���ادرات  ف��ع��ال��ي��ات  بتغطية 
يف  لي�شاهموا  العام،  طيلة  ت�شتمر  التي  التجارة« 
نقل  خ���الل  م��ن  امل��ع��ه��ودة  مب�شداقيتهم  دع��م��ه��ا 

تفا�شيلها للجمهور باأف�شل �شورة.

الإبداع الإماراتي يتاألق يف �سحور غرفة راأ�س اخليمة لالإعالميني

الف�شيل،  ���ش��ه��ر رم�������ش���ان  ل���ي���ايل  اإح����ي����اء  م���ع  ت���زام���ن���اً 
اأبناء  العالقات بني  الريادي يف توطيد  وتعزيزا لدوره 
اجلالية، نظم النادي امل�شري يف اأبوظبي حفل االإفطار 
الرم�شاين اجلماعي للجالية يف االإمارات اأول من اأم�س 
االأول، بح�شور معايل �شريف البديوي، �شفر جمهورية 
م�شر العربية يف دولة االإمارات العربية، وذلك  يف فندق 

�شراتون الكورني�س باأبوظبي. 
رئي�س  ن��ائ��ب  م�شطفى،  ح��اف��ظ  ال�شيد،حممد  ورح���ب 
جمل�س اإدارة النادى امل�شري باأبو ظبي، يف كلمة األقاها 
بهذه املنا�شبة، �شكر فيها احل�شور واأثنى على دور اأبناء 
اجلالية يف جت�شيد روح االأخاء وحتمل امل�شوؤولية يف رفع 
ا�شم الدولة بني اأفراد املجتمع االإماراتي والتميز يف �شتى 
املجاالت، م�شراً اإىل اأهمية مثل هذه اللقاءات الدورية 
التى تعرب عن تبادل االأراء وعر�س اأهم الق�شايا لرفعها 

احللول  وتقدي  ال�شعاب  وتذليل  ال��ق��رار  متخذي  اإىل 
ال�شفارة  اأع�شاء  م��ن   كل  احلفل  وح�شر  لها.   املثالية 
القن�شلي  والق�شم  امل�شت�شارين  ال�����ش��ادة  م��ن  امل�شرية 
املجيد  عبد  امل�شت�شار  الثقايف،  وامللحق  العمايل  واملكتب 
حممود،النائب العام االأ�شبق، والدكتور عبا�س ال�شادات 
ع�شو جمل�س النواب، وامل�ش�شارين هانى حممد واأحمد 
ال�شاذيل من �شندوق النقد العربي، وال�شيد اأحمد مللوم، 
مدير بنك م�شر، وال�شيد فرا�س كيالنى، باالإ�شاقة اإىل 

اأع�شاء جمل�س اإدارة النادي امل�شري يف اأبوظبي.
 واأعرب احل�شور عن �شعادتهم باجلمهورية اجلديدة يف 
ظل التطورات التى ت�شهدها م�شر يف االأون��ة االأخرة، 
ال�شعب  جتمع  الرم�شانية  االأج����واء  اأن  اإىل  م�شرين 
املجتمعي  ال�شلم  ون�شر  االإمي��ان��ي��ة  ال���روح  مظلة  حت��ت 

والطماأنينة يف النفو�س.

 نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية 
الفعاليات  م��ن  ح��زم��ة  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
مب�شاركة حوايل 60  جهة حكومية 
مبنا�شبة  وذل����ك  وخ���ري���ة،  واأه��ل��ي��ة 
والذي  االإن�����ش��اين،  للعمل  زاي���د  ي��وم 
له  املغفور  رحيل  تاريخ  مع  يتزامن 
اآل  باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان، طيب اهلل ثراه، وحملت هذه 
ومتثلت  العطاء،  زاي��د  ا�شم  امل��ب��ادرة 
امل���ب���ادرة ب��ع��دة ف��ع��ال��ي��ات ت��وؤك��د على 
وم�شاعدة  االإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  ح���ب 
ال�شخ�شية  بهذه  واأ���ش��وة  املحتاجني 
التي تعد منوذجا متفردا يف العامل، 
يف العطاء واالإن�شانية واملحبة وعمل 

اخلر.

م�ساركة و��سعة 
وبهذه املنا�شبة قالت ح�شة احلمادي 
اأن  املجتمعي،  التالحم  اإدارة  مدير 
داأبت  االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة 
منذ �شنوات على تنظيم هذه املبادرة 
ب��اأن تكون املبادرة  وه��ذا العام ارت��اأت 
تالم�س جانبا تطوعيا م�شرتكا بني 
االإم����ارة  الإف�شاح  جميع اجل��ه��ات يف 
املجال للم�شاركة معها يف بث الفرحة 

الدخل  املنخف�شة  الفئات  قلوب  يف 
تتوانى  مل  وب���دوره���ا  وامل��ح��ت��اج��ني، 
رغبتها  ع��ن  بالتعبر  منها  الكثر 
بامل�شاركة خا�شة واأنها تقرتن با�شم 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ط��ي��ب اهلل 
60 جهة  باإقبال  �شعداء  وكنا  ث��راه، 
والذي  وال��دع��م  بامل�شاركة  متنوعة 

طال الكثر من الفئات املجتمعية.

ز�يد �لعطاء
مبادرة  تنق�شم  احل��م��ادي،  واأ���ش��اف��ت 
العمل  وه����دف����ه����ا  ال����ع����ط����اء  زاي��������د 
واملنا�شبة  ي��ت��الءم  ال���ذي  االإن�����ش��اين 
وهي  ف��ئ��ات  ع��دة  اإىل  نحييها،  ال��ت��ي 
توزيع وجبات الفطور وال�شحور على 

العمال، تعطر امل�شاجد وتبخرها، 
ت���وزي���ع ال���ت���م���ور، وت��ن��ظ��ي��م زي�����ارات 
م��ت��ن��وع��ة ل��ك��ب��ار امل���واط���ن���ني ول����دار 
ل��دائ��رة اخلدمات  ال��ت��اب��ع  االأط���ف���ال 
احلقائب  وت����وزي����ع  االج���ت���م���اع���ي���ة، 
وزي���ارة  املتعففة،  ل��الأ���ش��ر  امل��در���ش��ي��ة 
املر�شى بامل�شت�شفيات.  وانطالقا من 
بلدية  ق��ام��ت  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
وب��ل��دي��ة منطقة  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
احلمرية  م���دي���ن���ة  وب���ل���دي���ة  امل�������دام 
ب��ت��وف��ر ���ش��ت��الت ال���زراع���ة م���ن نوع 
على  توزيعها  ليتم  النخيل  ف�شائل 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ت��زام��ن��ا م��ع مبادرة  
للعمل  زايد  يوم  العطاء �شمن  زايد 

االإن�شاين.

�سركة روتانا لإدارة الفنادق تعنّي مديًرا 
جديًدا لق�سم املاأكولت وامل�سروبات

اأعلنت روتانا، ال�شركة الرائدة يف اإدارة الفنادق يف املنطقة والتي تدير 112 
تعيني  عن  وتركيا،  ال�شرقية  واأوروب��ا  واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  يف  فندًقا 
�شيلفا يف من�شب مدير  ميغيل 
وامل�شروبات  امل����اأك����والت  ق�����ش��م 
ا�شتمرار  وم�����ع  ال�������ش���رك���ة.  يف 
ت��ع��زي��ز خططها  يف  امل��ج��م��وع��ة 
الطموحة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
املطاعم  ت��ك��ت�����ش��ب   ل��ل��ت��و���ش��ع، 
ك���ربى وت��ق��ع يف خانة  اأه��م��ي��ة 
عملياتها الرئي�شية امل�شتقبلية.
وم���ن خ���الل دوره اجل��دي��د يف 
ال�شركة، �شيكون �شيلفا م�شوؤواًل 
ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات وخدمات  ع��ن 
يف  بال�شركة  اخلا�شة  املطاعم 
امل��ن��ط��ق��ة وذل����ك ل��ل��وف��اء بوعد 
معنى"،  للوقت  "معنا  روت��ان��ا 
وت��ق��دمي جت����ارب ت��ن��اول طعام 
املاأكوالت  قطاع  يف  وخربته  معرفته  وبف�شل  لل�شيوف.  ومتنوعة  رائعة 
وامل�شروبات وحتديًدا يف اإدارة املطاعم امل�شتقلة، �شي�شارك �شيلفا مع الفريق 
يف ابتكار وتطوير مفاهيم جديدة للمطاعم مبا ي�شمن احلفاظ على مكانة 

روتانا كاإحدى جمموعات الفنادق الرائدة يف املنطقة. 

العقارية  ه����ارب����ور  ���ش��رك��ة  ق���دم���ت 
م�شاهمة قدرها مليون درهم دعماً 
ملبادرة �شكوك الوقف، التي اأطلقها 
العاملي  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 
التابع  والهبة  ال��وق��ف  ال�شت�شارات 
ر  الق�شّ و���ش��وؤون  االأوق����اف  ملوؤ�ش�شة 
بدبي بالتعاون مع �شركة ال�شكوك 
جمال  يف  نوعية  كمبادرة  الوطنية 
ال����وق����ف امل���ب���ت���ك���ر.  وه�����ي م����ب����ادرة 
تعاونّية اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
الوطنية  ال�����ش��ك��وك  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ني 
الق�شر،  و�شوؤون  االأوقاف  وموؤ�ش�شة 
كجزء من التزامهم امل�شتمر بتعزيز 
االأن�شطة اخلرية يف املجتمع خا�شة 

خالل �شهر رم�شان املبارك. 
���ش��ك��وك ال��وق��ف ه��و ب��رن��ام��ج وقف 
مينح الفر�شة للمودعني للم�شاعدة 
امل��ح��ت��اج��ني. فهي  ح��ي��اة  يف حت�شني 
منفعة  ذات  العطاء  على  تبقي  هبة 

م�شرتكة للم�شاهم واملُتلقي. 
ب��امل�����ش��اه��م��ة يف ����ش���ك���وك ال���وق���ف، 
على  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ك��وك  تت�شرف 
ل�شكوك  وم����دي����ر  ُم�������ش���ارب  اأن����ه����ا 

املالية  امل��ب��ال��غ  وت�����ش��ت��ث��م��ر  ال���وق���ف، 
اأحكام  م��ع  متوافقة  ا�شتثمارات  يف 
ال�����ش��ري��ع��ة االإ���ش��الم��ي��ة. ك��م��ا توزع 
الناجتة  االأرب��اح  الوطنية  ال�شكوك 
اىل موؤ�ش�شة االأوقاف، وهي بدورها 
الوقف  ن���اظ���ر  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  ت��ت�����ش��رف 
االأرب����اح يف  ال��واق��ف وت�شتخدم  ع��ن 
يختاره  ال�����ذي  ال���وق���ف���ي  امل�������ش���رف 
���ش��م��وه يف �شل�شلة  ال���واق���ف.  وق���ال 

تغريدات على تويرت:  

اأطلقت دبي اأم�س عرب مركز حممد 
بن را�شد ال�شت�شارات الوقف �شكوك 
خريا  اإن�شانيا  منتجا   … الوقف 
عوائده  م��ن  ال�����ش��رف  ي��ت��م  مبتكرا 
والتعليمية  ال�شحية  امل�شاريع  على 
واالإن�������ش���ان���ي���ة م���ع ح��ف��ظ االأ����ش���ول 
.. ال��ب��داي��ة مب��ائ��ة م��ل��ي��ون دره���م .. 
واالأفراد  ال�شركات  مل�شاهمة  ومتاح 
ال�شهر  ه���ذا  ل��ل��خ��ر يف  ي�����ش��ع��ى  مل���ن 

الف�شيل.. 

حتتفل �شركة اآي�شر العاملية مبرور 30 عاماً من النجاح 
 .2022 اأبريل  واأفريقيا يف  االأو�شط  ال�شرق  يف منطقة 
علي  جبل  احل���رة  املنطقة  يف  مكاتبها  اآي�����ش��ر  وافتتحت 
 1992 عام  املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  بدولة  جافزا 
اأول حتول رئي�شي لل�شركة حتت عنوان عالمة  اإط��ار  يف 
جتارية عاملية، بلم�شة حملية ، حيث كان مكتب ال�شركة 
ي�شم 7 موظفني فقط. واليوم، متتلك اآي�شر 3 مكاتب 
ي��ع��م��ل ب��ه��ا 31 م��وظ��ف��اً ت��خ��دم اأك����رث م��ن 20 دول����ة يف 
�شركة  وباعتبارها  واأفريقيا.   االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
خط  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شتدامة  املنتجات  تطوير  يف  رائ���دة 

وغرها  للبيئة  ال�شديقة  باحلوا�شيب  اخلا�س  اإنتاجها 
م��ن م���ب���ادرات اال���ش��ت��دام��ة ال���رائ���دة يف ال�����ش��ن��اع��ة حتت 
اأي�شاً مبرور  اآي�شر  Earthion، حتتفل  مظلة من�شة 
تعزيز  خ��الل  املنطقة من  يف  وجودها  على  عقود  ثالثة 
�شهر  اآي�شر خالل  وتعمل  ككل.  للمجتمع  البيئي  الوعي 
م��ن خالل  للمجتمع  اجل��م��ي��ل  رد  ع��ل��ى  احل����ايل  اأب���ري���ل 
ورعاية  ودع��م  ال�شحراء،  تنظيف  ت�شمل  م��ب��ادرات  ع��دة 
ماأوى للحيوانات، وتوزيع علب اإفطار رم�شان، والتربع 
واإه����داء  للمحتاجني،  االأ���ش��ي��اء  م��ن  وغ��ره��ا  ب��امل��الب�����س 
االأ�شجار، واإعادة تدوير النفايات االإلكرتونية للم�شاعدة 

النادي امل�سري يقيم حفل اإفطار  للجالية امل�سرية يف اأبوظبي بح�سور ال�سفري

يف  ت�سارك  واأهلية  وخريية  حكومية  جهة   60
زايد العطاء املنظمة من ِقبل اجتماعية ال�سارقة

 هاربور العقارية تقدم مليون درهم ملوؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر

اآي�سر حتتفل مبرور 30 عامًا من النجاح يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا

على  اجلديدة  ال�شوق  املرفاأ،  �شوق  ي�شت�شيف 
الواجهة البحرية يف جزر ديرة، معر�شاً  فنياً 
احتفاًء بالفن االإ�شالمي خالل �شهر رم�شان 
جالري  اآرت  �شحراء  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ارك 
املعر�س  هذا  وي�شتمر  كاربيت.  اآي�س  وحّياكم 
اأبريل   27 ل��غ��اي��ة   االإ����ش���دار  امل��ح��دود  الفني 
اجلاري، حيث يفتح اأبوابه يومياً من ال�شاعة 
�شوق  يف  لياًل   11 ال�شاعة  ولغاية  م�شاًء   8

رم�شان الليلي.   
ي�شارك يف ه��ذا احل��دث ال��ذي يعر�س حوايل 
كما  فناناً.   35 من  واأك��رث  فنية  لوحة   70
يزخر هذا املعر�س بتجربة فنية غامرة حيث 

يتم عقد جمموعة من جل�شات الر�شم احلّي 
ا�شتثنائية  ي��ق��دم جم��م��وع��ة  ح��ني  ي��وم��ي��اً، يف 
االأ�شلية  وال��ر���ش��وم��ات  الفنية  االأع��م��ال  م��ن 
من  ع��امل��ي��اً  لهم  م�شهود  لفنانني  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
والهند  وك��ن��دا  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 
وفل�شطني  والعراق  واإيران  وباك�شتان  وم�شر 

و�شوريا.   
املعر�س  ه���ذا  ي���وّف���ر  ذل����ك،  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
اأعمال  و�شراء  لطلب  الفر�شة  الفن،  لع�ّشاق 
الطلب  ح�شب  القما�س  على  مر�شومة  فنية 
يتمتعون  وعامليني  حمليني  فنانني  ي��د   على 

ب�شهرة عاملية وا�شعة.

 �سوق املرفاأ ي�ست�سيف معر�سًا فنيًا رم�سانيًا يف ال�سوق الليلي 

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة 
توزع 1800 وجبة اإفطار

تزامناً مع يوم زايد للعمل االإن�شاين، الذي ي�شادف التا�شع ع�شر من �شهر 
رم�شان من كل عام، املوافق لذكرى رحيل املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث��راه، وزعت  املتحدة، طيب اهلل  العربية  االإم��ارات  اآل نهيان موؤ�ش�س دول��ة 
يف  العمال  على  اإفطار  وجبة   1800 بال�شارقة،  العقاري  الت�شجيل  دائ��رة 
مبادرة  �شمن  وذلك  لالإمارة،  التابعة  ال�شرقية  واملنطقة  ال�شارقة  مدينة 
�شعاة اخلر لتوزيع وجبات االإفطار على ال�شائمني، والتي تنفذها منذ عدة 
�شنوات يف اإطار برامج امل�شوؤولية املجتمعية واملبادرات للدائرة، �شعياً منها 
لرت�شيخ مبادئ التعاون والعطاء. واأكد �شعادة عبدالعزيز اأحمد ال�شام�شي، 
املبادرة يف  اأهمية هذه  بال�شارقة، على  العقاري  الت�شجيل  دائرة  مدير عام 
تعزيز روح اخلر  وم�شاعدة االآخرين التي غر�شها الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
واملحبة  العطاء  ث��راه، وتر�شيخ قيم  نهيان، طّيب اهلل  اآل  �شلطان  زاي��د بن 

والت�شامن االإن�شاين يف جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة.

نفذ مركز اأبوظبي الإدارة النفايات -تدوير حمالت توعوية 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، خ��الل �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك وذل���ك يف 
درجة وعي اجلمهور  برفع  امل�شتمر  والتزامه  اإط��ار حر�شه 
الغذائية  النفايات  وتقليل  النفايات،  هدر  من  احلد  ب�شبل 
وطرق التعامل ال�شليم معها، وفرزها من امل�شدر، و�شرورة 
امل�����ش��اه��م��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ال��ب��ي��ئ��ة خ���الل ال�شهر 
مدينة  يف  املركز  نفذها  التي  احلمالت  و�شملت  الف�شيل. 
موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  توعوية  حم��ا���ش��رات  عقد  اأب��وظ��ب��ي 
من  واحل���د  اال���ش��ت��ه��الك  تر�شيد  ح���ول  االأ���ش��ري��ة،  التنمية 

هدر الطعام، وذلك بهدف توعية اجلمهور باأهمية ال�شراء 
الغذائية،  للمواد  ال�شليم  التخزين  وط���رق  احل��اج��ة،  ق��در 
الزائد  الطعام  وت��وزي��ع  الغذائية،  النفايات  م��ن  والتقليل 
املركز حملة توعوية تثقيفية حول  على املحتاجني. و نفذ 
اإنتاجها  وتقليل  النفايات  م��ع  وال�شليم  ال�شحي  التعامل 
واإعادة تدويرها، ا�شتمرت على مدار ثالث اأيام يف اجليمي 
مول بالعني، وتخلل احلملة اأن�شطة تفاعلية متنوعة وفرها 
النفايات  مو�شوعات  على  خاللها  رك��ز  للجمهور،  امل��رك��ز 

الغذائية وهدر الطعام، واملحافظة على النظافة العامة.

تدوير تنفذ حمالت توعوية يف اإمارة اأبوظبي خالل �سهر رم�سان املبارك  



اأب ينقذ حياة ابنته بن�سف كبده
3 �شنوات وكانت متلك  ابنته، التي تبلغ من العمر  اأب حياة  اأنقذ 
اإ�شابتها بالف�شل الكبدي، ح�شب  �شاعات قليلة فقط للعي�س، بعد 

ما ذكر موقع "�شكاي نيوز" الربيطاين.
وق��ال امل�شدر اإن االأطباء اأخ��ربوا وال��دي الفتاة لوال روز راي��ن اأن 
ب�شبب معاناتها  �شاعات قليلة فقط  �شتعي�س  واأنها  حالتها حرجة 
اأ�شيبت به يف مار�س املا�شي، م�شرين  من الف�شل الكبدي، الذي 

اإىل اأن هناك فر�شة الإنقاذ حياتها.
واأو�شح االأطباء اأن لوال يف احلاجة لعملية زراعة الكبد للبقاء على 
االأم  اأو  االأب  من  يكون  اأن  يجب  التربع  اأن  مربزين  احلياة،  قيد 
اأن  "عندما يخربك الطبيب  فقط. وق��ال وال��د ل��وال، اآالن راي��ن: 
ابنتك يف احلاجة اإىل عملية زرع واإال فاإنها �شتموت، فهذا االأمر ال 

يرغب االأب يف �شماعه. كان �شيئا غر متوقع على االإطالق".
وو�شع االأطباء لوال روز يف غيبوبة م�شتحثة )موؤقتة( ملنح ج�شدها 
االأب  ق��رر  ث��م  اأع�شائها،  لعدة  حمتمل  ف�شل  م��ن  النجاة  فر�شة 
التربع بن�شف كبده. والعملية ا�شتغرقت 7 �شاعات، وكانت النتائج 

لوال. والد  ح�شب  "مب�شرة"، 
عن  ن��اجت  البنتهما  الكبدي  الف�شل  اأن  الفتاة  وال���دي  اإخ��ب��ار  ومت 
ال�شائع يف  الفرو�س  يت�شبب  ما  وع��ادة  الغدي.  الفرو�س  ع��دوى 
ظهور اأعرا�س �شبيهة باأعرا�س االإنفلونزا، وال ُتعرف بعد عالقته 
باالرتفاع املفاجئ يف حاالت "التهاب كبد" الغام�شة لدى االأطفال 

يف اململكة املتحدة، منذ بداية العام اجلاري.

ليايل رم�سان تنع�س احلياة يف تون�س
بعد عامني من االنقطاع ب�شبب وباء كورونا، دبت احلياة من جديد 
يف ليايل رم�شان بتون�س، من ال�شهرات الرم�شانية اإىل مهرجانات 
التي  االقت�شادية  امل�شاعب  رغم  الدينية،  امل�شابقات  اإىل  االأغ��اين 

تواجه البالد.
ويعد مهرجان "املدينة" يف تون�س، الذي يحت�شن عرو�شه م�شرح 
العا�شمة، اأعرق تظاهرة فنية متّيز الن�شف الثاين من ليايل �شهر 
تون�شية  مو�شيقى  عن  بحثا  اجلماهر،  ف��رتت��اده  لعقود  رم�شان 
اأو عرو�س طربية و�شهرات للمو�شيقى الرتاثية وعرو�س  اأ�شيلة 

للم�شرح، و"الفداوي "اأي عرو�س احلكواتي وغرها.
يف �شارع احلبيب بورقيبة و�شط العا�شمة التون�شية، واأمام امل�شرح 
البلدي التقينا ال�شابة اأماين، التي حدثتنا باأنها قدمت اإىل امل�شرح 

رفقة اأ�شدقائها ملتابعة عر�س مو�شيقى املالوف التون�شية.
تذاكر  حجز  على  "حر�شت  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  وقالت 
رائ��ع��ا، كما  ك��ان  ال��ذي  العر�س  اأف���ّوت  اأ�شابيع حتى ال  احلفل منذ 
�شنوي جميل  املالوف تقليد  املا�شية، فعر�س  ال�شنوات  عرفناه يف 
اأحر�س اأال اأفّوته، واأح�ش�شت اأن العازفني والفنانني قدموا اأف�شل 
ما عندهم خالل العر�س فاجلميع م�شتاق لهذه االأجواء الفنانون 

كما اجلمهور".
وتتوزع العرو�س الفنية والفرجوية الرم�شانية بني امل�شرح وقاعة 
على  العتيقة  باملدينة  الثقافية  وال��ف�����ش��اءات  بالعا�شمة  االأوب���را 
االأحجار"،  بئر  و"ف�شاء  احلداد"،  الطاهر  الثقايف  "النادي  غرار 
و"دار االأ�شرم"، و"دار ابن عا�شور"، وجميعها تزينت باأف�شل زينة 

تقليدية ما اأ�شفى رونقا خا�شا على اأجواء العرو�س الرم�شانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عرو�س ت�سع املاريغوانا يف طعام ال�سيوف
علم  دون  زفافها،  حفلة  خ��الل  قدمته  ال��ذي  الطعام  يف  املاريغوانا  لو�شعها  االأمركية  فلوريدا  يف  ام��راأة  اأوقفت 

ال�شيوف بذلك، وفق ما اأفادت ال�شحافة املحلية يف الوالية الواقعة جنوب �شرقي الواليات املتحدة.
وت�شببت االأطباق التي و�شعت فيها احل�شي�شة بتواطوؤ من متعهدة احلفلة بعوار�س مر�شية لعدد من ال�شيوف، 
منها ت�شارع نب�شات القلب، فيما انتاب جنون العظمة البع�س االآخر، مما ا�شتدعى تدخل م�شعفني، ودفع ال�شلطات 

يف مقاطعة �شيمينول بو�شط فلوريدا اإىل توقيف العرو�س وال�شخ�س امل�شوؤول عن الطعام.
19 فرباير  �شفوبودا يف  �شيا  ودانيا  �شفوبودا  اأن��درو  زفاف  الذي كان حا�شراً  بو�شتما،  اأن دوغال�س  التفا�شيل  ويف 
"جمنونة"  اأفكاراً  وباأن  تت�شارع،  قلبه  نب�شات  باأن  واملعجنات واخلبز  ال�شلطة  من  بع�شاً  تناوله  بعد  �شعر  املا�شي، 

تتكون يف نف�شه، بح�شب وثائق ق�شائية.
اأما زوجة بو�شتما التي �شعرت بعوار�س اأكرث خطورة، فا�شطرت للتوجه اإىل ق�شم الطوارئ يف امل�شت�شفى، اإذ اكت�شف 
الفريق الطبي الذي توىل فح�شها يف دمها اآثاراً ملادة "تي اإت�س �شي" الكيماوية )رباعي الهيدرو كانابينول(التي 

حُتدث التاأثر النف�شي للقنب.
و�شعرت �شديقة العرو�س مراندا كادي، التي تناولت اخلبز بزيت الزيتون، باأن "قلبها �شيتوقف"، بح�شب امل�شدر 
نف�شه. وما كان من كادي اإال اأن �شاألت متعهدة الطعام جوي�شلني براينت عما اإذا كانت اأ�شافت احل�شي�شة اإىل الطعام، 

فاأكدت املتعهدة اأنها فعلت.
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فيديو يف�سح مزاعم اآمرب هريد.. وين�سف جوين ديب
حماكمتها  خالل  هرد،  اآمرب  االأمركية  املمثلة  للمكياج،  �شركة  ف�شحت 
متداوال  اأ�شبح  بفيديو  دي��ب،  ج��وين  ال�شابق  زوجها  اأم��ام  للجدل  املثرة 

ب�شكل كبر على تطبيق "تيك توك".
ال�شرب  اآثار  املكياج، الإخفاء  ا�شتخدمت نوعا معينا من  اإنها  وقالت هرد 
اإنها  وتقول  املكياج  �شركة  لتخرج  دي��ب،  ج��وين  يد  على  له  تعر�شت  ال��ذي 

اأنتجت هذا املنتج بعد واقعة ال�شرب املزعومة.
وتدور يف الواليات املتحدة خالل �شهر اأبريل، حماكمة اآمرب هرد، بتهمة 
اأ�شرارا �شادمة حول  الت�شهر بجوين ديب، والتي تك�شف يوما بعد يوما، 

العالقة املثرة للجدل.
وبداأت اأزمة جوين ديب عندما خ�شر معركته القانونية مع زوجته ال�شابقة 
اأمرب هرد )ارتبط بها من عام 2015 اإىل 2017(، وقد اتهمته باالإ�شاءة 
"ال�شن"  �شحيفة  يف  مقاال   2020 عام  هرد  ن�شرت  حيث  و�شربها  اإليها 

الربيطانية قالت فيه اإنه كان ي�شيء معاملتها.
اأث��ار �شجة وا�شعة، متهما  ال��ذي  دي��ب مقا�شاة ه��رد ب�شبب مقالها  وق��رر 

اإياها بالت�شهر، وهي الق�شية التي تدور يف حماكم كاليفورنيا االآن.

يخت �سديق للبيئة ميكنه الطريان 
�شمم مهند�شون، منوذجاً متخياًل ليخت فاخر ميكنه التنقل يف املياه وعلى 

االأر�س ويف ال�شماء عرب حتويله اإىل منطاد حراري.
البحرية  لليخوت  للبيئة  �شديقة  بدياًل  الهوائي"،  "اليخت  مفهوم  يعد 
و�شيتم  حم��رك،  على  يحتوي  لن  اأن��ه  اإذ  لت�شغيلها،  الوقود  ت�شتخدم  التي 

و�شعه يف امليناء بوا�شطة قاطرات خا�شة.
وحدتني،  من  الفاخر  الهوائي  لليخت  املبتكر  اجلديد  الت�شميم  ويتكون 
املنطاد  ت�شميم  مت  وقد  لال�شتخدام.  وفًقا  توحيدهما  اأو  ف�شلهما  ميكن 
املرافق لليخت للقيام باجلزء االأكرب من اأي رحلة لليخت، وهو قادر على 
90 كم  اإىل  3000 مرت، و�شرعات ت�شل  اإىل  ارتفاعات ت�شل  اإىل  الو�شول 

يف ال�شاعة.
750 مرًتا مربًعا من م�شاحة  75 مرتاً،  �شيوفر اليخت الذي يبلغ طوله 
يف  مبا  غ��رف،  �شت  على  حتتوي  طوابق  ثالثة  من  م�شكًنا  وي�شم  املعي�شة 
ا جميع و�شائل الراحة املتوقعة، مثل  ذلك جناح فاخر. ي�شمل اليخت اأي�شً
من�شات الت�شم�س واجلاكوزي وحو�س ال�شباحة واحلمام التقليدي ومراآب 
�شممت  التي  ال�شوي�شرية  ال�شركة  وتقول  املائية.  وال��دراج��ات  لل�شيارات 
مع  تعاونا  اأوزين"  ماثيو   " و  هودي"  "غواليوم  املهند�شني  اإن  اليخت، 

امل�شمم ال�شهر فرانك دارنت لتطوير هذا الت�شميم.

وفاة جنم مو�سيقى 
الروك يف بلجيكا اأرنو

72 عاماً جنم مو�شيقى  ت��ويف عن 
ال�������روك ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي اأرن�������و ج�����ّراء 
�شرطان  ع���ن  ن��اج��م��ة  م�����ش��اع��ف��ات 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���س ال����ذي ك���ان اأع���ل���ن يف 
م�شاب  اأنه   2020 �شباط/فرباير 

به.
البلجيكي  اأع���م���ال���ه  وك��ي��ل  وك��ت��ب 
"�شنفتقده  غ������روت  دي  ف��ي��ل��ي��ب 
حا�شراً  ���ش��ي��ظ��ل  ل��ك��ن��ه  ج���م���ي���ع���اً، 
اأبقته  التي  املو�شيقى  بف�شل  دائماً 

�شامداً حتى النهاية".
 21 اأرن��و هينتيانز املولود يف  وكان 
م�شرته  ب����داأ   1949 اأي���ار/م���اي���و 
الفنية مع فرقة "تي �شي ماتيك" 
يف ثمانينيات القرن الع�شرين، وما 
لبث اأن برز منفرداً بف�شل اأغنيات 
"ليه زي��و دو ما مر"  اأب��رزه��ا  من 

)"عينا اأمي"(.
يف  فيليب  بلجيكا  ملك  وا�شتقبل 
املغني  الفائت  �شباط/فرباير   21
اأرنو يف الق�شر امللكي يف بروك�شل، 
امل�شرح  "اأيقونة  ب���اأن���ه  وو����ش���ف���ه 
الوزراء  رئي�س  وكتب  البلجيكي". 
البلجيكي األك�شندر دي كرو "ارقد 

ب�شالم اأرنو. كان ذلك رائعاً!"
وك����ان اأرن�����و اأع���ل���ن ع���ن م��ر���ش��ه يف 
خ�������ش���ّم ح��م��ل��ة ال����رتوي����ج الأل���ب���وم 
 .2019 اأيلول/�شبتمرب  اأ�شدره يف 
وا�شطر اإىل قطع جولته للخ�شوع 
لعملية جراحية. ثم حالت جائحة 
كوفيد19- دون معاودته احلفالت، 
لكنه اأ�شدر مع ذلك األبوماً جديداً 

يف نهاية اأيار/مايو 2021.
خ�شبة  اإىل  اأخ�������راً  امل��غ��ن��ي  وع�����اد 
 2022 �شباط/فرباير  يف  امل�شرح 

واأعلن عن مواعيد �شت حفالت.

اأ�سرار الغ�سب 
بني هاري ووليام

ك�������ش���ف ك����ت����اب ج����دي����د �����ش����در يف 
داخل  مفاجئة،  اأ���ش��رارا  بريطانيا، 
وعالقته  ه�������اري،  االأم�������ر  ح���ي���اة 

امل�شربة جدا مع �شقيقه ووالده.
اأكدت  الق�شر"،  "وثائق  كتاب  ويف 
املخ�شرمة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة 
تينا براون، اأن االأمر هاري خا�س 
�شراعات عديدة مع �شقيقه االأمر 

وليام.
ووفقا ل�شحيفة "ديلي ميل"، جاء 
اأ�شبح غا�شبا  ه��اري  اأن  الكتاب  يف 
وليام،  االأم�����ر  �شقيقه  م���ن  ج���دا 
املوؤ�ش�شات  اأب�����رز  ي��دي��ر  ك���ان  الأن����ه 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ائ��ل��ة امل��ل��ك��ي��ة. وقال 
لدرجة  ت��ف��اق��م  "االأمر  ب�������راون: 
اأ�شبح  ع��ن��دم��ا   ،2015 يف  ك��ب��رة 
تا�شك  موؤ�ش�شة  امل�شوؤول عن  وليام 
حيوانات  على  باحلفاظ  املخت�شة 
الفيل  ب��االن��ق��را���س م��ث��ل  م���ه���ددة 

ووحيد القرن".
ووف����ق����ا الأ�����ش����دق����اء م���ق���رب���ني من 
ا�شتخدمهم  م�����ش��ادر  ه���م  ه�����اري، 
ال��ك��ت��اب، ف����اإن االأم�����ر ه����اري كان 

رجال "ع�شبيا جدا".
�شديقة  اأن  اإىل  الكتاب  اأ���ش��ار  كما 
كري�شيدا  املمثلة  ال�شابقة،  ه��اري 
انتقاداته  م��ن  "�شئمت"  ب��ون��ا���س، 

وتذمره املتكرر لعائلته.
بونا�س  ط��ل��ب��ت  ل���ل���ك���ت���اب،  ووف����ق����ا 
الربيطانية  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  م���ن 
طبيب  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور  م�شاعدتها 
ن��ف�����ش��ي ل���الأم���ر ه������اري، وه����و ما 
حت��ق��ق الح���ق���ا، ح��ي��ث ب�����داأ ه���اري 

بزيارة طبيب نف�شي.

درة تفاجئ متابعيها 
وتظهر باحلجاب

على  جديدة  ���ش��وراً  التون�شية  درة   املمثلة  ن�شرت 
ح�شابها اخلا�س مبوقع التوا�شل االجتماعي من 
العربية  االإم����ارات  يف  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  داخ��ل 

املتحدة.
وظ��ه��رت درة ب��احل��ج��اب م��رت��دي��ة ع��ب��اءة مرقطة 
وعلقت قائلًة: "اإين اأريد ال�شالم، ال�شالم الداخلي 
الذي يكون دون مدد من اأحد بل من اهلل ي�شكب 
يف القلب. حلظة ال�شالم الداخلي، حني ترى يف 
جفنيك  اإغ��م��ا���س  يف  اأن  وت�شعر  اهلل  ن��ور  العتمة 
احت�شانا جلميع متاعبك، واأن رحمة اهلل هي كل 

ما حتتاجه".
يف  �شيفة  حلت  قد  كانت  درة  اأن  بالذكر  اجلدير 
برنامج املقالب "رامز مويف �شتار" وخالل احللقة 
اأ�شيبت درة بحالة من الرعب واخلوف ودخلت يف 
راأ�شها  واأم�شكت  وا�شتغاثة  متوا�شلة  �شراخ  نوبة 

واأغلقت اأعينها خوفاً من ال�شقوط يف البحرة.

ت�سخي�س خاطئ يدخلها م�ست�سفى الأمرا�س النف�سية
عانت �شابة اأمريكية، من تقلبات مزاجية ملدة �شت �شنوات، 
ودخلت  الدماغ  با�شرابات يف  حالتها  ت�شخي�س  حيث مت 

م�شت�شفى االأمرا�س النف�شية نتيجة لذلك.
كانت كلوي كرال )23 عاماً( من كاليفورنيا فتاة طبيعية 
خالل  ول��ك��ن  �شبابها،  �شنني  واأوىل  مراهقتها  ف��رتة  يف 
الذهاب  عن  ال�شابة  امتنعت  اجلامعة،  يف  الثاين  عامها 

اإىل حما�شراتها واعكتفت يف منزلها ل�شتة اأ�شابيع.
التالية، بداأت كلوي تعاين  وعلى مدى ال�شنوات القليلة 
اإىل عدم مقدرتها  اإ�شافة  من فقدان �شديد يف الذاكرة، 
على امل�شي ب�شكل متوازن حيث كانت جتر قدمها اليمنى 
كانت  اإنها  البداية  يف  االأط��ب��اء  وق��ال  امل�شي.  عند  خلفها 
تعاين من اكتئاب حاد ثم ا�شطراب ثنائي القطب، ومت 

اإعطاوؤها بع�س العالجات التي مل جتد نفعاً.
2020، مت  �شبتمرب  بالتدهور، ويف  ا�شتمرت حالة كلوي 
ت�شجيلها يف مرفق للعالج النف�شي املكثف ملدة �شتة اأ�شهر، 

بتكلفة 180 األف دوالر من مدخرات االأ�شرة.
املقطعي يف م�شت�شفى  بالت�شوير  اإجراء فحو�شات  وعند 
باأنها  االأط��ب��اء  اكت�شف  ري،  دي��ل  مارينا  دي��ن��اي  �شدار�س 
م�شابة با�شت�شقاء يف الراأ�س الذي يحدث عندما يتجمع 
ال�شغط  اإىل  ي��وؤدي  ال��راأ���س، مما  ال�شوائل يف  الكثر من 

على الدماغ واإحداث م�شاكل يف التوازن واملزاج.

اأغرب زواج على الإطالق.. خلف الق�سبان وبال م�ستقبل
يف �شابقة فريدة من نوعها، قبلت ممر�شة بريطانية الزواج 
اأدي���ن بقتل  ب���االإع���دام،  اأم��رك��ي حم��ك��وم عليه  م��ن �شجني 
�شخ�شني. وح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، بداأت 
الق�شة عندما اأبلغت ريبيكا �شورت )26 عاما(، من مقاطعة 
اأوك�شفورد�شاير غربي لندن، عائلتها اأنها �شتق�شي عطلتها 
يف الواليات املتحدة، حيث قامت بن�شر لقطات تفيد بق�شاء 
عطلتها يف فلوريدا و�شان فران�شي�شكو. لكن ريبيكا فاجاأت 
االأمركي  القاتل  تتزوج من  لها وهي  بن�شر �شور  اأقاربها 
 35( ج��ون��ي��ور  اأوف��ان��ت��ي  م��ان��وي��ل  املك�شيكية  االأ����ش���ول  ذو 
"اإميان" باأريزونا  �شجن  يف  باالإعدام  عليه  املحكوم  عاما( 

االأمركية.
زنزانته  للقاتل مبغادرة  االأمركي  ال�شجن  اإدارة  و�شمحت 
كان  اأب��ري��ل، حيث   14 الربيطانية يف  ل��ل��زواج من عرو�شه 
هذه  ويف  عرو�شه.  مع  �شورة  اللتقاط  يقف  وهو  مبت�شما 
عائلة  م��ع  ب��ال��زواج  الربيطانية  ال�شابة  احتفلت  االأث��ن��اء 
�شوداء  كرمية  مع  متدرجة  زف��اف  كعكة  وعر�شت  القاتل 
ال�شحيفة  وذك����رت  املوت".  يفرقنا  "حتى  عليها  م���دون 
الربيطانية اأن القاتل كان اأم�شى اأكرث من عقد يف ال�شجن 
لقتله رجلني   ،2010 ع��ام  ب��االإع��دام يف  اأن حكم عليه  بعد 
بينما كان يبحث عن خمدر امليثامفيتامني يف عام 2008.

ماأ�ساة اإن�سانية جراء دواء م�سكن لالأمل
ك��ان��ت ج���وان اإي��ت��ا ب��رغ��ني 58- ع��ام��ا- ت��ع��اين م��ن �شعال 
واعتالل يف ال�شدر ملدة اأ�شبوع يف دي�شمرب املا�شي، وعاجلت 
م�شكن  من  متتالية  جرعات  تناولت  عاتقها:  على  االأم��ر 
االآالم "ليم�شيب". ويحتوي امل�شكن "ليم�شيب" على مادة 
" بارا�شيتامول"، التي ت�شّكن االأوجاع اخلفيفة واملتو�شطة 
الدواء  الزائدة من هذا  لكن اجلرعة  للحرارة،  وتخّف�س 
خطرة على الكبد، كما يقول موقع "ويب طب" ال�شحي.

�سورية مت�سكت بحلمها حتى اأ�سبحت كابنت طيار 
باأن  �شغرها  م��ن��ذ  حلمت  ���ش��وري��ة  رزق،  دان��ي��ي��ل 
رغم  حلمها  عن  تتخل  ومل  طيار،  كابنت  ت�شبح 
ك��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي اع��رت���ش��ت��ه��ا وح��اف��ظ��ت عليه 
وظلت متم�شكة به وترعاه اإىل اأن حققته ووجدت 
مكانها يف نهاية املطاف داخل قمرة قيادة طائرة. 
ن�شاأت دانييل مع والدها، الذي كان طيارا، فكانت 

مولعة باملهنة منذ نعومة اأظفارها.
وباأنها  اأول مرة الأبيها بحلمها  وعندما �شرحت 
تريد اأن ت�شبح كابنت طيار، فوجئت باأنه يرف�س 
الفكرة اأ�شا�شا. وعن ذلك قالت لتلفزيون رويرتز 
"رحت عند البابا وقلت له بدي اأعمل طيار، كان 
وفوجئت  ويدعمني  يوافق  اأن  توقعت  طيار،  هو 
باأنه رف�س الفكرة لعدة اأ�شباب اأولها اأنه هو مر 
ب�شعوبات وما كان يريدين اأمر فيها وكمان كان 
الوقت  بذلك  ال��ذك��وري  للمجتمع  هيمنة  هناك 
على هذه املهنة، فهو كاأب ما كان يريد هذه املهنة 
تياأ�س  مل  وعندئذ  عليها".  خ��اي��ف  ك��ان  البنته، 
لها  مهنة  اأي  تعمل  اأن  تريد  اإنها  الأبيها  فقالت 
عالقة بالطران فقبل. واأ�شافت "رحت قلت له 

اأي �شي له عالقة بالطران،  اأ�شتغل  اأنا اريد ان 
ب�شركة  وا���ش��ت��غ��ل��ت  وق��ط��ع  ح��ج��ز  دورات  ع��م��ل��ت 
بالعمليات  اأ���ش��ب��ح��ت  ب��ع��دي��ن  ب�����ش��وري��ا،  اأج��ن��ب��ي��ة 
االأر�شية، ا�شتغلت معهن كمان، كل ما كنت ادخل 
يف جمال ما كنت اأجد نف�شي فيه، اأقول اأريد اأكرث 
املكتب،  بهذا  اجلوية  بالعمليات  ا�شتغلت  بعدين 
ب��ع��دي��ن ج���اءت ال��ف��ر���ش��ة ورح���ت ل��ل��ط��ران. هنا 
اإ�شرار وعزمية  هو )وال��دي( عندما راأى عندي 
دعمني كتر وما وقف بوجه طموحي اأبدا وكان 
الطران  دانييل  ودر�شت  بخطوة".  خطوة  معي 
يف الواليات املتحدة، االأمر الذي مثل عبئا ماليا 
ثقيال عليها. وقالت لتلفزيون رويرتز "كان عبئا 
ماديا كبرا لكن على املدى البعيد كل هذا العبء 
اللي حطيته برجع اإن �شاء اهلل واأنا كنت اأحبها 
والواحد  ���ش��يء  اأي  اأع��م��ل  م�شتعدة  وك��ن��ت  كتر 
وقت بيكون يريد �شيء ال يقف وبحاول ياأخد اأي 
واأنا  م��ادي  �شيء معنوي،  اأي  دع��م  ياخد  فر�شة، 
ك��ان��وا جيدين معي ودع��م��وين كتر  اأه��ل��ي كتر 

بهذه الق�شة".

كاهو مينامي لدى ح�سورها �لعر�ض �الأول لفيلم »بات�سينكو« يف �ملتحف �الأكادميي لل�سور �ملتحركة يف لو�ض �أجنلو�ض. رويرتز

جنوى كرم حتيي عيد الف�سح
اأنها  اإذ  الف�شح ،  منا�شبة  عيد  كرم   اللبنانية  جنوى  الفنانة  اأحيت 
كتبت على ح�شابها اخلا�س على موقع التوا�شل االجتماعي: "بحق 
حتى  بالكني�شة،  ال��وح��دة  تتحقق  امل�شيح  ي�شوع  �شّيدي  يا  قيامتك 

نعي�س جوهر الهوتك".
تلّقت جنوى  املتابعني، وقد  اإعجاب عدد كبر من  ونال من�شورها 

كرم اأي�شا الكثر من املعايدات.
على �شعيد اآخر حتتفل جنوى كرم بعيد الفطر يف مدينة اإ�شطنبول 
اأيار-مايو، وتعطي موعداً ملحبيها   3 اإذ حتيي حفاًل يوم  الرتكية، 
اأجمل  م��ن  باقة  ك��رم  جن��وى  �شتقدم  عادتها  وعلى  العيد،  الإح��ي��اء 

اأغانيها احلديثة والقدمية.


