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احلكومة الليبية ترحب ببيان قيادات م�صراتة الع�صكرية
با�ساغا يحمل الدبيبة م�سوؤولية 
اأي ت�سعيد يهدد �سالمة الليبيني

•• طرابل�س-وكاالت:

حّملت احلكومة الليبية املكلفة من جمل�س النواب، برئا�شة فتحي با�شاغا، 
�شالمة  ي��ه��دد  ت�شعيد  اأي  م�شوؤولية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  الأح����د، 
الليبيني. و�شدد با�شاغا يف بيان، ُن�شر على ح�شابه يف تويرت، اأنه �شيواجه ما 

و�شفه بانحراف حكومة عبداحلميد الدبيبة بالطرق ال�شيا�شية واحلزم.
فتحي با�شاغا دان يف بيانه اإهدار املال العام وت�شخري ثروات ليبيا ل�شالح 
الأمنية  ال��ق��وى  مب��وق��ف  ترحيبه  واأع��ل��ن  ال�شرعية،  ع��ن  خ��ارج��ة  حكومة 
احلكومة  واأ�شدرت  ال�شدام.  �شبح  طرابل�س  لتجنيب  الداعي  والع�شكرية 
وفق  طرابل�س  العا�شمة  م��ن  عملها  مببا�شرة  التزامها  فيه  اأك���دت  بياناً 
القانون، وبالطرق ال�شلمية. واأبدت �شمنه ترحيبها مبا �شدر عن قيادات 
ع�شكرية مبدينة م�شراتة، ورف�شهم الت�شعيد الع�شكري، وتاأكيدهم على 

اللتزام بالطرق ال�شلمية وال�شيا�شية للتداول على ال�شلطة.
وه��م: )خمتار  امل�شلحة يف م�شراتة،  الكتائب  ق��ادة  اأب��رز  وك��ان ثالثة من 
�شباح  اجتمعوا  قد  احل�شان(  وحممد  عليل�س،  وعبدال�شالم  اجل��ج��اوي، 
اإىل  فيه  اأ���ش��اروا  بياناً  ذل��ك  واأ���ش��دروا عقب  با�شاغا،  تون�س مع  ال�شبت يف 
الغربية  واملنطقة  الأط��راف لتجنيب طرابل�س  ات�شال بني  فتحهم قنوات 
�شكله  يف  ال�شراع  باإبقاء  وبا�شاغا  الدبيبة  �شمنه  وطالبوا  ال�شدام.  �شبح 
م�شوؤولية  الأممية  والبعثة  اإياهم  حمملني  اأمامهم،  تعهدا  كما  ال�شيا�شي 

اأي قطرة دماء قد ت�شيل.
اأفادت باأن املزيد من الأرتال امل�شلحة باأ�شلحة ثقيلة  وكانت م�شادر ليبية 
من  �شخمة  قوافل  حتركت  بعدما  وجنوبها،  غربها  من  طرابل�س  دخلت 
الغرب  يف  خمتلفة  م��دن  ع��دة  من  متزامن  وق��ت  ويف  امل�شلحة،  امليلي�شيات 
العا�شمة  اإىل  ال��دخ��ول  ب��ا���ش��اغ��ا،  ي��ح��اول  فيما  ط��راب��ل�����س،  ب��اجت��اه  الليبي 

ملمار�شة �شلطته ومهامه.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سومًا بت�سكيل اللجنة الُعليا
لالإ�سراف على منطقة اإك�سبو دبي 2020 برئا�سة اأحمد بن �سعيد 

مناظرة تلفزيونية مهمة بني ماكرون ولوبن 

ال�سباق االأخري يف االنتخابات الفرن�سية 
•• باري�س-اأ ف ب:

الأخري  الأ�شبوع  الإثنني  اليوم  لوبن  ومارين  ماكرون  اإميانويل  يبداأ 
جدا  مهمة  تلفزيونية  مناظرة  �شي�شهد  ال��ذي  النتخابية  احلملة  من 
من  الثانية  اجل��ول��ة  يف  بينهما  النهائية  امل��واج��ه��ة  قبل  للمر�ّشحني، 

النتخابات الرئا�شية الفرن�شية يف 24 ني�شان اأبريل.
اأي  يح�شم  مل  النتخابات،  من  الثانية  اجلولة  من  واح��د  اأ�شبوع  قبل 
املنتهية  الرئي�س  ف��وز  اأظ��ه��رت  الأخ���رية  ال�شتطالعات  اأن  رغ��م  ���ش��يء، 
اليمينية  مناف�شته  على   % و55،5   53 ب��ني  ت���رتاوح  بن�شبة  ولي��ت��ه 
 2017 العام  الأك��ر حدة مما كانت عليه يف  املناف�شة  املتطرفة. وهي 
الأ�شوات.  من   %  66 بن�شبة  لفرن�شا  رئي�شا  ماكرون  انتخب  عندما 
ويتمثل التحدي يف اجلولة الثانية يف اإقناع املرتددين واملمتنعني الذين 
الي�شار،  % يف اجلولة الأوىل، ويف ح�شد ناخبي   26 جت��اوزت ن�شبتهم 

احَلَكم يف هذه املبارزة ال�شر�شة.
ومنذ اليوم التايل للجولة الأوىل، يف 10 ني�شان اأبريل، اأطلق املر�شحان 
جتاه  والجتماعية،  البيئية  الوعود  قبيل  من  قوية  اإ�شارات  النهائيان 
ثالثا  جاء  ال��ذي  ميالن�شون  جان-لوك  املتطرف  الي�شار  زعيم  موؤيدي 

الأ�شوات. % من  بح�شوله على نحو 22 
�شجله  ب�شبب  ُينتقد  ما  غالبا  ال��ذي  ماكرون  اإميانويل  تعهد  وال�شبت، 
البيئي، اأن تكون ال�شيا�شة التي �شوف ينتهجها خالل ال�شنوات اخلم�س 
املقبلة مراعية للبيئة، اإذا اأعيد انتخابه، فيما قّدمت مارين لوبن نف�شها 

على اأنها »ربة اأ�شرة« حتمي الأكر ه�شا�شة.

اأم��ريك��ا  ن���ار يف  اإط����الق 
م�سابا و11  قتيلني  يوقع 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ال��ع��ام��ة يف  ال�����ش��الم��ة  اإدارة  اأك����دت 
م��ق��اط��ع��ة ب��ي��ت�����ش��رغ الأم���ريك���ي���ة 
اأم�س  ال��ت��غ��ري��دات،  م��ن  �شل�شلة  يف 
الأحد، مقتل �شخ�شني واإ�شابة ما 
ي�شل اإىل 11 اآخرين يف اإطالق نار 

خالل حفل بحي اإي�شت األيني.
ي�شل  م���ا  اأن  ال�����ش��ل��ط��ات  وذك������رت 
نارية  باأعرية  م�شابني  ع�شرة  اإىل 
م�شت�شفيات  يف  ال���ع���الج  ي��ت��ل��ق��ون 
امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل اأن حت����دث الأرق�����ام 
مل�شت�شفى  اآخ�����ر  م�����ش��اب  ب��و���ش��ول 
حم���ل���ي ل���ك���ن ح���ال���ة امل�������ش���اب���ني مل 

تعرف بعد.
ال�شلطات  اأج��رت��ه  حتقيق  وك�����ش��ف 
 50 اإىل  ي�����ش��ل  م����ا  اإط�������الق  ع����ن 
حيث  م�شتاأجر  ع��ق��ار  داخ���ل  طلقة 
جتمع ما يقرب من 200 �شخ�س 
حل�شور حفل كبري، ح�شبما ذكرت 

رويرتز.
النار  اإط���الق  اإن  ال�شلطات  وق��ال��ت 
دف���ع ب��ع�����س ال�����ش��ي��وف ل��ل��ق��ف��ز من 
النوافذ مما ت�شبب يف اإ�شابات مثل 

•• دبي - وام:

اأ����ش���در ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل، ب�شفته 
ل�شنة  حاكم اإمارة دبي، املر�شوم رقم 15 
2022، بت�شكيل اللجنة العليا لالإ�شراف 
على منطقة اإك�شبو دبي 2020 برئا�شة 

�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم.
ك��م��ا اأ�����ش����در ���ش��م��وه امل���ر����ش���وم رق����م 16 
عمل  ا���ش��ت��م��رار  ب�����ش��اأن   ،2022 ل�����ش��ن��ة 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����ش��ريي��ة لإك�������ش���ب���و دب����ي، 
املهام  اأداء  يف  اإك�شبو  مكتب  ع��ام  وم��دي��ر 
وال�����ش��الح��ي��ات امل��ن��وط��ة ب��ه��م مل����دة �شتة 
ُيعمل  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��م��دي��د،  ق��اب��ل��ة  اأ���ش��ه��ر 
دورهما،  �شُ ت���اري���خ  م���ن  ب��امل��ر���ش��وم��ني 
وت�شم  الر�شمّية.  اجلريدة  يف  وين�شران 
منطقة  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��راف  العليا  اللجنة 
كاًل  ع�شويتها  يف   2020 دب���ي  اإك�����ش��ب��و 
ال�شيباين،  اإبراهيم  حممد  معايل   : من 
الها�شمي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن��ت  رمي  وم��ع��ايل 
�شالح،  اآل  �شالح  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 
و�شعادة هالل �شعيد املري، على اأن تكون 
قابلة  ���ش��ن��وات،  ث��الث  اللجنة  عمل  م��دة 
املجل�س  رئي�س  �شمو  من  بقرار  للتمديد 
ية  التنفيذي لإم��ارة دبي، بناًء على تو�شِ

�شمو رئي�س اللجنة.)التفا�شيل �س2(

اجلنود الرو�س يجوبون �شوارع ماريوبول ال�شاحلية ال�شرتاتيجية. )ا ف ب(

بوتني يحر�س على حتديث البحرية الرو�شية

ماكرون ولوبن خالل لقاء يف قناة فرن�شا الثانية   )اأر�شيفية(

�شتوا�شل الدفاع عن املدينة املطلة 
اأوزوف، على الرغم من  على بحر 

الإنذار الذي وجهته رو�شيا.
لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  رد  ت��ف�����ش��ي��ال، 
بلدية ماريوبول على مطلب وزارة 
الدفاع الرو�شية ب�شرورة ا�شت�شالم 

ووف���ق���ا ل��ل�����ش��ب��ك��ة، ف��ق��د ق���ال برتو 
اإن  تيليغرام،  عر  اأندريو�شينكو، 
الدفاع  توا�شل  الأوكرانية  القوات 
ع���ن امل���واط���ن���ني الأوك����ران����ي����ني يف 
م�شريا  املدينة،  من  اأخ��رى  اأماكن 
اأم�س الأحد  ا�شتمر  القتال  اأن  اإىل 
يف منطقة م�شنع الفولذ العمالق 
ويف �شارع تاغانروغ الذي يقع على 
بعد 5 كيلومرتات من اآزوف�شتال، 
مل  اإنها  قالت  اإن(  اإن  )�شي  اإن  اإل 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ت��اأك��ي��د ال��ق��ت��ال على 

الفور يف مكان اآخر يف ماريوبول.
وزير  نائبة  قالت  ثانية،  جهة  من 
الدفاع الأوكراين، هانا ماليار، اإن 
�شامد  الرئي�شي  ماريوبول  ميناء 
على الرغم من ا�شتمرار الهجمات 
ال��رو���ش��ي��ة. واأ����ش���اف���ت، اأم�������س، اأن 
الرئي�شي  امل��ي��ن��اء  ع���ن  امل���داف���ع���ني 
عرقلوا  اآزوف  ب��ح��ر  ع��ل��ى  امل���ط���ل 
تقدم قوات رو�شية كبرية حتا�شر 
باأنها  ماريوبول  وو�شفت  املدينة. 

درع يدافع عن اأوكرانيا كلها.
كما قالت ماليار اإن الرو�س وا�شلوا 
جوية،  ب��غ��ارات  م��اري��وب��ول  ق�شف 
بعملية  يقوموا  اأن  املحتمل  وم��ن 
يف  قواتهم  لتعزيز  برمائي  اإن���زال 

•• عوا�شم-وكاالت:

ان��ت��ه��ت ���ش��ب��اح الأح����د امل��ه��ل��ة التي 
الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  منحتها 
يف  الأوك���ران���ي���ة  امل��ق��اوم��ة  لعنا�شر 
واإنقاذ  ال�شالح  لإلقاء  ماريوبول، 
اأرواحهم، فيما اأفادت و�شائل اإعالم 
يف  ان��ف��ج��ارات  دوي  ب�شماع  حملية 
حيث  كييف،  الأوكرانية  العا�شمة 
رو�شي  �شاروخي  ق�شف  ا�شتهدف 
بروفاري  التحتية مبنطقة  البنية 

قرب العا�شمة الأوكرانية كييف.
الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  ق��ال 
الرو�شية  ال����ق����وات  اإن  ال��رو���ش��ي��ة 
بالقرب  ذخ������رية  م�����ش��ن��ع  دم������رت 
كييف.  الأوك��ران��ي��ة  العا�شمة  م��ن 
واأ����ش���اف: دم���رت ���ش��واري��خ عالية 
ال���دق���ة اأط��ل��ق��ت م���ن اجل����و خالل 
من  بالقرب  ذخ��رية  م�شنع  الليل 
مدينة بروفاري يف منطقة كييف.

الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  واأف������ادت 
ع�شكرية  م�������ش���ان���ع   6 ب���ت���دم���ري 
اأوكرانية يف �شواحي كييف، م�شرية 
اأجنبيا  1035 مرتزقا  اإىل مقتل 
هربا   912 وف�����رار  اأوك���ران���ي���ا  يف 
اأوكرانيا  اأن  واأ�شافت  املعارك.  من 

م���رت���زق���ا   6824 ا����ش���ت���ق���ط���ب���ت 
العملية  ب���دء  م��ن��ذ  دول���ة   63 م��ن 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة. وق����ال م�����ش��وؤول��ون يف 
م���دي���ن���ة م����اري����وب����ول، الأح��������د، اإن 
املحا�شرة  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
للفولذ،  اأزوف�������ش���ت���ال  م�����ش��ن��ع  يف 

اجلنود الأوكرانيني الذين ما زالوا 
يقاومون يف جزء من املدينة، قائاًل 
�شتوا�شل  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  اإن 
املدينة،  ع����ن  وال�����دف�����اع  ال���ق���ت���ال 
اإن  )���ش��ي  �شبكة  ذك���رت  م��ا  بح�شب 

اإن( الإخبارية الأمريكية.

بارمنتييه  -اأودري  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

�شداها  يرتدد  البنتاغون  كلمات 
الطراد  خ�����ش��ارة  ال��ك��رم��ل��ني:  يف 
مو�شكفا الذي ت�شرر يوم الأربعاء 
اخلمي�س  يوم  وغرق  اأبريل   13
قوية«  »���ش��رب��ة  ه��ي  اأب��ري��ل   14
وللكرملني،  الرو�شي  لالأ�شطول 
ي��راه��ن ل�شنوات على  ك��ان  ال��ذي 
قوته البحرية لفر�س نف�شه على 

ال�شاحة الع�شكرية.
ف��ر���ش��ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
اجل��ان��ب ال��ب��ح��ري ل��ل��ح��رب منذ 
يف  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو  بدء 

فراير.  24
كانت  ال���������ش����راع،  ان��������دلع  م���ن���ذ 
الرو�شية  ال��ب��ح��ري��ة  اأن  حقيقة 
م����وزع����ة ب���ال���ت�������ش���اوي ب����ني بحر 
ورق���ة  مب��ث��اب��ة  واأودي�������ش���ا  اآزوف 
هناك  امل��ت��ح��ارب��ة.  للجهة  راب��ح��ة 

ت��ف��وق ك��ب��ري ل��ل��غ��اي��ة م���ن جانب 
مقابل  ���ش��ف��ي��ن��ة   214 رو����ش���ي���ا: 
13 للقوات امل�شلحة الأوكرانية، 
اإميانويل  ل��الك�����ش��ري�����س  ق�����ال 
امل�شتقبل  معهد  رئي�س  دوب����وي، 
تاريخًيا،  اأوروب��������ا.  يف  والأم�������ن 
دائًما مكانة خا�شة  البحر  احتل 
للعظمة،  ال��رو���ش��ي��ة  ال���روؤي���ة  يف 

وي��ع��ت��م��د ف��الدمي��ري ب��وت��ني على 
لرو�شيا  لي�شنع  البحرية  ق��وت��ه 
ال�شطرجن  رق����ع����ة  ع���ل���ى  ا����ش���ًم���ا 
اجليو�شرتاتيجية. وبينما يتكون 
اجلي�س الرو�شي من قرابة مليون 
األًفا   120 ب��ني  م��ا  ي�شغل  رج���ل، 

و140 األًفا �شفوف البحرية.
)التفا�شيل �س13(

مواقــيت ال�صالة
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بتوجيهات حممد بن را�صد 

مكتوم بن حممد يطلق حمكمة خا�سة بالرتكات �سمن حماكم دبي

احلرب يف اأوكرانيا:

طرادات وغوا�سات: ما مدى قوة االأ�سطول الرو�سي؟

لتجنب كارثة بيئية 
دول تعر�ض امل�ساعدة على

 تون�ض بعد غرق �سفينة وقود 
•• تون�س-وكاالت:

تون�س  امل�شاعدة على  اإن دول عر�شت  الأح��د،  اأم�س  التون�شية،  الدفاع  وزارة  قالت 
لل�شيطرة على الو�شع بعد غرق �شفينة جتارية حتمل ما ي�شل اإىل األف طن من 

الوقود قبالة �شواحل قاب�س يف حماولة لتجنب كارثة بيئية.
واأنقذت  اجلمعة  يوم  مالطا  اإىل  ال�شتوائية  غينيا  من  املتجهة  ال�شفينة  وغرقت 

البحرية التون�شية جميع اأفراد الطاقم ال�شبعة.
وقال م�شوؤولون اإن ال�شفينة كانت حتمل ما بني 750 طنا واألف طن من الوقود 
البحرية  له  ا�شتجابت  قاب�س  من  اأم��ي��ال  �شبعة  بعد  على  ا�شتغاثة  ن��داء  واأر�شلت 
التون�شية  البحرية  اإن  ال��دف��اع  وزارة  قالت  ل��روي��رتز،  اأر���ش��ل  بيان  ويف  التون�شية. 
�شتتدخل مع دول التي اأبدت رغبتها يف امل�شاعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري 

وجتنبا لكارثة بيئية بحرية.

�ص 05

�ص 12

�ص 18

مزاد “اأنبل رقم” اخلريي حقق 53 مليون 
درهم يف اأقل من �ساعتني يف دبي

اأخبار الإمارات

وحدات الدفاع عن املناطق 
الأوكرانية اآخر قوة يف وجه الرو�ص 

عربي ودويل

كلوب يقلل من احتمالية 
تتويج ليفربول بالرباعية

الفجر الريا�سي

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ض ال�سوري باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اجلمهورية  رئي�س  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

العربية ال�شورية مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ب�شار ال�شد.
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•• دبي -وام: 

يف اإطار توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
ب�شاأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
تطوير املنظومة الق�شائية يف دبي، اأطلق �شمو 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب 
بدبي،  الق�شائي  املجل�س  رئي�س  امل��ال��ي��ة،  وزي��ر 
حمكمة خا�شة بالرتكات للنظر يف كافة دعاوى 
واحدة  ق�شائية  جهة  اأم���ام  ال��رتك��ات  وط��ل��ب��ات 

ووفق اإطار زمني حمدد.     )التفا�شيل �س3(

املدينة.
عنا�شر  وكانت مو�شكو طلبت من 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة امل��ح��ا���ش��رة يف 
اأزوف�شتال  م�شنع  يف  �شيق  جيب 
الأح���د، غري  �شباح  ال�شالح  اإل��ق��اء 
تقارير  اأو  اأن���ب���اء  اأي  ت���رد  مل  اأن����ه 
حتى اللحظة عن اأي ن�شاط بعد 3 
�شاعات من �شريان الإنذار النهائي 
بتوقيت مو�شكو   06:00 ال�شاعة 
يف امليناء ال�شرتاتيجي املطل على 
بحر اأزوف، بجنوب �شرقي البالد.

اإن  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
احل�شرية  املنطقة  طهرت  قواتها 
وب��ق��ي جيب �شغري  م��اري��وب��ول  يف 
فقط من املقاتلني الأوكرانيني يف 
وقالت  ال�شبت.  اآزوف�شتال  م�شنع 
الأخذ  م��ع  ب��ي��ان  يف  ال��دف��اع  وزارة 
يف الع��ت��ب��ار ال��و���ش��ع ال��ك��ارث��ي يف 
م�����ش��ن��ع اآزوف�������ش���ت���ال، ف�����ش��ال عن 
ال�شرت�شاد مببادئ اإن�شانية بحتة، 
الرو�شية  امل�شلحة  القوات  تعر�س 
القومية  ال��ك��ت��ائ��ب  م��ق��ات��ل��ي  ع��ل��ى 
واملرتزقة الأجانب وقف اأي اأعمال 
ب���دءا من  ال�����ش��الح  واإل���ق���اء  قتالية 
ال�شاعة 6 �شباحا بتوقيت مو�شكو، 

يف 17 اأبريل 2022.

من�ساأة  اأجهزة  تنقل  اإيران 
االأر�ض حتت  ملوقع  نووية 

•• طهران-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت اإي����ران ن��ق��ل م��ن�����ش��اأة ل�شنع 
اأجهزة الطرد املركزي اإىل موقعها 
نطنز،  الأر�������س يف  ال���ن���ووي حت���ت 
اإع�����الم  و����ش���ائ���ل  اأوردت  ح�����ش��ب��م��ا 
الإي���راين  الإع����الن  وج���اء  ر�شمية. 
بعد اأيام من تاأكيد الوكالة الدولية 
تن�شيب  ع���ل���ى  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ك��ام��ريات مل��راق��ب��ة امل��ع��م��ل اجلديد 

بناء على طلب طهران.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء )اإي���رن���ا( عن 
الطاقة  م��ن��ظ��م��ة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، 
الأجهزة  نقلت  ال�شلطات  اإن  قوله 

اإىل مكان اأكر اأمانا.
لالأ�شف،  ك���م���ال���ون���دي:  واأ�����ش����اف 
ب�����ش��ب��ب ال��ع��م��ل��ي��ة الإره���اب���ي���ة التي 
اإىل  ا����ش���ط���ررن���ا  ك�����رج،  ح���دث���ت يف 
التي  الأم��ن��ي��ة  الإج������راءات  تكثيف 
مهما  ج��������زءا  مب���وج���ب���ه���ا  ن���ق���ل���ن���ا 
اإىل  ال���ب���اق���ي  ون��ق��ل��ن��ا  الآلت  م���ن 
نقلت  ح�شبما  واأ�شفهان”،  نطنز 

الأ�شو�شيتد بر�س.
اأجهزة  ���ش��ن��ع  م��ن�����ش��اأة  وت��ع��ر���ش��ت 
مبدينة  الإيرانية  امل��رك��زي  الطرد 
و�شفته  ف��ي��م��ا  ل��ال���ش��ت��ه��داف  ك���رج 
اإي��������ران ب���ال���ه���ج���وم ال��ت��خ��ري��ب��ي يف 

يونيو.

مو�سكو حتذر من �سدام ع�سكري 
ال�سمايل القطب  يف  الناتو  مع 

•• مو�شكو-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة اأن 
وق��وع �شدام  ت��رى خطر  مو�شكو 
غري مق�شود بينها وحلف الناتو 

يف منطقة القطب ال�شمايل.
امل��ه��ام اخلا�شة يف  �شفري  واأع���رب 
نيقولي  ال��رو���ش��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
كورت�شونوف، الذي يرتاأ�س جلنة 
كبار امل�شوؤولني يف جمل�س القطب 
وكالة  اإىل  ح��دي��ث  يف  ال�����ش��م��ايل، 
اأم�����س، ع��ن قلق مو�شكو  )ت��ا���س(، 
من  اأع�شاءه  الناتو  اإ���ش��راك  اإزاء 
خارج منطقة القطب ال�شمايل يف 

اأن�شطته الع�شكرية هناك.
وقال: ل ميكن اإل اأن يثري قلقنا 
الع�شكرية  الأن�������ش���ط���ة  ت����دوي����ل 
العر�س  خ����ط����وط  يف  ل���ل���ح���ل���ف 
العالية واإ�شراك دول الناتو خارج 

منطقة القطب ال�شمايل فيها.
اإىل ظهور خماطر  ذل��ك  وي���وؤدي 
مق�شودة،  غ���ري  ح�����وادث  ل���وق���وع 
عالوة على ما جتلبه من املخاطر 
الأمنية، ما يلحق �شررا ملمو�شا 
القطب  ملنطقة  البيئي  بالنظام 

ال�شمايل.
تفوي�س  ب��اأن  كورت�شونوف  وذّك��ر 
جم���ل�������س ال���ق���ط���ب ال�������ش���م���ايل ل 

ي�شمل ملفات الأمن الع�شكري.

ال�شمت  قبل  تفتتح  التي  النتخابية  احلملة  من  الأخ��ري  الأ�شبوع  يف 
التلفزيونية  املناظرة  اأن  يبدو  الأح��د،  والت�شويت  اجلمعة  النتخابي 
منذ  ينظم  ال��ذي  املهم،  اللقاء  ه��ذا  و�شيعقد  حا�شمة.  �شتكون  الأرب��ع��اء 
الأربعاء  فرن�شا،  يف  الرئا�شية  النتخابات  جولَتي  بني   ،1974 العام 
و�شتديره �شحافية من القناة العامة فران�س2 و�شحايف من قناة )تي 

اإف 1( اخلا�شة.
ويف �شياق حملة حممومة، ويف وقت يبدو فيه اليمني املتطرف اأقرب اإىل 

ال�شلطة مما كان عليه يف ال�شابق، قد ت�شكل هذه املناظرة نقطة حتول.
بدت  التي  لوبن  اإىل  بالن�شبة  كارثية  املناظرة  كانت   ،2017 العام  يف 
ويعتقد  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  م�شتعدة �شد  وغ��ري  وع��دوان��ي��ة  حممومة 

العديد من املحللني اأن ذلك النقا�س �شاهم اإىل حد كبري يف هزميتها.
بعد خم�س �شنوات، تبدو لوبن التي ح�ّشنت �شورتها و�شقلت برناجمها 

وقامت بحملتها النتخابية ب�شكل اأقرب اإىل الناخبني، اأكر رئا�شية.
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اأخبـار الإمـارات

 

ال�سحة تقدم 4,931 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

»نادي االإمارات الثقايف براأ�ض اخليمة« 
ي�ستعر�ض ترابط الريا�سة باالقت�ساد الوطني

•• راأ�س اخليمة-وام: 
نظم نادي الإمارات الثقايف الريا�شي ندوة بعنوان "الريا�شة باملفهوم القت�شادي" تناول اأهمية الريا�شة يف املجتمع 
يف  واخلبري  الباحث  الب�شتكي  حممد  جا�شم  قدمها  التي  الندوة  ح�شر  الوطني.  بالقت�شاد  وترابطها  وعالقتها 
ووليد  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البطران  اهلل  عبد  يو�شف  الإدارة  مببنى  املجل�س  بقاعة  القت�شادية  ال�شوؤون 
حممد عبدالكرمي النائب الثاين لرئي�س جمل�س الإدارة وعدد من اأع�شاء جمل�س اإدارة نادي الإمارات ونخبة من 
امل�شوؤولني واملثقفني يف املجتمع. وا�شتعر�س املحا�شر اأهمية تنّوع الريا�شة، ودور القطاع الريا�شّي يف بناء القت�شاد 

حيث اأعطت البلدان املتطورة اأهمّية بالغة لتطوير هذا القطاع الذي يعد م�شدر دخل قومي مهّم لبع�س الّدول.
له كما مت تكرمي عدد من  اإدارة نادي الإم��ارات املحا�شر تقديراً  ويف ختام الندوة الرم�شانية كرم رئي�س جمل�س 

ال�شيوف امل�شاركني بدروع و�شهادات تقديرية من النادي.

•• اأبوظبي- وام:

“كوفيد-19”  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   4،931 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  خالل ال�شاعات 

24،646،043 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 249.19 جرعة لكل 100 �شخ�س.
املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعياً  كوفيد-19  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
اأع��داد احلالت وال�شيطرة على فريو�س  الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل  املكت�شبة 

كوفيد-19.

اأ�صدر مر�صومًا با�صتمرار عمل اللجنة التح�صريية ومكتب اإك�صبو دبي 2020 ومديره العام 

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سومًا بت�سكيل اللجنة الُعليا لالإ�سراف على منطقة اإك�سبو دبي 2020 برئا�سة اأحمد بن �سعيد 
- اللجنة العليا �صتتوىل ر�صم ال�صيا�صة العامة لتنمية منطقة اإك�صبو

 دبي 2020 والإ�صراف على اإعداد وتنفيذ اخلطة ال�صاملة لتطويرها.
- الإ�صراف على توفري الفر�ص ال�صتثمارية يف منطقة اإك�صبو بال�صراكة

 مع القطاع اخلا�ص �صمن مهام اللجنة العليا.

مزاد اأنبل رقم اخلريي الداعم لـ »املليار وجبة« ينطلق يف اأبوظبي الأربعاء

املزاد ينطلق ع�سية يوم زايد للعمل االإن�ساين ودعمًا ملبادرة املليار وجبة من االإمارات اإىل العامل 

جمعية ال�سارقة اخلريية ت�ستعر�ض م�ساريع احلملة الرم�سانية »جود«

•• اأبوظبي- وام: 

 20 الأرب��ع��اء  ي��وم  ينطلق  الإن�شاين”،  للعمل  زاي���د  “يوم  م��ع  بالتزامن 
اأبريل اجلاري مزاد “اأنبل رقم” اخلريي يف اأبوظبي، لدعم جهود مبادرة 
“املليار وجبة” الأكر يف املنطقة، التي تنظمها “مبادرات حممد بن را�شد 
الغذائي  العون  لتقدمي  ريعه  تخ�شي�س  خ��الل  من  العاملية”،  مكتوم  اآل 
للمحتاجني والفقراء، وخا�شة الفئات ال�شعيفة من الأطفال والالجئني 

والنازحني واملت�شررين من الأزمات والكوارث يف 50 دولة حول العامل.
العمل اخلريي  اأع��م��ال ورواد  امل��زاد اخل��ريي نخبة من رج��ال  وي�شارك يف 
والإن�����ش��اين وال��داع��م��ني مل��ب��ادرات الإم�����ارات الإغ��اث��ي��ة ح��ول ال��ع��امل، حيث 
اأرق��ام مميزة  املركبات وع�شرة  للوحات  اأرق��ام مميزة  يزايدون على خم�شة 
ملبادرة  الإن�شانية  الأه��داف  لدعم  كاماًل  ريعها  �شيعود  املتحركة،  للهواتف 
بتوفري �شبكة اأمان غذائي متتد من الإمارات و�شوًل اإىل  “املليار وجبة”، 
املحتاجني يف اأماكن تواجدهم يف 50 دولة، والت�شدي لتحدي اجلوع الذي 

يهدد حياة 800 مليون اإن�شان حول العامل.
وتنظم مزاد “اأنبل رقم” اخلريي يف اأبوظبي “الإمارات للمزادات” ل�شالح 
الإم���ارات  و�شركة  اأبوظبي  �شرطة  م��ع  بالتعاون  وجبة”  “املليار  م��ب��ادرة 

لالت�شالت املتكاملة )دو( و�شركة “ات�شالت الإمارات”.

- اأرقام ما�صية ومميزة.
اأرقام  من  جمموعة  اأبوظبي  يف  اخل��ريي  رقم”  “اأنبل  م��زاد  يعر�س  كما 

الهاتف املتحرك املميزة من كل من “ات�شالت” و”دو”.
وت�شم قائمة الأرقام املا�شية املقدمة من “ات�شالت” يف مزاد “اأنبل رقم” 
 ،0542244444  ،0547444444 هي  ح�شرية  اأرق��ام  خم�شة  اأبوظبي  يف 

. 0567777722 ،0547799999 ،0542422222
كما تقدم “دو” يف مزاد “اأنبل رقم” يف اأبوظبي خم�شة اأرقام مميزة هي 
 0582444444،  0581111114  ،0586666662  ،0589999996

. 0586222222،

- ابتكار لتو�صيع دائرة  العمل اخلريي.
وت�شكل املزادات اخلريية خياراً مبتكراً لتو�شيع دائرة العمل الإن�شاين من 
خالل اإ�شراك رجال الأعمال ورواد العمل الإن�شاين يف املبادرات الهادفة مثل 
اإىل  اأم��ان غذائي من الإم��ارات  التي ت�شعى لتوفري �شبكة  “املليار وجبة” 
املع�شرين يف املناطق الأ�شد حاجة، وتدعم مزادات “اأنبل رقم” اخلريية يف 
الأكر من نوعها على  كل من دبي واأبوظبي جهود مبادرة “املليار وجبة”، 
م�شتوى املنطقة، لتوفري الدعم الغذائي للفقراء واملحتاجني يف 50 دولة 

بتفعيل مبداأ التمويل املجتمعي للعمل اخلريي.

- اأرقام ح�صرية يف اأبوظبي.
ويعر�س املزاد اخلريي يف اأبوظبي الأرقام املميزة اخلا�شة بلوحات املركبات 
يف اأبوظبي، وهي رقم 2 من الفئة الثانية، واأرق��ام 11 من الفئة الثانية، 
و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأوىل، والرقم الثالثي 999 من 

الفئة الثانية.
ويقام مزاد “اأنبل رقم” اخلريي ح�شورياً يف اأبوظبي م�شاء يوم الأربعاء 
مب�شاركة رجال اأعمال ورواد العمل  20 اأبريل يف فندق “ق�شر الإمارات”، 
“املليار  كمبادرة  الهادفة  الق�شايا  مل�شاندة  ال�شاعني  واملجتمعي  الإن�شاين 

وجبة”.

- ثالث اأغلى رقم مميزة ملركبة
 يف العامل وح�صيلة بـ53 مليونًا.

ياأتي ذلك بعد تنظيم ن�شخة مماثلة من مزاد “اأنبل رقم” اخلريي يف دبي 
53 مليون درهم لدعم  2022، وجنحت يف جمع  يوم ال�شبت 16 اأبريل 
مبادرة “املليار وجبة”، كما �شجلت بيع ثالث اأغلى رقم مميز للوحة مركبة 
بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 ال�شادر يف دبي، وحتقيق رقم 
ماليني   5 مبلغ   0549999999 ات�شالت  من  املا�شي  املتحرك  الهاتف 

درهم.

تاريخ  من  اعتباراً  اأ�شهر  �شتة  ملدة 
اإمكانية  مع  املر�شوم،  بهذا  العمل 
متديد املدة امل�شار اإليها ملدد اأخرى 
املجل�س  رئي�س  من  بقرار  مماثلة 
على  ب��ن��اًء  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
تو�شية رئي�س اللجنة التح�شريية 
ل���ه حت��دي��د اللجان  ي��ج��وز  ال����ذي 
ا�شتمرار  ُيتطلب  ال��ت��ي  ال��ف��رع��ي��ة 

عملها خالل املدة املو�شحة.

ملعر�س  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة  “اللجنة 
اإك�شبو الدويل 2020”، واملُ�شّكلة 
49 ل�شنة  مب��وج��ب امل��ر���ش��وم رق��م 
دبي  اإك�����ش��ب��و  و”مكتب   ،2013
املر�شوم  مبوجب  املُن�شاأ   ”2020
ومدير   ،2014 ل�شنة   30 رق��م 
عام املكتب املُّعني مبوجب املر�شوم 
اأداء  يف   ،2014 ل�شنة   31 رق���م 
بهم  املنوطة  وال�شالحيات  امل��ه��ام 

وامل�����ع�����ل�����وم�����ات والإح���������ش����ائ����ي����ات 
التي  وال����درا�����ش����ات  وامل�������ش���ت���ن���دات 
ت��ط��ل��ب��ه��ا، وال����ت����ي ت����راه����ا لزم����ة 
املُنوطة  امل��ه��ام  اأداء  م��ن  لتمكينها 
العليا  اللجنة  رئي�س  وُي�شدر  بها. 
اأحكام  لتنفيذ  ال��الزم��ة  ال��ق��رارات 

هذا املر�شوم.
ل�شنة   16 رق����م  امل���ر����ش���وم  ون�������ّس 
من:  ك��ل  ا���ش��ت��م��رار  على   ،2022

املُنوطة مبقرر اللجنة. كذلك ن�ّس 
املر�شوم على اأن يكون للجنة الُعليا 
تعيينه  يتم  وتنفيذي  اإداري  جهاز 
ُيفّو�شه،  من  اأو  الرئي�س  قبل  من 
الإداري  ال���دع���م  ت���ق���دمي  ي���ت���وىل 
واللجان  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة  وال��ف��ن��ي 
الفرعية وفرق العمل املُ�شّكلة من 
املهام  اأداء  م��ن  لتمكينها  ِق��ب��ِل��ه��ا، 
امل��ُن��وط��ة بها مب��وج��ب اأح��ك��ام هذا 

املر�شوم.
اجلهات  ك���اف���ة  امل���ر����ش���وم  واأل��������زم 
ال�شلة  ذات  واجل��ه��ات  احلكومية 
يف الإمارة املعنية بتطوير وتنمية 
 2020 دب������ي  اإك�������ش���ب���و  م��ن��ط��ق��ة 
العليا  اللجنة  م��ع  ال��ت��ام  ال��ت��ع��اون 
وال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة وف���رق العمل 
البيانات  وت���وف���ري  ل���ه���ا،  ال��ت��اب��ع��ة 

على تاأهيل البنية التحتّية ملنطقة 
و�شمان   ،2020 دب����ي  اإك�����ش��ب��و 
التاأهيل والتطوير  تنفيذ عملّيات 
الالزمة لهذه املنطقة، والإ�شراف 
ال�شتثمارّية  الُفَر�س  توفري  على 
بال�ّشراكة  اإك�������ش���ب���و  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ف�شاًل  اخل�����ا������س،  ال����ق����ط����اع  م����ع 
الرتويجّية  اخل��ّط��ة  اع��ت��م��اد  ع��ن 
حمّلياً  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  وال��ت�����ش��وي��ق��ّي��ة 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وع���امل���ّي���اً 
اآلية عقد  املعنّية. واأو�شح املر�شوم 
اأن  على  العليا،  اللجنة  اجتماعات 
اختيار  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  اأول  يف  ي��ت��م 
املر�شوم  ن�ّس  كما  للرئي�س،  نائب 
ر  ُمقرِّ العليا  للجنة  يكون  اأن  على 
اأو�شح  فيما  اللجنة،  رئي�س  يعينه 
املر�شوم املهام الإدارية والتنظيمية 

جمموعة من املهام وال�شالحيات 
ال�شيا�شة  ر����ش���م  م��ق��دم��ت��ه��ا:  يف 
منطقة  وت��ط��وي��ر  لتنمية  ال��ع��ام��ة 
والإ�شراف   ،2020 دب��ي  اإك�شبو 
وتطوير  وح���وك���م���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
كافة امل�شاريع واملبادرات والرامج 
اإقامتها يف هذه  املزمع  والأن�شطة 
امل��ن��ط��ق��ة، والإ����ش���راف ع��ل��ى اإع���داد 
لتطوير  ال�شاملة  اخلطة  وتنفيذ 
م��ن��ط��ق��ة اإك�����ش��ب��و ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
امل��ع��ن��ي��ة، وت��اأك��ي��د توافق  اجل���ه���ات 
تطويرها وتنميتها وفقاً للخطط 
ال�شرتاتيجية  الأداء  وم��وؤ���ش��رات 
املُ���ع���ت���م���دة ل����ه����ا، ومت���ا����ش���ي���ه���ا مع 
والأهداف  احلكومية،  الأول��وي��ات 
كما  ال�����ش��اأن.  ه��ذا  يف  لها  املُعتمدة 
الإ�شراف  العليا  اللجنة  �شتتوىل 

ب��امل��ر���ش��وم��ني من  ُي��ع��م��ل  اأن  ع��ل��ى 
وين�شران  ����دوره����م����ا،  �����شُ ت����اري����خ 
وت�شم  ال��ر���ش��م��ّي��ة.  اجل���ري���دة  يف 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���الإ����ش���راف على 
2020 يف  اإك�����ش��ب��و دب���ي  م��ن��ط��ق��ة 
ع�شويتها كاًل من : معايل حممد 
رمي  وم��ع��ايل  ال�شيباين،  اإب��راه��ي��م 
ومعايل  الها�شمي،  اإب��راه��ي��م  بنت 
�شالح،  اآل  ���ش��ال��ح  ع��ب��دال��رح��م��ن 
امل���ري، على  و���ش��ع��ادة ه��الل �شعيد 
اللجنة ثالث  م��دة عمل  تكون  اأن 
بقرار من  للتمديد  قابلة  �شنوات، 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ش��م��و 
ية  تو�شِ ع��ل��ى  ب���ن���اًء  دب����ي،  لإم������ارة 
ال��ل��ج��ن��ة. ويف �شوء  رئ��ي�����س  ���ش��م��و 
ل�شنة   15 رق��م  املر�شوم  ما ح��دده 
العليا  اللجنة  �شتتوىل   ،2022

•• دبي - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء “رعاه اهلل”، ب�شفته حاكم 
اإمارة دبي، املر�شوم رقم 15 ل�شنة 
العليا  اللجنة  بت�شكيل   ،2022
اإك�شبو  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ل���الإ����ش���راف 
ال�شيخ  �شمو  برئا�شة   2020 دبي 

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم.
كما اأ�شدر �شموه املر�شوم رقم 16 
ا�شتمرار  ب�����ش��اأن   ،2022 ل�����ش��ن��ة 
عمل اللجنة التح�شريية لإك�شبو 
اإك�شبو يف  دب��ي، ومدير عام مكتب 
املنوطة  وال�شالحيات  امل��ه��ام  اأداء 
بهم ملدة �شتة اأ�شهر قابلة للتمديد، 

م����ع ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ارق���ة ل����الإذاع����ة 
احل�شور  اأثنى  حيث  والتلفزيون 
وت���ع���اون���ه���ا يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى دور 
ا�����ش����ت����م����رار ع�����ر������س ال����رن����ام����ج 
املح�شنني  اأم���ام  ن��اف��ذة  ال��ذي فتح 

لال�شتزادة يف اخلريات.

•• اأبوظبي- وام: 

الكرمي  للقراآن  التحبري  جلائزة  العليا  اللجنة  اأنهت 
وعلومه يف دورتها الثامنة دورة عام اخلم�شني ا�شتقبال 
من  ع�شر  اخلام�س  اليوم  انتهاء  مع  امل�شاركني  طلبات 
الفائزين  اإع���الن  يتم  اأن  على  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
اأي��ام يف حفل يقام لهذه  يف كافة فئات اجل��ائ��زة خ��الل 

الغاية.
واأو�شح �شعادة الدكتور اأحمد �شبيعان الطنيجي مدير 
مت  اأن���ه  املنظمة،  العليا  اللجنة  ورئ��ي�����س  اجل��ائ��زة  ع��ام 
من  الثالث  اجلائزة  فئات  يف  الطلبات  اآلف  ا�شتقبال 
م�شاركة  هناك  وك��ان��ت  ال��ع��امل،  ح��ول  اجلن�شيات  كافة 
لهذه  اخلم�شني  م�شابقة  يف  وا�شعة  وخارجية  حملية 
ال����دورة وال��ت��ي ت��ع��زز امل��ع��رف��ة ب��ت��اري��خ واإجن�����ازات دولة 
اأن فرق  وق���ال  ال��ر���ش��ي��دة.  ق��ي��ادت��ه��ا  الإم������ارات بحكمة 
الأول على  ال���ي���وم  م��ن��ذ  ع��م��ل��ت  وال��ت��ح��ك��ي��م  ال��ت��دق��ي��ق 
ب�����اأول، حيث  اأول  ف���رز وت��ق��ي��ي��م ال��ط��ل��ب��ات وحت��ك��ي��م��ه��ا 
كما  احل���ايل  الأ���ش��ب��وع  نهاية  الر�شمي  الإع���الن  �شيتم 
ه��و خم��ط��ط يف ب��رن��ام��ج اجل���ائ���زة. واأ����ش���اف “ �شهدنا 
م�شاركة طيبة وتفاعال كبريا من جميع اأنحاء العامل 
مع هذه اجلائزة التي تنطلق من الإم��ارات اإىل العامل 

واأخالقيات  ال�شمحة  الإ���ش��الم  قيم  ن�شر  وت�شتهدف 
فائز  اجلميع  اأن  موؤكدا  الإن�شانية”  الأخ��وة  ومبادىء 
الآخرين  اح��رتام  تعزز  التي  بهذه اجلهود  امل�شاركة  يف 

والتعاي�س والت�شامح والأخوة يف اإطار معريف تناف�شي.

باأعداد  ال��ق��وائ��م  اإع����داد  وجل��ان��ه��ا 
التي  امل�شتحقة  احل���الت  واأ���ش��م��اء 
احل�شول  ���ش��روط  عليها  تنطبق 

عليها.
“الريح  ب����رن����ام����ج  ن���اق�������س  ك���م���ا 
بالتعاون  ي��ب��ث  ال����ذي  املر�شلة” 

يزيد عن 136 موقع لالإفطار.
مب�شاريع  م���ت�������ش���ل  ����ش���ي���اق  ويف 
الإجتماع فرق عمل  احلملة وجه 
امل�شاعدات اإىل بدء تنفيذ م�شروع 
زك�����اة امل�����ال وك�����ش��وة ال��ع��ي��د حيث 
امل�شاعدات الداخلية  اإدارة  توا�شل 

ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املتوا�شلة  ورع��اي��ت��ه  دع��م��ه  على   ،
الإمارة  العمل اخلريي يف  مل�شرية 
امل�شتمرة  الإن�����ش��ان��ي��ة  واإ���ش��ه��ام��ات��ه 
ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام وال��ت��ي ك���ان لها 
مب�شرية  النهو�س  يف  الأث��ر  كبري 
ومن  الإم����ارة  اخل���ريي يف  العمل 
حم�شر  ع��ل��ى  املجل�س  ���ش��ادق  ث��م 
الجتماع ال�شابق بعدها ا�شتعر�س 
احلملة  م�شاريع  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا 
الرم�شانية والتي تت�شمن خم�شة 
بع�س  جانب  اإىل  رئي�شة  م�شاريع 

املبادرات الداخلية واخلارجية.
احلملة  جن�����اح  احل�������ش���ور  واأك�������د 
�شواء على م�شتوى م�شروع اإفطار 
ال�شائمني من خالل ارتفاع اأعداد 
الوجبات املوزعة فعليا لت�شل اإىل 
40 األف وجبة يوميا داخل وخارج 
الدولة م�شيدين بجهود فرق عمل 
عبداهلل  �شعادة  ب��اإ���ش��راف  امل�شروع 
�شلطان بن خادم املدير التنفيذي 
فيما  يتواجدون  الذين  للجمعية 

•• ال�شارقة-وام:

جمعية  اإدارة  جم���ل�������س  ن���اق�������س 
ال�شارقة اخلريية خالل اجتماعه 
حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  برئا�شة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
احلملة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
“جود”  اجل����اري����ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
حمطاتها  اآخ����ر  ع��ل��ى  وال����وق����وف 
وت���ف���ن���ي���د ال�������ش���ل���ب���ي���ات ال����ت����ي مت 
م��الح��ظ��ت��ه��ا ع���ل���ى م������دار الأي������ام 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  املنق�شية 

الهيكل التنظيمي للجمعية.
بن  را�شد  الجتماع حممد  ح�شر 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  بيات 
والأع���������ش����اء ���ش��ع��ي��د غ����امن مطر 
�شعيد  حممد  و�شالح  ال�شويدي 

القاب�س الطنيجي.
ورفع احل�شور يف م�شتهل الجتماع 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

- الفعالية اخلريية متّكن كبار املتربعني من رجال اأعمال ورواد العمل اخلريي والإن�صاين يف 
توفري �صبكة اأمان غذائي من الإمارات للمحتاجني يف 50 دولة �صمن مبادرة املليار وجبة.

- اأرقام لوحات املركبات احل�صرية هي 2 من الفئة الثانية، و 11 من الفئة الثانية، 
و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأوىل، والرقم الثالثي 999 من الفئة الثانية.

نتائج جائزة التحبري للقراآن الكرمي 
وعلومه خالل اأيام بعد اإغالق ا�ستقبال الطلبات



االثنني   18  إبريل    2022  م   -    العـدد   13522  
 Monday     18   April   2022   -  Issue No   13522

03

اأخبـار الإمـارات

�سرطة راأ�ض اخليمة حتذر من القيادة 
ب�سرعة عالية خا�سة قبل وقت االإفطار

�سرطة ال�سارقة تختتم جل�ساتها 
احلوارية الرم�سانية يف املنطقة ال�سرقية

اأع�ساء ال�سلك الق�سائي يف دبي ي�سيدون باإن�ساء حمكمة متخ�س�سة لدعوى الرتكات

الذين  ال�شائقني  داعياً  بال�شالة، 
ي��ع��ان��ون م���ن ارت���ف���اع ال�����ش��ك��ر اىل 
طوال  ال�شحية  حالتهم  متابعة 
�شعورهم  ح��ال  ويف  ال�شيام  ف��رتة 
اإع��ي��اء، يجب  اأو  او تعب  اأمل  ب��اأي 
ع��ل��ي��ه��م اي���ق���اف م��رك��ب��ات��ه��م على 
كتف الطريق وطلب ال�شعاف من 
املركزية،  العمليات  غرفة  خ��الل 
الطبي.  ال��دع��م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
املرورية  اإن ع��دد احل���وادث  وق��ال 
بلغ  املا�شي  رم�شان  �شهر  خ��الل 
وفيات   3 ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج  ح��ادث��ا   20
ا�شابات  و13  بليغة  اإ�شابات  و4 
ب�شيطة،  ا���ش��اب��ات   6 و  متو�شطة 
املرورية  لالإح�شائية  وفقاً  وذلك 
الح�شاء  ف�����رع  م����ن  ال���������ش����ادرة 

املروري ب�شرطة راأ�س اخليمة.

اللزامي.
اثناء  ال��ن��ّق��ال،  الهاتف  ا�شتخدام 

القيادة.
التاأكد  دون  اخللف  اإىل  ال��رج��وع 

من خلو الطريق.
عدم النتباة ودخول الطريق قبل 

التاأكد من خلّوه.
للم�شافة  ال�شحيح  التقدير  عدم 
من ِقَبِل م�شتعملي الطريق نتيجة 

قلة الرتكيز خالل ال�شيام.
واأ����ش���ار ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
املخالفات  اأن  اإىل  احل���م���ي���دي، 
�شالة  قبل  اأي�شاً  تكر  امل��روري��ة، 
الرتاويح ب�شبب جلوء البع�س اإىل 
ايقاف مركباتهم يف اأماكن تعرقل 
ح��رك��ة امل��رك��ب��ات الخ���رى، وتغلق 
ال��ط��ري��ق ع��ل��ى الآخ���ري���ن، للحاق 

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأكدت اإح�شائيات مرورية اأن اأكر 
من ن�شف احل��وادث الطرق التي 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  يف  وق��ع��ت 
خالل الأعوام املا�شية كانت قبيل 
وق��ت ال��غ��روب والإف���ط���ار، نتيجة 
اللتزام  وع���دم  ال��زائ��دة  ال�شرعة 
وجتاوز  وامل���رور،  ال�شري  بقوانني 
ال�شارة ال�شوئية احلمراء، وذلك 
العودة  يف  ال�شائقني  ل�شتعجال 

ملنازلهم قبل وقت الفطار.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
����ش���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع���ام 
راأ�س  ب�شرطة  املركزية  العمليات 
اخطاء   10 ه���ن���اك  اإن  اخل��ي��م��ة 
م�شتخدمو  ي��رت��ك��ب��ه��ا  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال��ط��ري��ق اث��ن��اء ال��ق��ي��ادة يف �شهر 
ح�����دوث  ت���ت�������ش���ب���ب يف  رم���������ش����ان 
احل�����وادث امل���روي���ة امل��ه��ل��ك��ة وهي: 
وخا�شة  ع��ال��ي��ة،  ب�شرعة  ال��ق��ي��ادة 

قبل وقت الفطار .
احل�شول  لعدم  والتعب،  الره��اق 

على ق�شط كاٍف من النوم.
ب�شبب  اخل�������اط�������ئ  ال������ت������ج������اوز 

ال�شتعجال.
القيادة بطي�س وتهور.

اأثناء  ت���رك م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة  ع���دم 
القيادة.

ال�شري  ب���خ���ط  الل������ت������زام  ع������دم 

ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رط��ة  اإدارة 
النقبي  خمي�س  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  و 
ال��ب��ل��دي مبدينة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
خ��ورف��ك��ان و ع��دد م��ن اأع�����ش��اء من 
اإىل  بال�شارقة  ال�شت�شاري  املجل�س 
جانب عدد من امل�شوؤولني و اأعيان 
املنطقة . واأكد العقيد دكتور علي 
الكي احلمودي �شعي القيادة العامة 
رفع  يف  امل�شتمر  ال�شارقة  ل�شرطة 
الوعي الأمني لدى خمتلف فئات 
الوقاية  م��ب��داأ  وت��ر���ش��ي��خ  امل��ج��ت��م��ع 
الأمنية  ل����الأح����داث  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
متنوعة  م�شارات  خلق  خ��الل  م��ن 
ل��ل��ت��وا���ش��ل ال��ف��َع��ال وامل��ب��ا���ش��ر بني 

ال�شرطة واملجتمع.

واإيجاد قواعد تطبيقية فعالة جت�شد النموذج الآمن للعوائل 
وثرواتها ورجال الأعمال وروؤو�س الأموال ب�شكٍل تتناغم فيه 
مع متطلبات ثقافة ال�شتثمار وحركة الأ�شواق حملياً ودولياً، 
وفق اأطر تهدف اإىل بلورة اخلدمات الق�شائية حلكومة دبي، 
للو�شول اإىل �شيغة ع�شرية ترفع من �شرعة حل النزاعات 
وت�شويتها وفق مقت�شيات العدالة الناجزة، مع امل�شي قدماً 
نحو اقت�شاد م�شتدام يتيح لل�شركات والأفراد حياة متقدمة 
وم�شتقبل مزدهر قائم على قوانني وق�شاء يحفظ حقوقهم 

على اأكمل وجه.

- اإيجابيات وعدالة �صريعة 
وعن اإيجابيات القرار، اأو�شح �شعادة القا�شي خالد احلو�شني، 
رئي�س حمكمة الأح��وال ال�شخ�شية اأن حمكمة الرتكات هي 
من امل�شاريع املبتكرة وتعد منوذجا فريدا يوجد التوازن بني 
التقا�شي  و�شرعة  لها  الالزمة  بال�شمانات  العدالة  حتقيق 
اأن  خ��ا���ش��ة  املحكمة  ه���ذه  يف  الق�شائية  اخل����رات  ت��ن��وع  م��ع 
نزاعات الرتكات مت�شعبة حتتاج اإىل عدة تخ�ش�شات قانونية 
يف ذات الدعوى. وقال اإن هذه املحكمة و�شعت حتت مظلتها 
اللجان  امل��ح��اك��م ومم��ي��زات  يف  ال��ع��ادي  التقا�شي  اإي��ج��اب��ي��ات 
الق�شائية وذلك لتحقيق العدالة ال�شريعة طبقا لتوجيهات 
القيادة الر�شيدة اإذ اأن العدالة يف الف�شل يف النزاعات وحدها 
ل تكفي كما اأن ال�شرعة وحدها غري كافية ولبد من اجلمع 

بينهما.
�شعادة  قال  مت�شل،  �شياق  ويف  ال�شمل.  ومل  النزاعات  حل   -
ق��ا���ش��ي متييز متخ�ش�س يف  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ال��ق��ا���ش��ي حم��م��د 
الرتكات والأحوال ال�شخ�شية، اإن حمكمة الرتكات اخلا�شة 
ت��ه��دف اإىل ح��ل ك��ل ن��زاع��ات الأ���ش��رة ال��واح��دة ح��ول ق�شمة 
اأول  ال�شمل  مل  اإىل  ت�شعى  كما  واح���دة،  حمكمة  يف  امل���رياث 
الورثة وتقريب  اإىل ق�شمة ر�شائية بني  الو�شول  وحماولة 

•• دبي وام:

ال�شيخ  �شمو  ب��ق��رار  دب��ي  يف  الق�شائي  ال�شلك  اأع�����ش��اء  اأ���ش��اد 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
املالية رئي�س املجل�س الق�شائي  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
بدبي، باإن�شاء حمكمة خمت�شة بالنظر يف الدعاوي املتعلقة 
كبرية  اإيجابية  انعكا�شات  م��ن  ال��ق��رار  لهذا  مب��ا  ب��ال��رتك��ات، 
على منظومة العمل الق�شائي يف الإمارة، ونظراً لتاأثرياته 
امل��ج��ت��م��ع، ومب���ا ي�شهم يف حتقيق  ال��ك��ب��رية ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ة 
املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  وق��ال  املجتمعي.  ال�شتقرار 
ري��ادة حماكم دبي  القرار يحقق  اإن  دب��ي  ع��ام حماكم  مدير 
اأول  ه��ي  ب��ال��رتك��ات  اخل��ا���ش��ة  املحكمة  ل��ك��ون  ن��ظ��را  العاملية، 
درج����ات  ت��خ��ت�����ش��ر  ح��ي��ث  ن��وع��ه��ا،  م���ن  حم��ك��م��ة متخ�ش�شة 
قطعية  اأحكاماً  وت�شدر  واح��دة،  درج��ة  يف  الثالث  التقا�شي 
زمن  تخت�شر  م�شتحدثة  ب��اإج��راءات  الفوري  للتنفيذ  قابلة 
الدعوى، و�شيكون للمحكمة اأثر اإيجابي كبري على املتقا�شني 
اإج��راءات التقا�شي، وذلك �شمن  يتمثل يف تب�شيط وت�شريع 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  املبادرة التي 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
دبي 10X التي جاءت �شمن تقدمي اأفكار  دبي “رعاه اهلل”، 
مكانة  وت��ع��زز  احل��ك��وم��ي  بالعمل  لرتتقي  ال�����ش��ن��دوق  خ���ارج 

الدولة واإمارة دبي عاملياً.

- ممكنات ت�صريعية وق�صائية وتقنية
ال�شبو�شي،  مبارك  حممد  القا�شي  �شعادة  قال  جانبه،  من   
املكلف  دبي  حماكم  فريق  ورئي�س  البتدائية  املحاكم  رئي�س 
مب�شروع املحكمة اخلا�شة بالرتكات، اإن حكومة دبي داأبت على 
تبني الأفكار الرائدة وحوكمتها باأحدث املمكنات الت�شريعية 
تطويرها  على  با�شتمرار  نعمل  التي  والتقنية،  والق�شائية 

ذات  ال��ق��ان��ون  بقواعد  وتب�شريهم  حولها  نظرهم  وج��ه��ات 
ال�شلة، ومتى تعذر ذلك تت�شدى للف�شل يف النزاعات بينهم 
و�شول اإىل ق�شمة عادلة تراعى فيها الأن�شبة ال�شرعية ح�شب 
نوع الرتكة املتنازع عليها دون التقيد بقواعد الخت�شا�س يف 
اجتاه ق�شائي فريد من نوعه تبناه امل�شرع وفق اأحكام املادة 

58 من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية.

- نظام متكامل لدعاوى الرتكات  
من جانبه قال �شعادة الدكتور �شيف غامن ال�شويدي، الأمني 
املحكمة  اإن�����ش��اء  اإن  دب���ي  لإم����ارة  الق�شائي  للمجل�س  ال��ع��ام 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  مواكباً  ج��اء  بالرتكات  اخلا�شة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شمو ال�شيخ مكتوم 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س  بن حممد بن را�شد 
املالية رئي�س املجل�س الق�شائي بدبي،  ال��وزراء وزير  جمل�س 
ب�شرورة تطوير مرفق الق�شاء يف اإمارة دبي مبا يتنا�شب مع 
ما التطور ال�شريع الذي ت�شهده الإمارة يف خمتلف املجالت. 
جاء  بالرتكات  اخلا�شة  املحكمة  اإن�شاء  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
الرتكات يف  دع��اوى  لواقع  العمل  فريق  بها  ق��ام  درا�شة  بعد 
الإمارة، حيث مت الوقوف على اأعداد تلك الدعاوى وكذلك 
اإجراء مقارنات معيارية  ُمدد نظرها والف�شل فيها، كما مت 
مع اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن، وذلك ُبغية اإيجاد 
نظام متكامل لدعاوى الرتكات ياأخذ بعني العتبار م�شالح 
الوَرَثة يف املقام الأول، وكذلك ا�شتقرار التعامالت القانونية 
اأعمال  اأن  مو�شحاً  الوطني،  القت�شاد  يف  امل��وؤث��رة  للرتكات 
حمددة،  موؤ�شرات  على  �شُتبنى  بالرتكات  اخلا�شة  املحكمة 
و�شتتم متابعتها ب�شكل دائم من قبل اإدارة التفتي�س الق�شائي 
يف اإمارة دبي للوقوف على اإجنازاتها، وحت�شني اأدائها ب�شكل 

م�شتمر.

اإدارة  م�����ن  ك�����ل  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
الدعم  ومركز  امل��خ��درات  مكافحة 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  الج���ت���م���اع���ي 
ل�����ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة وال���رن���ام���ج 
ال��وط��ن��ي الم���ارات���ي ل��ل��وق��اي��ة من 
التابع ملجل�س  “ �شراج”  املخدرات 
مكافحة املخدرات ووزارة الداخلية 
الأ�شرية  التنمية  م��راك��ز  واإدارة 
الجتماعية  اخل����دم����ات  ودائ�������رة 
والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  ودائ��رة 
ختام  ح�شر  ال�����ش��رق��ي��ة.  باملنطقة 
ب����رن����ام����ج اجل���ل�������ش���ات احل�����واري�����ة 
حياوة  �شاحية  مب��ق��ر  ع��ق��د  ال���ذي 
العقيد  من  كل  خورفكان  مبدينة 
مدير  احلمودي  الكي  علي  دكتور 

•• ال�شارقة - وام:

ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اختتمت 
�شرطة  ب�������اإدارة  ال�����ش��ارق��ة مم��ث��ل��ة 
املنطقة ال�شرقية م�شاء اأم�س الأول 
الرم�شانية  احل���واري���ة  جل�شاتها 
�شعار”  حت������ت  ن���ظ���م���ت���ه���ا  ال�����ت�����ي 
للمجتمع  ..اأم��ن  الأ�شرة  ا�شتقرار 
و ج��اءت من�شجمة مع توجهات   “
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
وجهودها يف تعزيز الأمن والأمان 
م�شتوى  ورف���ع  ال�شارقة  اإم����ارة  يف 
املخاطر  ودرء  ال��وق��ائ��ي��ة  التوعية 

عن املجتمع .
الرم�شانية  اجلل�شات  عقد  جاء  و 

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية تطلق مبادرة »ريادة«
م���ع ت��رك��ي��ز ك��ب��ري ع��ل��ى اإ�����ش����راك امل��ت��ع��ام��ل يف ت��ط��وي��ر اخل���دم���ة وط���رق 
ملتزمون  ال�شحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  يف  ون��ح��ن  تقدميها.. 
بتوجهات احلكومة وحري�شون على حتقيق م�شتويات عالية من ال�شعادة 

للمتعاملني«.
التميز  اأن  املتعاملني  �شعادة  اإدارة  مدير  ال�شويدي  اأحمد  ذكر  جانبه  من 
التعاون  وتتطلب  تنتهي  ل  م�شتمرة  رحلة  اخل��دم��ات  بتقدمي  والرت��ق��اء 
وبذل اأق�شى اجلهود من جميع فرق العمل منوها باأن هدف املوؤ�ش�شة اليوم 
للخدمات  الإم���ارات  وبا�شرتاتيجية  الوطنية  ب��الأج��ن��دات  التزامها  عر 
احلكومية 2021-2025 يتمحور حول رفع تناف�شية الدولة يف جمال 
العامل يف  اأف�شل حكومة يف  تكون  ب��اأن  روؤيتها  تقدمي اخلدمات وحتقيق 
اخلدمات احلكومية وحتى  تكون املوؤ�ش�شة دائما يف املقدمة لراحة واإ�شعاد 

املواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات.

و�شول اإىل حتقيق اأف�شل النتائج يف �شعادة املتعاملني واملوظفني.
وتت�شمن املبادرة اأربع قنوات هي نظام اإدارة العالقة مع املتعاملني وخمتر 
جتربة املتعامل وبرنامج املت�شوق ال�شري الداخلي ومركز الت�شال املوحد 
ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  يف  والتنا�شق  التكامل  حتقيق  ت�شتهدف  التي 
جتربة  توفري  و�شمان  امل�شتقبلية  وتطلعاته  املتعامل  متطلبات  لتلبية 

متميزة يف ظل وجود موظفني �شعداء.
املايل  للقطاع  التنفيذي  املدير  ال��زرع��وين  عبدالعزيز  الدكتور  واأو���ش��ح 
القيادة  اأن  ال�شحية  للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  يف  امل�شاندة  واخلدمات 
واملبادرات  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات  اإط���الق  على  حر�شت  الر�شيدة 
لتحقيق اأهدافها وطموحاتها وبناء الثقة وتعزيز العالقات بني املوؤ�ش�شات 
واملجتمع وزيادة م�شتوى �شعادة الأفراد يف العديد من املجالت ومن بينها 
ال��ذي �شهد نقلة نوعية خ��الل الأع���وام القليلة  جم��ال تقدمي اخل��دم��ات 

•• دبي-وام:

�شمن  “ريادة”  م��ب��ادرة  ال�شحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
جهودها امل�شتمرة لالرتقاء مبنظومة اخلدمات وتطوير قنوات تقدميها 
ومبا يواكب ا�شرتاتيجياتها وتطلعاتها الرامية اإىل تعزيز جودة احلياة، 
حتقيق  يف  ت�شهم  التي  الذكية  ال�شحية  اخلدمات  معايري  اأعلى  وتطبيق 

اأعلى معدلت �شعادة املتعاملني ور�شاهم.
على  احل�شول  من  ومتكينه  املتعامل  جتربة  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة  وتهدف 
املتكاملة  الرتقاء مب�شتوى اخلدمات  وفعالة من خالل  �شريعة  خدمات 
العاملية  واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  مع  لتتوافق  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي 
يف  وت�شهم  اخل��دم��ات  لت�شنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  متطلبات  وتلبي 
حتديث وتطوير اأنظمة العمل وتدريب الكوادر الوظيفية فيها، وتاأهيلهم 

مواجهة  م��ن  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  متكنت  املوؤ�ش�شة  اأن  واأك���د  املا�شية. 
من  مكنها  ما  اخلدمات  اأرق��ى  لتوفري  احللول  وابتكار  التحديات  جميع 
حتقيق الكثري من الإجنازات التي تعزز دورها يف الرتقاء بقطاع اخلدمات 
ال�شحية وتناف�شيته عامليا م�شريا اإىل اأن العزم على خو�س غمار التحدي 
وحتقيق النجاح وخدمة املجتمع على اأكمل وجه هو احلافز الذي ت�شتند 
يف  والتفاين  التميز  مفهوم  على  قائمة  خدمات  توفري  يف  املوؤ�ش�شة  اإليه 
وحتقيق  ال��ري��ادة  نحو  قدما  للم�شي  ال��دول��ة  ومقيمي  مواطني  خدمة 

اأهداف اأف�شل حكومة بالعامل يف تقدمي اخلدمات.
وقال اإن قيادة دولة الإمارات الر�شيدة تبنت تطبيق نظام النجوم العاملي 
مدار  على  متطورة  خدمات  لتقدمي  جهودها  �شمن  اخلدمات  لت�شنيف 

ال�شاعة ويف اأي مكان.
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  اأ�شا�س  على  النظام  هذا  ت�شميم  “ مت  واأ�شاف 

ال������دع������اوى  ج����م����ع  يف  امل����ت����م����ث����ل 
وال��ط��ل��ب��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رتك��ة اأو 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ن��ه��ا يف دع����وى واح���دة 
واح��دٍة عو�شاً  ق�شائيٍة  اأم��ام جهة 
م��ن جهة  اأك���ر  على  توزيعها  ع��ن 
فاإن  الخ��ت�����ش��ا���س،  ق��واع��د  ب�شبب 
بالرتكات  اخلا�شة  املحكمة  اإن�شاء 
من  ج���م���ل���ة  حت���ق���ي���ق  اإىل  ي��������وؤدي 
على  احل��ف��اظ   : ت�شمل  الأه�����داف 
والعائلية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رواب���ط 
اخل�شومة  ل����دد  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا 
ع����ن����د ن����ظ����ر دع����������اوى ال�����رتك�����ات، 
التقا�شي  اإج���������راءات  واخ���ت�������ش���ار 
ل��ت��ك��ون ع��ل��ى م��رح��ل��ة واح����دٍة بدًل 
م����ع احلفاظ  م����راح����ل  ع�����دة  م����ن 
الأحكام  م��راج��ع��ة  متطلبات  على 
حتقيق  كذلك  ودقتها،  الق�شائية، 

الف�شل  ق���ادراً على  ي��ك��ون  ال��رتك��ة 
فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى 
ت��ق��ع ���ش��م��ن اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا، عالوة 
يف  الإجرائية  املرونة  حتقيق  على 
دعاوى الرتكات والتي قد تتطلب 

حلوًل قانونيًة مبتكرًة لإنهائها.

وتعديالته.  امل��دن��ي��ة  الإج�������راءات 
و���ش��ت��ع��م��ل حم��ك��م��ة ال���رتك���ات على 
حتقيق ال�شرعة ب�شمانات قانونية 
م�����ش��ت��ح��دث��ة ل��ل��ف�����ش��ل يف دع����وى 
الرتكة برمتها وما يتفرع منها من 
وجتارية  وعقارية  مدنية  ق�شايا 
اأمام جهة واحدة مركزية، وُيقطع 
ب��ذل��ك ال���ل���دد وال��ت�����ش��وي��ف وطول 
تخت�شر  وبذلك،  اخل�شومة.  اأم��د 
ُيهدر  ال���ذي  ال��وق��ت  املحكمة  ه��ذه 
املحاكم  ب��ني  التقا�شي  لإج����راءات 
الدعاوى  حتيل  التي  املتخ�ش�شة 
فيما بينها، وما قد ينجم عنها من 
التعدد يف وجهات  تعقيدات ب�شبب 
املختلفة  ال���ه���ي���ئ���ات  ب����ني  ال���ن���ظ���ر 

واملتعددة واملتنوعة يف الدرجات.
الرئي�شي  الهدف  اإىل  وبالإ�شافة 

�شرعة الف�شل يف دعاوى الرتكات 
العدالة  مبتطلبات  الإخ���الل  دون 

الناجزة، وب�شمانات قانونية.
كما تهدف املحكمة اإىل اإن�شاء ق�شاء 
نوعي �شامل يجمع الخت�شا�شات 
بدعوى  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

اأي  اأو  الرتكة،  عن  نا�شئة  جتارية 
باإخراج،  متعلقة  ع��ار���ش��ة  طلبات 
اأو  بالو�شايا،  اأو  وارث،  اإدخ���ال  اأو 
الهبات،  يف  ال��ورث��ة  ب��ني  بالت�شوية 
بها  م��رت��ب��ط��ة  اأو  ن��ا���ش��ئ��ة  وت���ك���ون 

ارتباطاً ل يقبل التجزئة.
اخلا�شة  املحكمة  اأح��ك��ام  و�شتكون 
بالرتكات نهائية م�شمولة بالنفاذ 
للطعن  ق����اب����ل����ة  وغ�������ري  امل����ع����ج����ل 
يجوز  اأن����ه  اإل  ال��ع��ادي��ة،  ب��ال��ط��رق 
ال��ط��ع��ن ب��ط��ري��ق اإل��ت��م��ا���س اإع����ادة 
النظر وبحالة وقوع بطالن ب�شبب 
الدعوى،  �شحيفة  باإعالن  يت�شل 
ك���م���ا ي���ج���وز ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال���رج���وع 
لل�شوابط  وف���ق���اً  اأح���ك���ام���ه���ا  ع���ن 
يف  عليها  املن�شو�س  والإج������راءات 
قانون  م���ن  م����ك����رراً   187 امل������ادة 

حت�شري  قا�شي  باملحكمة  ويلحق 
ابتدائي  قا�س  عن  درجته  تقل  ل 
اأول يبا�شر اخت�شا�شاته املن�شو�س 
عليها يف قانون الإج��راءات املدنية 
ولئحته التنظيمية وتعديالتهما، 
حيث يتم حت�شري وجتهيز الدعوى 
خالل 30 يوماً من تاريخ قيدها، 
وي���ت���م ال��ف�����ش��ل ف��ي��ه��ا خ����الل 12 
تداولها  متديد  يجوز  ول  �شهراً، 
ويف  املحكمة  رئ��ي�����س  مب��واف��ق��ة  اإل 
ت�شتدعي  قوية  اأ�شباب  وج��ود  ظل 
اجلديدة  املحكمة  وتخت�س  ذل��ك. 
اأي  ال��رتك��ات،  دع���اوى  بالف�شل يف 
متعلقة  م��ن��ازع��ة  ك��ل  يف  بالف�شل 
الرتكة  بت�شفية  اأو  اجل��رد  بقائمة 
اأو  ال��ورث��ة،  بني  اأموالها  ق�شمة  اأو 
اأو  اأو ع��ق��اري��ة،  اأي دع���وى م��دن��ي��ة، 

�شياق  يف  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن 
عملية التحديث امل�شتمرة ملنظومة 
وامل�شاعي  دبي  يف  النوعي  الق�شاء 
التقا�شي  ن��ظ��ام  جل��ع��ل  ال���رام���ي���ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  الأف���������ش����ل  ف���ي���ه���ا 
العامل، منوهاً �شموه باأثر حمكمة 
ق�شائي  كرافد  اجلديدة  الرتكات 
ال�شتقرار  تعزيز  يف  ي�شهم  جديد 
الج����ت����م����اع����ي والق����ت���������ش����ادي يف 
الإم��ارة. وتتكون املحكمة اخلا�شة 
بالرتكات من درجة واحدة وت�شم 
الدائرة  وت�����ش��ك��ل  اأك����ر،  اأو  دائ����رة 
وع�شوية  متييز  ق��ا���ش��ي  ب��رئ��ا���ش��ة 
ابتدائي  وق��ا���س  ا�شتئناف  قا�شي 
وُي����راع����ى ت���ن���وع ت��خ�����ش�����ش��ه��م مبا 
ي�����ش��م��ن امل����الءم����ة م���ع ال���دع���اوى 
اخلا�شة.  املحكمة  على  املعرو�شة 

•• دبي -وام: 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإط��ار  يف 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ب�شاأن 
تطوير املنظومة الق�شائية يف دبي، 
اأطلق �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الق�شائي  املجل�س  رئي�س  امل��ال��ي��ة، 
بالرتكات  خا�شة  حمكمة  ب��دب��ي، 
وطلبات  دع����اوى  ك��اف��ة  يف  للنظر 
الرتكات اأمام جهة ق�شائية واحدة 
ووف��ق اإط��ار زمني حم��دد، وتندرج 

�شمن حماكم دبي.
واأكد �شمو رئي�س املجل�س الق�شائي 

 مكتوم بن حممد : 
-اخلطوة تاأتي يف اإطار عملية التطوير امل�صتمرة ملنظومة الق�صاء النوعي يف دبي وال�صعي جلعل نظام التقا�صي فيها الأف�صل على م�صتوى العامل.

- املحكمة هدفها جمع الدعاوى والطلبات املرتبطة بالرتكات اأو النا�صئة عنها يف دعوى واحدة اأمام جهة ق�صائيٍة واحدٍة.
- حت�صري وجتهيز الدعوى خالل 30 يومًا من تاريخ قيدها .. والف�صل فيها خالل 12 �صهرًا ول يجوز متديد تداولها اإل مبوافقة رئي�ص املحكمة.

موؤ�س�سة »منار االإميان« بعجمان تطلق تطبيقا ذكيا للتربع
•• عجمان-وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة منار الإميان اخلريية بعجمان، تطبيق 
»manar al iman« على الأجهزة الذكية، الذي 
امل��م��ي��زات واخل���دم���ات للمح�شنني  ال��ع��دي��د م��ن  ي��ق��دم 
واأهل اخلري، وذلك مواكبة للتطور التقني يف جمالت 
متعددة، وان�شجاماً مع مقت�شيات الع�شر احلايل، من 

�شرعة يف تقدمي اخلدمات و�شهولة يف اإجناز املهام.
الذكي،  التطبيق  ه���ذا  وخ���دم���ات  مم��ي��زات  اأه����م  وم���ن 

امل��ح��ت��وي��ات، وعر�س  ع��ر���س  و���ش��رع��ة  ال��ت��رع،  �شهولة 
التي  امل�شاريع  وفرز  املوؤ�ش�شة  مل�شاريع  الكاملة  البيانات 

تنفذها املوؤ�ش�شة.
واأو���ش��ح��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة، اأن���ه مي��ك��ن ال��ت��رع ع��ر تطبيق 
الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  خ��الل  م��ن   »manar al iman«
وب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان، وخ��دم��ة طلب م��ن��دوب ل�شتالم 
نظام  لعمالء  التطبيق  حتميل  ميكن  كما  ال��ت��رع��ات 
الأبل والأندرويد عر املتاجر اللكرتونية التابعة مثل 

الب �شتور، وجوجل بالي.

بتوجيهات حممد بن را�صد 

مكتوم بن حممد يطلق حمكمة خا�سة بالرتكات �سمن حماكم دبي



االثنني   18  إبريل    2022  م   -    العـدد   13522  
 Monday     18   April   2022   -  Issue No   13522

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د 
ال��ع��ري، وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ش��اء يف 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  اأن  اأب���وظ���ب���ي، 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة وال���ع���دل���ي���ة اع���ت���م���اداً 
املتقدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ع���ل���ى 
ير�شخ  املوؤهلة،  الب�شرية  وال��ك��وادر 
م��ن��ظ��وم��ة ق�����ش��ائ��ي��ة رائ�����دة تدعم 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال������ري������ادة وال���ت���م���ي���ز يف 
مواكبة  م����ع  امل�����ج�����الت،  خم��ت��ل��ف 
توفري  ل�شمان  امل�شتجدات  جميع 
عر  للمتعاملني  متميزة  جت��رب��ة 
ومبتكرة.  ذك��ي��ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
واأو�شح اأن العتماد على اخلدمات 
بالذكاء  واملعززة  وال�شريعة  الذكية 
الق�شاء،  دائ�����رة  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
متطورة  خ��ي��ارات  ت��وف��ري  يف  اأ�شهم 
املعامالت  لإجن���از  املتعاملني  اأم���ام 
ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ه��ل��ة وم��ي�����ش��رة، وذلك 
ال�شيخ  �شمو  توجيهات  مع  متا�شيا 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شوؤون 
الق�شاء  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة، 
من  العمل  مبوا�شلة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
للخدمات  امل�شتمر  التحديث  اأج��ل 
اإىل  و���ش��ول  والعدلية،  الق�شائية 
ال�شرتاتيجي  ال����ه����دف  حت��ق��ي��ق 

وق����ال  ناجز".  ع�������ادل  "ق�شاء 
امل�شت�شار يو�شف العري، اإن اخلطة 
الق�شاء  ل���دائ���رة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�شتهدف   ،2023-2021
اإ�شعاد  ���ش��م��ان  اأول���وي���ات���ه���ا  ���ش��م��ن 
ت���ق���دمي خدمات  ع���ر  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ومبتكرة،  ذك��ي��ة  وق�شائية  عدلية 
براجمها  ال���دائ���رة يف  ت��رك��ز  ول����ذا 
توفري  على  وم�شاريعها،  وخططها 
اخلدمات  اأف�شل  ت�شاهي  خدمات 
العديل  القطاع  املقدمة يف  العاملية 
ال�شتفادة  خ��الل  م��ن  والق�شائي، 
وتوظيف  ال��ت��ق��ن��ي  ال���ت���ط���ور  م����ن 
التكنولوجية.  ال��و���ش��ائ��ل  اأح�����دث 
التقارير الإح�شائية  اأن  اإىل  واأ�شار 
املبذولة  اجل����ه����ود  ح���ج���م  ت��ظ��ه��ر 
والأعمال املنجزة لإمتام املعامالت 
املحاكمة  جل�شات  وع��ق��د  ُب��ع��د  ع��ن 

عر الت�شال املرئي، اإذ بلغ اإجمايل 
املنجزة  الإلكرتونية  الطلبات  عدد 
ُب��ع��د يف امل��ح��اك��م خ���الل الربع  ع��ن 
الأول من العام اجلاري، 150 األفا 
 25 اإىل  اإ���ش��اف��ة  ط��ل��ب��ات،  و507 
األفا و222 طلبا يف النيابة العامة، 
للكاتب  ط��ل��ب��ا  و643  األ��ف��ا  و24 
الإح�شائيات  اأظ��ه��رت  كما  ال��ع��دل. 
لل�شهور  ن��ف�����ش��ه��ا  ال����ف����رتة  خ�����الل 
 ،2022 ع��ام  م��ن  الأوىل  الثالثة 
جل�شة  و687  األ����ف����ا   16 ع���ق���د 
حماكمة با�شتخدام تقنية الت�شال 
امل��رئ��ي، وذل��ك يف ظل تفعيل نظام 
 100% بن�شبة  املرئية  املحاكمة 
اأبوظبي، يف حني  اإم��ارة  يف حماكم 
للرد  "ا�شتف�شر"  من�شة  �شجلت 
على ت�شاوؤلت املتعاملني، 10 اآلف 

و 277 ا�شتف�شاراً.

•• اأبوظبي-وام:

العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  نظم 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، حما�شرة حتت عنوان "اأركان 

ال�شعادة"، �شمن فعالياته الرم�شانية.
الوعاظ،  اأبوظبي كبرية  املحا�شرة مبقر الحت��اد يف  قدمت 
وا�شح  منهجها  ال�شعادة  اإن  قالت  التي  ال�شبو�شي،  و�شحاء 
دلنا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد  النبي  واأن  الإ���ش��الم،  يف 
عليها، وكان منهجه -�شلى اهلل عليه و�شلم- منهج ال�شالم 

والطماأنينة وال�شكينة، ومن اتبعه فاز ب�شعادة الدارين.
وقالت " اتباع نهج نبينا- �شلى اهلل عليه و�شلم -يوؤدي اإىل 
الن�شج النفعايل والوجداين والجتماعي وال�شلوكي، واإىل 
ت��واف��ق الإن�����ش��ان م��ع نف�شه وم��ع ال��ع��امل م��ن ح��ول��ه، ويزوده 
يقابله  بالقدرة على حتمل م�شوؤوليات احلياة ومواجهة ما 
من م�شكالت وابتالءات، ومن ثم يتقبل العبد واقع حياته، 
هذا  ويف  وال�����ش��رور،  والطماأنينة  الر�شا  مب�شاعر  ويحظى 
املنهج النبوي يحقق العبد ذاته، وي�شتغل قدراته واإمكاناته 
�شوية،  متكاملة  �شخ�شيته  وت��ك��ون  ممكن،  ح��د  اأق�شى  اإىل 

و�شلوكه م�شتقيما من�شبطا، ويعي�س يف �شالم �شمن حدود 
ال�شرع وتعاليمه".

لكل من  ال�شعادة  الإم��ارات متكنت من حتقيق  اأن  واأ�شافت 
يعي�س على اأر�شها الطيبة بعدما اأ�شبحت ال�شعادة املجتمعية 
�شيا�شة ونهجا وغاية دولة، وهدف حكومتها الأ�شمى، و�شمة 
اأر�س  اأ�شلوب حياة، ميار�س على  باتت  الكرمي، حتى  �شعبها 
الواقع، نلم�شه يومياً يف ت�شامح �شعبها، يف رحمة قادتها، يف 
حبها للنا�س، وحب النا�س لها، يف م�شاعداتها الإن�شانية، يف 

مبادراتها العاملية.

••  اأبوظبي-الفجر:

ال�شائقني   اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ح��ث��ت 
اللتزام  و  الإي��ج��اب��ي��ة   تعزيز  اإىل 
الآم��ن��ة خ�شو�شا خالل  ب��ال��ق��ي��ادة  
�شهر رم�شان املبارك والذي ي�شهد 
ال�شلوكيات   م��ن  ال��ع��دي��د  ارت���ك���اب  
املرورية  ال�شالمة  توؤثر  على  التي 
وفقا  لواقع الر�شد  ال�شنوي الذي 

تنفذه مديرية املرور والدوريات .
من   )15( احللقة  يف  واأو���ش��ح��ت   
اأثري  "عر  اأم��ان��ة  "بالدنا  برنامج 
تنفذ  "انها   FM اأب��وظ��ب��ي  اإذاع����ة 
ال�شائقني  لتوعية  م��روري��ة  حملة 
مبا يعزز  من �شالمتهم  و�شالمة 
م�����ش��ت��خ��دم��ي  ال���ط���ري���ق  وجتنب 
ارت���ك���اب امل��خ��ال��ف��ات  وال���ت���ي تكون 
نتيجتها  وقوع  حوادث مرورية  قد  

توؤدي اإىل  وفيات واإ�شابات بليغة .
ال��دك��ت��ور مهند�س  ال��ع��ق��ي��د   وق����ال 
مدير  اجل���ن���ي���ب���ي  حم���م���د  م�����ش��ل��م 
املخالفات  ومتابعة  حت�شيل  اإدارة 
اأن ال�����ش��ي��ام قد  امل���روري���ة ب��الإن��اب��ة 

ال�شائقني  تاأثريات على  له   تكون  
انخفا�س   ونف�شيا  مع  ف�شيولوجيا 
ن�شبة ال�شكر  يف ال��دم وال��ذي يوؤثر 
والروؤية   وال��رتك��ي��ز   الن��ت��ب��اه  على 
اأف���ع���ال  ردود  اأه���م���ي���ة  اإىل  لف����ت����اً  
والتيقظ     الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ائ��ق��ني  
اأثناء  اأح��داث  ملا ي��دور حولهم  من 

قيادة املركبة .
وخ�شو�شا   ال���������ش����ائ����ق����ني   ودع��������ا 
طويلة   برحالت  بالقيام  الراغبني 
اإىل �شرورة  اأخذ  ق�شط  كاف  من 
ال���راح���ة وال���ن���وم  يف ال��ل��ي��ل��ة  التي 

حال  ويف  للمركبة   قيادتهم  ت�شبق 
القيادة   اأث��ن��اء  ب��الإره��اق  �شعورهم  
م���ك���ان خم�ش�س   اخ���ت���ي���ار  ي��ف�����ش��ل 
للوقوف و حث  امل�شاة على اللتزام 
بالأنظمة وعدم العبور من املناطق 
الركاب  وط���ال���ب  امل��خ�����ش�����ش��ة  غ���ري 
املرافقني  لل�شائق ب�شرورة التيقظ 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه اي��ج��اب��ي��اً  يف حالة 
تعر�شه لالإرهاق، ون�شح ال�شائقني  
وممار�شة  اوق����ات����ه����م    ب��ت��ن��ظ��ي��م  
ال��ري��ا���ش��ة  و احل���ر����س ع��ل��ى ربط 
ح��زام الأم���ان  اأث��ن��اء القيادة وترك 

م�����ش��اف��ة اأم�������ان ك���اف���ي���ة والل����ت����زام 
ب��ال�����ش��رع��ات.      وذك��ر امل��ق��دم جابر 
���ش��ع��ي��دان امل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س ق�شم 
حت��ق��ي��ق احل������وادث اجل�����ش��ي��م��ة  اأن 
وال��دوري��ات و�شعت   امل��رور  مديرية 
خطة توعية ل�شهر رم�شان لتفادي 
احل��وادث واملخالفات  وبهدف رفع 
ال�شالمة املرورية  وحث ال�شائقني 
اخلاطئة  ال�������ش���ل���وك���ي���ات  ب��ت��ج��ن��ب 
كالوقوف   ل���الآخ���ري���ن  وامل���زع���ج���ة  
اأب���رز الأخطاء  اخل��اط��ئ لف��ت��اً  اإىل 
ه�����ي ع������دم ال���ت���خ���ط���ي���ط  الأم����ث����ل 

الكايف  الق�شط  اأخ��ذ  وع��دم  للرحلة 
م��ن ال��رح��ل��ة  و ع���دم ت���رك م�شافة 
اأمان كافية  وما يت�شبب به النعا�س 
الإ�شارة  ك��ت��ج��اوز  وق���وع ح���وادث  يف 
اخلاطئ  ال�����وق�����وف   و  احل�����م�����راء  
للمركبات بالقرب  من امل�شاجد  يف 
اأوقات �شالة الرتاويح  ويوؤدي اإىل 
�شيارات   و�شول   ان�شيابية   تعطيل 
امل��دين  و   الإ�شعاف  واآليات الدفاع 
ت��ع��ري�����س ح��ي��اة الخ���ري���ن للخطر 
القيام  من  امل�شوؤولة  اجلهات  ومنع 
النقيب  .    وا���ش��ت��ع��ر���س  ب��واج��ب��ه��ا 
ق�شم  م��ن  ال�شام�شي  ع��ام��ر  �شيف 
ال�شبط املروري  اأخطاء  ال�شائقني 
لل�شبط  امل����ي����داين  ال�����واق�����ع   م����ن 
تكرار"بع�س  اإىل  م�شرياً   امل���روري 
ال�شرعات  زي��������ادة   " ال�������ش���ائ���ق���ني 
والتجاوز  الإف��ط��ار  مبوعد  للحاق 
اأن  م��و���ش��ح��اً   للمركبات   اخل��اط��ئ 
ت��ل��ك امل��خ��ال��ف��ات ي��ت��م ر���ش��ده��ا من 
خ����الل ال�����دوري�����ات  ال��ع��ام��ل��ة على 
ال�شبط   طريق  وعن  ال�شاعة  مدار 

الآيل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع امل���رك���ز الحت�����ادي 
ووزارة  والإح���������ش����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ال���ث���ق���اف���ة وال�������ش���ب���اب ع����ن اإط�����الق 
والذي  لل�شباب"،  الوطني  "امل�شح 
الن�شج  م�شتوى  قيا�س  اإىل  يهدف 
الجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي 
ال����دول����ة  ل���ل�������ش���ب���اب يف  وال����ث����ق����ايف 
مبختلف املجالت كالتعليم والعمل 
والوعي  وال�شحة  الأع��م��ال  وري���ادة 
والجتماعية،  البيئية  بالق�شايا 
املتعلقة  البيانات  جمع  اإىل  اإ�شافة 
قطاعات  خمتلف  يف  ال�شباب  بفئة 
متناول  يف  وو����ش���ع���ه���ا  ال������دول������ة؛ 
والباحثني   واملعنني  ال��ق��رار  �شناع 
ب�����ش��ك��ل ع��ل��م��ي على  مل�����ش��اع��دت��ه��م 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تبني 
ال�شباب  ح���ي���اة  ب���ج���ودة  ل���الرت���ق���اء 
قدراتهم  وبناء  احتياجاتهم  ودع��م 

وال�شتثمار يف مهاراتهم. 
لأف�شل  وفقا  امل�شح  تنفيذ  و�شيتم 
واملنهجيات  وامل��ع��اي��ري  امل��م��ار���ش��ات 
اح���ت���ي���اج���ات  امل���ت���ب���ع���ة يف حت����دي����د 
للمهتمني  البيانات  ون�شر  ال�شباب، 
حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا؛ ومب���ا ي��ت��واف��ق مع 
���ش��ي��ا���ش��ات ال���ب���ي���ان���ات امل��ف��ت��وح��ة يف 
ال���دول���ة، وي��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات قيا�س 
م��وائ��م��ة ل��ت��ط��ل��ع��ات ال�����ش��ب��اب وفق 
لل�شباب؛  الوطنية  الأجندة  حماور 
القادمة  عاماً  اخلم�شني  وتوجهات 

لدولة الإمارات العربية املتحدة .
مرحلتني  ع��ل��ى  امل�����ش��روع  و�شينفذ 
التح�شريية  امل����رح����ل����ة  الأوىل 
امل�شح،  واخ��ت��ب��ار  بتطوير  اخل��ا���ش��ة 
امليدانيني  ال���ب���اح���ث���ني  وت�����دري�����ب 
امليداين،  العمل  لتنفيذ  والتجهيز 
والعمل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ���ش��ي��ك��ون  ف��ي��م��ا 
وا�شتخراج  وال���ت���دق���ي���ق  امل����ي����داين 
املرحلة  يف  امل�����ش��ح  ن��ت��ائ��ج  وع���ر����س 
مف�شل  ت���ق���ري���ر  ����ش���م���ن  ال���ث���ان���ي���ة 

العامة  النتائج  جميع  ي�شتعر�س 
النتائج  واأب�����رز  للبحث  وامل��ف�����ش��ل��ة 
والتو�شيات اإ�شافة اإىل بناء قاعدة 
�شما  معايل  وقالت  وطنية.  بيانات 
وزيرة  املزروعي،  فار�س  �شهيل  بنت 
دولة ل�شوؤون ال�شباب: نفخر يف دولة 
املف�شلة  ال��وج��ه��ة  ب��اأن��ه��ا  الإم������ارات 
على  اأع���وام  لع�شر  العربي  لل�شباب 
ل�شتطالع  وف���ق���اَ  وذل����ك  ال���ت���وايل 
وقد   ،2021 للعام  اأ���ش��داء  �شركة 

انطلقنا يف عملنا من هذه احلقيقة 
�شباب  تطلعات  على  اأك��ر  لنتعرف 
وحياتهم  وم�شتقبلهم  الإم������ارات، 
معاليها:"  واأ���ش��اف��ت  واأع��م��ال��ه��م. 
على  مب�شاعدتنا  البحث  �شي�شاهم 
ال�شباب  احتياجات  ودرا���ش��ة  قيا�س 
التعليمية  املختلفة،  القطاعات  يف 
والج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 
وال�شيا�شية والبيئية، و�شيعمل على 
علمي  ب�شكل  التطلعات  تلك  ر�شد 

الوطنية  الأجندة  �شمن  ومدرو�س 
عاماً  اخلم�شني  وتوجهات  لل�شباب 
ال���ق���ادم���ة. واأك�������دت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
املوؤ�ش�شات،  كافة  مع  العمل  اأهمية 
ل �شيما املركز الحتادي للتناف�شية 
ال�شباب  ق��ط��اع  ل��رف��د  والإح�������ش���اء 
واملعنيني باملعلومات والبيانات التي 
بال�شرت�شاد قبل  املوؤ�ش�شات  ت�شاعد 
واخلطوات  القرارت  اتخاذ  وخالل 
ويف بناء اخلطط وال�شرتاتيجيات 

بتمكني  امل���رت���ب���ط���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واإ����ش���راك ال�����ش��ب��اب وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
طاقاتهم بطرق متطورة تزيد من 
امل���رج���وة ملختلف  الأث�����ر وال���ف���ائ���دة 
الأ�شر  معاليها  ودع����ت  امل����ب����ادرات. 
احلكومية  واجل����ه����ات  وال�������ش���ب���اب 
التعليمية؛  واملوؤ�ش�شات  واخل��ا���ش��ة 
للم�شاهمة  والحت����ادي����ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
اأن  موؤكدة  فيه،  الفاعلة  وامل�شاركة 
اأوًل يف م�شلحة الوطن  هذا ي�شب 

واأبناء الوطن.
اأهلي،  من�شور  حنان  �شعادة  قالت 
للتناف�شية  الحت���ادي  املركز  مدير 
دول�����ة  "اأ�شبحت  والإح�������������ش������اء: 
الإمارات منوذجاً مبتكراً يف متكني 
ال�شباب وتفعيل دورهم وم�شاركتهم 
الوطنية،  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
توجهات  م�����ن  ان����ط����الق����اً  وذل�������ك 
دعم  ت��وؤك��د  التي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
فئة ال�شباب وتاأهيلهم ملواجهة كافة 
وتزويدهم  امل�شتقبلية،  التحديات 

ب�������الأدوات وال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي تدعم 
ج��ه��وده��م ل��ب��ن��اء وط���ن م��ب��ن��ي على 
اقت�شاد معريف وم�شتدام". وتابعت 
الوطني  امل�شح  اأهمية  "ترز  اأهلي: 
لرا�شمي  ي���وف���ر  ك���ون���ه  ل��ل�����ش��ب��اب 
قاعدة  القرار  ومتخذي  ال�شيا�شات 
واجتماعية  دمي��وغ��راف��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
خاللها  م���ن  مي��ك��ن  واق���ت�������ش���ادي���ة 
واملبادرات  الرامج  وتطوير  تقييم 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ق�����ش��اي��ا ال�������ش���ب���اب يف 
الدولة وتلبي متطلبات القطاعني 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������س لإط�������الق 
اخلا�شة  وامل���������ش����اري����ع  امل������ب������ادرات 
�شعادة  اأكد  جانبه  ومن  بال�شباب". 
عام  مدير  النظري،  حممد  �شعيد 
امل��وؤ���ش�����ش��ة الحت����ادي����ة ل��ل�����ش��ب��اب اأن 
املوؤ�ش�شة تعمل مع خمتلف ال�شركاء 
والرامج  ال���ش��رتات��ي��ج��ات  ل��ب��ن��اء 
اأهمية  ال��ه��ادف��ة، وَت���رز  واخل��ط��ط 
الوطني  امل�������ش���ح  ب���ي���ان���ات  وق���ي���م���ة 
عن  تعر  باأنها  الإم��ارات��ي  لل�شباب 

واهتمامات  وت��وج��ه��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
ر�شد  خ��الل  من  �شيما  ل  ال�شباب، 
التي  الدرا�شة  يف  ال�شباب  اأول��وي��ات 
قام بها مركز ال�شباب العربي، حيث 
على  احلايل  الوطني  امل�شح  �شيبني 
ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��اب��ق��ة و���ش��ي��ت��و���ش��ع يف 
بال�شباب  ترتبط  ج��دي��دة  م�شارات 
�شعادته:  واأو������ش�����ح  الإم�������ارات�������ي.  
"ت�شعى املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
ال�شرتاتيجيني،  ال�������ش���رك���اء  م����ع 
واملركز  وال�����ش��ب��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
والإح�شاء  للتناف�شية  الحت�����ادي 
ومراكز الإح�شاء يف اأنحاء الإمارات 
ك��اف��ة، م��ن خ���الل ه���ذا امل�����ش��ح على 
ا�شتك�شاف طاقات ال�شباب وتنميتها 
ب�شكل مدرو�س من  الق��رتاب  عر 
ومتطلبات  واح��ت��ي��اج��ات  طموحات 
ال�������ش���ب���اب الإم������ارات������ي، وال����وق����وف 
تواجههم،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
الالزمة  واملبادرات  احللول  واإيجاد 

لتجاوزها".

بهدف تبني �صيا�صات وا�صرتاتيجيات لتنمية وبناء قدرات ال�صباب وتطوير قاعدة بيانات وطنية 

املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب واملركز االحتادي للتناف�سية واالإح�ساء ينفذان امل�سح الوطني لل�سباب 

»حماكم اأبوظبي« تنجز 150507 
طلبات ق�سائية عن بعد خالل 3 اأ�سهر

االحتاد الن�سائي العام ينظم حما�سرة »اأركان ال�سعادة«

�سرطة اأبوظبي حتث ال�سائقني على االإيجابية 
والقيادة االآمنة خالل رم�سان

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ب��ث ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة عر 
�شل�شلة  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  اللكرتونية  من�شاتها 
"قيم الإ�شالم" التي ت�شلط ال�شوء على القيم الإ�شالمية 
ال���ن���رية، وم���ا حت��وي��ه ت��ل��ك ال��ق��ي��م م��ن امل��ع��اين ال�شامية 
التي  الإن�شانية  الأخ��وة  ملبادئ  تر�شيخاً  وذل��ك  واخل��رية، 
التعريف  اأهمية  من  وانطالقاُ  الإم���ارات،  دول��ة  تتبناها 
 15 ال�شل�شلة  وتت�شمن  ال�شحيح.  الإ���ش��الم��ي  بالدين 
الرقمية  اجلامعة  من�شات  على  يوميا  بثها  �شيتم  حلقة 
ويقدمها  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  من  الثاين  الن�شف  يف 
املعني  الباحث عبد  من مكتبة بيت احلكمة يف اجلامعة 

حلقات  من  حلقة  كل  وتتناول  املن�شوري،  اأحمد  حممد 
الإ�شالمي  للدين  وال�شامية  العميقة  القيم  ال�شل�شلة 
واملواطنة  وال�����ش��دق  والإح�����ش��ان  ال��رح��م��ة  ت�شمل  وال��ت��ي 
النبوية  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  املتاأ�شلة  وغ��ريه��ا، 
وكتب الأدب وتطبيقاتها يف نهج الوالد املوؤ�ش�س، املغفور 
"طيب اهلل ثراه".  نهيان  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له 
مدير  الظاهري،  اليبهوين  خالد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
العلمية  املبادرات  �شمن  تاأتي  ال�شل�شة  هذه  اأن  اجلامعة 
مو�شوعها  اختيار  وجاء  للجامعة،  والفكرية  والثقافية 
و�شياقها مت�شقا مع اجلهود التي تبذلها الدولة للتعريف 
الأخوة  قيم  وتر�شيخ  النرية  وقيمه  ال�شحيح  بالإ�شالم 

الإن�شانية بني ال�شعوب.

اأننا يف جامعة حممد بن زاي��د للعلوم  " نفخر  واأ���ش��اف 
تخدم  علمية  م���واد  واأب��ن��ائ��ن��ا  لطالبنا  ن��ق��دم  الإن�شانية 
املعا�شرة  للموا�شيع  علميا  ط��رح��ا  ل��ه  وت��ق��دم  املجتمع 
وال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة اخل���ال���دة وذل����ك م��ن خ���الل العودة 
للفهم  لن�شل  املقد�شة  والن�شو�س  الدينية  للمراجع 
ديننا  اإل��ي��ه��ا  ي��دع��و  ال��ت��ي  امل�شتنرية  والعقلية  ال�شحيح 

الإ�شالمي احلنيف".
الإن�شانية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  اأن  ي��ذك��ر 
تعر�س �شل�شلة بعنوان "قراآن مبني" على قناة الإمارات 
يف  جلهودها  ا�شتكمال  تاأتي  والتي  الرقمية،  ومن�شاتنا 
خدمة الروؤية الوطنية لتعزيز خطاب الت�شامح والتعاي�س 

والقيم الإن�شانية اخلالدة ونبذ العنف والكراهية.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية تبث �سل�سلة »قيم االإ�سالم« خالل رم�سان
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع 
الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
اأعلنت  وع��زل��ه��م..  ل��ه��م  وامل��خ��ال��ط��ني   "19  - "كوفيد 
265،321 فح�شا ج��دي��دا خالل  اإج���راء  ع��ن  ال����وزارة 
املجتمع  فئات خمتلفة يف  املا�شية على   24 ال�  ال�شاعات 
الطبي.  الفح�س  تقنيات  واأح����دث  اأف�����ش��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج����راءات  تكثيف    و�شاهم 
عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق 

201 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من 
وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات 
للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
ال�شحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت  ح��ال��ة.   895،465 امل�����ش��ج��ل��ة 
الأربع  يف  وف��اة  حالة  اأي  ت�شجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة 
الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين 
ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت  2،302 حالة.   كما  الدولة  يف 
وتعافيها  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   385
ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة 

حالت ال�شفاء 877،278 حالة.

»ال�سحة« جتري 265,321 فح�سا ك�سفت عن 
�سفاء حالة  و385  بكورونا  جديدة  اإ�سابة   201

اليوم.. االإعالن عن تفا�سيل 
مهرجان �سباق دملا التاريخي

•• اأبوظبي-وام: 

تعقد اللجنة املنظمة ملهرجان �شباق 
موؤمتراً  اخل��ام�����س  ال��ت��اري��خ��ي  دمل����ا 
والن�شف  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ع��ن��د  ���ش��ح��ف��ي��اً 
ال��ي��وم الث��ن��ني، مبجل�س  م��ن م�شاء 
اأبوظبي،  بالعا�شمة  خ��ل��ف  حم��م��د 
تفا�شيل  ع�����ن  ل�����الإع�����الن  وذل�������ك 
ال��ذي يقام  احل��دث الرتاثي الكبري 
وي��ع��د مهرجان  ل��ل��م��رة اخل��ام�����ش��ة. 
الرتاثية  الأح����داث  اأه���م  دمل��ا  �شباق 
البحرية على الإط��الق ويقام حتت 
ال�شيخ حمدان بن زايد  رعاية �شمو 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
ال��ظ��ف��رة، وه���و ال�����ش��ب��اق الأك����ر من 
ح��ي��ث امل�����ش��اف��ة ح��ي��ث ت�����ش��ل م�شافة 
اأنه  ك��م��ا  ك��ل��م،   125 اإىل  ال��ت�����ش��اب��ق 
الأك������ر م���ن ح��ي��ث اجل����وائ����ز حيث 
 25 اإىل  ج����وائ����زه  ي�����ش��ل جم���م���وع 

مليون درهم.

العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 

الغاء اإعالن �صابق
الرخ�شة  القت�شادية بخ�شو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ووتر  ار  ام  التجاري  بال�شم   CN رقم:2899488 
لتجارة املياه النقية بالغاء طلب الغاء الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اللواء خبري خليل  بتوجيهات �شعادة 
القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم 
اجلنائي  ال���ب���ح���ث  ل���������ش����وؤون  ال����ع����ام 
ب�����ادر ف���ري���ق عمل  يف ���ش��رط��ة دب�����ي، 
ال�����ش��ح��ي��ة يف مركز  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
بال�شتجابة على وجه  نايف،  �شرطة 
التوقيف،  يف  نزيلة  لطلب  ال�شرعة 
وت�شليمها ر�شيعها البالغ من العمر 
تاأمتنه  اأح��د  وج��ود  لعدم  اأ�شهر،   3

على رعايته.
الدكتور  ال��ع��م��ي��د  ق���ال  وت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا، 
طارق حممد نور تهلك، مدير مركز 
اأُودع����ت  "اإن ال��ن��زي��ل��ة  ���ش��رط��ة ن��اي��ف 
بينها  م�شاجرة  نتيجة  التوقيف  يف 
وبني امراأة اأخرى من ذات جن�شيتها 
ملخالفتها  ب��الإ���ش��اف��ة  الأف���ري���ق���ي���ة، 
النزيلة  واأع��ل��م��ت  ال��ه��ج��رة،  ل��ق��ان��ون 
لها  ر�شيع  بوجود  الن�شائي  العن�شر 
يبلغ من العمر 3 اأ�شهر، وتود روؤيته 
والطمئنان عليه، نظرا لعدم وجود 
اخلارج  يف  عائلتها  اأف�����راد  م��ن  اأح���د 

لالعتناء به.
واأ���ش��اف " حت��رك على ال��ف��ور فريق 
عمل التوا�شل مع ال�شحية، و�شلموا 
�شاعة،  غ�شون  يف  لوالدته  الر�شيع 
الثبوتية  اأوراق��������ه  ا���ش��ت��ك��م��ل��ن��ا  ك��م��ا 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى دب�����ي، ثم 
اإىل  ر���ش��ي��ع��ه��ا  م��ع  بتحويلها  اأم���رن���ا 
���ش��ج��ن ال��ن�����ش��اء ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة 

مهياأة  البيئة  ح��ي��ث  والإ���ش��الح��ي��ة، 
احتياجاتهما  ولتلبية  لهما  بالكامل 
ال�شتثنائي،  و�شعهما  يف  ال�شخ�شية 
ال�شحية  وال����رع����اي����ة  ك���احل�������ش���ان���ة 
لالعتناء  م��ت��خ�����ش�����ش��ات  وم���رب���ي���ات 

بالر�شع والأطفال."

رعاية خا�صة
جميلة  ال���ع���ق���ي���د  اأك���������دت  ب�����دوره�����ا 
ال���ّزع���اب���ي، م��دي��ر ���ش��ج��ن ال��ّن�����ش��اء يف 
اأن  العقابية والإ�شالحّية،  املوؤ�ّش�شات 
لهوؤلء  الأن�شب  املكان  لي�س  ال�ّشجن 
اأمام  الوحيد  اخليار  لكّنه  الأط��ف��ال، 
وجود  لعدم  نظرا  ال��ن��زي��الت،  بع�س 
عائلة لهّن يف اخلارج للعناية بالطفل 
حل��ني ق�����ش��اء ف���رتة احل��ك��م، منوهة 
بيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  الإدارة  حل��ر���س 
منا�شبة للن�شاء واأطفالهن. واأ�شافت 
ر�شيعها،  مع  النزيلة  و�شول  "فور 

ووفرنا  ط��ب��ي��ة،  ل��ف��ح��و���ش��ات  خ�شعا 
من  ���ش��واء  الر�شيع  احتياجات  كافة 
واأدوات  لعمره،  املنا�شب  الغذاء  حيث 
ال�شخ�شية  ال��ع��ن��اي��ة  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 
جانب  اإىل  وامل���الب�������س،  وال�����ش��ح��ي��ة، 

اإقرار التطعيمات الالزمة له."

"اإن  ال��ع��ق��ي��د ح��دي��ث��ه��ا  وا���ش��ت��ك��م��ل��ت 
وق�����ادرة  ن��ف�����ش��ي��ا  م��وؤه��ل��ة  الأم  ك���ان���ت 
يبقى  ب��ر���ش��ي��ع��ه��ا،  الع����ت����ن����اء  ع���ل���ى 
لالأمهات  خم�ش�س  مبنى  يف  معها 
واأطفالهن، ويح�شلن فيه على كافة 
للرعاية  ب��الإ���ش��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن 

ويف  ال��دوري��ة.  والفحو�شات  الطبية 
العتناء  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا  ع����دم  ح����ال 
بالطفل، ول يوجد من يعتني به يف 
اإىل ح�شانة  اخل��ارج، يحول الر�شيع 
منف�شل  مبنى  وه��و  ال��ن�����ش��اء،  �شجن 
وجمهز بكافة الحتياجات املطلوبة، 
وتعمل فيه 10مربيات متخ�ش�شات، 
يوميا  ر�شيعها  زي���ارة  ل���الأم  ومي��ك��ن 

وق�شاء وقت معه."

�صعادة غامرة
بال�شكر  ال��ن��زي��ل��ة  ب��دوره��ا  وت��ق��دم��ت 
اأنها  م��وؤك��دة  دب���ي،  ل�شرطة  اجل��زي��ل 
التعاون  الكم من  كل هذا  تتوقع  مل 
واله���ت���م���ام ب��ح��ال��ت��ه��ا، م�����ش��رية اإىل 
اإن�شانية �شرطة دبي ل�شيما العن�شر 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ل���وات���ي ح��ر���ش��ه��ن على 
ط��م��اأن��ت��ه��ا وج��ل��ب ر���ش��ي��ع��ه��ا ف����ورا يف 

تعامل اإن�شاين مل ت�شهده م�شبقاً.

•• دبي-الفجر: 

اخلريي  رقم"  "اأنبل  م����زاد  ح��ق��ق 
ل����الأرق����ام امل��م��ي��زة يف دب����ي، وال����ذي 
را�شد  بن  حممد  "مبادرات  نظمته 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  العاملية"  م��ك��ت��وم  اآل 
من  وبدعم  للمزادات"  "الإمارات 
هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي وكٍل 
مليون   53 وات�شالت"،  "دو"  من 
درهم يف اأقل من �شاعتني، �شتذهب 
كاملًة مل�شاندة جهود مبادرة "املليار 
لتوفري  املنطقة  يف  الأك��ر  وجبة"، 
دولة  م��ن  املبا�شر  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 
الإم�����ارات ل��ل��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج��ني يف 
بذلك اإىل  والتي و�شلت  دولة،   50
391 م��ل��ي��ون دره����م حتى  حت��ق��ي��ق 

الآن من هدفها النهائي.
اخلريي  رقم"  "اأنبل  م���زاد  و�شهد 
اأغ��ل��ى رق��م لوحة  يف دب��ي بيع ثالث 
مركبة يف العامل مببلغ 35 مليون 
 ،AA8 املركبة  دره��م لرقم لوحة 
املا�شي  ال����ه����ات����ف  رق������م  ب���ي���ع  ك���م���ا 
ات�شالت  من   0549999999
�شيعود  دره�����م،  م��الي��ني   5 مب��ب��ل��غ 

ريعها ملبادرة "املليار وجبة".
وح����ق����ق����ت امل���������زاي���������دات اخل����ريي����ة 
ع��ل��ى الأرق�����ام امل��ا���ش��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  قيمة  "ات�شالت" 
واملزايدات  دره���م،  مليون   5.42
املميزة  الأرق����������ام  ع���ل���ى  اخل����ريي����ة 
جمموعه  م���ا  "دو"  م���ن  امل���ق���دم���ة 
كل  ويخ�ش�س  دره���م.  األ��ف   725
اخل���ريي  رقم"  "اأنبل  م�����زاد  ري����ع 
لدعم  دب�����ي  يف  امل���م���ي���زة  ل�����الأرق�����ام 
ت��وف��ري ���ش��ب��ك��ة اأم�����ان غ���ذائ���ي متتد 
م��ن الإم����ارات ع��ر م��ب��ادرة "املليار 
وجبة"، التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اأماكن  يف  حاجة  الأ���ش��د  اإىل  لت�شل 
تواجدهم يف املجتمعات الأقل حظاً 
ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي. 
و����ش���ج���ل امل��������زاد اخل�������ريي يف دب���ي 
ح�شيلته املليونية بعد مزايدة نخبة 
من رواد العمل اخلريي والإن�شاين 
على  احلري�شني  الأع��م��ال  ورج���ال 
ال��ع��ط��اء ع��ل��ى اأرب���ع���ة اأرق�����ام مميزة 
ل��ل��وح��ات امل��رك��ب��ات يف دب���ي، وع�شرة 
املتحركة،  ل��ل��ه��وات��ف  مم��ي��زة  اأرق����ام 
ليعود ريعها اخلريي جلهود مبادرة 
بالعون  الو�شول  وجبة" يف  "املليار 
اإىل املجتمعات الأقل حظاً  الغذائي 

التي ت�شملها املبادرة.
"اأنبل  م����زاد  ف��ع��ال��ي��ات  يف  و����ش���ارك 
رقم" اخلريي يف دبي الداعم ملبادرة 
املليار وجبة عدد من رجال الأعمال 
والإن�شاين،  اخل��ريي  العمل  ورواد 
ال�شامل  املجتمعي  احل���راك  ل��دع��م 
الذي اأحدثه مبادرة "املليار وجبة" 
ق�شيتها  يف  امل�شاهمة  ب��اب  بفتحها 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ل��ل��ج��م��ي��ع من 
الأفراد واملوؤ�ش�شات لتعزيز ال�شراكة 
يف  والتعاون  والت�شامن  الإن�شانية 
مواجهة حت��دي اجل��وع ال��ذي يهدد 
عامل  يف  اإن�شان  مليون   800 حياة 

اليوم.

اأرقــــــــام ممـــيـــزة لــلــمــركــبــات 
والهواتف املتحركة

بدبي  رقم"  "اأنبل  م����زاد  وع��ر���س 
فور  بفندق  املقامة  الفعالية  خالل 
�شيزنز جمريا، جمموعة من الأرقام 
املميزة اخلا�شة بلوحات املركبات يف 
دبي، هي رقم اللوحة الفردي املميز 
بالإ�شافة اإىل ثالثة اأرقام   ،AA8
 V66و  F55 ه��ي  مم��ي��زة  ثنائية 
الهاتف  اأرق���ام  عر�س  كما   ،Y66و
"ات�شالت"  م��ن  امل��ا���ش��ي��ة  امل��ت��ح��رك 
 ،9 7 1 5 6 9 9 9 9 9 9 5
 ،9 7 1 5 4 9 9 9 9 9 9 9
 ،9 7 1 5 6 9 1 9 9 9 9 9
 ،9 7 1 5 6 9 9 9 9 9 5 5
واأرق�����ام   ،971565566666
ال����ه����ات����ف امل����ت����ح����رك امل����م����ي����زة من 
 ،971581111113 "دو" 
 ،9 7 1 5 8 9 9 9 9 9 9 1
  9 7 1 5 8 6 6 6 6 6 6 3
 ،  971581333333،

971586333333

اأرقام قيا�صية
املميز  ال������ف������ردي  ال�����رق�����م  وح����ق����ق 
درهم  م��ل��ي��ون   35 قيمة   AA8
فيما  ب��دب��ي،  رقم"  "اأنبل  م���زاد  يف 
املميزة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  الأرق�������ام  ح��ق��ق��ت 
بلوحات  اخلا�شة  الأخ��رى  الثالثة 
امل��رك��ب��ات امل��م��ي��زة يف دب���ي م��ب��ال��غ 4 
 F55 اللوحة  ماليني درهم لرقم 

رقم  ل��ل��وح��ة  دره�����م  م���الي���ني  و4   ،
V66، و3.8 مليون درهم للوحة 
اأرق�����ام  ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت   .Y66 رق����م 
امل��ا���ش��ي��ة املقدمة  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
"اأنبل  م�����زاد  يف  "ات�شالت"  م���ن 
دره���م  األ�����ف   150 دب����ي  يف  رقم" 
 ،971569999995 ل���رق���م 
ل�����رق�����م  دره����������������م  م�������ل�������ي�������ون  و5 
971549999999، و75 األف 

درهم لرقم 971569199999، 
ل�����رق�����م  دره����������������م  األ����������������ف  و35 
و160   ،971569999955
األف درهم 971565566666

املتحرك  ال��ه��ات��ف  اأرق������ام  وح��ق��ق��ت 
املميزة املقدمة من "دو" 140 األف 
درهم لرقم 971581111113، 
ل����رق����م  دره�������������م  األ�������������ف  و140 
 ،9 7 1 5 8 9 9 9 9 9 9 1

ل����رق����م  دره�������������م  األ�������������ف  و100 
 ،9 7 1 5 8 6 6 6 6 6 6 3
ل����رق����م  رده�������������م  األ�������������ف  و145 
 ،9 7 1 5 8 1 3 3 3 3 3 3
ل����رق����م  دره�������������م  األ�������������ف  و200 

 971586333333

مزادات اخلري طوال الأ�صبوع
رقم  "اأنبل  م��������زادات  وت���ت���وا����ش���ل 

اخلريية لدعم مبادرة املليار وجبة 
الإمارات،  اأر���س  على  الأ�شبوع  ه��ذا 
ح���ي���ث ي��ع��ق��د امل��������زاد الإل�����ك�����رتوين 
رقماً   555 على  اأبوظبي  ل�شرطة 
مميزاً للوحات املركبات عر املوقع 
الإل���ك���رتوين ل��ل��م��زاد ي��وم��ي الأحد 

اجلاري. اأبريل   18 والثنني   17
الأرقام  وميكن الطالع على كامل 
�شمن  للمزايدة  املعرو�شة  املميزة 
عر  الإل�������ك�������رتوين   555 م��������زاد 
https://www. ال����راب����ط: 
e m i r a t e s a u c t i o n .
التطبيق:  حت��م��ي��ل  اأو    /com

 https://eca.ae/app

للعمل  زايــــــد  يـــــوم  ــة  ــي ــص ــ� ع
الإن�صاين

وع�شية "يوم زايد للعمل الإن�شاين"، 
ُيعقد مزاد "اأنبل رقم" اخلريي يف 
اأب��وظ��ب��ي يف ف��ن��دق ق�شر الإم����ارات 
اأبريل   20 الأرب�����ع�����اء  ي����وم  م�����ش��اء 
"الإمارات  م��ع  بالتعاون   ،2022
�شرطة  م����ن  وب����دع����م  للمزادات" 
اأبوظبي وكل من "دو" و"ات�شالت" 
الأعمال  وم�شاركة نخبة من رجال 
لدعم  اخل���������ريي،  ال���ع���م���ل  ورواد 
متّثل  التي  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة 
م�شوؤولية اأخالقية والتزاماً اإن�شانياً 

من الإمارات للعامل. 

العمل  لــدعــم  مــبــتــكــر  خــيــار 
اخلريي

"اأنبل  م������زادات  جم��م��وع��ة  وت���ق���دم 
ملبادرة  ال���داع���م���ة  اخلريية"  رق����م 
مبتكراً  خ����ي����اراً  وجبة"  "املليار 
اخل�����ريي  ال���ع���م���ل  رواد  ل���ت���م���ك���ني 
على  واحل���ري�������ش���ني  والإن�����������ش�����اين 

للم�شاهمة  اخل��ري  �شهر  يف  العطاء 
يف ت��وف��ري ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي مل��ن هم 
اإل���ي���ه.  وي�شاف  اأم�����س احل��اج��ة  يف 
قنوات  اأرب��ع  رقم" اإىل  "اأنبل  م��زاد 
"املليار  مل����ب����ادرة  ل��ل��ت��رع  م��ع��ت��م��دة 
الإل����ك����رتوين  امل����وق����ع  ه����ي  وجبة" 
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  الإم���������ارات  ب��ن��ك  يف 
ب��ال��دره��م الإم���ارات���ي. اأم���ا يف حال 
ال���رغ���ب���ة ب���ال���ت���رع ب����دره����م واح����د 
يومياً للمبادرة من خالل ا�شرتاك 
اإر�شال ر�شالة ن�شية  �شهري، ميكن 
 "Meal" اأو  "وجبة"  ب��ك��ل��م��ة 
مل�شتخدمي   1020 ال���رق���م  ع��ل��ى 
 1110 "دو" اأو على الرقم  �شبكة 
"ات�شالت"  ���ش��ب��ك��ة  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
داخ���ل ال���دول���ة. ك��م��ا مي��ك��ن الترع 
ات�شال  م����رك����ز  م����ع  ب���ال���ت���وا����ش���ل 
الرقم  وجبة" على  "مليار  مبادرة 

.8009999

اأهداف اإن�صانية للمليار وجبة
التي  وجبة  املليار  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
را�شد  بن  حممد  مبادرات  تنظمها 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ع��امل��ي��ة  اآل م��ك��ت��وم 
ال��ع��امل��ي، و�شبكة  ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة 
بنوك الطعام الإقليمية، وموؤ�ش�شة 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
والإن�شانية،  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
وبنك الإمارات للطعام، واملفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية 
م��ن اجلمعيات  وع����دد  ال��الج��ئ��ني، 
والإن�شانية  اخل��ريي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
التي  اخلم�شني  ال���دول  يف  املحلية 
اأكر  ج��ه��ود  جتميع  اإىل  ت�شملها، 
ع������دد م�����ن الأف�����������راد وال�������ش���رك���ات 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات ورج��������ال الأع����م����ال 
بالعمل  لها  امل�شهود  وال�شخ�شيات 
الإن�����ش��اين م��ن اأج���ل خ��دم��ة ق�شية 
امل�شاركة  ب�����اب  وف���ت���ح  اإن�������ش���ان���ي���ة، 
احتياجاً،  الأك����ر  ل��دع��م  للجميع 
وذلك  التغذية،  �شوء  يعانون  وم��ن 
امل�شاركة  و���ش��ائ��ل  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ريه��ا 
مع  هدفها،  حتقيق  حتى  وال��ت��رع 
م�شاهمتها اأي�شاً يف حتقيق اأهداف 
و�شعتها  التي  امل�شتدامة  التنمية 
ومن   2030 لعام  املتحدة  الأمم 
اجلوع  على  الق�شاء  هدف  �شمنها 

يف العامل .

و�صل باملبادرة الأكرب يف املنطقة لتقدمي الدعم الغذائي للفقراء واجلائعني اإىل حتقيق 391 مليون درهم حتى الآن

مزاد »اأنبل رقم« اخلريي الداعم ل� »املليار وجبة« حقق 53 مليون درهم يف اأقل من �ساعتني يف دبي
ثالث اأغلى رقم مركبة يف العامل بيع يف مزاد »اأنبل رقم«اخلريي يف دبي

�سرطة دبي جتمع نزيلة بر�سيعها ومتنحهما الرعاية ال�سحية الالزمة

• الرقم الفردي املميز للوحات املركبات بدبي AA8 حقق قيمة 35 مليون درهم  
درهم ماليني   4 حقق  دبي   F55 اللوحة  • رقم 
• رقم اللوحة V66 دبي حقق 4 ماليني درهم 
Y66 دبي حقق 3.8 مليون درهم اللوحة  • رقم 

من »ات�صالت« حققت 5.42 مليون درهم املا�صية  املتحرك  الهاتف  • اأرقام 
ات�صالت حقق 5 ماليني درهم من   0549999999 املا�صي  • الرقم 

ا�صتخدام  العمومية عن طريق  امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية  ال�صادة  �صركة خمازن لال�صتثمار �ص.م.خ بدعوة  ادارة  يت�صرف  جمل�ص 
تقنية احل�صور عن ُبعد )) بنظام الفيديو كول دون احل�صور ال�صخ�صي((  بخا�صية التوا�صل املرئي اللحظي والت�صويت اللكرتوين وذلك فى 

متام ال�صاعة الواحدة ظهر يوم الأثنني   املوافق تاريخ 09-05-2022 وذلك  للنظر فى جدول العمال التاىل  :
اإىل  درهــم   295،000،000 بقيمة  �صهم   295،000،000 من  ال�صركة  مــال  را�ــص  تخفي�ص  على  خا�ص  قــرار  مبوجب  املوافقة   .1

لذلك تبعا  املال  برا�ص  املتعلقة  لل�صركة  الأ�صا�صي  النظام  من   )6( املادة  وتعديل  درهم   197،650،000 بقيمة  �صهم   197،650،000
ن�ص املادة )6( قبل التعديل

مائتني وخم�صة  موزع على )295،000،000(  مليون درهم  وت�صعون  مائتني وخم�صة  ال�صركة مببلغ )295،000،000(  مال  را�ص  ))حدد 
وت�صعون مليون �صهم بقيمة ا�صمية وقدرها)1( درهم واحد لل�صهم وجميعها اأ�صهم نقدية(.

ن�ص املادة )6( بعد التعديل 
)حدد را�ص مال ال�صركة مببلغ )197،650،000( مائة و�صبعة وت�صعون مليون و�صتمائة وخم�صون األف درهم موزع على )197،650،000( 

مائة و�صبعة وت�صعون مليون و�صتمائة وخم�صون األف �صهم بقيمة ا�صمية وقدرها )1( درهم واحد لل�صهم وجميعها اأ�صهم نقدية(
الأ�صا�صي  النظام  من  املادة )6(  لتعديل  الالزمة  الإجراءات  بكافة  والقيام  املال  را�ص  تنفيذ قرار تخفي�ص  الإدارة يف  2. تفوي�ص جمل�ص 

وت�صجيل ذلك لدى وزارة الإقت�صاد ودائرة التنمية الإقت�صادية وكافة اجلهات الأخرى املعنية.
الأعمال  جدول  على  الت�صويت  روابط  باإر�صال  �صتقوم  بدورها  التي  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �صوق   / ال�صادة  الإجتماع  اإدارة  �صيتوىل   •
وروابط الدخول اإىل الفيديو كول عرب ر�صائل ن�صية على الهواتف امل�صجلة للم�صاهمني لديهم والذي �صيتوافر على املوقع اللكرتوين لل�صوق 

وتفعيلها قبل 24 �صاعة من الإجتماع. 
ببنود  تتعلق  ا�صئلة  اية  ادخال  للم�صاهم  ، يجوز  الرابط  وت�صجيل ح�صوره عن طريق  النقال  رقم هاتفه  م�صاهم حتديث  من كل  • يرجى 
جدول الأعمال خالل يوم العمل ال�صابق لنعقاد الجتماع اأي�صا من خالل الرابط الذي �صيتم ار�صاله ، و�صتتيح ال�صركة اآلية التوا�صل املرئى 

وال�صوتى لالجتماع و�صيقوم املجل�ص واملدقق اخلارجى بالرد على ا�صتف�صاراتكم ويتم ت�صجيل وقائع الجتماع .
ينيب  اأن  وله  الكرتونيا  لل�صركة  العمومية  اجلمعية  ح�صور  حق   2022-05-09 بتاريخ  ال�صركة  اأ�صهم  �صجل  فى  م�صجل  م�صاهم  لكل   •
اأ�صل منوذج  اأعاله مبوجب توكيل خا�ص ثابت كتابة على  ال�صركة حل�صور الجتماع  اإدارة  اأع�صاء جمل�ص  ال�صادة  عنه من يختاره من غري 
للموؤ�ص�صات  املمثلني  عدا  فيما  ال�صركة  مال  راأ�ص  من   )5%( من  اكرث  على  ال�صفة  بهذه  حائزًا  الوكيل  يكون  ل  اأن  ويجب   ، املرفق  التوكيل 
وال�صركات امل�صاهمة فى ال�صركة )وميثل ناق�ص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل على الربيد الإلكرتوين 
فيكون  اخلا�صة  ال�صجالت  فى  لتدوينه  وذلك  لالأجتماع  املحدد  التاريخ  من  القل  على  يومني  قبل    samerdaher@hotmail.com

للوكيل احلق فى الت�صويت فى اجلمعية العمومية .
 ، ال�صركة  مال  راأ�ص  جمموع  من   )%  50( القل  على  ميثلون  امل�صاهمني  من  عدد  ح�صره  اذا  �صحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  • �صيكون 
واذا مل يكمل الن�صاب القانونى لهذا الجتماع ف�صوف ينعقد الجتماع الثانى على ال�صاعة الواحدة من يوم الأثنني املوافق  2022-05-16  

بنف�ص طريقة الإنعقاد مبن ح�صر.
امل�صاهم  اإلغاوؤها �صراحة من قبل  يتم  ما مل  ونافذة لأي اجتماعات لحقة  ال�صادرة حل�صور الجتماع الول �صحيحة  التوكيالت  • تعترب 

باإ�صعار يوجه اىل اأمني �صجل م�صاهمى ال�صركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق .
اللكرتوين  والربيد   0569539650 الهاتف   رقم  على  لل�صركة  التنفيذي  املدير  ظاهر  �صامر   / ال�صيد  مع  التوا�صل  يرجى  • ال�صتعالم 

  samerdaher@hotmail.com
وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير ،،،

�صركة خمازن لال�صتثمار �ص م خ 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

املو�سوع :دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية 
العمومية ل�سركة خمازن لال�ستثمار )�ض.م.خ(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

عن  للكتاب"  ال�شارقة  "هيئة  اأعلنت 
13 من  ال���  ال��دورة  انطالق فعاليات 
"مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل" 
وي�شتمر  امل��ق��ب��ل،  م���اي���و  م���ن   11 يف 
12 ي��وم��اً، يف  لأول م���رة ع��ل��ى م���دار 
ال�شارقة، ليجمع بذلك  اإك�شبو  مركز 
الأط����ف����ال وال���ي���اف���ع���ني يف ع����امل من 
املعرفة والتعلم والرتفيه، حتت �شعار 

"كّون كونك".
تتوا�شل  ال��ذي  املهرجان  وي�شت�شيف 
املقبل،  م���اي���و   22 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
النا�شرين والفنانني واأ�شحاب الأفكار 

الإبداعية، ويتحّول اإىل ف�شاء مفتوح 
عاملهم  بناء  ال�شغار  يعيد من خالله 
اخل���ا����س، وذل����ك م���ن خ���الل الكتب، 
الفنية،  واملعار�س  العملية،  وال��ور���س 
التي  والأدائ��ي��ة  امل�شرحية  والعرو�س 
ي��ق��دم��ه��ا ف��ن��ان��ون م��ت��خ�����ش�����ش��ون من 

خمتلف اأنحاء العامل.
وق�������ال �����ش����ع����ادة اأح�����م�����د ب�����ن رك���ا����س 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ري، 
ال�شارقة  مهرجان  "يج�شد  للكتاب: 
ال�شمو  روؤى �شاحب  للطفل  القرائي 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�����ش��ارق��ة، وت��وج��ي��ه��ات ق��ري��ن��ة حاكم 

بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
اإىل  الرامية  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأعلى 
�شغوفة  مبدعة،  متعلمة  اأج��ي��ال  بناء 
ب���الب���ت���ك���ار وامل����ع����رف����ة، وق��������ادرة على 
ا�شتكمال م�شرية بناء بالدها وحتقيق 

تطلعاتها وطموحاتها".
من  "نحر�س  ال���ع���ام���ري:  واأ�����ش����اف 
ت��ق��دمي ف�شاء  امل��ه��رج��ان على  خ��الل 
ك��ب��ري ووا�����ش����ع وغ����ري حم�����دود اأم����ام 
ليكت�شفوا  وال���ي���اف���ع���ني،  الأط�����ف�����ال 
وينموا مواهبهم،  ويتعلموا  باأنف�شهم 
تقي�س  ل  ال���ي���وم  وال���ب���ل���دان  ف�����الأمم 
حجم تفوقها مبا متلك من مقدرات 

وث��������روات ف���ق���ط، واإمن�������ا ت��ن��ظ��ر اإىل 
اأبنائها وطاقاتهم، وخا�شًة  طموحات 
مل�شرية  الأجيال اجلديدة، فال ميكن 
يحقق  اأن  ث��ق��ايف  م�����ش��روع  اأو  تنموية 
ال�شتثمار  دون  م��ن  وتطلعاته  روؤاه 

بالأجيال اجلديدة".
اإىل  امل���ه���رج���ان،  "ي�شتكمل  وت����اب����ع: 
معارف  دع�����م  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه  ج����ان����ب 
واإب��داع��ات الأج��ي��ال اجل��دي��دة، جهود 
الن�شر  ب�شوق  النهو�س  يف  ال�����ش��ارق��ة 
كتاب  ���ش��ن��اع��ة  وت���ط���وي���ر  ال���ع���رب���ي، 
الطفل يف املنطقة والعامل، فاملهرجان 
ور�شامي  وم���وؤل���ف���ي  ن��ا���ش��ري  ي��ج��م��ع 
العامل،  اأن��ح��اء  ك��ل  ك��ت��اب الطفل م��ن 

التجارب  لتبادل  فر�شة  لهم  وي��ق��دم 
واخل��رات، ويف الوقت نف�شه التعرف 
متتلكها  ال��ت��ي  التحتية  البنية  ع��ل��ى 
التي  واخل��دم��ات  والفر�س  ال�شارقة، 
الن�شر  اأ�شواق  ودمج  لتو�شيع  تقدمها 

العاملية".
املجيني، من�شق  اأك��دت خولة  بدورها، 
القرائي  ال�������ش���ارق���ة  م���ه���رج���ان  ع�����ام 
انطالقه  منذ  امل��ه��رج��ان  اأن  للطفل، 
2010 ظ��ل ح��ري�����ش��اً على  ال��ع��ام  يف 
ال����ذي  امل���ف���ت���وَح  ال���ف�������ش���اَء  ي���ك���ون  اأن 
واليافعون  الأط����ف����ال  ف��ي��ه  ي��ك��ت�����ش��ف 
�شغوفني  هم  ما  ويدركون  مواهبهم، 
واآداب  اإىل معارف وعلوم  به، لي�شلوا 

وفنون جديدة، لفتًة اإىل اأن الأطفال 
واليافعني يرون يف املهرجان رحلتهم 
اخلا�شة التي يكت�شبون منها اأ�شدقاء 
وحكايات  كتب  فيها  ويقتنون  ج���دد، 
اأحالم  لأنف�شهم  وي�شعون  ج��دي��دة، 

وطموحات اأكر.
من  ال���ع���ام  ه���ذا  دورة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
املهرجان اختارت �شعار )كّون كونك( 
ل���ت���ق���ود الأط�����ف�����ال وال���ي���اف���ع���ني اإىل 
م�����ش��اح��ة ي��ب��ن��ون م��ن خ��الل��ه��ا عاملهم 
اإىل  ق��ي��ود، م�شريًة  م��ن دون  اخل��ا���س 
اأن ل��الأط��ف��ال ط���اق���ات ك��ب��رية ق���ادرة 
من  عاملها  وبناء  نف�شها  ت�شكيل  على 
ال��ت��ج��ري��ب والب��ت��ك��ار والتعلم  خ���الل 

والط��الع، وه��ذا ما يتيحه املهرجان 
وي�شعى اإىل تطويره عاماً بعد الآخر، 
من خالل احلر�س على التنوع يف دور 
الور�س  يف  التو�شع  امل�����ش��ارك��ة،  الن�شر 
وحتى  امل��ب��ت��ك��رة،  والتعليمية  الفنية 

املعار�س اخلا�شة.
تاأ�ش�س  امل����ه����رج����ان  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
وي��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن قرينة 
ال�شارقة،  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ل�شوؤون الأ�شرة، وي�شعى ب�شكل م�شتمر 
اإىل الرتويج والت�شجيع على املطالعة، 
وتعزيز متعة القراءة، و�شون الثقافة 

يف الإمارة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

للعام اخلام�س على التوايل وللمرة 
جمل�س  يطلق  العام  ه��ذا  يف  الثانية 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  ���ش��اح��ي��ة اخل��ال��دي��ة 
مبادرته  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون 
" لتوزيع  واإليكم  " منكم  الإن�شانية 
عدد 500 �شلعة غذائية على الأ�شر 
وذوي  ال��دي��ون  وم��ت��ع��ري  املتعففة 
الدخل املحدود من اأهايل ال�شاحية 
وت����اأت����ي امل�����ب�����ادرة ���ش��م��ن م����ب����ادرات 
امل��ج��ل�����س ال���دوري���ة وت��ع��د م��ن اأوج���ه 
اأ�شرة   100 ع��دد  لتغطي  الإح�شان 
الن�شخة  اأ���ش��ر  ع��ن  خمتلفة  اأخ����رى 
اأعاله  امل���ذك���ورة  الأ���ش��ر  م��ن  الأوىل 
ليتم  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ���الل 
ت��غ��ط��ي��ة ع���دد اك���ر م���ن الأ����ش���ر من 
والتق�شي  اأو�شاعهم  درا���ش��ة  خ��الل 
رئي�س  م��ن  مبا�شر  ب��اإ���ش��راٍف  عنهم 
اللجنة  واع�شاء  واملوظفني  املجل�س 

الن�شائية .
����ش���ع���ادة خلفان  اك�����د  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
�شاحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �شعيد 

اخلالدية ان توفري ال�شلع الغذائية 
الأ�شا�شية لالأ�شر املتعففة ومتعري 
الديون وذوي الدخل املحدود يوؤمن 
هذا  يف  الأ�شا�شية  الحتياجات  لهم 
اإمي���ان���ا بدور  و   ، ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
املجل�س الإن�شاين جتاههم ، لتوفري 
�شبل العي�س الكرمي مت اطالق هذه 
عدد  لتغطية  الثانية  للمرة  املبادرة 
اأك�����ر م���ن الأ�����ش����ر م���ن م���ا يرتجم 

روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم اإمارة 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وق��ري��ن��ت��ه  ال�����ش��ارق��ة 
القا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج�����واه�����ر 
ل�شوؤون  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ه 
جمال�س  اإن�شاء  يف  بال�شارقة  الأ�شرة 
ال�شواحي وتفعيل دور املجل�س جتاه 
الأه���ايل والأ���ش��ر امل��ذك��ورة اأع���اله يف 

ال�شاحية �شمن اخت�شا�شاته .
امل����ري  ت���وج���ه   ، خ���ت���ام ح���دي���ث���ه  ويف 
هذه  يف  �شاهم  م��ن  جلميع  بال�شكر 
املبادرة ، واإىل الأخوة اع�شاء املجل�س 
الن�شائية  وال���ل���ج���ن���ة  امل���وظ���ف���ني  و 
اأن�شطة  يف  املبذولة  املجهودات  على 
خالل  ال�شاحية  جمل�س  وم��ب��ادرات 
دوام  للجميع  متمنياً  ال��ف��رتة  ه��ذه 

التوفيق والنجاح.

•• دبي-الفجر:

الغيثي،  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  ال���ل���واء  ك����رم 
م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات 
املوظفني  دب�����ي،  ب�����ش��رط��ة  ب��ال��وك��ال��ة 
"ال�شرطي  برنامج  �شمن  املتميزين، 
�شهر  ع���ن   "2022 ل���ع���ام  امل��ت�����ش��در 
تطوير  يف  ���ش��اه��م��وا  مم���ن  م����ار�����س، 
امل��ج��الت اجلنائية  ال��ع��م��ل يف  اآل��ي��ات 
واملرورية والإدارية والعلمية، و�شوًل 
اإىل م�شتويات عالية من الحرتافية 
العمليات  ت���ط���وي���ر  ا����ش���ت�������ش���راف  يف 
املبذولة  للجهود  وت��ق��دي��راً  الإداري����ة، 
اإ�شافة  املتميزين،  املوظفني  قبل  من 
لن�شر ثقافة التميز بينهم وت�شجيعهم 
لال�شتمرار على ذات النهج يف الرتقاء 
وحت�شني  ال�شرطي،  العمل  مبنظومة 
ع��ر تقدمي  العمل  ج���ودة خم��رج��ات 

خدمات متميزة لأفراد املجتمع. 
واأكد اأهمية موا�شلة الجتهاد والعمل 
ب��اإب��داع، وب���روح الفريق ال��واح��د، مبا 
ي�شهم يف احلفاظ على املكانة املتميزة 
دب��ي، لفتاً  �شرطة  اليها  التي و�شلت 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  اأن  اإىل 
توجهات �شرطة دبي لإ�شعاد املوظفني، 

باأدائهم  ا�شتطاعوا  املكرمون  وه��وؤلء 
اإث���ب���ات مت��ت��ع��ه��م مب�����ش��ت��وى ع����اٍل من 
ال��ك��ف��اءة والق���ت���دار يف ت��ع��زي��ز الأمن 
والأمان يف خمتلف الوظائف لتحقيق 
ال�شرتاتيجية  والتوجهات  الأه��داف 

ل�شرطة دبي.
اللواء  بح�شور  الغيثي،  ال��ل��واء  وك��رم 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ن��ا���ش��ر ال����رزوق����ي، 
والإنقاذ،  للنقل  العامة  الإدارة  مدير 
للعمليات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  وم���دي���ر 
فار�س،  بن  تركي  والعقيد  بالوكالة، 

مدير اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة، 
الزرعوين،  جا�شم  اهلل  عبد  والعقيد 
املوؤ�ش�شي  ال��ت��ط��وي��ر  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
املوظفني  ك����رم  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ل�������ش���وؤون 
ال�شرطي  ب��رن��ام��ج  �شمن  املتميزين 
امل��ت�����ش��در خ���الل ���ش��ه��ر م���ار����س، وهم 
عبداهلل  اأح���م���د  ���ش��ه��اب  اأول  امل�����الزم 
الأب���ح���اث،  اإع������داد  يف  الأول  ���ش��ال��ح، 
حممد  عبداهلل  حممد  اأول  والوكيل 
تغطية  يف  الأول  ال����ب����دواوي،  ع��ب��ي��د 
اأول  امل����روري����ة، وال���وك���ي���ل  احل�������وادث 

اأحمد،  علي  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حممد 
الأول يف ت�شجيل البالغات اجلنائية، 
وال��رق��ي��ب اأح��م��د ع��ل��ي ع��ب��داهلل علي 
اجلزيري، الأول يف حترير املخالفات 
امل�����روري�����ة، يف ح����ني ح�����ش��ل ك����ل من 
�شعيد،  ع��ب��ده  ع��ب��دال�����ش��الم  ال��وك��ي��ل 
علي  ع��ب��داهلل  ح�شني  اأول  وال�شرطي 
يف  الأول  املركز  على  ال��زق��رى،  قا�شم 
ملكان احلادث،  الدورية  انتقال  �شرعة 
وح�شد اأمين حممد اجلميعي املركز 

الأول يف القرتاحات.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شدرها مركز تريندز للبحوث والدرا�شات حتت عنوان:  حّللَت درا�شة حديثة، 
"اأخَونة الت�شوف الإ�شالمي يف املنطقة العربية"، ظاهرة انفتاح بع�س املكّونات 
وتداعياته  النفتاح  هذا  واأ�شباب  الت�شوف،  على  العربية  املنطقة  يف  الإخوانية 
والهدف احلقيقي منه، موؤكدة اأن تاريخ امل�شروع الإخواين يك�شف �شعي موؤ�ش�س 
جماعة الإخ��وان ومر�شدها الأول ح�شن البّنا، من خالل تعريفه الذي يلخ�س 
اجلماعة يف كونها »دعوة �شلفية، وطريقة �شنية، وحقيقة �شوفية«، اإىل اخرتاق 
اإدخالهم  ثم  وم��ن  اأف��راده��ا،  ل�شتقطاب  ال�شلفية  وال��ت��ي��ارات  ال�شوفية  الطرق 
ل�»الإخوان«، ثم ياأتي بعد ذلك التفكري يف تطويع فكرهم مبا يتالءم مع اأفكار 

اجلماعة.
�شيا�شات"  "اأوراق  �شل�شلة  �شمن   14 ال�  العدد  تعتر  التي  الدرا�شة،  وتدح�س 
ال�شيا�شي،  الإ���ش��الم  درا���ش��ات  يف  املتخ�ش�س  ال��ب��اح��ث  ح��م��ادة  منت�شر  واأع��ده��ا 
عدة،  اع��ت��ب��ارات  اإىل  ال�شتبعاد  ه��ذا  وُت��رج��ع  والإخ����وان،  الت�شوف  ب��ني  العالقة 
منها اأن الت�شوف يف املنطقة، �شواء يف ال�شاحة امل�شرية اأو املغربية اأو ال�شودانية 
اأ�شيل وعريق قبل ظهور امل�شروع الإخ��واين، لأن العمل ال�شويف قائم  وغريها، 

الإخواين  اخلطاب  على  �شويف  فاعل  اأي  انفتاح  اأن  ومنها  م�شت؛  ق��رون  منذ 
العمل  خ��ارج  اأو  ال�شويف  التدّين  خ��ارج  ع�شواً  منه  يجعل  اخلطاب  ه��ذا  وتبّني 
ال�شويف، فالرتاث ال�شويف ل يوؤمن ول يرّوج لأدبيات "احلاكمية" و"اجلاهلية" 

رت معاملها رموز امل�شروع الإخواين. و"البيعة" واأدبيات اأخرى، �شطَّ
اأن  ال�شويف ل ميكن  والتدّين  الإخ��واين  التدّين  لقاء  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
تخرج نتائجه عن اجتاهني اثنني: اإما تاأثري وَغلََبة الأول على الثاين اأو العك�س، 
تيار  اأو  بالت�شوف  متاأثر  اإخ���واين  تيار  ظهور  على  قائم  ثالث  خيار  يوجد  ول 
اإذ  يلتقيان،  التدّين ل  م�شتقيمني يف  اإزاء خطني  لأننا  بالإخوان،  متاأثر  �شويف 
من الوا�شح اأن انت�شار اخليار الأول معناه خروج املتدّين ال�شويف عن الرتبية 
ال�شوفية، وهذا مك�شب للم�شروع الإخواين، واإن كانت الظاهرة اأقلية يف ال�شاحة، 

بحكم تراجع �شعبية امل�شروع الإخواين.
واأو�شحت الدرا�شة اأن انت�شار اخليار الثاين معناه خروج املتدّين الإخواين من 
الأفق الأيديولوجي الإخواين، وهذا ما نراه فعاًل يف ال�شاحة مع بع�س النماذج، 
يوؤكد  وما  و�شلوكية،  وفكرية  نف�شية  مراجعات  تتطلب  لأنها  اأقلية،  كانت  واإن 
اأهمية املراجعات اأن بع�س الإخوان الذين ين�شمون اإىل طرق �شوفية وبالتايل 
يدافعون عن اخلطاب ال�شويف والعمل ال�شويف، ل يرتددون بني الفينة والأخرى 

ل  ب�شيغة  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  اأو  ال��دول��ة  �شد  نقدية  �شيا�شية  مواقف  اإب���داء  يف 
امل�شروع  اإىل  ينتمون  الذين  الأع�شاء  عن  ال�شادرة  نف�شها  املواقف  عن  تختلف 

الإخواين، وتف�شري ذلك اأنهم مل يتحرروا كلياً من تاأثري الرتبية الإخوانية.
واأ�شارت درا�شة "تريندز" احلديثة اأي�شا اإىل اأن امل�شروع الإخواين يف تراجع، على 
الإعالمية  املن�شات  يف  قائماً  زال  ما  كان  واإن  واإعالمياً،  وحزبياً  �شيا�شياً  الأق��ل 
واملراكز البحثية مع مراكز "اأ�شلمة املعرفة" يف دول عربية عدة، حتى مع انفتاح 
بع�س اإخوان املنطقة على الت�شوف من باب التوظيف خدمة لالأفق الإخواين، 
فاإن م�شامني واإ�شارات هذا النفتاح تفيد اأنه انفتاح براغماتي، ولي�س عن قناعة 
باأهمية الت�شوف ودوره يف خدمة الوطن، ومن هنا توا�شع الرهان على تاأثري 
التون�شي،  ال��ن��م��وذج  يف  التقدميني"  "الإ�شالميني  حالة  م��ع  اإل  الن��ف��ت��اح  ه��ذا 
الذي  الإخ���واين  ال�شباب  اأو حالة  الإخ��وان��ي��ة،  ال��دائ��رة  خ��ارج  اأ�شبحوا  ف��ه��وؤلء 
انف�شل عن امل�شروع، من قبيل ما نرى يف م�شر واملغرب، ولكن هوؤلء اأ�شبحوا 
خارج امل�شروع اأي�شاً. وبينت الدرا�شة كذلك اأن انفتاح بع�س اإخوان املنطقة على 
الت�شوف من باب التوظيف موؤ�شر اآخر من موؤ�شرات الأزمة التي مير منها الأفق 
الإخواين يف املنطقة العربية، والتي و�شلت اإىل مرحلة ال�شراعات والنق�شامات 
يف التنظيم الأم، كما حدث يف دي�شمر 2021، موؤكدة اأن ما ُيثار حول انفتاح 

امل�شروع الإخواين على الت�شوف هو يف الأ�شا�س حماولة من ِقبل جماعة الإخوان 
ال�شويف مبا ي�شّب يف �شاحلها،  اأجل توظيف اخلطاب  بالتحديد من  امل�شلمني 
خا�شة يف هذه املرحلة التي تعاين خاللها اأزمة حقيقية، فاجلماعة ت�شعى اإىل 
"اأخونة" هذا اخلطاب وتوظيفه من اأجل حتقيق بع�س الأهداف اخلا�شة بها، 

لي�س اأقلها ال�شتفادة منه يف حماولتها البقاء وال�شتمرارية. 

ي�صتمر لأول مرة على مدار 12 يومًا

الدورة ال�13 من »ال�سارقة القرائي للطفل« تنطلق 11 مايو املقبل حتت �سعار »كّون كونك«

تك�صف �صعي اجلماعة اإىل اأَخَوَنة الرتاث ال�صويف

درا�سة حديثة ل� »تريندز» تدح�ض العالقة بني 
ف« و»االإخوان امل�سلمني« يف املنطقة العربية »الت�سوُّ

•• خورفكان-الفجر: 

والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة  التابع  ال�شبيحية  �شاحية  عزز جمل�س 
من مبادراته الجتماعية وتوا�شله مع خمتلف �شرائح املجتمع من خالل 
والطمئنان  توعيتهم  بهدف  والأه��ايل  الأ�شر  نحو  توجهت  التي  مبادرته 

على �شحتهم خالل �شهر رم�شان الكرمي ويف اإطار يوم ال�شحة العاملي.
للمواطنني من خالل  ب��اإج��راء فحو�شات طبية جمانية  املجل�س  ق��ام  ل��ذا 
القيام بتقدمي  الوقائي بخورفكان والذي يتوىل  اإدارة الطب  التعاون مع 
اإر���ش��ادات وتوعية �شحية واإج��راء الفحو�شات وذل��ك يف مقر ال�شاحية يف 

مدينة خورفكان.
العامة  الوظائف  ال�شغط وال�شكري والط��الع على   وت�شمنت فحو�شات 
خطره  من  والتقليل  ال�شكري  من  الوقاية  ح��ول  الن�شح  تقدمي  بجانب 
للمواطنني  ن�شائح  ت��ق��دمي  ع��ر  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  على  احل��ف��اظ  وك��ذل��ك 
تعلي من جانب الهتمام ب�شحتهم ووقايتهم ودعوتهم لإجراء الفحو�س 
الطبية ب�شكل دوري . ويف نهاية الفعالية التي تفاعل معها احل�شور وجه 
جهوده  على  الطبي  للفريق  والثناء  ال�شكر  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�س 
لإجناح هذه الفعالية ولكافة الكوادر الطبية والإداري��ة وما قاموا به من 

فحو�شات وتثقيف للح�شور.

جمل�ض �ساحية ال�سبيحية بخورفكان ينظم فحو�سات 
طبية وتوعية للمواطنني خالل �سهر رم�سان 

للعام اخلام�ص على التوايل  

جمل�ض �ساحية اخلالدية يوزع 500 �سلعة غذائية على االأ�سر املتعففة 
�صمن برنامج »ال�صرطي املت�صدر لعام 2022« عن �صهر مار�ص

�سرطة دبي تكرم �سباطا واأفرادا متميزين
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

نظمت هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف ور�شة تخ�ش�شية ا�شتهدفت عددا 
من طلبة مدار�س ال�شارقة بعنوان "رحلة الزمن اإىل ال�شارقة" مت خاللها 
ا�شطحاب احلا�شرين يف رحلة تاريخية تعبق بالذكريات والأ�شالة حيث مت 
تقدمي الور�شة يف قالب تفاعلي متميز بدءا من التعريف مبحطة ال�شارقة 
 5 بتاريخ  اأول طائرة  1932 وهبطت فيها  تاأ�شي�شها عام  التي مت  اجلوية 
اأكتوبر من نف�س العام والتي مت النطالق منها اإىل رحلة للتعريف بحياة 

اأهل ال�شارقة قدميا.
ومت خالل الرحلة الوقوف على عدد من املعامل التاريخية يف اإمارة ال�شارقة 
والتي تعد �شاهدة على اأ�شالة وعراقة الإمارة وذلك بدءا بح�شن ال�شارقة 

1823يف منطقة قلب ال�شارقة وال��ذي كان يعد مقرا  الذي مت بناوؤه ع�ام 
تاريخ �شجرة  تناول  الأ�شرة احلاكمة ثم مت  �شكن  ال�شارقة ومكان  حلكومة 
الرولة التي مازالت تذكر على ل�شان كثري من النا�س الذين �شهد البع�س 
الإم���ارة يف  150 عاما منذ غر�شت يف  منهم وجودها حيث جت��اوز عمرها 
الن�شف الأول من القرن التا�شع ع�شر من قبل ال�شيخ �شلطان بن �شقر بن 

را�شد القا�شمي.
وتناولت الور�شة حرف ومهن اأهل ال�شارقة قدميا والتي تنوعت بني الغو�س 
وجتارة اللوؤلوؤ و�شيد الأ�شماك و�شناعة ال�شفن و�شناعة اخلو�س والفخار 
ومنها مت النتقال اإىل تعريف الطلبة بالتعليم قدميا يف ال�شارقة والذي بداأ 
على يد املطاوعة ثم تطور لي�شبح تعليما نظاميا مع بداية تاأ�شي�س املدار�س 

يف الإمارة ومن اأهمها املدر�شة القا�شمية التي تاأ�ش�شت عام 1953.

هيئة ال�سارقة للوثائق واالأر�سيف تعرف بتاريخ ال�سارقة يف »رحلة الزمن«

•• الذيد-الفجر:

والإح�شان  اخلري  فعاليات  توا�شلت 
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ن���ادي ال��ذي��د الثقايف 
الريا�شي خالل �شهر رم�شان املبارك 
امل�شابقة  بني  ما  الفعاليات  وتنوعت 
الرم�شانية ال�شنوية للقراآن الكرمي 
وم���ب���ادرات خ��ريي��ة واإف��ط��ار جماعي 
واأع����م����ال ت��ط��وع��ي��ة ت��ع��ر ع���ن روح 

ال�شهر الف�شيل ومعانيه ال�شامية.
ال��ن��ادي م�شاء  ويف ه��ذا الإط���ار نظم 
اخلارجية  مالعبه  يف  الأول  اأم�����س 
القراآن  حفظ  ف�شل  ع��ن  حما�شرة 
مل�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ���ش��م��ن  ال���ك���رمي 
الكرمي  للقراآن  الرم�شانية  ال��ذي��د 
ا�شت�شاف لها ف�شيلة ال�شيخ الدكتور 
ع���زي���ز ب���ن ف���رح���ان ال���ع���ن���زي ع�شو 

جمل�س اأمناء اجلامعة القا�شمية .
بن  حممد  ال�شيخ  املحا�شرة  ح�شر 
�شامل  و���ش��ع��ادة  ه��وي��دن  ب��ن  مع�شد 

حم��م��د ب��ن ه��وي��دن رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة 
بال�شدرية  اهلل  عبد  حميد  و�شعادة 
اإدارة  اخلاطري نائب رئي�س جمل�س 
ن���ادي ال��ذي��د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة العليا 
الرم�شانية  الذيد  مل�شابقة  املنظمة 

�شلطان  و����ش���ع���ادة  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
رئ���ي�������س جمل�س  دمل�������وك  ب����ن  م���ط���ر 
للقراآن  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
ال��ن��ب��وي وم�شبح  وال�����ش��ن��ة  ال���ك���رمي 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ك��ت��ب��ي  ب��ال��ع��ج��ي��د 
و�شعادة  ال�����ش��اب��ق  الحت�����اد  ال��وط��ن��ي 

رئي�س  اخل��ا���ش��وين  �شلطان  حم��م��د 
الثقايف  مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
دملوك  بن  خليفه  و�شعادة  الريا�شي 
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي 
و�شعادة  ال��ذي��د  ب��ن��ادي  واملجتمعية 
�شامل �شيف اجلاري املدير التنفيذي 

املدعوين  م��ن  كبري  ولفيف  للنادي 
واحل�شور .

اأ�شار ف�شيلة ال�شيخ   ويف حما�شرته 
اإىل  العنزي  ف��رح��ان  عزيز  الدكتور 
جهودا  تعد  والتي  املبذولة  اجلهود 
القيادة  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م��ت��وا���ش��ل��ة 

حفظ  ع��ل��ى  الت�شجيع  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
الأجيال  واحل�����اق  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن 
واأثنى  املنت�شرة  التحفيظ  بحلقات 
ال��ق��راآن��ي��ة ومن  ع��ل��ى دور اجل���وائ���ز 
ال�شنوية  ال��ذي��د  ن���ادي  ج��ائ��زة  بينها 
اخلام�س  عامها  يف  ال��ك��رمي  للقراآن 

ع�شر ودورها على ت�شجيع املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني ل����الإق����ب����ال ع���ل���ى حفظ 

القراآن الكرمي يف كافة فئاتها.
الوالدين  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك�����د 
ال���ط���ال���ب وت�����ش��ج��ي��ع��ه على  يف دع����م 
القراآن  ومتابعته يف حفظ  ت�شجيعه 

الأبناء  مب�شتوى  والرت��ق��اء  الكرمي 
الن�شغال  ع��دم  ���ش��رورة  و���ش��دد على 
ع���ن ح��ف��ز الأب���ن���اء وال��ب��ن��ات حلفظ 
القراآن الكرمي وفهم وتعلم التجويد 
�شلى  امل�����ش��ط��ف��ى  ب��ق��ول  م�شت�شهدا 
تعلم  ) خريكم من  و�شلم  عليه  اهلل 

القراآن الكرمي وعلمه (.
ع��زي��ز بن  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  وحت���دث 
ف���رح���ان ال��ع��ن��زي ع���ن ف�����ش��ل ق���راءة 
اأجر  ال��ك��رمي يف ذات��ه��ا فيها  ال��ق��راآن 
الإن�شان  ي��ق��راأه  ح��رف  فبكل  عظيم 
من القراآن الكرمي ح�شنة واحل�شنة 
�شعف  �شبعمئة  اإىل  اأمثالها  بع�شر 
اأن  وي���زي���د اهلل مل���ن ي�����ش��اء واأ�����ش����اف 
القيامة  يوم  ل�شاحبه  حجة  القراآن 
لكن على الإن�شان اأن يحذر اأي�شا من 
وهذا  عليه  حجة  ال��ق��راآن  ي�شري  اأن 
ول  القراآن  يحفظ  الإن�شان  كان  اإذا 
ي�شتوجب  ال��ق��راآن  فحفظ  ب��ه  يعمل 

اأي�شا العلم مبقت�شاه.

••ال�شارقة-الفجر:

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اأج���از 
ال�شارقة خالل جل�شته التي عقدها 
اأعماله  يوم اخلمي�س �شمن  م�شاء 
من  الثالث  العادي  النعقاد  ل��دور 
مبقره  العا�شر  الت�شريعي  الف�شل 
�شعادة  برئا�شة  ال�شارقة  مدينة  يف 
رئي�س  ال�������ش���وي���دي  م��ي��ح��د  ع���ل���ي 
امل��ج��ل�����س م�������ش���روع ق����ان����ون اإع������ادة 
تنظيم هيئة تطوير معايري العمل 
يف اإم��ارة ال�شارقة بعد اإدخ��ال عدد 

من التعديالت.
مبقر  عقدت  التي  اجلل�شة  ت��راأ���س 
�شعادة  ال�شارقة  مدينة  يف  املجل�س 
رئي�س  ال�������ش���وي���دي  م��ي��ح��د  ع���ل���ي 
�شعادة  اجل��ل�����ش��ة  امل��ج��ل�����س وح�����ش��ر 
�شامل يو�شف الق�شري رئي�س الهيئة 
وم��ع��اون��ي��ه ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ حممد 
الهيئة  مدير  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
وامل�����ش��ت�����ش��ار ال���ق���ان���وين ح��م��ي��د بن 
حنظل  بن  عي�شى  و�شعادة  دميا�س 
حلكومة  القانونية  الدائرة  مدير 
اجلروان  حميد  و�شلطان  ال�شارقة 
ال����ب����اح����ث ال����ق����ان����وين ب����ال����دائ����رة 

القانونية حلكومة ال�شارقة  
�شعادة  اأ�����ش����ار  اجل��ل�����ش��ة  ب���داي���ة  يف 
اأح���م���د ���ش��ع��ي��د اجل�������روان الأم����ني 
العام للمجل�س يف م�شتهل مناق�شة 
اإىل  ورد  ب���اأن���ه  ال���ق���ان���ون  م�����ش��روع 
بتاريخ احلادي والثالثني  املجل�س 
الأمانة  كتاباً من  �شهر مار�س  من 
التنفيذي لإمارة  العامة للمجل�س 

ال�����ش��ارق��ة ب��اإح��ال��ة م�����ش��روع قانون 
تطوير  هيئة  تنظيم  اإع���ادة  ب�شاأن 
ال�شارقة   اإم���ارة  يف  العمل  معايري 
امل�����ادة )71( من  اأح���ك���ام  وح�����ش��ب 
ال���الئ���ح���ة ال���داخ���ل���ي���ة ف��ق��د اأح����ال 
املذكور  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  املجل�س 
اإىل جلنة ال�شوؤون ال�شحية والعمل 
باملجل�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����ش��وؤون 
امل�������ش���روع ورفع  ون��ظ��ر  ل���درا����ش���ة   ،
راأيها  واإب����داء  للمجل�س  تقريرها 
ب�شاأن مواده بجانبه رفع اإىل جلنة 
والت�شريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��وؤون 

لال�شتئنا�س براأيها .
على  وب�����ن�����اًء   : اجل���������روان  وت����اب����ع 
مناق�شة  يف  املُ��ت��ب��ع��ة  الج���������راءات 
املجل�س  ف��اإن  القوانني  م�شروعات 

مادًة  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  �شيناق�س 
م���ادة م��ع اأخ���ذ امل��الح��ظ��ات عليها، 
والت�شديق على كل مادة باملوافقة 
عليها  الإب��ق��اء  اأو  التعديالت  على 
التنفيذي  املجل�س  م��ن  وردت  كما 
املُقارن  ب��اجل��دول  ال�شتعانة  )م��ع 

املُرفق (.
�شعادة  رح����ب  ح��دي��ث��ه  ب���داي���ة  ويف 
رئي�س  ال���ق�������ش���ري  ي���و����ش���ف  ����ش���امل 
الهيئة بتواجده حتت قبة املجل�س 
ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة ملناق�شة 
هيئة  تنظيم  اإع��ادة  قانون  م�شروع 
اإىل  واأ���ش��ار  العمل  معايري  تطوير 
اأهمية م�شروع القانون كونه مينح 
العتبارية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والأهلية الكاملة والالزمة ملبا�شرة 

يف  دوره��ا  لتحقيق  اأعمالها  جميع 
وجاذبة  متميزة  عمل  بيئة  �شمان 

للعمال واأ�شحاب العمل.  
وم����ن خالل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
دورها وكذلك تناولها لهذا امل�شروع 
مت�شي نحو حتقيق اإجنازات باإمارة 
ال�شارقة هدفت لتعزيز فكرة العمل 
الالئق وتوفري احلقوق الأ�شا�شية 
للعاملني يف الإمارة وخا�شة حقهم 

يف العمل الالئق والكرامة.
اإىل مقام  ال�شكر  اأيات  اأ�شمى  ورفع 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على 
املتابعة  بجانب  للهيئة  �شموه  دعم 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ق��ب��ل  امل�����ش��ت��م��رة م���ن 

�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
القا�شمي ويل العهد نائب احلاكم 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ترحيبه  الق�شري  واأب��دى  ال�شارقة 
ا�شتف�شارات  ك����اف����ة  ع���ل���ى  ل����ل����رد 
ب�شاأن  املجل�س  اأع�شاء  ومداخالت 

م�شروع القانون.
الدكتور  الع�شو  �شعادة  تال  بعدها 
ع��ب��داهلل م��و���ش��ى ال��ب��ل��و���ش��ي رئي�س 
والعمل  ال�شحية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة 
م�شروع  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال�������ش���وؤون 
تطوير  هيئة  تنظيم  اإع���ادة  قانون 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  العمل  معايري 
والأهداف  التعريفات  م�شتعر�شة 
املواد  من  وغريها  والخت�شا�شات 
م�شروع  يف  امل����ذك����ورة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

القانون.
اأحكام  ك��اف��ة  الع�������ش���اء  وت��ن��اق�����س 
تتناول  اأه��داف��ه  وخمتلف  القانون 
القانون  واأه���������داف  ال���ت���ع���ري���ف���ات 
الإدارة  ون���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ون���ط���اق 
املالية  وامل����وارد  التنظيم  والهيكل 
والأحكام  الق�شائية  وال�شبطية 

اخلتامية .
وتطرق الأع�شاء اإىل اإبداء اأراءهم 
املتعلقة  القانون  م�شروع  م��واد  يف 
القانون  م�شروع  تطبيق  ب��اأط��راف 
وتاأهيل  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م��ن 

الكوادر العمالية .
الهيئة  اخت�شا�س  ت��ن��اول  وج���رى 
يف اقرتاح املعايري العامة لتدريب 
العمالة فنيا ومعنيا بجانب اقرتاح 

والأنظمة  وال��ل��وائ��ح  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
وال�شكن  العمل  مبعايري  املتعلقة 
ت��ك��ام��ل اجلهود  ب���ه���دف  ال��ع��م��ايل 
لتوفري بيئة عمالية راقية يف اإمارة 

ال�شارقة.
مداخالتهم  يف  الع�������ش���اء  وق����دم 
عددا من الآراء حول مواد م�شروع 
احلكومة  مم��ث��ل��و  وق�����ام  ال���ق���ان���ون 
بالرد على ال�شتف�شارات من خالل 
بيان اأوجه التف�شري القانوين ملواد 
جوانب  وك��ذل��ك  ال��ق��ان��ون  م�شروع 
وفوق  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف  ال��ع��م��ل 
امل����واد امل���ذك���ورة وم���ا تعنى ب��ه من 
تطوير  هيئة  عمل  لتنظيم  اأحكام 
بها من  يت�شل  وما  العمل  معايري 

�شوؤون عامة.

واأ�شار �شعادة �شامل يو�شف الق�شري 
حت�شني  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
بالعمل  للنهو�س  ال��ع��م��ل  ظ���روف 
يكن  ال�شارقة مل  اإم���ارة  يف  الالئق 
ال�شمو  �شاحب  دعم  لول  ليتحقق 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
بناء  اأوىل  ال����ذي  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
وو�شعها  خا�شة  اأه��م��ي��ة  الإن�����ش��ان 
الفرد يف  �شلم الهتمامات كون  يف 
ال��روة احلقيقية  كل موقع ميثل 
للمجتمعات  الأم��ث��ل  وال���ش��ت��ث��م��ار 
املبا�شرة  امل��ت��اب��ع��ة  ل����ول  وك���ذل���ك 
�شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  واملتوا�شلة 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ال�شارقة ولفت اإىل اأن اجلهود التي 
تبذلها هيئة تطوير معايري العمل 
يف ال�شارقة و�شركاوؤها يف القطاعني 
ظروف  لتح�شني  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
احلقوق  ي����ح����رتم  ال�������ذي  ال���ع���م���ل 

الأ�شا�شية للفرد كاإن�شان.
م�����ش��ت��ف��ي�����س �شادق  ن��ق��ا���س  وب���ع���د 
ب�شاأن  قانون  م�شروع  على  املجل�س 
اإعادة تنظيم هيئة تطوير معايري 
العمل يف اإمارة ال�شارقة  يف جل�شته 

العامة الرابعة ع�شرة.
الأمني  اأع��ل��ن  اجلل�شة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�شعيد  اأح����م����د  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام 
املقبلة  اجل��ل�����ش��ة  ب������اأن   اجل�������روان 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  �شتقوم 

بتحديدها يف وقت لحق.

•• دبي -وام:

واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  اع��ت��م��دت 
لال�شتدامة  متكاملة  خم�شية  خطة 
لالأعوام 2021-2025 مبا يتواءم 
مع الغايات والأهداف ال�شرتاتيجية 
منظومة  ل���دع���م  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل���ح���دث���ة 
الرئي�شة  للمحاور  وف��ق��اً  ال�شتدامة 
واملجتمعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ال���ش��ت��دام��ة 

والقت�شادية.
وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��ة يف اإط����ار جهود 
الن�شج  مب�شتويات  لالرتقاء  الهيئة 
يف جمال ال�شتدامة لتكون من اأكر 

اجلهات احلكومية ا�شتدامة يف جمال 
الطرق والنقل على امل�شتوى العاملي.

وق����ال م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
ال��ع��ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف 
ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل����وا�����ش����الت: تعد 
اخل���ط���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ال���ش��ت��دام��ة يف 
الهيئة خطوة مهمة يف طريقها نحو 
ال�شهل  ال��ت��ن��ق��ل  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال���ري���ادة 
وامل�شتدام ومبا ين�شجم مع التوجهات 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة الإم��������ارات 
ا�شرتاتيجية  مثل  امل��ت��ح��دة  العربية 
 2030 للتنمية اخل�شراء  الإم��ارات 
وكذلك   2071 الإم�����ارات  وم��ئ��وي��ة 

امل���ح���ل���ي���ة لإم���������ارة دبي  ال���ت���وج���ه���ات 
2030 وخطة  دب��ي  واأه��م��ه��ا: خطة 
جانب  اإىل   2040 احل�����ش��ري��ة  دب���ي 
مثل  العاملية  التوجهات  مع  امل��واءم��ة 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة �شمن 

اأجندة الأمم املتحدة 2030.
و����ش���ع اخلطة  روع�����ي يف  واأ������ش�����اف: 
جميع  تقييم  لال�شتدامة  املتكاملة 
واعتمدت  الهيئة  ومبادرات  م�شاريع 
واملجتمعي  البيئي  الأث��ر  قيا�س  على 
اإطار  �شمن  للم�شاريع  والقت�شادي 
وقيا�س  الهيئة  يف  ال���ش��ت��دام��ة  عمل 
املوا�شيع  مع  امل�شاريع  ارتباط  مدى 

يجري  ال��ت��ي  الن�شبية  الأه��م��ي��ة  ذات 
ال�شتدامة  تقرير  يف  عنها  الإف�شاح 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ن��وي يف 
منها  م�����ش��روع��اً   20 ت�شمل  اخل��ط��ة 
ت�شعة م�شاريع ت�شب يف حمور الريادة 
البيئية و�شتة م�شاريع تتعلق مبحور 
م�شاريع  وخم�شة  املجتمعية  ال��ري��ادة 
�شمن  القت�شادي  بالزدهار  متعلقة 

اإطار عمل ال�شتدامة يف الهيئة.
واأكد معايل مطر الطاير اأن اخلطة 
�شيكون لها اأثراً بيئياً كبرياً يف خف�س 
الكربون  اأك�����ش��ي��د  ث����اين  ان���ب���ع���اث���ات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م����رون����ة  وت���ع���زي���ز 

ف�ي  وت��اأث��ريه��ا  ال��ع��ام��ة  للموا�شالت 
الهدف  وحت���ق���ي���ق  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
بتعزيز  املتعلق  للهيئة  ال�شرتاتيجي 

ال�شالمة وال�شتدامة البيئية.
امل�شاريع  من  العديد  اخلطة  وتتبنى 
اجلماعي  النقل  اأن��ظ��م��ة  يف  املبتكرة 
للتنقل  دب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���دع���م 
من   25% لتحويل  الرامية  الذكي 
اإىل  اإج��م��ايل رح��الت التنقل يف دب��ي 
رح�����الت ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة م���ن خالل 
بحلول  املختلفة  امل��وا���ش��الت  و�شائل 
عام 2030 كما تاأتي يف اإطار حتقيق 
التكامل بني و�شائل النقل اجلماعي.

ال�شرتاتيجي  الهدف  مع  وم��واءم��ًة 
الأ�شول  ا�شتدامة  يف  املتمثل  للهيئة 
ت���دع���م اخل���ط���ة مب�����ش��اري��ع��ه��ا �شمن 
حم��ور الزده����ار الق��ت�����ش��ادي �شمان 
الهيئة  اأ���ش��ول  م��ن  املثلى  ال�شتفادة 
كافة مع احلفاظ على جودة اخلدمة 
تهدف  كما  الإم����ارة  ل�شكان  امل��ق��دم��ة 
القت�شادي  امل��ح��ور  �شمن  امل�����ش��اري��ع 
اىل حتقيق القت�شاد الدائري وتدعم 
النفايات  الهيئة لإع��ادة تدوير  خطة 
الناجتة عن عمليات وم�شاريع الهيئة 
بن�شبة %100 بحلول عام 2030. 
الهيئة حققت  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جتدر 

اإجن��ازات كبرية يف جمال ال�شتدامة 
الطرق  ق���ط���اع  يف  ج���ه���ة  اأول  ف���ه���ي 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ع��ام��ة  وامل���وا����ش���الت 
ال�شتدامة  ت��ق��ري��ر  ت��ن�����ش��ر  ال���ع���امل 
اخلا�س بها وفقاً ملعايري مبادرة اإعداد 
ووفقاً   /GRI/ ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
 ISAE3000 ال��ع��امل��ي:  ل��ل��م��ع��ي��ار 
عام  الهيئة  وق��ع��ت  كما   2018 ع��ام 
2020 امليثاق العاملي لالأمم املتحدة 
مواءمة  ب��ع��د  امل�����ش��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
التي  ال�شتدامة  تقارير  يف  بياناتها 
املتحدة  الأمم  اأه���داف  م��ع  ت�شدرها 
مثل  العاملية  بالتحديات  تعنى  التي 

الفقر وعدم امل�شاواة واملناخ والتدهور 
وحقوق  وال��ع��دال��ة  وال�����ش��الم  البيئي 
ما  وه��و  الف�شاد  ومكافحة  الإن�����ش��ان 
يف  الع�شرة  ب��امل��ب��ادئ  التزامها  يظهر 

امليثاق املتعلقة بهذه املجالت.

�سمن فعاليات م�سابقة الذيد الرم�سانية للقراآن الكرمي حما�سرة عن ف�سل حفظ القراآن الكرمي 

املجل�ض اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة يجيز يف جل�سته الرابعة ع�سرة »اخلمي�ض« مل�سروع قانون اإعادة تنظيم هيئة تطوير معايري العمل 

طرق دبي تعتمد خطة خم�سية متكاملة لال�ستدامة لالأعوام2021 - 2025
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قبور مزينة يف مقرة كازا روزا للحيوانات الأليفة بروما لويجي مولون ، مدير مقرة كازا روزا للحيوانات الأليفة يف روما ، يقف بني القبور

دجاجة وراء ميالد الظاهرة

القا�سم امل�سرتك بني بينيتو مو�سوليني وبريجيت باردو...؟
روزا كازا  يف  الثكلى  الرومانية  النخبة  • تلتقي 

•• الفجر -خرية ال�شيباين

املعتاد  ال��رم��ادي  ال��ل��ون  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  روزا  كا�شا  ل 
للمقابر. وبدًل من الكتل الكبرية من اجلرانيت اأو احلجر، 
الأل��وان، غالًبا ما  توجد هياكل خ�شبية �شغرية من جميع 
تكون على �شكل بيوت الكالب، وذلك ل�شبب وجيه، اأنها قبور 

احليوانات الأليفة للنخبة الرومانية.

   بداأ التقليد عام 1922، عندما و�شل بينيتو مو�شوليني 
اإىل ال�شلطة، و�شعى لدفن دجاجة ابنه امللونة. والتم�س حينها 
من اأنطونيو مولون، الطبيب البيطري امل�شوؤول عن كالبه 
العائلة:  ا لي�شت بعيدة عن منزل  اأر�شً الملان، الذي ميتلك 
للدجاجة  ���ش��غ��رية  م�شاحة  لإن�����ش��اء  م��ن��ا���ش��ًب��ا  ه���ذا  �شيكون 

املتوفاة، حيث ميكن لبن الدوت�شي اأن ياأتي لزيارتها.
النخبة  ���ش��ارع��ت  الفا�شية،  ب���اأب  واق���ت���داًء  اخل���ر،  انت�شر     

هناك:  الأليفة  حيواناتها  رف��ات  ودف��ن  للمجيء  الإيطالية 
اأران��ب، حمام، بط،  �شابقني، هام�شرت،  قطط وكالب ملوك 

خيول، و�شالحف لكبار ال�شخ�شيات، وحتى اللبوؤة، جريتا.
  يف خم�شينات القرن املا�شي، عندما كانت يف روما لت�شوير 
فلم "الحتقار" اإىل جانب جان لوك جودار، ذهبت بريجيت 

باردو بدورها اإىل كازا روزا لدفن كلبها مايكل.
   يف حي بورتوين�شي الهادئ، جنوب العا�شمة، ت�شم مقرة 

يقرب  ما  لويجي،  ابنه  الآن  يديرها  التي  اأنطونيو مولون، 
"دري�س"،  ل�  الأك��ر فخامة خم�ش�س  األ��ف �شاهد قر.  من 
كلب ي��رت��اح حت��ت ق��ر م��ن ال��رخ��ام الأ���ش��ود ب�شعر 12 األف 
ي��ورو. ومع ذل��ك، ل يوجد قانون حمدد ي�شرح بهذا النوع 
تتمّتع برتخي�س  روزا  ك��ا���ش��ا  ل��ك��ن  لت�����ش��ي��و،  امل��ق��اب��ر يف  م��ن 

ممنوح من مدينة روما، مت جتديده اآخر مرة عام 1984.
   واإذا مل تتوفر لديهم اأر�س منا�شبة لدفن احليوانات، التي 

�شيما يف حالة  الرتبة، ل  وتلوث  ال�شحة  متثل خطًرا على 
يحرق  اأن  املفرت�س  فمن  اجلوفية،  املياه  طبقة  من  القرب 
املالك حيوانهم الأليف عند موت هذا الأخ��ري. تقع معظم 
م�شروع  اأن  غري  لت�شيو،  خ��ارج  الإيطالية  الدفن  م�شاحات 
ال�شماح  اإىل  ي�شعى  ال�شعبوي  جن��وم   5 ح��زب  قدمه  ق��ان��ون 

باإن�شاء مقابر خم�ش�شة لدفن احليوانات الأليفة.
عن �صليت اف ار

الأردن يحمل اإ�صرائيل م�صوؤولة الت�صعيد يف القد�ص  

عودة التوتر ل�ساحات االأق�سى.. واإ�سابة الع�سرات بجروح
•• القد�س-وكاالت

بعد  الأح��د  اأم�س  الأق�شى  امل�شجد  �شاحات  اإىل  التوتر  عاد 
�شهر  م��ن  الثانية  اأح���داث اجلمعة  ال��ه��دوء عقب  م��ن  ي��وم 
املئات  واعتقل  امل�شلني  ع�شرات  فيها  اأ�شيب  التي  رم�شان 

اإثر مواجهات مع قوات الأمن الإ�شرائيلية.
تتعامل مع  اإن طواقمه  الفل�شطيني  الأحمر  الهالل  وقال 
الأق�شى  امل�شجد  ي�شهدها  التي  الأح��داث  اإ�شابات يف  ع�شر 
وحم��ي��ط��ه يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س م���ع جت���دد امل���واج���ه���ات بني 

امل�شلني وقوات الأمن الإ�شرائيلية.
واأ�شاف الهالل الأحمر يف بيان "الإ�شابات كانت يف منطقة 
اإ�شابات   8 الأق�شى(..  امل�شجد  اأب��واب  )اأح��د  الأ�شباط  باب 
بالر�شا�س  واإ�شابتان  للم�شت�شفى  نقلت  بال�شرب  اعتداء 

املطاطي مت نقلهما للم�شت�شفى".
واأظهرت لقطات فيديو من داخل امل�شجد الأق�شى تعر�س 
عدد من ال�شباب لل�شرب بالهراوات واعتقال �شخ�س واحد 

على الأقل.
وق�����ال اأوف������ري ج��ن��دمل��ان امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����س ال������وزراء 
الإ�شرائيلي على تويرت "خالل �شاعات ال�شباح الباكر قبل 
اأن تبداأ الزيارات اإىل جبل الهيكل/احلرم القد�شي ال�شريف 
بداأ  عديدة  �شنوات  منذ  للمعتاد  وفقا  اأ�شبوعيا  تقام  التي 
�شاحة احلرم  فل�شطينيون يف جمع احلجارة يف  م�شاغبون 
القد�شي ملحاولة القيام باأعمال �شغب. ال�شرطة تعمل على 

تفريقهم".
ويدخل اليهود اإىل �شاحات امل�شجد الأق�شى �شمن ما يعرف 
باأداء  لهم  ي�شمح  امل��غ��ارب��ة ول  ب��اب  م��ن  ال��زي��ارة  ب��رن��ام��ج 

طقو�س دينية اأو الدخول اإىل امل�شليات امل�شقوفة يف امل�شجد 
الأق�شى مثل قبل ال�شخرة وامل�شلى القبلي.

وقالت ال�شرطة الإ�شرائيلية اإنها اعتقلت ت�شعة فل�شطينيني 
اليوم يف مدينة القد�س.

واأ�شافت يف تغريدة على توتري "القب�س على 9 من امل�شتبه 
بهم بر�شق احلجارة والإخالل بالنظام العام واأعمال �شغب 
ال��ق��دمي��ة يف  وال��ب��ل��دة  ال��ق��د���ش��ي  احل���رم  عنيفة يف منطقة 

اأور�شليم القد�س �شباح اليوم".
واأظ����ه����رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و ع����ددا م���ن ال�����ش��ب��ان ير�شقون 
القدمية  البلدة  حميط  يف  اإ�شرائيلية  حافالت  باحلجارة 

يف القد�س.
وقال �شاهد من رويرتز اإن الهدوء عاد اإىل �شاحات امل�شجد 
�شاحات  بتنظيف  امل�شلون  ب��داأ  الأث��ن��اء  ه��ذه  ويف  الأق�����ش��ى 

امل�شجد ا�شتعدادا لأداء �شالة الظهر.
تق�شيم  مبحاولة  اإ�شرائيل  الفل�شطينية  الرئا�شة  واتهمت 

امل�شجد الأق�شى "زمانيا ومكانيا" بني امل�شلمني و اليهود.
الفل�شطيني  الرئي�س  با�شم  املتحدث  ردينة  اأبو  نبيل  وقال 
الرحال  ب�شد  الفل�شطيني  �شعبنا  "نطالب  عبا�س  حممود 
لالأق�شى، للدفاع عنه، والت�شدي لهذا الت�شعيد الإ�شرائيلي 

اخلطري".
واأ�شاف يف بيان "نحمل احلكومة الإ�شرائيلية م�شوؤولية هذا 
الت�شعيد، ونطالب الإدارة الأمريكية باخلروج عن �شمتها 

ووقف هذا العدوان الذي �شي�شعل املنطقة باأ�شرها".
وتابع قائال اإن "�شعبنا الفل�شطيني لن ي�شمح بتمرير هذه 

املوؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت الت�شحيات.
لها  بيان  الأردن��ي��ة يف  واملغرتبني  وزارة اخلارجية  وح��ذرت 

تغيري  امل�شتهدفة  خطواتها  يف  اإ�شرائيل  ا�شتمرار  اأن  "من 
الأق�شى  امل�شجد  يف  القائم  والقانوين  التاريخي  الو�شع 
املبارك /احلرم ال�شريف وفر�س التق�شيم الزماين واملكاين 
فيه ميثل ت�شعيد خطريا وخرقا مدانا ومرفو�شا للقانون 

الدويل وم�شوؤوليات اإ�شرائيل.
بالتق�شيم  امل��ق�����ش��ود  اإن  فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
ال��زم��اين وه���و اأن ت��ك��ون ه��ن��اك اأوق����ات حم���ددة لليهود يف 
اأن يكون هناك تواجد للم�شلمني يف  امل�شجد الأق�شى دون 
اأماكن  تخ�شي�س  املكاين  التق�شيم  يعني  فيما  الوقت،  ذات 

حمددة لليهود واأخرى للم�شلمني.
الفل�شطينية  ال�شلطة  مع  اتفاقية  مبوجب  الأردن  ويتوىل 
يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شة  الأماكن  عن  امل�شوؤولية 

مدينة القد�س.
وقالت حركة حما�س يف بيان الأحد "امل�شجد الأق�شى خط 
امل�شلني  على  اعتدائه  م�شوؤولية  يتحمل  والحتالل  اأحمر 

وال�شماح للم�شتوطنني بتدني�س باحاته".
الحتالل  )ح��م��ا���س(  ح��رك��ة  يف  "نحمل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
امل�شجد  داخ��ل  وامل�شلني  املعتكفني  على  اعتدائه  م�شوؤولية 
تداعيات  نحمله  كما  الأح��د،  اليوم  فجر  املبارك  الأق�شى 
الأق�شى،  باحات  وتدني�س  باقتحام  للم�شتوطنني  ال�شماح 
الفل�شطيني  ال�شعب  مل�شاعر  ا���ش��ت��ف��زازا  ي�شكل  ال���ذي  وه��و 

والعرب وامل�شلمني كافة".
وتاأتي هذه الأحداث بعد يوم من الهدوء يف اأعقاب املواجهات 
التي �شهدتها �شاحات امل�شجد الأق�شى يف اجلمعة الثانية من 
رم�شان مما اأدى اإىل اإ�شابة الع�شرات بالر�شا�س املطاطي 
واعتقال املئات جرى الإفراج عن معظمهم يف وقت لحق. 

وقال الناطق الر�شمي باأ�شم وزارة اخلارجية الأردنية هيثم 
امل�شوؤولية  كامل  تتحمل  "اإ�شرائيل  اإن  بيان  يف  الفول  اأب��و 
كافة  يقو�س  ال��ذي  الت�شعيد  لهذا  اخلطرية  التبعات  عن 
ال�شاملة واحلوؤول  التهدئة  املبذولة للحفاظ على  اجلهود 

دون تفاقم العنف الذي ُيهدد الأمن وال�شلم".
واأ�شاف ان الوزارة "تدين قيام ال�شرطة والقوات الإ�شرائيلية 
احلرم  املُ��ب��ارك،  الأق�شى  امل�شجد  باقتحام  ال��ي��وم،  جُم���دداً، 
وال�شماح  بالقوة،  منه  امل�شلني  واإخ��راج  ال�شريف  الُقد�شّي 

باقتحامه من قبل املتطرفني حتت حمايتهم".
م�شوؤولياته  "حتمل  اإىل  ال��دويل  املجتمع  الفول  اأب��و  ودع��ا 
ل��وق��ف هذه  اإ���ش��رائ��ي��ل  ال���ف���وري لل�شغط ع��ل��ى  وال��ت��ح��رك 

املمار�شات".
وحتركاتها  ات�شالتها  يف  م�شتمرٌة  "الوزارة  اأن  واأو���ش��ح 
املكثفة اإقليمياً ودولياً من اأجل وقف اخلطوات الإ�شرائيلية 
التهدئة  ُتقو�س  التي  تبعاتها  من  والتحذير  الت�شعيدية، 

ال�شاملة وتدفع نحو املزيد من العنف والتوتر".

باك�ستان تطالب طالبان ب� خطوات �سارمة �سد م�سّلحني 
•• اإ�شالم اآباد-اأ ف ب

"خطوات  اّتخاذ  اإىل  الأح��د حكومة طالبان يف كابول  اأب��اد  اإ�شالم  دعت 
الأفغانية،  الأرا�شي  داخل  ي�شّنون هجمات من  �شارمة" �شد مقاتلني 

بعد يوم من مقتل �شتة اأفغان ب�شربات نّفذها اجلي�س الباك�شتاين.
ا�شتولت  منذ  واأفغان�شتان  باك�شتان  ب��ني  احل���دودي  التوتر  وت�شاعد 
جمموعات  اأب��اد  اإ�شالم  اّتهمت  اإذ  املا�شي،  العام  ال�شلطة  على  طالبان 

م�شّلحة ب�شن هجمات متكررة من الرا�شي الأفغانية.
من  منزعجة  لكنها  باك�شتانيني،  مقاتلني  اإي��واء  طالبان  حركة  وتنفي 
بناء اإ�شالم اباد جدارا على احلدود بني البلدين البالغ طولها 2700 
وام��راأة بهجمات �شاروخية مفرت�شة  اأطفال  واأث��ار مقتل خم�شة  كلم. 

ولية  على  ال�شبت  ب�شنها  الباك�شتاين  اجلي�س  اأفغان  م�شوؤولون  اّتهم 
كونار )�شرق( التوتر جمددا بني البلدية اجلارين.

وبينما مل يوؤكد اجلي�س الباك�شتاين تنفيذ الهجوم، اأ�شرت اإ�شالم اأباد 
على اأنها تتعر�س لهجمات "اإرهابية" متوا�شلة من الأرا�شي الأفغانية. 
"باك�شتان، مرة اأخرى،  اأن  وجاء يف بيان للخارجية الباك�شتانية الأحد 
من  بح�شانة  متّتعهم  م��ع  ين�شطون  ال��ذي��ن  الإره��اب��ي��ني  ب�شّدة  ت��دي��ن 

الرتاب الأفغاين للقيام باأن�شطة يف باك�شتان".
�شمال  منطقة  يف  قتلوا  باك�شتانيني  ج��ن��ود  �شبعة  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 

وزير�شتان اخلمي�س باأيدي "اإرهابيني ين�شطون من اأفغان�شتان".
واأ�شافت "لالأ�شف، وا�شل عنا�شر من جمموعات اإرهابية حمظورة يف 
املنطقة احلدودية، مبا يف ذلك حركة طالبان باك�شتان، مهاجمة مراكز 

اجلنود  م��ن  ع��دد  ا�شت�شهاد  عنه  اأ�شفر  م��ا  باك�شتانية،  ح��دودي��ة  اأمنية 
الباك�شتانيني".

ورغم عدم وجود ارتباط بني طالبان الأفغانية وتلك الباك�شتانية، اإل 
اأن احلركتني تت�شاركان ذات الفكر.

ويعر اآلف الأ�شخا�س احلدود بني البلدين يوميا، مبن فيهم جتار اأو 
اأفغان ي�شعون لتلقي العالج يف باك�شتان اأو اآخرين يزورون اأقارب.

الهجوم  بعد  لباك�شتان  حت��ذي��را  ط��ال��ب��ان  حكومة  وّج��ه��ت  الأث���ن���اء،  يف 
جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  حكومة  با�شم  املتحدث  وق��ال  ال�شاروخي. 
م�شاء ال�شبت "اإنه عمل وح�شي وميّهد الطريق لعداوة بني اأفغان�شتان 
وباك�شتان... على اجلانب الباك�شتاين اأن يدرك اأن اندلع حرب ل ي�شب 

يف م�شلحة اأي طرف".

قائد اجلي�ض االإيراين:�سرند 
بقوة على اأي تهديد

•• طهران-وكاالت

اأكد القائد العام للجي�س الإيراين اأن اجلي�س �شريد بقوة على اأي تهديد.
ونقلت وكالة اأنباء اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية )اإرنا( عن اللواء عبد 
قوات اجلي�س معارك  الأحد:"لقد خا�شت  اأم�س  القول   الرحيم مو�شوي 

حقيقية، واكت�شبت خرات متكنها من الرد على اأي تهديد باقتدار".
واأ�شاليب  ا�شرتاتيجيات  "تطوير  من  متكن  الإي��راين  اجلي�س  اأن  واأ�شاف 
اأن  العدو  "على  اإن��ه يتعني  وق��ال  تتنا�شب مع احل��روب اجلديدة".  للقتال 

يدرك اأن اأي عمل �شد اإيران �شيكبده تكاليف باهظة".

�سنغهاي ت�ستهدف تخفيف قيود االإغالق بحلول االأربعاء 
•• �شنغهاي-رويرتز

كوفيد19-  انت�شار  وقف  ت�شتهدف  �شنغهاي  اإن  مطلعان  �شخ�شان  قال 
خ����ارج م��ن��اط��ق احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي ب��ح��ل��ول ي����وم الأرب����ع����اء مم���ا �شي�شمح 
للمدينة بتخفيف قيود الإغالق ب�شكل اأكر والبدء يف العودة اإىل احلياة 

الطبيعية.
رويرتز  واطلعت  ال�شيوعي  باحلزب  م�شوؤول حملي  األقاها  لكلمة  ووفقا 
على ن�شخة منها، �شيتطلب ذلك من امل�شوؤولني ت�شريع وترية اختبارات 
الك�شف عن كوفيد ونقل احلالت الإيجابية اإىل مراكز احلجر ال�شحي.

بالن�شبة  حتول  نقطة  املحلي  امل�شتوى  على  العدوى  انت�شار  اإنهاء  وك��ان 
للمواقع ال�شينية الأخرى التي �شهدت اإغالقا، مثل مدينة �شنت�شن التي 
لل�شركات  و�شمحت  املا�شي  ال�شهر  العمل  اإىل  العام  النقل  و�شائل  اأع��ادت 
بالعودة اإىل اأعمالها الطبيعية بعد فرتة وجيزة من حتقيق هذا الهدف.

منذ  ال�شني  يف  كورونا  لفريو�س  انت�شار  اأك��ر  ب��وؤرة  �شنغهاي  واأ�شبحت 

اأك��ر من  2019، و�شجلت  اأواخ��ر عام  اكت�شافه لأول مرة يف ووه��ان يف 
التف�شي. بداأ  عندما  اآذار  مار�س  اأوائل  منذ  بكوفيد  اإ�شابة  األف   320

وجلاأ �شكان �شنغهاي املحبطون اإىل و�شائل التوا�شل الجتماعي للتعبري 
على  احل�شول  يف  ال�شعوبات  ب�شبب  املحلية  ال�شلطات  من  غ�شبهم  عن 
الطعام وفقدان الدخل وت�شتت الأ�شر والظروف ال�شيئة يف مراكز احلجر 
ال�شحي املركزية. وحتول التوتر يف بع�س الأحيان اإىل احتجاجات عامة 

اأو م�شاجرات مع ال�شرطة.
وت�شرر اأي�شا القت�شاد ال�شيني و�شال�شل الإمداد العاملية ب�شبب اإغالق 
بقيود  امل��ت��اأث��رة  ال�شني  م��ن  كثرية  اأج���زاء  يف  النقل  واختناقات  امل�شانع 

بكوفيد19-.
املعلومات  لأن  هويتهما  عن  الك�شف  ع��دم  طلبا  اللذان  امل�شدران،  وذك��ر 
لي�شت متاحة للجمهور العام، اأن هدف �شنغهاي اجلديد املتمثل يف "�شفر 
كوفيد" بحلول 20 اأبريل ني�شان مت اإبالغه يف الأيام الأخرية اإىل كوادر 

احلزب ال�شيوعي باملدينة واملوؤ�ش�شات مثل املدار�س.

العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 443/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  

 409485  -  409178  -  409417 ارق���ام  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
بقيمة  الأول  اب��وظ��ب��ي  بنك  ع��ن  وال�����ش��ادرة   409526  -  410405  -  409334  -  409972  -

)1463743.88 درهم( 
 طالب التنفيذ : �شركة الكيبالت العاملية املحدودة - ذ م م  عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة  

املطلوب اإعالنهما : 1 - راجي�س كومار كري�شنا
�شدهما منفذ   : �شفتهما   - ح  م  م  اجلاهزة  للخر�شانة  جلف  بيفر   -2

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وامل�شاريف.  الر�شوم  �شاملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   1463743.88

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1525/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
ب���ه وق���دره  2021/4646 ، ب�����ش��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ  م��و���ش��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�����ش��ادر يف ال���دع���وى رق���م 

)5430987.67 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : بويرويك ل�شناعات الثاث - �س ذ م م فرع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�س اخلان - مبنى ا�شا�س - �شقة 504  
املطلوب اإعالنهما : 1 - نبي بخ�س ماديا  - �شفته : منفذ �شده   

�شده     منفذ   : �شفته   - م  م  ذ  �س   - للمقاولت  املدينة  طائف   -2
م��و���ش��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   5430987.67
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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ُعر على مهاجرة مقتولة بالر�شا�س بعد تبادل لإطالق النار على 
احلدود اليونانية الرتكية يف منطقة اإيفرو�س �شمال غرب اليونان، 

وفق ما �شرحت ال�شرطة اليونانية لوكالة فران�س بر�س.
ال�شرطة، من �شمن جمموعة  امل��راأة، بح�شب  ان تكون  املرجح  ومن 
من املهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور نهر اإيفرو�س الذي ميثل 

احلدود بني تركيا واليونان ع�شو الحتاد الأوروبي، بقارب.
قال ممثل عن ال�شرطة املحلية لوكالة فران�س بر�س "الليلة املا�شية 
اجلانب  من  اليونان  دخ��ول  اأ�شخا�س  ع�شرة  من  جمموعة  حاولت 
ميتثلوا.  مل  لكنهم  بالتوقف،  اليونانية  ال�شرطة  اأمرتهم  الرتكي، 
حدث اإطالق نار قادم من اجلانب الرتكي. ثم اأطلق حر�س احلدود 
اليونانيون النار يف الهواء حلماية انف�شهم". ويف وقت لحق، عرت 
ال�شرطة يف اجلانب اليوناين على اأربعة رجال و�شلوا �شباحة واملراأة 

ميتة.
واأ�شاف اأن "ال�شحية اأ�شيبت بر�شا�شة من عيار �شغري يف ظهرها، 
ق�شرية.  م�شافة  من  الر�شا�شة  اأطلقت  ال�شرعي  الطبيب  وبح�شب 
الرجال  اأو  ال�شحية  جن�شيات  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  جنهل  ن���زال  ول 

الأربعة".

اُتهمت املر�شحة اليمينية املتطرفة لالنتخابات الرئا�شية الفرن�شية 
األف   600 مارين لوبن مع �شخ�شيات قريبة منها باختال�س نحو 
يورو من الأموال العامة الأوروبية خالل فرتة وليتهم يف الرملان 
الأوروب������ي. وق���د ���ش��در ه���ذا الت��ه��ام ع��ن امل��ك��ت��ب الأوروب�����ي ملكافحة 
الإعالمي  "ميديابار"  موقع  ك�شفه  جديد  لتقرير  وفقا  الحتيال 
اإىل الق�شاء الفرن�شي. واأكد مكتب املدعي  الفرن�شي ال�شبت واأر�ِشل 
العام يف باري�س ردا على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س اأنه تلقى يف 11 

اآذار/مار�س هذا التقرير اجلاري حتليله.
"منده�س"  اإن��ه  وق��ال رودول��ف بو�ْشلو حمامي لوبن لفران�س بر�س 

من التوقيت الذي ك�ِشف فيه هذا التقرير وِمن "ا�شتغالله".
"م�شتاء من الطريقة التي يت�شرف بها" املكتب الأوروبي  واأكد اأنه 
ملكافحة الحتيال، م�شددا على اأن جزءا من التقرير يتعلق ب�"وقائع 

قدمية تعود اإىل اأكر من ع�شر �شنوات".
واأ�شاف اأن لوبن "مل يجر ا�شتدعاوؤها من جانب اأي �شلطة ق�شائية 

فرن�شية"، منتقدا عدم اإر�شال التقرير النهائي له اأو للوبن.
ووفقا له فاإن حتقيق املكتب الأوروبي ملكافحة الحتيال مفتوح منذ 
اآذار/مار�س  ا�شتجواب لوبن عن طريق الريد يف  2016 ومت  عام 
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قالت احلكومة التايالندية  اأم�س الأحد اإن التفجريات التي وقعت 
اأغلبية م�شلمة لن  يف رم�شان يف عمق جنوب تايالند الذي تقطنه 
اأن اأعلنت  تعرقل حمادثات ال�شالم مع املتمردين النف�شاليني بعد 

جماعة متمردة مهم�شة م�شوؤوليتها عن الهجمات.
التابعة  5" املت�شددة  "جي  جماعة  رئي�س  ماهكوتا  كا�شتوري  وق��ال 
ملنظمة حترير باتاين املتحدة لرويرتز اإن اجلماعة هي التي نفذت 
الن��ف��ج��اري��ن ال��ل��ذي��ن وق��ع��ا ي��وم اجلمعة واأ���ش��ف��را ع��ن مقتل مدين 

واإ�شابة ثالثة من رجال ال�شرطة.
ومت ا�شتبعاد منظمة حترير باتاين املتحدة من املحادثات التي جرت 
بني بانكوك واجلبهة الوطنية الثورية التي مت خاللها التفاق قبل 
اأ�شبوعني على وقف العنف خالل �شهر رم�شان حتى 14 مايو اأيار.

ولقي اأكر من 7300 �شخ�س حتفهم منذ عام 2004 يف القتال 
ويال  ناراييوات  اإقاليم  ل�شتقالل  ت�شعى  وجماعات  احلكومة  بني 
جزءا  املنطقة  تلك  وكانت  �شونكال.  من  ومناطق  امل�شلمة  وب��ات��اين 
من �شلطنة باتاين التي �شمتها تايالند يف معاهدة عام 1909 مع 

بريطانيا.
واأدان املفاو�شون احلكوميون العنف يف ر�شالة بالريد الإلكرتوين 
م��ع اجلبهة  الهدنة  ات��ف��اق  اإن  ق��ال��وا  الأح���د لكنهم  اأم�����س  ل��روي��رتز 
اجلانبني  من  من�شقني  اإن  وقالوا  �شاريا.  زال  ما  الثورية  الوطنية 

يعملون عن كثب ملنع الآخرين من اإف�شاد املحادثات.

عوا�شم

اأثينا

باري�ص

بانكوك

•• اخلرطوم-وكاالت

اعتر قانونيون اأن قبول املحكمة املخت�شة مبحاكمة الرئي�س 
تنظيم  عنا�شر  م��ن  وع���دد  الب�شري  عمر  امل��ع��زول  ال�����ش��وداين 
مبثابة  تلفزيونية؛  مقاطع  من  يتكون  اتهام  بدليل  الإخ��وان 
ان��ق��الب الثالثني  اإدان���ة وا���ش��ح يف ق�شية  ت��ق��دم كبري ودل��ي��ل 
ال�شودان  التنظيم  بتوجبه  ح��ك��م  ال���ذي   1989 ي��ون��ي��و  م��ن 
ملدة ثالثني عاما من قبل اأن تطيح به ثورة �شعبية يف اأبريل 

.2019
واأقر الب�شري؛ يف مقابلة اأجراها معه التلفزيون ال�شوداين اإبان 
فرتة حكمه؛ مب�شاركته يف العام 1989 مع تنظيم الإخوان - 
الذي كان يعرف اآنذاك باجلبهة الإ�شالمية القومية بزعامة 

اأطاح  ال��ذي  الن��ق��الب  وتنفيذ  - يف تخطيط  ال��رتاب��ي  ح�شن 
باحلكومة املنتخبة يف العام 1986.

على  للمحكمة  الت��ه��ام  هيئة  قدمتها  ال��ت��ي  الأدل����ة  وت�شتند 
امل�����ش��ل��ح��ة وال��ع��ق��وب��ات اجل��ن��ائ��ي��ة والوثيقة  ال���ق���وات  ق���ان���وين 

الد�شتورية للعام 2019.
اأن  املحامي معز ح�شرة  الق�شية  واأكد ع�شو هيئة التهام يف 
ع�شوية الب�شري يف تنظيم الإخوان عندما كان �شابطا يخالف 
قانون القوات امل�شلحة الذي مينع النتماء لأي حزب �شيا�شي.

وقال ح�شرة ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن اعرتاف الب�شري الوارد 
يف املقطع التلفزيوين يثبت ارتكابه جلرميتني اإحداهما تتعلق 
بتقوي�س  تتعلق  والثانية  امل�شلحة،  ال��ق��وات  قانون  مبخالفة 
ال�شودانية لعامي  النظام الد�شتوري وفقا للقوانني اجلنائية 

�شده. اإدانة  دليل  ي�شكل  مما  و1991،   1983
اأن  اأب��ري��ده  ه�شام  القانوين  اخلبري  اأو���ش��ح  ال�شياق؛  ذات  ويف 
البالغ الذي قدمه الراحل علي حممود ح�شنني عقب الثورة؛ 
املدين  ب�شقيهم  الإخ����وان  ج��رائ��م  لك�شف  ف��ارق��ة  نقطة  �شكل 

والع�شكري.
مواجهة  يف  وا�شحة  كانت  البالغ  حيثيات  اإن  اأب��وري��دة  وق��ال 
تق�شيماته  ب��ك��ل  الإخ��وان��ي��ة  التنظيم  ان��ق��الب  يف  امل�����ش��ارك��ني 

ال�شابقة والالحقة.
واإ�شافة اإىل ق�شية تدبري النقالب، يواجه عمر الب�شري و27 
من قادة نظامه ق�شايا اأخرى بال�شرتاك اجلنائي والإرهاب 
�شهدتها  التي  املظاهرات  يف  امل�شاركني  املحتجني  مئات  وقتل 

فرتة حكم الإخوان.

ماذا يعني اإثبات عالقة انقالب الب�سري بتنظيم االإخوان؟

ال�سني ت�ستعر�ض ع�سكريا حول تايوان.. هل و�سلت احلمم االأوكرانية؟

هل تنجح ال�سغوط الغربية على العراق يف ك�سر وحدة اأوبك؟

•• عوا�شم-وكاالت

التقليدية  ال�����ش��راع  ب���وؤر  خمتلف  يف  ال��ت��وت��ر  يت�شاعد 
واملزمنة حول العامل، على وقع تفجر احلرب الأوكرانية 
تايوان  ومنها  اأطل�شية،  رو�شية  مواجهة  من  جرته  وما 

التي زارها وفد من الكونغر�س الأمريكي.
ودفعت هذه الزيارة ال�شني لالإعالن عن اإجراء تدريبات 
اأكدت  خطوة  يف  املا�شي  اجلمعة  تايوان،  حول  ع�شكرية 
"الإ�شارات اخلاطئة" التي تر�شلها  ت�شتهدف  اأنها  بكني 

الوليات املتحدة.
�شي  عن  نقال  الر�شمي  املركزي  ال�شني  تلفزيون  وذك��ر 
ال�شرقي  العمليات  م�شرح  قيادة  با�شم  املتحدث  ل��و،  يي 
اأر�شل  ال�شيني  اجلي�س  اأن  ال�شعبي،  التحرير  جلي�س 
فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة لبحر ال�شني 

ال�شرقي واملنطقة املحيطة بتايوان، اجلمعة.
وقال �شي: "هذه العملية رد على اإر�شال اإ�شارات خاطئة 
على نحو متكرر من الوليات املتحدة بخ�شو�س تايوان 

يف الآونة الأخرية".
ويعتقد مراقبون اأن هذه الزيارة لأع�شاء من الكونغر�س 
الأمريكي اإىل تايوان، وما جرته من ردود فعل �شينية، 
الدولية  والتجاذبات  ال�شتقطابات  عن  مبعزل  لي�شت 
احلادة على وقع احلرب الأوكرانية، واأنها قد تندرج يف 
�شياق حماولت كبح ال�شطفاف ال�شيني ولو "املوارب" 
م��ع رو���ش��ي��ا يف الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة، ورمب���ا العك�س عر 

توريط بكني ع�شكريا يف تايوان ل�شتنزافها اقت�شاديا.
دبابري  بع�س  اأ���ش��ب��ه  ت��اي��وان  م�����ش��األ��ة  اأن  اآخ����رون  وي���رى 
"التنني  تدفع  قد  ومق�شودة،  ا�شتفزازية  بطريقة  اأثري 
�شرق  منطقة  ي�شعل  ق��د  مب��ا  ن��ريان��ه  لنفث  ال�شيني" 
بح�شا�شيتها  متتاز  وال��ت��ي  باأكملها  اآ�شيا  �شرق  وج��ن��وب 
وبتداخل الأجندات الإقليمية والدولية املت�شارعة فيها 

وعليها.

ات�صاع احلرب
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ت�����ش��اع��د ال���ت���وت���ر ال�����ش��ي��ن��ي الأم���ريك���ي 
بالأزمة  ارت��ب��اط��ه  وم���دى  ت��اي��وان،  ق�شية  خلفية  على 
الأوك���ران���ي���ة، ي��ق��ول ع��ل��ي ي��ح��ي��ى، ال��ب��اح��ث واخل��ب��ري يف 

"مع  عربية  نيوز  ل��شكاي  يف حديث  الدولية،  العالقات 
والتي  اأوكرانيا،  الرو�شية يف  الع�شكرية  العملية  توا�شل 
بداأت تلوح مع قرب دخولها ال�شهر الثالث بوادر حتولها 
حلرب عاملية، خ�شو�شا بعد ا�شتهداف واإغراق حامالت 
�شبقه  وال���ذي  ال��رو���ش��ي مو�شكوفا،  ال��ط��راد  ال��ط��ائ��رات، 
اإخراج القوات البحرية الأوكرانية بالكامل من اخلدمة، 
تراقب دول وتكتالت عديدة حول العامل امل�شهد، لتعيد 

متو�شعها ب�شكل تنا�شبي، واأخرى ت�شتخل�س العر".
وتابع "ال�شني، بدورها تراقب امل�شهد الأوكراين وعينها 
الغربية،  الكتلة  حت��رك  وع��ل��ى  ج��ه��ة،  م��ن  ت��اي��وان  على 
�شد  ال�شخمة  بامكانياتها  واأ�شرتاليا،  لليابان  اإ�شافة 
رو�شيا من جهة اأخرى، والر�شائل املبطنة �شد ال�شني، 
تعترها  والتي ل  ملو�شكو،  املوؤيدة  مواقفها  على خلفية 
بع�س الدول الأطل�شية حم�شنة ب�شكل كامل من الآليات 

التي ت�شتخدم �شد رو�شيا حاليا".
كما  تايوان،  مع  واجل��زرة  الع�شا  �شيا�شة  ال�شني  تعتمد 
مردفا:"والتي  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  يف  اخل��ب��ري  ي�شرح 
قوتها  لإب��راز  ت�شعى  جهة  فمن  �شينية،  اأر�شا  تعترها 

جهة  وم��ن  حميطها،  يف  واملتفوقة  املتنامية  الع�شكرية 
اأخرى حتاول احتواء تايوان عر تقدمي جتربة النموذج 
ال�شيني القت�شادي املتفوق والناجح بناجت حملي يزيد 
عن 1.8 تريليون دولر متجاوزا ناجت نظريه التايواين، 
البالغ 668 مليون دولر ل�شنة 2021، كما وعر طرح 
منوذج "دولة واحدة يف نظامني"، الذي اقرتحته بكني 

وحاولت تطبيقه يف هونغ كونغ".
ومن هنا تاأتي املناورات ال�شينية حتديدا، ي�شيف يحيى 
"كرد على زيارة وفد من الكونغر�س الأمريكي، لتايوان، 
لالأمن  الأم��ريك��ي  امل�شت�شار  من  ت�شريح  �شبقها  والتي 
وا�شنطن  ع��زم  خ��الل��ه  اأك���د  �شوليفان،  جيك  ال��ق��وم��ي، 
اتخاذ كافة الإج��راءات املمكنة ملنع اإعادة توحيد تايوان 

مع ال�شني بالقوة".

�صراع عاملي
اأ�شتاذ العالقات الدولية يف  بدوره، يرى رائد العزاوي، 
نيوز  �شكاي  مع  لقاء  يف  بالقاهرة،  الأمريكية  اجلامعة 
النفوذ  ح��ول  ي���دور  اأوك��ران��ي��ا  يف  :"ال�شراع  اأن  عربية 

العاملي، وهو �شراع اقت�شادي قبل اأن يكون ع�شكريا، وهو 
ومنع  الرو�شي  القومي  الأم��ن  بحماية  فقط  يتعلق  ل 

ان�شمام اأوكرانيا للناتو كما يوؤكد بوتن".
التوتر  ب��وؤر  العديد من  امل��ن��اورات يف  اإىل ت�شاعد  واأ�شار 
و�شبه  وتايوان  الكوريل  كجزر  العامل،  حول  التقليدية 
اجلزيرة الكورية يف ظل هذه الأو�شاع الدولية املعقدة، 
خا�شة اأن ثمة قوى ت�شعى لتو�شع احلرب خارج اأوكرانيا 

نحو مناطق اأخرى من العامل ومن �شمنها تايوان".
وقال اإن بكني ل تريد الت�شادم مع وا�شنطن "لكنها ترى 
ال�شني من  ا�شتفزاز  ال�شكل يف  بهذا  الأخ��رية  اأن م�شي 
البوابة التايوانية، يعني ك�شر هيبة ال�شني والنتقا�س 
م��ن ق��وت��ه��ا ح���ول ال���ع���امل، ول��ه��ذا ب����ادرت ل��ل��ق��ي��ام بهذه 
مبا�شرا  يكون  يكاد  مبطن  بتهديد  واإرف��اق��ه��ا  امل��ن��اورات 
نظمت  والتي  التايوانية،  بالنار  اللعب  من  لوا�شنطن 
متزامنة مع املناورات املتتالية لرو�شيا يف بحر اليابان".

ويرى اأ�شتاذ العالقات الدولية اأن "جممل هذه املناورات 
حول العامل، تفيد اأن ثمة قلقا وتاأهبا ي�شمالن خمتلف 
�شراعاتها  ت�شاعد  �شياق  يف  ال��ك��رى،  العاملية  ال���دول 
ال�شرتاتيجية والقت�شادية على مناطق النفوذ واملوارد 
وم�شادر الطاقة ومنابعها وممراتها، فاملناورات هي جزء 
من رد ناعم لهذه الدول ل ي�شل حلد ال�شدام املبا�شر يف 
لدى  مثال  ولهذا  م�شاحلها،  على  ال��دول  حفاظ  �شياق 
الوليات املتحدة خطة لإجراء مناورات ع�شكرية �شخمة 
قريبا يف منطقة بعيدة ونائية يف ال�شمال باآل�شكا، حيث 
حديثة  و���ش��واري��خ  ط��ورب��ي��دات  جمموعة  ع��ر���س  �شيتم 

ومتطورة جدا ت�شتخدم يف الغوا�شات".
الأمريكية  باجلامعة  الدولية  العالقات  اأ�شتاذ  ي�شيف 
من  املزيد  نحو  العامل  �شري  "يعني  ه��ذا  اأن  القاهرة  يف 
احلرب  ه��ذه  اإن  حيث  الهاوية،  حافة  ونحو  بل  ال��ت��اأزم، 
يف  و�شت�شتمر  �شتطول  اأوكرانيا،  يف  الآن  رحاها  الدائرة 
اأوىل  و�شفحة  بداية  جمرد  الآن  وهي  خمتلفة،  اأ�شكال 
حتى  مر�شحة  وه��ي  مقبلة،  دام��ي��ة  �شفحات  �شتتلوها 
للتحول حلرب عاملية ثالثة اأو على �شل�شلة هيئة حروب 
الرو�شية  احل��رب  طريقة  على  ولي�س  و�شريعة،  خاطفة 
الأوكرانية التي اأرهقت الطرفني، وك�شفت ب�شكٍل وا�شح 

ه�شا�شة النظام الدويل القائم حاليا".

•• عوا�شم-وكاالت

اإىل  ي�شعون  الأوروب��ي��ني  وحلفاءها  وا�شنطن  اأن  يبدو 
م��ن خالل  اأوب����ك+  ال�شف يف حت��ال��ف  وح���دة  تقوي�س 
املعروف  ال��ع��راق  مثل  ت��اأث��رياً  اأق���ل  دول  على  ال�شغط 
اأن ف�شلوا يف  بعد  الإنتاجية، وذلك  مبحدودية قدراته 
ك�شب اإحدى الدول النفطية املوؤثر مثل ال�شعودية اإىل 

�شفهم.
ووفق �شحف عربية �شادرة اأم�س الأحد، يرى مراقبون 
ا�شتخدموا  واأن  �شبق  الأمريكيني  اأن  الراهن  للو�شع 
اأنهما  وثبت  واجل��زائ��ر  قطر  غ��از  مبو�شوع  التهوي�س 
ع��اج��زت��ان ع��ن ت��وف��ري امل��زي��د م��ن الإن��ت��اج خ��الل املدى 
اأوروب������ا تراجع  رئ��ي�����ش��ي��ة يف  دوًل  م���ا ج��ع��ل  امل��ت��و���ش��ط، 
مب�شاحلها  وتفكر  رو�شيا  على  العقوبات  ا�شرتاتيجية 

قبل ال�شطفاف وراء وا�شنطن.

�صغوط لزيادة النتاج
اإن  اإح�����ش��ان عبد اجل��ب��ار  ال��ع��راق��ي  وق���ال وزي���ر النفط 
النفطي  اإن��ت��اج��ه  ل��زي��ادة  �شغوط  اإىل  تعر�س  ال��ع��راق 
خارج نطاق �شيا�شة اأوبك لالإنتاج، يف ت�شريح يظهر اأن 
الوليات املتحدة حتركت على جبهات خمتلفة من اأجل 
اخرتاق التم�شي الذي يعتمده منتجو النفط �شواء يف 

اأوبك اأو اأوبك+.
واعتر املراقبون اأن اللجوء اإىل دول ذات اأدوار ثانوية 
واأن  املطلوب،  الخ���رتاق  ل��ن يحقق  اأوب���ك+  يف حتالف 
الدول  اأن  ط��امل��ا  التهوي�س  جم���رد  ي��ت��ج��اوز  ل��ن  الأم����ر 
زيادة  مو�شوع  يف  النقا�س  جم���ّرد  رف�شت  ق��د  امل��وؤث��رة 

الإمدادات يف ال�شوق،
اإىل  اإ�شارة  التحالف، يف  “ت�شيي�س” عمل  وح��ذرت من 
�شغوط وا�شنطن الهادفة اإىل زيادة الإنتاج �شمن خطة 

ملعاقبة رو�شيا.
وك�شف وزير النفط العراقي بح�شب �شحيفة "العرب" 
عن اأن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع �شركة 
هاليرتون الأمريكية للتحقق من حجم الحتياطيات 
البالد  م��ن  الغربية  ال�شحراء  يف  وال��غ��ازي��ة  النفطية 
مهتمة  عاملية  �شركات  مع  مفاو�شات  يف  الدخول  قبل 

بال�شتثمار يف هذه املنطقة.
���ش��روط وزارة  % م��ن   50“ اأن  واأ���ش��اف عبد اجل��ب��ار 
على  م�شّرون  ونحن  الإقليم  مع  عليها  متفق  النفط 
امل��ئ��ة م��ن عقود  80 يف  واأن  ال�����ش��روط،  ب��ه��ذه  امل�����ش��ي 
�شحيحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ع  النفطية  ك��رد���ش��ت��ان 
20 يف امل��ئ��ة م��ن��ه��ا وال���زم���ن كفيل  ون��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل 

بحلها”.

الحتادية  الإ�شكالت بني احلكومة  "ممكن حل  وق��ال 
الأطراف  اإقليم كرد�شتان ويجب على جميع  وحكومة 
مل�����ش��ل��ح��ة ال�شعب  اأم�����ام م��ط��ال��ب الآخ����ري����ن  ال���ت���ن���ازل 

العراقي".
ويف تاأكيد على حتالف ال�شعودية ورو�شيا ب�شاأن التحكم 
عام  اأوب���ك+  ات��ف��اق  ح��دده��ا  كما  املعرو�شة  الكميات  يف 
ال�شبت  الأول  اأم�س  بيان  يف  الكرملني  قال   ،2020
العهد  ب��وت��ني وويل  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  اإن 
تقييما  “قدما  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  ال�����ش��ع��ودي 
اإيجابيا” للعمل امل�شرتك يف اإطار حتالف اأوبك+ خالل 

مكاملة هاتفية.
و�شّجل العراق، الذي يعّد النفط اأبرز م�شدر لإيراداته 
يف  50 عاماً  اإي���رادات نفطية منذ  اأعلى معّدل  املالية، 
دولر  مليار   11.07 ي�شاوي  ما  ت�شديره  مع  مار�س، 
م��ن ال��ن��ف��ط، و���ش��ط ارت��ف��اع لأ���ش��ع��ار اخل���ام ع��امل��ي��اً على 

خلفية الغزو الرو�شي لأوكرانيا.

م�صروع نفط الب�صرة
مو�شوع  الأو�شط"  "ال�شرق  �شحيفة  ت��ن��اول��ت  فيما 
والذي  الأردن   – الب�شرة  النفط  اأن��ب��وب  م��د  م�شروع 
اآثار جدًل وا�شعاً، �شيا�شياً و�شعبياً، ما قد يعرقل عملية 
املقبلة  احلكومة  اإىل  يرّحل  اأن  اأو  بتنفيذه  الن��ط��الق 
بعد التفاق على ت�شكيلها، باعتبار اأن حكومة م�شطفى 
الأعمال  ت�شريف  حكومة  الآن  هي  احلالية  الكاظمي 
العادية فقط، ول يحق لها البت يف م�شروعات �شخمة 

من هذا النوع.

ال�شتثماري  ال��ط��اب��ع  رغ��م  اأن���ه  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
والقت�شادي املفرت�س يف ق�شية اأنبوب النفط املقرتح 
الذي يربط حقول العراق النفطية يف حمافظة الب�شرة 
اجلنوبية بالأرا�شي الأردنية و�شوًل اإىل ميناء العقبة، 
ال�شيا�شي  الطابع  ذات  والع��رتا���ش��ات  اخل��الف��ات  ف��اإن 
كانت حا�شرة منذ اللحظة الأوىل التي انطلقت منها 
فكرة اإن�شاء امل�شروع بني احلكومتني العراقية والأردنية 
ت��زام��ن ذل��ك م��ع ال�شغوط التي  1983، وال���ذي  ع��ام 
النتاج  لزيادة  العراق  ووا�شنطن على  الغرب  ميار�شها 

من النفط.
ويف �شياق ال�شراعات ال�شيا�شية التي تعرقل غالباً البدء 
الأ�شبق  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اأن  يالحظ  بامل�شروع، 
نوري املالكي الذي زار الأردن يف دورته الوزارية الثانية 
عام 2012، لالتفاق على اإن�شاء الأنبوب عاد، اأول من 
ب�»الرتيث وعدم  بتنفيذه وطالب  البدء  اأم�س، ورف�س 

امل�شي يف تنفيذه وترك الأمر اإىل احلكومة املقبلة«.
وبدوره، راأى اخلبري النفطي البارز نبيل املر�شومي، اأن 
تنويع  اجت��اه  للعراق يف  اأهمية ق�شوى  امل�شروع »ميثل 
اأ�شواق جديدة«.  ودخ��ول  اخل��ام  النفط  ت�شدير  منافذ 
وراء  وجيو�شيا�شية  �شيا�شية  »اعتبارات  بوجود  ويعتقد 

اجلدل املحتدم بني املعرت�شني واملوؤيدين للم�شروع«.
البالد  م�شالح  يخدم  امل�شروع  "اإن  املر�شومي،  ويقول 
و»�شيوفر اإمكانية ت�شدير النفط اإىل ثالث دول يف اآن 

واحد وهي: الأردن و�شوريا وتركيا«.
و�شّجل املر�شومي مالحظات حمددة على درا�شة جدوى 
امل�شروع التي قامت بها وزارة التخطيط يف وقت �شابق، 

اأنها »مل تاأخذ بالعتبار اجلوانب الأمنية يف  و�شمنها 
والأردن«،  ال��ع��راق  يف  الأن��ب��وب  فيها  مير  التي  املناطق 
)داع�س  اإرهابية  جماعات  وجود  اإمكانية  اإىل  اإ�شارة  يف 

وغريها( يف تلك املناطق.

و�صع اقت�صادي م�صتقر
فيما توقع خراء اقت�شاديون اأن يحقق العراق 140 
احلايل،  ال��ع��ام  نهاية  النفط  ع��وائ��د  م��ن  دولر  مليار 
ت��ع��د الأع��ل��ى م��ن تاأ�شي�س  ال��ت��ي  ال��وف��رة  اأن  م��وؤك��دي��ن 
حمذرين  ال�شحيح،  بالنحو  توظيفها  ينبغي  ال��دول��ة 
باأرباح  تعود  ل  اأب��واب  على  النفاق  �شيا�شات  اتباع  من 
للخزينة. وقال اخلبري القت�شادي نبيل العلي بح�شب 
اأف�شل  يعي�س  "العراق  اإن  العراقية  "املدى"  �شحيفة 
و�شع اقت�شادي منذ تاأ�شي�س الدولة، وقد حقق خالل 
ال�شهر املا�شي اأعلى ن�شبة من الإيرادات طوال عقود".

واأ�شاف العلي، اأن "اخلزينة مقبلة على اإيرادات مالية 
�شخمة ميكن اأن تقدر بنحو 140 مليار دولر �شنوياً، 
110 اإىل  ب��واق��ع ب��ني  اأ���ش��ع��ار النفط احل��ال��ي��ة  يف ظ��ل 
�شركة  حتققه  ما  وفق  الواحد  للرميل  دولر   120
ال�شهرين  خ���الل  )���ش��وم��و(  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ف��ط  ت�شويق 

املا�شيني".
بذات  يبقى  �شوف  النفط  برميل  "�شعر  اأن  اإىل  واأ�شار، 
امل�شتويات، وقد يتجاوز اإىل اأكر من ذلك خالل املدة 

املقبلة، ول توجد موؤ�شرات على الرتاجع".
واملحافظة  املالية  ال�شيا�شة  "مراجعة  اإىل  العلي،  ودعا 
ون�شح  تبديدها"،  وع����دم  الأم������وال  ه���ذه  ح��ج��م  ع��ل��ى 
برامج  خ���الل  م��ن  ال�شحيح  بال�شكل  "ا�شتثمارها  ب��� 

حقيقية".
ويرى، اأن "الو�شع احلايل املتمثل بالتعايف غري امل�شبوق 
من  حم���ذراً  اقت�شاد"،  بناء  لكيفية  روؤى  اإىل  بحاجة 
اأرباحاً". التي ل تدر علينا  النفقات  الأموال يف  "هدر 

الزراعية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  "الهتمام  ب���  ال��ع��ل��ي،  وط��ال��ب 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة م���ن خ���الل ت��وج��ي��ه ه���ذه الأم������وال نحو 
م�شاريع تنموية ترجع علينا مبزيد من الأم��وال لكي 

نكون اأمام حالة ا�شتثمار �شحيحة".
من  ت�����ش��ت��ف��د  مل  ال�����ش��اب��ق��ة  "احلكومات  اأن  واأو�����ش����ح، 
اأ�شعار النفط، بل مت توظيفها يف  الزيادات ال�شابقة يف 
طرح درجات وظيفية اأرهقت من كاهل الدولة، اإ�شافة 
اأو  �شيا�شية  ال��ذي كانت تقف خلفه دواف��ع  اإىل النفاق 
انتخابية". وكان امل�شت�شار املايل لرئي�س جمل�س الوزراء 
مظهر حممد �شالح، قد ذكر يف ت�شريحات �شحفية اأن 
بتاريخه  املالية  اأو�شاعه  باأف�شل  اليوم  يعي�س  "العراق 

احلديث من حيث التدفقات النقدية".

جون�سون يجري حمادثات جتارية واأمنية يف الهند 
•• لندن-اأ ف ب

ي��ت��وج��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ري��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون اإىل ال��ه��ن��د نهاية 
الأ�شبوع املقبل لعقد اجتماع مع نظريه ناريندرا مودي واإجراء مناق�شات 
جتارية وا�شرتاتيجية، وفق ما اأعلن داوننغ �شرتيت ال�شبت، و�شط خالفات 

ب�شاأن الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
وقال جون�شون يف بيان "مبا اأن �شالمنا وازدهارنا مهددين من جانب دول 

ا�شتبدادية، من ال�شروري اأن تتاآزر الدميوقراطيات والأ�شدقاء".
واأ�شاف "الهند قوة اقت�شادية كرى واأكر دميوقراطية يف العامل و�شريك 
ا�شرتاتيجي مبنتهى الأهمية للمملكة املتحدة يف هذه الأوقات امل�شطربة". 
واأو�شح جون�شون اأن زيارته تركز على "ما هو مهم حقا" ل�شعبي البلدين 
الطاقة  اأمن  اإىل  )و�شول(  القت�شادي،  والنمو  "اإيجاد فر�س عمل،  مثل 
اأفعال خمتلفة متاما  والدفاع". و�شدرت عن اململكة املتحدة والهند ردود 
القت�شادية  العقوبات  لندن  ت�شّعد  وقت  ففي  اأوكرانيا.  يف  الو�شع  حيال 
على رو�شيا وا�شعًة نف�شها يف خط املواجهة لدعم كييف بال�شالح، حر�شت 

حكومة مودي يف املقابل على عدم اإدانة الغزو الرو�شي عالنية.
وت�شف الهند مو�شكو باأنها "�شديقة قدمية" و"ركيزة اأ�شا�شية" ل�شيا�شتها 

اخلارجية نظرا اإىل "ال�شراكة ال�شرتاتيجية" لأمنها القومي.
"مناق�شات  نيودلهي  يف  ني�شان/اأبريل   22 يف  وم��ودي  جون�شون  ويجري 
الدبلوما�شية  و"ال�شراكة  ال�شرتاتيجي"  "الدفاع  ب�����ش��اأن  متعمقة" 
والقت�شادية"، ح�شب داونينج �شرتيت، من اأجل "تعزيز �شراكتنا الوثيقة 
وتكثيف التعاون يف املجال الأمني يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ "، 
وهي منطقة باتت يف ال�شف الأمامي بالن�شبة اإىل بريطانيا بعد خروجها 

من الحتاد الأوروبي.

البابا يدعو اإىل حرية العبادة يف القد�ض 
•• الفاتيكان-اأ ف ب

دعا البابا فرن�شي�س  اأم�س الأحد يف منا�شبة عيد الف�شح، اإىل �شمان الدخول "بحرية" اإىل الأماكن 
املقد�شة يف القد�س حيث خلفت �شدامات ع�شرات اجلرحى يف الأيام الأخرية يف باحة الأق�شى.

املدينة  �شكان  وجميع  والفل�شطينيون  الإ�شرائيليون  يعي�س  اأن  "اأمتنى  الفاتيكان  من  البابا  وق��ال 
اإىل  اأخ��وة والدخول بحرية  ال�شالم والعي�س يف  اإىل جنب مع احلجاج، جتربة جمال  املقد�شة، جنبا 
الأماكن املقد�شة، يف احرتام متبادل حلقوق كل منهم". واأ�شاف اأمام حوايل 50 األف �شخ�س جتمعوا 
م�شيحيني  من  يحبونها  ملن  وال�شالم  القد�س  اأج��ل  من  ال�شالم  "نطلب  بطر�س  القدي�س  �شاحة  يف 
�شنوات من  الذي مزقته  الأو�شط  ال�شرق  "ال�شالم يف  اأجل  البابا من  ويهود وم�شلمني". كما �شلى 
النق�شام وال�شراع". وتقع باحة الأق�شى التي يطلق عليها اليهود جبل الهيكل، يف البلدة القدمية 
يف القد�س ال�شرقية وهي منطقة حتتلها اإ�شرائيل منذ العام 1967 و�شهدت العديد من ال�شتباكات 

العنيفة بني ال�شرطة الإ�شرائيلية ومتظاهرين فل�شطينيني.
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áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ62,47434,124

 iôNC’G ájQGOE’G Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG276,564143,545
ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‹ÉªLEG6,475,0455,626,623

ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äÉahô°üe(2,639,234)(1,972,060)
3,835,8113,654,563

iôNC’G á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G  .11
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
 äGQÉªãà°SG ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG º¡°SC’G
ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

1,6045,228

 äGQÉªãà°SG ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG º¡°SC’G

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG
17,13816,831

 ájQÉªãà°SG øjO äGóæ°S ™«H øe ìÉHQCG
 πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

ôNB’G πeÉ°ûdG
182,72871,795

 á«dÉŸG ¥GQhC’G øe (IQÉ°ùÿG)/íHôdG
ájQÉªãà°S’G12,282(314,973)

äGQÉéjE’G πNO27,92132,618
 äGQÉ≤©dG ™«H øe (IQÉ°ùÿG) / ìÉHQCG

(¿hõfl/ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y)(3,063)(34)

*á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U πNO(3,011,929)1,855,252
(IQÉ°ùN) / ≥à°ûe πNO4,740,191(82,617)

**(‘É°U) ôNBG πNO943,589304,801
2,910,4611,888,901

 / ìÉHQCGh äÓjƒëàdGh IôLÉàŸG (IQÉ°ùN) / ìÉHQCG á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U (IQÉ°ùN) / πNO πª°ûJ*
 .AÓª©dG ™e äÓeÉ©e (IQÉ°ùN)

.ºgQO QÉ«∏e 0^3 ≠∏ÑÃ ´.Ω.¢T »HO ±ô°üe ™«H ≈∏Y ìÉHQCG πª°ûJ**
 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG  .12

 IQGOEG  ¢``ù∏›  AÉ``°†YCG  ≈``dEG  ™``aódG  á≤ëà``°ùe  ÜÉ``©JC’G  ø``ª°†àJ  »``gh
.(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  á``¨dÉÑdG  á``YƒªéŸG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG  .13
 ≈``∏Y  ±Gô``°TE’ÉH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωƒ``≤j
 ¢``SCGQ  á``jÉØc  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ≈``≤∏àj  ∂``dòdh  ó``Mƒe  ¢``SÉ°SCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG
 ΩÉ``Y  ø``e  GQÉ``ÑàYG  .πµc  á``Yƒªéª∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àe  Oó``ëjh  ∫É``ŸG
 QÉ``WEG  ΩGóîà``°SÉH  á``YƒªéŸG  iƒà``°ùe  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ÜÉ``°ùàMG  º``àj  .  2017
 ≥``«Ñ£J  ó``©H  .  ("∫RÉ``H  á``æ÷")  á``«aô°üŸG  á``HÉbô∏d  ∫RÉ``H  á``æé∏d  3  ∫RÉ``H
 …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  É``¡eó≤j  »``àdG  äÓ``jó©àdG
 ∫RÉ``H  ¿CÉ``°T  ¬fCÉ``°T  .3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ∞``dCÉàj  .á``«æWƒdG  á``ë∏°üŸG  IÉ``YGôe  ™``e
 á``«∏ªYh  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ  ≈``fOC’G  ó``◊G  :"õ``FÉcQ"  çÓ``K  ø``e  .2

.¥ƒ``°ùdG  •É``Ñ°†fGh  á``«HÉbôdG  á``©LGôŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G

 í``FGƒdh  á``ª¶fCG  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG
 ô``jGÈa  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  â``∏NO  »``àdGh  .3  ∫RÉ``H  ∫É``e  ¢``SCGQ
 á``KÓK  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGôd  ≈``fOC’G  ó``◊G  äÉ``Ñ∏£àe  ≥``«Ñ£J  ”  å``«M  .  2017
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQh  1  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SC’G  ø``e  1  ≥``°ûdG  »``gh  .äÉjƒà``°ùe

. ‹ É``ªL E’ G
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG)  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ø``jƒµJ  º``àj
 π``°üj  ≈``°übCG  ó``ëH  .∫É``ŸG  ¢``SCGôd  á``jQhódG  äÉ``Ñ∏≤àdG  »``WÉ«àMGh  (»``WƒëàdG
 ¢``SCGQ  º¡``°SCG  á``ª«b  ø``e  ≈``∏YCG  ¿ƒ``µj  å``«ëH  (»``WÉ«àMG  πµ``d  %2^5  ≈``dEG

.%7  ™``bGƒH  á``jOÉ©dG  ∫É``ŸG
 …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  Ò``jÉ©Ÿ  kÉ``≤ah  .2021  ΩÉ``©dÉH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ,2022  ƒ``«fƒj  á``jÉ¨d  ,á``¡LƒŸG
 ∑É``æg  ¢``ù«d  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %1^5  áÑ``°ùf  ó``æY  »``WƒëàdG
 É``Hƒ∏£e  ¢``ù«dh  .á``jOÉ°üàb’G  äÉ``Ñ∏≤à∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àM’  Ò``KCÉJ  …CG

.2021  ΩÉ``©∏d  ¬``«∏Y  ®É``Ø◊G
 ∞``«æ°üJ  ”  .‘É``°VE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH
 á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG
 ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  π``LCG  ø``eh  ."D-SIB"  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y
 iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y  á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e  Ió``MGƒc  É``gõcôe
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  »``¨Ñæj  »``∏ëŸG
 Ö``∏£ŸG  Gò``g  ø``e  AÉ``ØYE’G  ”  ó``b  ¬``fG  Ò``Z  .%1^5  áÑ``°ùf  ó``æY
.2022  ƒ``«fƒj  á``jÉ¨d  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£ÿ  kÉ``≤ah

(áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG  .13 
 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 »``gh  á«``°ù«FQ  äÉ``Äa  çÓ``K  ≈``dEG  á``Yƒªéª∏d  »``eÉ¶ædG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º``°ù≤æj
 kGOÉ``ªàYG  ‘É``°VE’G  ÊÉ``ãdG  ≥``°ûdGh  ∫hC’G  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG

.É``¡°üFÉ°üN  ≈``∏Y
 ø``e  IOƒ``L  ≈``∏YC’G  á``ÄØdG  π``ãÁh  .á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG  πª``°ûj  •
 Êƒ``fÉ≤dG  »``WÉ«àM’Gh  º¡``°SC’G  IhÓ``Yh  º¡``°SC’G  ∫Éª``°SCGQ  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 Ò``Z  á``°ü◊Gh  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’Gh  iô``NC’G  äÉ``«WÉ«àM’Gh  »``eÉ¶ædGh
 á``°Sƒª∏ŸG  Ò``Z  äGOƒ``LƒŸGh  á``jQÉéàdG  Iô¡``°ûdG  º``°üN  ó``©H  Iô£«``°ùŸG
 ¥ƒ``≤M  ‘  á``LQóŸG  Oƒ``æÑdÉH  á``≤∏©àŸG  iô``NC’G  á``«eÉ¶ædG  äÓ``jó©àdGh
 á``°UÉN  ¢``VGôZC’  á``Ø∏àfl  IQƒ``°üH  É``¡©e  π``eÉ©àdG  º``àj  ø``µd  h  ÚªgÉ``°ùŸG
 ±ô``°üe  π``Ñb  ø``e  á``MÎ≤ŸG  äÉ``¡«LƒàdG  Ö``°ùM  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØµH

  .…õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 Ò``Z  º¡``°SCÓd  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äGhOCG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  1  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •

. á``j O É©d G
 á``∏gDƒŸG  á``jƒfÉãdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  2  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •

  .¬``æY  í``°üØŸG  Ò``Z  »``WÉ«àM’Gh
:3 ∫RÉH QÉWE’ É k≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒM áeÉY áëŸ √ÉfOCG êQóe

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

ìÉàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 ájOÉ©dG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øe ∫hC’G ≥°ûdG67,463,97667,134,947

 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ∫hC’G ≥°ûdG76,592,62877,514,733
πgDƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG81,504,42982,434,262

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G
¿ÉªàF’G ôWÉfl392,944^100393,562,281

¥ƒ°ùdG ôWÉfl10,945,30414,600,122
á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG42,492,45638,291,452

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG446^381^860446,453,855

∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf20212020
 áYƒªéª∏d óMƒŸG ‹ÉªLE’G .CG%18^26%18^46

óMƒŸG ‹ÉªLEÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .Ü%17^16%17^36
 ájOÉ©dG º¡°SCÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .ê

óMƒŸG ‹ÉªLEÓd%15^11%15^04

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
∫ÉŸG ¢SCGQ6,316,5986,316,598

IRÉàªŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG17,954,16417,954,164
á∏gDƒe äÉ«WÉ«àMG(2,921,388)2,710,530

 ÒKCÉàd á«FõL ó«b IOÉYEG :∫ƒëàdG äÉÑ«JôJ
 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG ≈∏Y á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

 ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ ájOÉ©dG ∫hC’G ≥°ûdG
 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’

2,469,4672,002,738

IQÉ°ùN (-) / Iõéàfi ìÉHQCG53,088,21347,014,778
áMÎ≤ŸG / á©bƒàŸG ìÉHQC’G(3,158,299)(2,526,639)

Iô£«°ùe ÒZ á°üM øe πgDƒe ≠∏Ñe55,01822,124
 πÑb ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
 ó◊G ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG

≈fOC’G
73,803,77373,494,293

á«ª«¶æàdG äÉeƒ°üÿG :kÉ°übÉf(6,339,797)(6,359,346)
 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG

 ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG ó©H
≈fOC’G ó◊G

67,463,97667,134,947

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG
 ≥°ûdG äÉYÉ£≤à°S’ á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H

 á«dÉ≤àf’G ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1
(CG) áÄØdG øe

67,463,97667,134,947

 1 áÄØdG øe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
1 ≥°ûdG - πgDƒe ∫Ée ¢SCGQ9,128,65210,379,786

 ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ôNBG 1 ≥°ûdG - ∫Ée ¢SCGQ
(Iô£«°ùe ÒZ á°üM .IhÓY º¡°SCG)--

1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG9,128,65210,379,786
 äÉÑ«JÎdG ó©H 1 ≥°ûdG - ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG

(Ü) áÄØdG á«dÉ≤àf’G9,128,65210,379,786

∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
…ƒfÉK ¢Vôb ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y 2 ≥°ûdG äGhOCG--

 ∂dP ‘ ÉÃ) ôNB’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
(∂dP ÒZh áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG4^911^8014,919,529

2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG4^911^8014,919,529
 äÉÑ«JÎdG ó©H 2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ÉªLEG

(ê) áÄØdG .á«dÉ≤àf’G4^911^8014,919,529

81^504^42982,434,262

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG  .6

 ´ƒædG Ö°ùM  (CG2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG459,457,866478^526^280
 á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN :kÉ°übÉf(37,185,476)(34^984^811)

422,272,390443^541^469

 ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S141,178,599147,606,488
πLB’ ¢Vhôb227,088,997244,809,965

áfÉeCG äGóæ°S πHÉ≤e ¢Vhôb9,236,6317,915,401
áeƒ°üfl ä’É«Ñªc3,892,6053,594,752

 ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP13,353,45512,842,426
ájó«∏≤àdG - ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG394,750,287416^769^032

áëHGôe41,489,90039,841,875
IQÉLEG20,862,45220,263,477
ádÉch975,081454,006

´Éæ°üà°SG873,1781,141,483
¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP1,646,7131,483,910

iôNCG675,088293,847
πLDƒŸG πNódG :kÉ°übÉf(1^814^833)(1,721,350)

 πjƒªà∏d áæjóŸG á£°ûfC’G ºeP ‹ÉªLEG
»eÓ°SE’G

64,707,57961,757,248

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG459^457^866478^526^280
IÌ©àŸG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG29^159^71729,817,914

 :∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM  (2021ب
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 äÉcô°ûdG314^574^572341^275^968
OGôaC’G107^697^818102^265^501

 422^272^390443^541^469

 4^6  :2020)  º``gQO  QÉ``«∏e  2^3  ≠``∏ÑÃ  äÉcô``°û∏d  IQÉ``LEG  ∫ƒ``°UCG  ≥``jQƒJ  ”
 QÉ``«∏e  0^2  :2020)  º``gQO  ô``Ø°U  ≠``∏ÑÃ  á``ëHGôe  ∫ƒ``°UCGh  (º``gQO  QÉ``«∏e
.(Ü  13  h  19  ìÉ``°†jEG  ™``LGQ)  ∑ƒ``µ°U  äÉ``eGõàdG  QGó``°UEG  ¢``Vô¨d  (º``gQO

 á``æjóŸG  º``eòdG  h  ¢``Vhô≤dGh  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  ø``Y  ìÉ``°üaE’G  ”
 ìÉ``°†jE’G  ‘  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõÃ  á``ª«≤dG  ‘  ¢``VÉØîf’  â``°Vô©J  »``àdG

(ط).  46  º``bQ
¢Vhô≤dG ≥jQƒJ  

 ‘  äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  äÉcô``°T  ¢``ù«°SCÉJ  (CG)
äGOƒ``LƒŸG  ≥``jQƒàd  ¿É``ÁÉc  Qõ``Lh  Gó``ædôjG

 º``eòdGh  äÉcô``°ûdG  ¢``Vhôb  π``jƒ–  ”  ,2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc  
 äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ácô``°T  ≈``dEG  á``æjóŸG
 äGQÉ``eE’G  ácô``°Th  á``°UÉN  á£``°ûfCG  á``°SQÉªŸ  á``ªFÉb  ácô``°ûc  1  º``bQ
 ¿ƒ``«∏e  918  ≠``∏ÑÃ  IOhó``ëŸG  2  º``bQ  äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO
 á``∏°üdG  äGP  á``«fƒjóŸG  á``ª«b  â``¨∏Hh  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  918  :2020)  º``gQO
 IQOÉ``°üdG  ¿ƒ``jódG  ó``æH  â``–  á``LQóŸGh  äGOƒ``LƒŸG  √ò``¡H  á``fƒª°†ŸGh
 ¿ƒ``«∏e  918  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  918   iô``NCG  á``°VÎ≤e  ∫Gƒ``eCGh
 á``¶Øfi  AGô``°T  ‘  äÉcô``°ûdG  √ò``¡d  »``°ù«FôdG  •É``°ûædG  π``ãªàj  .(º``gQO

.äGóæ``°S  QGó``°UEG  ∫Ó``N  ø``e  ¢``Vhôb
 á£``°ûfCG  ‘  É¡àcQÉ``°ûŸ  á``Yƒæàe  äGOGô``jEG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG  ∫ƒ``°üM  á``é«àf  
 π``«©ØJ  ≈``∏Y  IQó``≤dG  É``¡cÓàeGh  á``°UÉÿG  ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG
 ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG  ≈``∏Y  É``gPƒØf  ∫Ó``N  ø``e  äGOGô``jE’G  √ò``g
 á``°UÉÿG  ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG  √ò``g  ó``«MƒJ  ”  ó``≤a  .á``°UÉÿG

.10  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ™``e  ≥``aGƒàdÉH

(áªàJ)áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG  .6
(áªàJ) ¢Vhô≤dG ≥jQƒJ  

»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóŸG ºeòdG ≥jQƒJ (Ü)
 IOó``ëŸG  á``ëHGôŸGh  IQÉ``LE’G  ∫ƒ``°UCG  ¢``†©H  π``jƒëàH  á``YƒªéŸG  â``eÉb  
 á``«µ∏ŸG  äGP  äGOƒ``LƒŸG")  º``gQO  QÉ``«∏e  307  â``¨∏H  á``«dÉªLEG  á``ª«≤H
 ≈``dEG  »eÓ``°SE’G  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ,á``©HÉàdG  É¡àcô``°T  ø``e  ("ácÎ``°ûŸG
 á``¡L")  IOhó``ëŸG  ∑ƒ``µ°ü∏d  »eÓ``°SE’G  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ácô``°T
 √ò``g  QGó``°UE’  â``°ù°SCÉJ  á``°UÉN  ¢``VGôZCG  äGP  ácô``°T  »``gh  .("QGó``°UE’G
 .ICÉ``Ø£ŸG  ∞``«dÉµàdÉH  Ú``Ñe  π``LC’G  §``°Sƒàe  π``jƒªàdG  Gò``gh  .∑ƒ``µ°üdG
 ™``aódG  á≤ëà``°ùŸG  ∑ƒ``µ°üdG  ‹É``ªLEG  ≠``∏H  ,  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc

.(º``gQO  QÉ``«∏e  5^5  :2020)  º``gQO  QÉ``«∏e  3^7
 .´ƒ``°VƒŸG  å``«M  ø``e  .ácÎ``°ûŸG  á``«µ∏ŸG  äGP  äGOƒ``LƒŸG  ≈``≤ÑJ  
 √ò``¡H  ±GÎ``Y’G  ôªà``°ùj  ,∂``dòd  kÉ``©ÑJh  .á``YƒªéŸG  Iô£«``°S  â``–
 â``eób  .Ì``©J  …CG  çhó``M  ∫É``M  ‘  .á``YƒªéŸG  π``Ñb  ø``e  äGOƒ``LƒŸG
 »``∏eÉM  π``Ñb  ø``e  Ió``ÑµàŸG  ôFÉ``°ùÿG  ™``«ªL  ¢``†jƒ©àH  kGó``¡©J  á``YƒªéŸG
 π``°UGƒJ  ±ƒ``°Sh  á``YƒªéŸG  Iô£«``°S  â``–  »``g  äGOƒ``LƒŸGh  .∑ƒ``µ°üdG

 .á``YƒªéŸG  π``Ñb  ø``e  É``¡àfÉ«°U
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe  .٧

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 Ö∏£dG â– ™FGOh1,982,4564,075,248
á∏HÉ≤ŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G1,311,9371,154,569

∑ƒæÑdG ™e AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJG2,364,9085,988,940
iôNCG ™FGOhh πLC’ ™FGOh38,095,90640,453,311

43,755,20751,672,068

 %1^14  √Ó``YCG  ô``cP  É``e  ≈``∏Y  Ió``ÑµàŸG  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  §``°Sƒàe  ≠``∏Ñj
(kÉjƒæ``°S  %1^83  :2020)  kÉjƒæ``°S

 ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á¡LƒŸG …OÉ°üàb’G ºYódG á£N ÖLƒÃ ájôØ°üdG áØ∏µàdÉH πjƒªàdG áª«b ≠∏ÑJ*
 (ºgQO ¿ƒ«∏e 5^242 :2020) ºgQO ôØ°U áYƒªéŸG É¡æe äOÉØà°SG »àdGh …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 .øjôKCÉàŸG AÓª©∏d äÉ©aódG π«LCÉJ øe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG áMÉJE’ πeÉµdÉH É¡eGóîà°SG ” óbh

 AÓª©dG ™FGOh  .٨

´ƒædG Ö°ùëH (CG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
πLC’G IÒ°üb äGQÉ©°TEGh Ö∏£dG â– ™FGOh216,604,708185^134^537

 πLC’ ™FGOh166,428,337215^270^129
QÉNOG ™FGOh63,671,85656^743^192

iôNCG9,778,9877^049^176
456,483,888464^197^034

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùëH (ب
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
áæjõÿGh äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG199,292,439211^960^138

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG257,191,449252^236^896
456,483,888464^197^034

 É``¡Yƒª›  ≠``∏Ñj  á«eÓ``°SEG  ™``FGOh  ≈``∏Y  √Ó``YCG  AÓ``ª©dG  ™``FGOh  πªà``°ûJ
(¿ƒ``«∏e  86,678  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  67^190

 ≈``∏Y  á≤ëà``°ùŸG  ìÉ``HQC’G  äÉ``©jRƒJh  Ió``ÑµàŸG  Ió``FÉØdG  ä’ó``©e  §``°Sƒàe  ≠``∏H
.(kÉjƒæ``°S  %1^52  :2020)  kÉjƒæ``°S  %1^33  √Ó``YCG  IQƒ``còŸG  ™``FGOƒdG

.ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe IPƒNCÉe √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉMÉ°†jE’ا*

 á``£N  á``jõcôŸG  ±QÉ``°üŸGh  äÉ``eƒµ◊G  äOó``e   ,∂``dòd  áHÉéà``°SGh  .2021  ΩÉ``©dG  ‘  OÉ``°üàb’Gh  ∫É``ªYC’G  á£``°ûfCG  ≈``∏Y  kÉÑ∏``°S  ô``KDƒj  (19  ó``«aƒc)  É``fhQƒc  ¢``ShÒa  ∫Gõ``j’  
  .äÉcô``°ûdGh  OGô``aC’G  ≈``∏Y  Ò``KCÉàdG  ø``e  π``«∏≤àdG  ±ó``¡H  ≥HÉ``°ùdG  ΩÉ``©dG  ‘  É``¡àMôW  »``àdGh  (äÉ``©aódG  OGó``°S  π``«LCÉJ  É``¡«a  É``Ã)  á``KÉZE’G  äGAGô``LEGh  …OÉ``°üàb’G  º``YódG
 ≈``dEG  kGOÉæà``°SG)  19  ó``«aƒc  á``ëFÉL  ø``Y  œÉ``ædG  π``ªàëŸG  Ò``KCÉàdG  QÉ``ÑàY’G  ‘  á``YƒªéŸG  â``©°Vh  ,2021  Ò``NC’G  ™``Hô∏d  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  ó``jó–  QÉ``WEG  ‘  
 á``YƒªéŸG  â``©°Vh  É``ªc  .á``jõcôŸG  ±QÉ``°üŸGh  äÉ``eƒµ◊G  π``Ñb  ø``e  Iò``îàŸG  á``KÉZE’G  äGAGô``LEGh  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘  ò``NC’G  ™``e  (á``MÉàŸG  äÉ``eƒ∏©ŸG
 á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  IQÉ``°ùN  á``÷É©eh  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  ¿CÉ``°ûH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGQÉ©``°TE’G  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘
 .á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©e  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGOÉ``°TQE’G  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH  ,19  ó``«aƒc   á``ëFÉL  ¥É«``°S  ‘  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ª∏d  kÉ``≤ah
 iô``NCG  ≈``dEG  á``∏Môe  ø``e  ∫É``≤àfE’G  OÉ``ªàYGh  á``©LGôŸ  É``¡©°Vh  ”  »``àdGh  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≥``ah  á``°UÉN  á``ªcƒM  á``«∏ªY  á``YƒªéŸG  ™``ÑàJ  

.äÉ``ë«LÎdGh  »``∏µdG  OÉ``°üàb’G  äÉgƒjQÉæ«``°Sh  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  IQÉ``°ùN  äGô``jó≤àd  ∫Ó``ME’G  IQGOEGh
¿ÉªàF’G ôWÉfl ‘ ájôgƒ÷G IOÉjõdG  

 IOÉ``jõd  ™``°†îJ  â``fÉc  ∫É``M  ‘  §``≤ah  GPEG  2  á``∏MôŸG  ≈``dEG  1  á``∏MôŸG  ø``e  ¢``Vhô≤dG  π``«MôJ  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ,9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  Ö``LƒÃ  
.Ì``©àdG  çhó``M  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc  IOÉ``jR  ∑É``æg  ¿ƒ``µj  É``eóæY  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``ÑµdG  IOÉ``jõdG  çó``–  .É``¡ëæe  ò``æe  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc

 ø``e  ¿Éc  GPEG  É``eh  á``«dÉe  á``Hƒ©°U  …C’  »``°SÉ°SC’G  ÖÑ``°ùdG  QÉ``ÑàY’G  ‘  ò``NC’G  ™``e  ,™``aódG  ∫É``ªàMG  Ωó``Y  ø``e  iô``NCG  äGô``°TDƒŸ  Ú``°VÎ≤ŸG  º``««≤J  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  
.π``jƒ£dG  ió``ŸG  ≈``∏Y  hCG  19  -  ó``«aƒc  á``é«àf  É`` kàbDƒe  ¿ƒ``µj  ¿CG  π``ªàëŸG

 »``∏°UC’G  ≠``∏ÑŸG  /  í``HôdG  ∫ó``©e  π``«LCÉJ  ≥``jôW  ø``Y  2020  ΩÉ``Y  ‘  CGó``H  …ò``dG  äÉ``©aódG  ø``e  AÉ``ØYE’G  è``eÉfôH  ∫Ó``N  ø``e  ø``jôKCÉàŸG  É``¡«∏eÉ©àe  º``YO  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  
 ¿CÉ``H  á``YƒªéŸG  ó``≤à©J  .π``jƒªàdG  ø``e  øjó«Øà``°ùª∏d  …ó``≤ædG  ≥``aóàdG  äÓµ``°ûe  á``÷É©Ÿ  π``LC’G  Ò``°üb  ádƒ«``°S  º``YO  á``HÉãÃ  OGó``°ùdG  ‘  äGAÉ``ØYE’G  √ò``g  È``à©J  .≥ëà``°ùŸG
 Ò``KCÉàdG  ¿ƒ``µj  ¿CG  ™``bƒàŸG  ø``e  ¬``fCG  QÉ``ÑàYG  ≈``∏Y  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc  IOÉ``jR  çhó``M  ≈``dEG  É`` k«FÉ≤∏J  …ODƒ``j  ø``d  äÉ``©aódG  ø``e  AÉ``ØYE’G  è``eÉfôH  ø``e  IOÉØà``°S’G
 ≈``∏Y  19  ó``«aƒµd  π``ªàëŸG  Ò``KCÉàdG  ió``eh  IhGô``°V  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘  ò``NC’G  π``°UGƒJ  á``YƒªéŸG  ¿EÉ``a  ,AÓ``ª©dG  »``bÉÑH  ≥``∏©àj  É``ª«ah  .ó``eC’G  Ò``°üb  AÓ``ª©dG  ∫É``ªYCG  ≈``∏Y
 πé``°S  Ö``fÉL  ≈``dEG  ô``WÉîŸG  π``ª–  ≈``∏Y  IQó``≤dG  QÉ``«©e  ‘  Ò``¨àdGh  áHÉéà``°S’G  ≈``∏Y  IQó``≤dGh  á``«dÉŸG  IQó``≤dGh  …ó``≤ædG  ≥``aóàdGh  á«∏Ñ≤à``°ùŸG  äÉ``©∏£àdGh  OÉ``°üàb’G  ´É``£b

.¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``ÑµdG  IOÉ``jõdG  ó``jó–  å``«M  ø``e  ≥HÉ``°ùdG  AGOC’G
 á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  äÉ``Ñ∏£àŸ  É`` k≤ah  ¬``à÷É©e  â``“h  19-ó``«aƒc  ÖÑ``°ùH  á``«fÉªàF’G  äÓ«¡``°ùàdG  á``∏µ«g  IOÉ``YEG  /  ó``jóªàd  »Ñ``°SÉëŸG  ô``KC’G  º``««≤J  ”  

.äÉ``Ñ«JÎdG  •hô``°Th  ΩÉµ``MCG  π``jó©J  π``LCG  ø``e  9  º``bQ
á«©∏£àdG äÉeƒ∏©ŸG  

 kAÉ``æHh  .2021  Ò``NC’G  ™``Hô∏d  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  äGô``jó≤J  ≈``∏Y  É``gÒKCÉJ  π``«∏–h  á``∏°üdG  äGP  äÉ``ë«LÎdGh  »``∏µdG  OÉ``°üàb’G  äÉgƒjQÉæ«``°S  º``««≤àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J  
 â``≤ÑW  É``ªc  .2020  ΩÉ``©dG  ‘  áeóîà``°ùŸG  ∂``∏J  ø``Y  Ò``¨àJ  ⁄  »``àdGh  á``«≤ÑàŸG  á``∏°üdG  äGP  ¿GRhC’G  ™``e  á``KóëŸG  á``«∏µdG  á``jOÉ°üàb’G  äGÒ``¨àŸG  ΩGóîà``°SG  ”  ,∂``dP  ≈``∏Y
 .Ö``JGhôdG  äÉ``≤aóJ  iƒà``°ùeh  á``«Ø«XƒdG  á``dÉë∏d  kÉ``≤ah  äÉ``©aódG  OGó``°S  π``«LCÉJ  ø``e  øjó«Øà``°ùŸG  OGô``aC’G  AÓ``ª©dG  ≈``∏Y  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  äÉjƒ``°ùJ  á``YƒªéŸG

 .19  ó``«aƒc  ø``Y  á``ŒÉf  á«``°ùµY  äÉcô``–  …C’  kÉÑ``°ù–  …Oô``a  ƒ``ëf  ≈``∏Y  IÒ``ÑµdG  äÉaÉ``°ûµf’G  º``««≤J  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  É``ªc

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G IQÉ°ùNh 19-ó«aƒc áëFÉL  (ج

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG  .5

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (ب  

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 ôFÉ°ùN Gô¡°T 12 IóŸ
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 ÒZ - »°VGÎa’G
¿ÉªàF’G áª«b á°†Øîæe

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 á°†Øîæe - »°VGÎa’G

¿ÉªàF’G áª«b

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811

1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(392,354)368,97123,383-

2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG559,417(2,118,652)1,559,235-

3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG-77,741(77,741)-

ΩÉ©dG ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(687,483)3,710,5924,256,5507,279,659
 ÉgDhGôLEG ” »àdG äÓ«°üëàdG /  Égó«b OÉ©ŸG ≠dÉÑŸG

ΩÉ©dG ∫ÓN--(1,044,799)(1,044,799)

ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1,246,876)(1,246,876)

 iôNCG äÉjƒ°ùJh ä’OÉÑe(244,929)(806,574)(1,735,816)(2,787,319)

»eÉàÿG ó«°UôdG3,847,3346,929,27626,408,86637,185,476

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

 :(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (Ü

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 ôFÉ°ùN Gô¡°T 12 IóŸ
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 ÒZ - »°VGÎa’G
¿ÉªàF’G áª«b á°†Øîæe

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 á°†Øîæe - »°VGÎa’G

¿ÉªàF’G áª«b
´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG4,675,7293,631,41420,919,25229,226,395
1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(252,932)212,36740,565-
2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG506,562(1,692,522)1,185,960-
3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG1,47393,552(95,025)-

ΩÉ©dG ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(339,591)3,145,0125,655,0538,460,474
 ÉgDhGôLEG ” »àdG äÓ«°üëàdG /  Égó«b OÉ©ŸG ≠dÉÑŸG

ΩÉ©dG ∫ÓN--(584,935)(584,935)

ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(2,096,710)(2,096,710)
 iôNCG äÉjƒ°ùJh ä’OÉÑe21,442307,375(349,230)(20,413)

»eÉàÿG ó«°UôdG4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4
(áªàJ) á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G IQÉ°ùNh 19-ó«aƒc áëFÉL  (ج  

 á``«∏©ØdG  è``FÉàædG  ∞``∏àîJ  ó``b  ‹É``àdÉHh  ,π``°UCÉàŸG  Ú``≤«dG  Ωó``Y  ø``e  á``dÉM  çhó``◊  ä’É``ªàM’Gh  äÉ``©bƒàdG  ™``°†îJ  ,á``jOÉ°üàbG  äÉ``©bƒJ  …C’  áÑ``°ùædÉH  ∫É``◊G  ƒ``g  É``ªc  
.á``©bƒàŸG  ∂``∏J  ø``Y  Ò``Ñc  πµ``°ûH

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ AÓª©∏d á≤ëà°ùŸG Ió°UQC’Gh πLDƒŸG ≠∏ÑŸG (…  
 ±ô``°üe  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  QÉ``WEG  ‘  á``jôØ°üdG  á``Ø∏µàdÉH  π``jƒªàdG  ø``e  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  6^906  ≠``∏Ñe  á``YƒªéŸG  âÑë``°S  ,2020  ΩÉ``Y  ∫Ó``N  

 .π``eÉµdÉH  ÉgOGó``°ùH  â``eÉbh  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 É``‡  ,¬``îjQÉJ  ≈``àM  É``¡æe  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  8^221  OGó``°S  ”  ,  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  10^700  AÓ``ª©∏d  á``eó≤ŸG  ™``aódG  á``∏LDƒŸG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ≠``∏H  ,  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc  
 .º``gQO  ¿ƒ``«∏e  47^358  äÓ``«LCÉàdG  ø``e  øjó«Øà``°ùŸG  AÓ``ª©∏d  á``ªFÉ≤dG  äÉaÉ``°ûµf’G  ‹É``ªLEG  ≠``∏Ñj  .º``gQO  ¿ƒ``«∏e  2^479  á``jÉ¨d  â``∏°Uh  ≠``dÉÑÃ  á£``°ûf  äÓ``«LCÉJ  ≈``dEG  iOCG

.¬``LƒŸG  πeÉ``°ûdG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  è``eÉfÈH  ≥``∏©àJ  á£``°ûf  ™``aódG  á``∏LDƒe  ≠``dÉÑe  ∑É``æg  ¢``ù«d
 äÉ©aódG OGó°S π«LCÉJ øe øjó«Øà°ùŸG AÓª©dG π«∏–  

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ AÓª©dG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG Ió°UQC’Gh πLDƒŸG ≠∏ÑŸG  

2021 Èª°ùjO 31
áæjóe á«∏jƒ“ á£°ûfCG ºePh ¢Vhôb

ºgQO ∞dCG
äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG

 øe øjó«Øà°ùŸG OóY
π«LCÉàdGá∏LDƒŸG äÉ©aódGäÉ°Vô©àdGá©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

1 á∏MôŸG 459 6,733,711 25,768,643 764,360
2 á∏MôŸG 74 1,690,585 7,603,974 3,014,883
3 á∏MôŸG 31 523,497 2,842,448 1,896,116

5648,947,79336,215,0655,675,359
1 áYƒªéŸG 478 7,041,108 27,381,521 1,653,556
2 áYƒªéŸG 86 1,906,685 8,833,544 4,021,803

5648,947,79336,215,0655,675,359
äGhÌdG IQGOEGh OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG

1 á∏MôŸG 120,465 1,446,054 10,269,306 320,608
2 á∏MôŸG 9,968 267,602 644,179 154,904
3 á∏MôŸG 26 38,950 229,403 104,099

130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
1 áYƒªéŸG 120,835 1,478,258 10,353,791 343,957
2 áYƒªéŸG 9,624 274,348 789,097 235,654

 130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
‹ÉªLE’G131,02310,700,39947,357,9536,254,970

‹ÉªLE’G
ºgQO ∞dCG

2021 Èª°ùjO 31 á≤bóe

‹ÉªLE’G
ºgQO ∞dCG

2020 Èª°ùjO 31 á≤bóe
 IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG

  á«eƒµM äGóæ°S1,939,5653,024,022
 äÉcô°T äGóæ°S387,8142,760,381

º¡°SCG156,687108,608
iôNCG8,2942,891

2,492,3605,895,902
 IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 º¡°SCG161,416200,254
iôNCG90,73579,113

252,151279,367
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S80,920,83045,618,685
äÉcô°T äGóæ°S5,061,5643,981,232

85,982,39449,599,917
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN : kÉ°übÉf(17,364)(22,394)

85,965,03049,577,523
øjO äGhOCG - ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S10,919,41011,847,978
äÉcô°T äGóæ°S5,989,3314,634,630

16,908,74116,482,608
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN : kÉ°übÉf(23,053)(30,690)

16,885,68816,451,918
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCG - ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

º¡°SCG561,657490,577
561,657490,577

ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‹ÉªLEG106,197,30372,748,371
106,156,88672,695,287

ºgQO ¿ƒ«∏e 1^247 , PÉØfE’G •É°ûæd á©°VÉN ∫GõJ ’ »àdGh , ΩÉ©dG ∫ÓN É¡Ñ£°T ” »àdG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ºFÉ≤dG …óbÉ©àdG ≠∏ÑŸG ≠∏H
.(ºgQO ¿ƒ«∏e 2^097 :2020)
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ش.م.ع

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM π≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjô≤J

…CGôdG

 É¡«dEG QÉ°ûj) á©HÉàdG ¬JÉcô°Th ("∂æÑdG") .´.Ω.¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G ∂æÑd IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 ¢üî∏e h ,2021 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ¢üî∏e øe ∞dCÉàj …òdGh ,("áYƒªéŸG" `H á©ªà›
 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG G kOÉæà°SG ÉgOGóYEG ” »àdGh ,óMƒŸG πNódG ¿É«H

.2021 Èª°ùjO

 G kOÉæà°SG ,á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ∫OÉY ¢üî∏e ≥aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e Èà©j ,ÉæjCGQ ‘
.IQGOE’G É¡JOóM »àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

 .á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉMÉ°üaE’G áaÉc øª°†àj ’ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 äÉfÉ«ÑdG IAGôb øY kÓjóH Gòg äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e IAGôb Èà©J ’ ,‹ÉàdÉHh

 á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG .É¡H ≥aôŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjô≤Jh á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG
.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM Éfôjô≤J ïjQÉJ ó©H â©bh »àdG çGóMC’G QÉKBG ¢ùµ©J ’ á≤bóŸG IóMƒŸG

É¡dƒM Éfôjô≤Jh á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 .2022 ôjÉæj 25 ïjQÉàH QOÉ°üdG Éfôjô≤J øª°V á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ É kjCGQ ÉæjóHCG ó≤d
.á«°ù«FôdG ≥«bóàdG QƒeC’ í«°VƒàdG É k°†jCG ôjô≤àdG øª°†àj

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

 ¢üî∏e ‘ ¢ùµ©æàd áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG
.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ¿ƒµj å«ëH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe

 á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ƒg IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
 äÉª¡e“ (¬JÓjó©Jh) 810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG QÉ«©Ÿ É k≤ah â“ »àdGh ,ÉæJGAGôLEG ≈dEG G kOÉæà°SG á≤bóŸG IóMƒŸG

.“á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG

(§°ShC’G ¥ô°ûdG) ¢TƒJ ófBG âjƒ∏jO

óªMCG ÈcCG
1141 ó«≤dG ºbQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022 πjôHCG 18

äÉMÉ°†jEG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
äGOƒLƒŸG

…õcôŸG ±ô°üŸG iód ™FGOhh ó≤f970,753,613100,841,896
∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe1045,343,24834,997,680

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG11106,156,88672,695,287
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG12422,272,390443^541^469

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG3510,658,92513,697,399
AÓª©dG ä’ƒÑb3811,343,5228,837,724

 äGó©eh äÉµ∏à‡3,747,6214,080,042
 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh Iô¡°ûdG145,981,4916,313,171

iôNCG äGOƒLƒe1511^178,92213^082^805
äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG687,436,618698,087,473

äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe1643,755,20751,672,068

AÓª©dG ™FGOh17456,483,888464^197^034
 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQOÉ°U ¿ƒjO1863,387,22854,662,670

™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U193,672,5005,510,933
äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG359,186,32110,775,231

AÓª©dG ä’ƒÑb3811,343,5228,837,724
iôNCG äÉHƒ∏£e2016,028,26317,813,715

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG603,856,929613,469,375

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M
Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ216,316,5986,316,598

áæjõN º¡°SCG(46,175)(46,175)
∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S229,128,65210,379,786

º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG2117,954,16417,954,164
»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG233,158,2993,158,299

iôNCG äÉ«WÉ«àMG232,945,3932,945,393
ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG23(725,815)476,692
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG23(8,299,265)(3,607,673)

Iõéàfi ìÉHQCG53,088,21347,014,778

 »∏eÉMh »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG
áYƒªéŸG ‘ äGóæ°ùdG

83,520,06484,591,862

Iô£«°ùe ÒZ á°üM59,62526,236
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG83,579,68984,618,098

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG687,436,618698^087^473

.áYƒªéª∏d IóMƒŸG  á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  √òg øe CGõéàj ’ kGAõL 50 ≈dEG 1 øe áLQóŸG äÉMÉ°†jE’G πµ°ûJ

äÉMÉ°†jEG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
¬HÉ°ûŸG πNódGh óFGƒØdG πNO2423,663,50925,228,101

á¡HÉ°ûe äÉahô°üeh óFGƒØdG äÉahô°üe24(8,929,717)(9,191,762)

óFGƒØdG πNO ‘É°U14,733,79216,036,339

á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe πNódG252,822,0092,789,375
 »eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh
26(631,241)(1,338,514)

 äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe πNódG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G

2,190,7681,450,861
 »eÓ°SE’G πjƒªàdG πNOh óFGƒØdG πNO ‘É°U

 äÉ©jRƒJ øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh
ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G

16,924,56017,487,200

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G πNO6,475,0455,626,623
ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe(2,639,234)(1,972,060)

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U273,835,8113,654,563

 IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG øe íHôdG ‘É°U28150,818180,044

 ôNB’G »∏«¨°ûàdG πNódG292,910,4611,888,901

»∏«¨°ûàdG πNódG ‹ÉªLEG23,821,65023,210,708

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG30(7,991,521)(7,856,307)

áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G15,830,12915,354,401

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U31(5,898,857)(7,936,109)
  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G9,931,2727,418,292

É¡æe ¢ü∏îàdG ≈∏Y IQÉ°ùNh á∏«eR ácô°T øe íHQ á°üM15(21,137)12,173

áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,910,1357,430,465

áÑjô°V Ωƒ°SQ(604,165)(465,296)

 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,305,9706,965,169

   :≈dEG IóFÉ©dG

áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe9,297,5376,959,545

Iô£«°ùe ÒZ á°üM8,4335,624
 áÑjô°†dG ó©H áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,305,9706,965,169

ádó©ŸG º¡°ùdG á«ëHQ341^381^00

.áYƒªéª∏d IóMƒŸG  á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe  CGõéàj ’  kGAõL 50 ≈dEG 1 øe áLQóŸG. äÉMÉ°†jE’G πµ°ûJ

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e  .1
 Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  ("∂``æÑdG")  .´.Ω.¢``T  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ¢``ù«°SCÉJ  ”  
 äGQÉ``eE’G  ∂``æH")  ´.Ω.¢``T  ‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  Ú``H  êÉ``eófE’G  á``é«àf  2007  ƒ``«dƒj  16  ï``jQÉàH
 á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿ƒ``fÉb  Ö``LƒÃ  ("»``æWƒdG  »``HO  ∂``æH")  »``æWƒdG  »``HO  ∂``æHh  ("‹hó``dG

 .á``eÉY  áªgÉ``°ùe  á````cô°ûc  (¬``JÓjó©Jh  1984  ΩÉ``©d   8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG)
 ∂``æÑ∏d  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  πª``°ûJ  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  á``«¡àæŸG  áæ``°ù∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  

.("á``YƒªéŸG"  ``̀H  É``©e  º``¡«dEG  QÉ``°ûj)  á``©HÉàdG  ¬JÉcô``°Th
 á``YƒªéŸG  •É``°ûf  π``ãªàjh  .("EMIRATESNBD"  :ô``°TDƒŸG)  ‹É``ŸG  »``HO  ¥ƒ``°S  ‘  ∂``æÑdG  êGQOEG  ”  
 äÉ``eóÿGh  á«``°ù°SDƒŸG  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG  ‘  »``°SÉ°SC’G
 ∂``æÑdG  ™``bƒe  ¿Gƒ``æY  .á«eÓ``°SE’G  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  á``æjõÿGh  Úµ∏¡à``°ùª∏d  á``«aô°üŸG
 á£``°ûfCG  ø``Y  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõŸ  .www.emiratesnbd.com  :ƒ``g  â``fÎfE’G  áµÑ``°T  ≈``∏Y

.37  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ≈``Lôj  á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG
 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO  . »HO  . 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG  

 É``¡«a  »``°ù«FôdG  ºgÉ``°ùŸG  ácô``°T  »``gh  QÉªãà``°SÓd  »``HO  á``°ù°SDƒe  »``g  á``Yƒªéª∏d  ΩC’G  ácô``°ûdG  ¿EG  
 .»``HO  á``eƒµM  ƒ``g

áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2
 ∫Éãàe’G ¿É«H  (CG

 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  kÉ``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
 ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGÒ``°ùØàdGh  á``«dhódG  á«Ñ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``«dÉŸG
 á``dhO  ‘  ájQÉ``°ùdG  Ú``fGƒ≤dG  äÉ``Ñ∏£àeh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›

 .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  OGó``YEG  ‘  É¡eGóîà``°SG  ”  »``àdG  á«``°ù«FôdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ¿EG
 ™``«ªL  ≈``∏Y  á≤``°ùàe  IQƒ``°üH  äÉ``°SÉ«°ùdG  √ò``g  ≥``«Ñ£J  ”h  .√É``fOCG  á``æ«Ñe  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG

 .∂``dP  ±Ó``N  ô``còj  ⁄  É``e   . á``eó≤ŸG  äGƒæ``°ùdG
 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 Gó``Y  É``ª«a  á``«îjQÉàdG  á``Ø∏µàdG  CGó``ÑŸ  É``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”  
 :»``∏j  É``e

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  •
 hCG  í``HôdG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  Iô``LÉàª∏d  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  •

 ;á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É¡``°SÉ«b  ”  IQÉ``°ùÿG
 πeÉ``°ûdG  π``NódG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  º``àj  •

h  ,á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ô``NB’G
 ≥``∏©àj  É``ª«a  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  IÉ``£¨ŸG  á``≤≤ëŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

.É``¡à«£¨J  º``àj  »``àdG  ô``WÉîŸÉH

(áªàJ) áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2
(áªàJ) ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  É``≤ah  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ¿EG  
 ™``°†J  ¿CG  IQGOE’G  ø``e  ∂``dòc  Ö``∏£àjh  .IOó``fi  á``eÉg  á«Ñ``°SÉfi  äGô``jó≤J  ΩGóîà``°SG  Ö``∏£àj
 ≈``∏Y  …ƒ``£æJ  »``àdG  •É``≤ædG  ¿EG  .á``Yƒªéª∏d  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£J  QÉ``WEG  ‘  kÉ``eÉµMCG
 äÉ``°VGÎa’G  É``¡«a  ¿ƒ``µJ  »``àdG  •É``≤ædG  ∂``∏J  hCG    ó``«≤©àdG  hCG  ΩÉµ``MC’G  ø``e  IÒ``Ñc  á``LQO
 ìÉ``°üaE’G  ”  ó``b  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«Ñ∏d  áÑ``°ùædÉH  á``«ªgCG  äGP  äGô``jó≤àdG  hCG

 .5  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ‘  É``¡æY
   á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3

 πµ``d  ∂``dPh  7  ìÉ``°†jE’G  ‘  Ú``ÑŸG  ƒ``ëædG  ≈``∏Y  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J
 á``«dÉàdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  AÉæãà``°SÉH  .Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  ‘  á``eó≤ŸG  äGÎ``ØdG

:2021  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ájQÉ``°ùdG
(∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

 ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  äÓ``jó©àdG  ø``e  2  á``∏MôŸG  á``YƒªéŸG  â``≤ÑW  ,2021  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG
 OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  39  º``bQ  á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  QÉ``«©eh  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’
 ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  4  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  7  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG
 á∏«``°SƒdG  ≥``«Ñ£J  äÓ``jó©àdÉH  äô``KCÉJ  »``àdG  ä’É``éŸG  πª``°ûJ  .16  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’
 á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  Ò``¨H  É¡``°SÉ«b  º``àj  »``àdG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  äÓ``jó©àd  Ió``ªà©ŸG  áÑ``°SÉëª∏d  á``«∏ª©dG
 ô``WÉîŸG  ø``e  ‹É``ÿG  ∫ó``©ŸG  ä’ó``©Ÿ  äÓ``eÉ©ŸG  å``jó–  ó``æY  IQÉ``°ùÿG  hCG  í``HôdG  ∫Ó``N  ø``e
 äÉ``Ø«æ°üJ  ‘  äGÒ``«¨àdG  ø``e  AÉ``ØYE’Gh  ,(±GÎ``Y’G  ±É``≤jCG  ≈``dEG  …ODƒ``j  ø``d  Gò``gh)  Ió``jó÷G
 •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùeh  •ƒ``ëàdG  äÉ``Ø«æ°üJ  ‘  Ò``«¨àdG  …ODƒ``j  ø``d)  •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùeh  •ƒ``ëàdG
 »``àdG  äÉ``MÉ°üaE’G  Ëó``≤Jh  (•ƒ``ëàdG  áÑ``°SÉfi  ∞``bh  ≈``dEG  "Qƒ``ÑjCG"  ìÓ``°UEG  É``¡Ñ∏£àj  »``àdG
 QÉ©``°SCG  ô``°TDƒe  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  ô``WÉîŸG  ió``eh  á``©«ÑW  º``¡a  ø``e  Úeóîà``°ùŸG  ø``µ“
 äÓ``jó©àdG  ≥``«Ñ£J  º``àj  .ô``WÉîŸG  ∂``∏àd  É``¡JQGOEG  á``«Ø«ch  á``YƒªéŸG  ¬``d  ¢``Vô©àJ  …ò``dG  Ió``FÉØdG

  .á≤HÉ``°ùdG  äGÎ``Ø∏d  ¿É``«ÑdG  IOÉ``YEG  ≈``dEG  á``LÉ◊G  ¿hO  »``©LQ  ô``KCÉH
 Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``e  ≈``dhC’G  á``∏MôŸG  á``YƒªéŸG  â``≤ÑW  ,2020  ΩÉ``Y  ∫Ó``N
 á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  QÉ``«©eh  ,9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  äÓ``jó©J)
 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  7  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  39  º``bQ
 É`` kØ«ØîJ  â``eób  »``àdGh  ,(16  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  4  º``bQ  á``«dÉŸG
 πª``°ûj  ."Qƒ``ÑjCG"  ∫GóÑà``°SG  π``Ñb  IOƒ``LƒŸG  äÉ``WƒëàdG  ∂``∏àd  •ƒ``ëàdG  áÑ``°SÉfi  äÉ``Ñ∏£àŸ
 (IOó``©àŸG  äÓ``ª©dG  ä’OÉ``Ñeh  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ä’OÉ``Ñe)  •ƒ``ëàdG  äGhOC’  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©J
 á``∏MôŸG  äÓ``jó©J  ¥É``£f  ‘  π``NóJ  »``àdGh  G kó``YÉ°üa  2021  ΩÉ``Y  ø``e  á≤ëà``°ùŸG  á``WƒëŸG  Oƒ``æÑdGh
 Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  QÉ``«∏e  1^35  ≠``∏ÑJ  á«ª``°SG  º``«≤H  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  äÉ``Wƒ–  ≈``dhC’G
 º``«≤H  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒ–h  ;´ƒ``aóŸG  Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  äGQÉ``«∏e  4h  º∏à``°ùŸG

.º∏à``°ùŸG  Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  QÉ``«∏e  0^8  ≠``∏ÑJ  á«ª``°SG
:»∏j Ée áYƒªéŸG äQôb , 1 á∏MôŸG äÓjó©J ÖLƒÃ

:•ƒëàdG áÑ°SÉfi äÉbÓY ôªà°ùà°S  •

(áªàJ) á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3
(áªàJ) (∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

 ø``e  º``ZôdÉH  ,"Qƒ``ÑjCG"  ``̀d  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóà∏d  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒëàd  áÑ``°ùædÉH  •
 á``é«àf  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒ–  QGó``≤eh  â``«bƒJ  ¿CÉ``°ûH  Ú``≤j  Ωó``Y  ø``e  á``dÉM

;Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’
á«∏ª©dG πFÉ°SƒdG ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH •ƒëàdG áÑ°SÉfi øY áYƒªéŸG ∞bƒàJ ød  •

 á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  •ƒ``–  »``WÉ«àMG  ‘  á``«ªcGÎdG  ôFÉ``°ùÿG  hCG  ìÉ``HQC’G  á``YƒªéŸG  ßØàëà``°S  •
 ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’  ™``°†îJ  »``àdGh  "Qƒ``ÑjCG"`d  á``°ü°üîŸG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒëàd
 ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  á``ŒÉf  Ú``≤j  Ωó``Y  á``dÉM  Oƒ``Lh  ø``e  º``ZôdG  ≈``∏Y  Ió``FÉØdG

.•ƒ``ëàdG  Oƒ``æÑd  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  QGó``≤eh  â``«bƒàH  ≥``∏©àj  É``ª«a  Ió``FÉØdG
 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  ≈``dhC’G  á``∏MôŸG  äÓ``jó©J  ≥``«Ñ£àH  á``YƒªéŸG  ôªà``°ùà°S
 Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  Ú``≤«dG  Ωó``Y  á``dÉM  AÉ``¡àfG  ≈``àM  9  º``bQ  á``«dÉŸG
 .á``YƒªéŸG  É``¡d  ¢``Vô©àJ  »``àdG  á«``°SÉ°SC’G  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  QGó``≤eh  â``«bƒàH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 »``àdG  á``YƒªéŸG  Oƒ``≤Y  π``jó©J  º``àj  ≈``àM  √ò``g  Ú``≤«dG  Ωó``Y  á``dÉM  ôªà``°ùJ  ¿CG  á``YƒªéŸG  ™``bƒàJ

.Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ∫GóÑà``°SG  ¬``«a  ºà«``°S  …ò``dG  ï``jQÉàdG  ó``jóëàd  "Qƒ``ÑjCG"  ≈``dEG  Ò``°ûJ
 :2021 ΩÉ©dG ‘ á«fÉãdG á∏MôŸG äÓjó©àd áé«àf

 Iô``°TÉÑe  á``é«àæc  á≤à``°ûŸG  Ò``Z  á``«dÉŸG  äGhOCÓ``d  á``jóbÉ©àdG  •hô``°ûdG  π``jó©J  º``àj  É``eóæY  •
 á``jóbÉ©àdG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  ó``jóëàd  ó``jó÷G  ¢``SÉ°SC’Gh  Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’
 ,  (Iô``°TÉÑe  Ò``«¨àdG  ≥Ñ``°ùj  …ò``dG  ¢``SÉ°SC’G  …CG)  ≥HÉ``°ùdG  ¢``SÉ°SCÓd  É`` kjOÉ°üàbG  É`` kÄaÉµe  ¿ƒ``µj
 ø``e  »∏Ñ≤à``°ùe  ô``KCÉH  á``jóbÉ©àdG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  ó``jó–  ¢``SÉ°SCG  Ò``«¨àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J
 Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ‘  Ò``«¨àdG  ¢``ùµ©«d  çó``ëŸG  »``∏©ØdG  Ió``FÉØdG  ô©``°S  á``©LGôe  ∫Ó``N
 ”  GPEG  .á«ª``°S’G  á``ª«≤dG  π``jó©J  ¿hO  ô``WÉîŸG  ø``e  ‹É``ÿG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  ≈``dEG  "Qƒ``ÑjCG"
 äÉ``Ñ∏£àŸG  ≥``«Ñ£J  º``àj  ,  É`` kjOÉ°üàbG  á``ÄaÉµe  ¿ƒ``µJ  ’  »``àdGh  ,  á``«aÉ°VEG  äGÒ``«¨J  AGô``LEG
.á``«aÉ°VE’G  äGÒ``«¨àdG  ≈``∏Y  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ª∏d  É``¡H  ∫ƒ``ª©ŸG
 á``é«àæc  ,  •ƒ``ëàdG  ô``WÉflh  •ƒ``ëàdG  ó``æHh  •ƒ``ëàdG  äGhOCG  ≈``∏Y  äGÒ``«¨J  AGô``LEG  ó``æY  •
 å``jóëàH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J  ,  É`` kjOÉ°üàbG  k’OÉ``©e  ¿ƒ``µj  …ò``dG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’

.•ƒ``ëàdG  á``bÓY  ø``Y  ∞``bƒàdG  ¿hO  •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùe
 »``µjôeC’G  Q’hó``dGh  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷ÉH  "Qƒ``Ñj’"  ô©``°ùd  »``°SÉ°SCG  πµ``°ûH  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©àJ
 äGOƒ``LƒŸGh  äÉ≤à``°ûŸG  ø``e  äÉ``°Vô©àdG  CÉ``°ûæJ  .…QÉ``«©ŸG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  π``jó©àd  ™``°†îJ  »``àdGh

.á≤à``°ûŸG  Ò``Z  á``«dÉŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh
 .Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEÉH  ô``KCÉàJ  á``dOÉY  á``ª«bh  …ó``≤f  ≥``aóJ  äÉ``bÓY  á``YƒªéŸG  ió``d
 ô©``°ùH  IQOÉ``°üdG  »``µjôeC’G  Q’hó``dGh  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷ÉH  ¿ƒ``jódG  •ƒ``ëàdG  •ƒ``æH  πª``°ûJ
 ¬``«æ÷Gh  »``µjôeC’G  Q’hó``dÉH  "Qƒ``Ñj’"  ∫ó``©Ã  á``£ÑJôŸG  AÓ``ª©dG  ™``FGOhh  ¢``Vhô≤dGh  â``HÉK
 ä’OÉ``Ñeh  "Qƒ``ÑjCG"  ``̀H  á``£ÑJôŸG  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ä’OÉ``Ñe  •ƒ``ëàdG  äGhOCG  πª``°ûJ  .»æ«dÎ``°SE’G

. ä Ó``ª©d G
 ìÉ``°†jEG  ≈``dEG  ´ƒ``LôdG  ≈``Lôj  ,  Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  ô``WÉîª∏d  áÑ``°ùædÉH

.(ç)  46  º``bQ

(áªàJ) á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3
(áªàJ) (∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

πjƒëàdG õLƒe  
 "Qƒ``ÑjCG"  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ô``WÉîŸ  ΩÉ``©dG  á``jÉ¡f  ‘  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©J  √É``fOCG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj
 ø``e  á``«dÉÿG  Ió``FÉØdG  ä’ó``©e  ≈``dEG  ó``©H  ∫ƒ``ëàJ  ⁄  »``àdGh  ìÓ``°UEÓd  á``©°VÉÿG  á``eÉ¡dG
 ºà«``°S  ‹É``àdÉHh  ,Qƒ``ÑjC’ÉH  π``eÉ©àdG  ∞``bh  Ú``◊  á``≤∏©e  äÉ``°Vô©àdG  √ò``g  π¶à``°S  .ô``WÉîŸG
 π``Ñb  É``¡à«MÓ°U  »¡àæà``°S  »``àdG  äÉ``°Vô©àdG  √É``fOCG  ∫hó``÷G  »æãà``°ùj  .πÑ≤à``°ùŸG  ‘  π``jƒëàdG

. π``j ƒëàd G

2021 Èª°ùjO 31
ºgGQódG ÚjÓÃ

 ÒZ á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
 áª«≤dG - á≤à°ûŸG

ájÎaódG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G
(óMGh ô¡°ûd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d10,53527616,035

 áKÓãd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d
(ô¡°TCG

25,38020,294255,289

(ô¡°TCG áà°ùd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d7,7653518,465
 ô°ûY »æK’) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d

(kGô¡°T٦٣ -76

   
 ô¡°ûd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d

(óMGh
147--

 áKÓãd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d
(ô¡°TCG

5,620-245
 áà°ùd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d

(ô¡°TCG
113--

á«ÑæLC’G äÓª©dG ä’OÉÑe

»µjôeC’G Q’hódÉH á∏ª©dG ä’OÉÑe--20^431-

»æ«dÎ°S’G ¬«æ÷ÉH á∏ª©dG ä’OÉÑe--2^978-

 ¬``«æé∏d  Qƒ``Ñ«d  ø``Y  π``jóÑc  É«fƒ°ù```H  á``£ÑJôe  Oƒ``≤Y  Ëó``≤àH  á``YƒªéŸG  äCGó``H  ,2021  ΩÉ``Y  ∫Ó``N
 ∞bƒà«``°Sh  .2022  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷G  Qƒ``Ñ«d  ô©``°S  ∞bƒà«``°S  .»æ«dÎ``°S’G

.2023  ƒ``«fƒj  30  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  »``µjôeC’G  Q’hó``dG  Qƒ``Ñ«d  ô©``°S

 ôWÉîŸG IQGOEG  .4
 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)

 á``Ø∏µàdÉH  á``°SÉ≤ŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  ¿É``ªàF’G  IOƒ``L  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ‹É``àdG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj
 ‘  ≠``dÉÑŸG  π``ã“  ,á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  áÑ``°ùædÉH  Oó``fi  πµ``°ûH  √ó``jó–  º``àj  ⁄  É``e  .ICÉ``Ø£ŸG

 .á``jÎaódG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ∫hó``÷G

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 á°†Øîæe ÒZ -

¿ÉªàF’G áª«b

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG 421,733,474 26,974,892  29,817,914  478,526,280 

1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(14,752,093)  14,209,710  542,383    - 

2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 3,425,263 (7,547,987)  4,122,724    - 

3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG   -  360,866 (360,866)    - 
 ,IójóL á«dÉe ∫ƒ°UCG

 IOó°ùŸG äÉ©aódG ‘É°U
iôNCGh

(11,385,847) (2,720,129) (3,715,562) (17,821,538) 

 ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG
ΩÉ©dG   -    - (1,246,876) (1,246,876) 

 ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
*áæjóŸG ºeòdGh 399,020,797  31,277,352  29,159,717  459,457,866 

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN(3,847,334) (6,929,276) (26,408,866) (37,185,476) 

ájÎaódG áª«≤dG395,173,463 24,348,076 2,750,851 422,272,390 

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM 294,532,676 26,350,57426,035,691 346,918,941
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

äÉcô°û∏d 104,488,121 4,926,7783,124,026 112,538,925
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

OGôaCÓd
 ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG ºeòdGh399,020,79731,277,35229,159,717459,457,866

(áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4
 :(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)  

ºgQO ∞dCG
2020 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 á°†Øîæe ÒZ -

¿ÉªàF’G áª«b

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG 416,351,562 24,280,407 26,024,453 466,656,422
1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(12,209,451) 9,540,767 2,668,684   -
2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 5,277,043(8,287,282) 3,010,239   -
3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 7,849 263,033(270,882)   -

 ‘É°U ,IójóL á«dÉe ∫ƒ°UCG
iôNCGh IOó°ùŸG äÉ©aódG 12,306,471 1,177,967 482,130 13,966,568

 ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG
ΩÉ©dG   -   -(2,096,710)(2,096,710)

 ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
*áæjóŸG 421,733,474 26,974,892 29,817,914 478,526,280

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN 4,612,683 5,697,198 24,674,930 34,984,811
 ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG417,120,79121,277,6945,142,984443,541,469

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

äÉcô°û∏d 320,533,697 19,089,439 25,748,073 365,371,209
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

OGôaCÓd 101,199,777 7,885,453 4,069,841 113,155,071
ájÎaódG áª«≤dG421,733,47426,974,89229,817,914478,526,280

 3  á``∏MôŸG  ¿CG  Ú``M  ‘  ,h  4  ≈``dEG  CG  1  ø``e  äÉ``ÄØdG  ø``ª°V  á``Øæ°üe  É`` k°Vhôb  ¿É``eó≤J  2  h  1  ¿É``à∏MôŸG
 ø``Y  IQÉ``ÑY  »``g  IGÎ``°ûŸG  hCG  á``ªFÉ≤dG  á``«fÉªàF’G  É``¡àª«b  ‘  kÉ``°VÉØîfG  äó¡``°T  »``àdG  äGOƒ``LƒŸG  h

.O  5  ≈``dEG  CG  5  äÉ``ÄØdG  ø``ª°V  á``Øæ°üe  á``∏eÉY  Ò``Z  ¢``Vhôb
 4^314  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  3^470   á``éàæŸG  ¢``Vhô≤dG  πª``°ûJ  -  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG

.AÓ``ª©dG  á``ÑbGôe  á``ªFÉb  π``HÉ≤e  ¢``Vhô≤d  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e
 :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  29^160  á``¨dÉÑdGh  á``ª«≤dG  á``°†Øîæe  á``æjóŸG  º``eòdGh  ¢``Vhô≤dG  πªà``°ûJ*
 (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  27^759  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  28^138  ≠``∏Ñe  πª``°ûJh  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  29^818
 :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  1^022  ≠``∏Ñeh  á``æjóŸG  º``eòdGh  á``«fÉªàF’G  á``ª«≤dG  á``Ø°†îæe  ¢``Vhôbh
 ‘  á``«fÉªàF’G  á``ª«≤dG  á``°†Øîæe  á``«dÉe  äGOƒ``Lƒe  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üe  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  2^059

.á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ÉgDhGô``°T  ”  hCG  π``°UC’G
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iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQó°üŸG ¿ƒjódG  .9
2020

ºgQO ∞dCG
2021

ºgQO ∞dCG
46,408,605 54,560,648 *πLC’G á£°Sƒàe äGóæ°ùdG èeÉfôH

7,335,940 6,405,566 ∑ƒæH øe á∏LBG ¢Vhôb
918,125 2,421,014 ¢Vhô≤dG ≥jQƒJ øY áªLÉf ¢Vhôb

54,662,670 63,387,228

 á``°VÎ≤ŸG  ∫Gƒ``eC’G  ø``e  É``gÒZh  IQó``°üŸG  ¿ƒ``jódG  ¢``†©H  á``«£¨J  â``“
 ¿ƒ``«∏e  27^937  É``¡àª«b  ≠``∏ÑJh  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  ô``WÉflh  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóà∏d
 äGhOCG  ∫ƒ``M  π``«°UÉØJ  ≈``∏Y  ∫ƒ``°üë∏d  .(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  25^187  :2020)

.35  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``WE’G  ≈``Lôj  .  •ƒ``ëàdG
 IQOÉ``°üdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  äÉcô``Mh  ±ô``°üdG  ô©``°S  π``ã“  *

 .á``«ÑæLC’G  äÓ``ª©dG  ô``WÉfl  ø``e  á``YƒªéŸG  •ƒ``–  .á``«ÑæLC’G  á``∏ª©dÉH
 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‘É°U  .10

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 äÉeóNh äÉéàæe øe ä’ƒª©dG πNO
…QÉéàdG πjƒªàdG831,195817,001

Ωƒ°SôdG πNO5,304,8124,631,953
áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ62,47434,124

 iôNC’G ájQGOE’G Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG276,564143,545
ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‹ÉªLEG6,475,0455,626,623

ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äÉahô°üe(2,639,234)(1,972,060)
3,835,8113,654,563

iôNC’G á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G  .11
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
 äGQÉªãà°SG ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG º¡°SC’G
ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

1,6045,228

 äGQÉªãà°SG ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG º¡°SC’G

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG
17,13816,831

 ájQÉªãà°SG øjO äGóæ°S ™«H øe ìÉHQCG
 πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

ôNB’G πeÉ°ûdG
182,72871,795

 á«dÉŸG ¥GQhC’G øe (IQÉ°ùÿG)/íHôdG
ájQÉªãà°S’G12,282(314,973)

äGQÉéjE’G πNO27,92132,618
 äGQÉ≤©dG ™«H øe (IQÉ°ùÿG) / ìÉHQCG

(¿hõfl/ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y)(3,063)(34)

*á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U πNO(3,011,929)1,855,252
(IQÉ°ùN) / ≥à°ûe πNO4,740,191(82,617)

**(‘É°U) ôNBG πNO943,589304,801
2,910,4611,888,901

 / ìÉHQCGh äÓjƒëàdGh IôLÉàŸG (IQÉ°ùN) / ìÉHQCG á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U (IQÉ°ùN) / πNO πª°ûJ*
 .AÓª©dG ™e äÓeÉ©e (IQÉ°ùN)

.ºgQO QÉ«∏e 0^3 ≠∏ÑÃ ´.Ω.¢T »HO ±ô°üe ™«H ≈∏Y ìÉHQCG πª°ûJ**
 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG  .12

 IQGOEG  ¢``ù∏›  AÉ``°†YCG  ≈``dEG  ™``aódG  á≤ëà``°ùe  ÜÉ``©JC’G  ø``ª°†àJ  »``gh
.(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  á``¨dÉÑdG  á``YƒªéŸG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG  .13
 ≈``∏Y  ±Gô``°TE’ÉH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωƒ``≤j
 ¢``SCGQ  á``jÉØc  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ≈``≤∏àj  ∂``dòdh  ó``Mƒe  ¢``SÉ°SCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG
 ΩÉ``Y  ø``e  GQÉ``ÑàYG  .πµc  á``Yƒªéª∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àe  Oó``ëjh  ∫É``ŸG
 QÉ``WEG  ΩGóîà``°SÉH  á``YƒªéŸG  iƒà``°ùe  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ÜÉ``°ùàMG  º``àj  .  2017
 ≥``«Ñ£J  ó``©H  .  ("∫RÉ``H  á``æ÷")  á``«aô°üŸG  á``HÉbô∏d  ∫RÉ``H  á``æé∏d  3  ∫RÉ``H
 …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  É``¡eó≤j  »``àdG  äÓ``jó©àdG
 ∫RÉ``H  ¿CÉ``°T  ¬fCÉ``°T  .3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ∞``dCÉàj  .á``«æWƒdG  á``ë∏°üŸG  IÉ``YGôe  ™``e
 á``«∏ªYh  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ  ≈``fOC’G  ó``◊G  :"õ``FÉcQ"  çÓ``K  ø``e  .2

.¥ƒ``°ùdG  •É``Ñ°†fGh  á``«HÉbôdG  á``©LGôŸG
∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G

 í``FGƒdh  á``ª¶fCG  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG
 ô``jGÈa  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  â``∏NO  »``àdGh  .3  ∫RÉ``H  ∫É``e  ¢``SCGQ
 á``KÓK  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGôd  ≈``fOC’G  ó``◊G  äÉ``Ñ∏£àe  ≥``«Ñ£J  ”  å``«M  .  2017
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQh  1  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SC’G  ø``e  1  ≥``°ûdG  »``gh  .äÉjƒà``°ùe

. ‹ É``ªL E’ G
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG)  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ø``jƒµJ  º``àj
 π``°üj  ≈``°übCG  ó``ëH  .∫É``ŸG  ¢``SCGôd  á``jQhódG  äÉ``Ñ∏≤àdG  »``WÉ«àMGh  (»``WƒëàdG
 ¢``SCGQ  º¡``°SCG  á``ª«b  ø``e  ≈``∏YCG  ¿ƒ``µj  å``«ëH  (»``WÉ«àMG  πµ``d  %2^5  ≈``dEG

.%7  ™``bGƒH  á``jOÉ©dG  ∫É``ŸG
 …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  Ò``jÉ©Ÿ  kÉ``≤ah  .2021  ΩÉ``©dÉH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ,2022  ƒ``«fƒj  á``jÉ¨d  ,á``¡LƒŸG
 ∑É``æg  ¢``ù«d  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %1^5  áÑ``°ùf  ó``æY  »``WƒëàdG
 É``Hƒ∏£e  ¢``ù«dh  .á``jOÉ°üàb’G  äÉ``Ñ∏≤à∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àM’  Ò``KCÉJ  …CG

.2021  ΩÉ``©∏d  ¬``«∏Y  ®É``Ø◊G
 ∞``«æ°üJ  ”  .‘É``°VE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH
 á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG
 ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  π``LCG  ø``eh  ."D-SIB"  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y
 iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y  á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e  Ió``MGƒc  É``gõcôe
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  »``¨Ñæj  »``∏ëŸG
 Ö``∏£ŸG  Gò``g  ø``e  AÉ``ØYE’G  ”  ó``b  ¬``fG  Ò``Z  .%1^5  áÑ``°ùf  ó``æY
.2022  ƒ``«fƒj  á``jÉ¨d  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£ÿ  kÉ``≤ah

(áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG  .13 
 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 »``gh  á«``°ù«FQ  äÉ``Äa  çÓ``K  ≈``dEG  á``Yƒªéª∏d  »``eÉ¶ædG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º``°ù≤æj
 kGOÉ``ªàYG  ‘É``°VE’G  ÊÉ``ãdG  ≥``°ûdGh  ∫hC’G  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG

.É``¡°üFÉ°üN  ≈``∏Y
 ø``e  IOƒ``L  ≈``∏YC’G  á``ÄØdG  π``ãÁh  .á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG  πª``°ûj  •
 Êƒ``fÉ≤dG  »``WÉ«àM’Gh  º¡``°SC’G  IhÓ``Yh  º¡``°SC’G  ∫Éª``°SCGQ  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 Ò``Z  á``°ü◊Gh  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’Gh  iô``NC’G  äÉ``«WÉ«àM’Gh  »``eÉ¶ædGh
 á``°Sƒª∏ŸG  Ò``Z  äGOƒ``LƒŸGh  á``jQÉéàdG  Iô¡``°ûdG  º``°üN  ó``©H  Iô£«``°ùŸG
 ¥ƒ``≤M  ‘  á``LQóŸG  Oƒ``æÑdÉH  á``≤∏©àŸG  iô``NC’G  á``«eÉ¶ædG  äÓ``jó©àdGh
 á``°UÉN  ¢``VGôZC’  á``Ø∏àfl  IQƒ``°üH  É``¡©e  π``eÉ©àdG  º``àj  ø``µd  h  ÚªgÉ``°ùŸG
 ±ô``°üe  π``Ñb  ø``e  á``MÎ≤ŸG  äÉ``¡«LƒàdG  Ö``°ùM  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØµH

  .…õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 Ò``Z  º¡``°SCÓd  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äGhOCG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  1  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •

. á``j O É©d G
 á``∏gDƒŸG  á``jƒfÉãdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  2  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •

  .¬``æY  í``°üØŸG  Ò``Z  »``WÉ«àM’Gh
:3 ∫RÉH QÉWE’ É k≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒM áeÉY áëŸ √ÉfOCG êQóe

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

ìÉàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 ájOÉ©dG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øe ∫hC’G ≥°ûdG67,463,97667,134,947

 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ∫hC’G ≥°ûdG76,592,62877,514,733
πgDƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG81,504,42982,434,262

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G
¿ÉªàF’G ôWÉfl392,944^100393,562,281

¥ƒ°ùdG ôWÉfl10,945,30414,600,122
á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG42,492,45638,291,452

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG446^381^860446,453,855

∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf20212020
 áYƒªéª∏d óMƒŸG ‹ÉªLE’G .CG%18^26%18^46

óMƒŸG ‹ÉªLEÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .Ü%17^16%17^36
 ájOÉ©dG º¡°SCÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .ê

óMƒŸG ‹ÉªLEÓd%15^11%15^04

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
∫ÉŸG ¢SCGQ6,316,5986,316,598

IRÉàªŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG17,954,16417,954,164
á∏gDƒe äÉ«WÉ«àMG(2,921,388)2,710,530

 ÒKCÉàd á«FõL ó«b IOÉYEG :∫ƒëàdG äÉÑ«JôJ
 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG ≈∏Y á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

 ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ ájOÉ©dG ∫hC’G ≥°ûdG
 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’

2,469,4672,002,738

IQÉ°ùN (-) / Iõéàfi ìÉHQCG53,088,21347,014,778
áMÎ≤ŸG / á©bƒàŸG ìÉHQC’G(3,158,299)(2,526,639)

Iô£«°ùe ÒZ á°üM øe πgDƒe ≠∏Ñe55,01822,124
 πÑb ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
 ó◊G ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG

≈fOC’G
73,803,77373,494,293

á«ª«¶æàdG äÉeƒ°üÿG :kÉ°übÉf(6,339,797)(6,359,346)
 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG

 ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG ó©H
≈fOC’G ó◊G

67,463,97667,134,947

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG
 ≥°ûdG äÉYÉ£≤à°S’ á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H

 á«dÉ≤àf’G ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1
(CG) áÄØdG øe

67,463,97667,134,947

 1 áÄØdG øe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
1 ≥°ûdG - πgDƒe ∫Ée ¢SCGQ9,128,65210,379,786

 ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ôNBG 1 ≥°ûdG - ∫Ée ¢SCGQ
(Iô£«°ùe ÒZ á°üM .IhÓY º¡°SCG)--

1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG9,128,65210,379,786
 äÉÑ«JÎdG ó©H 1 ≥°ûdG - ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG

(Ü) áÄØdG á«dÉ≤àf’G9,128,65210,379,786

∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
…ƒfÉK ¢Vôb ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y 2 ≥°ûdG äGhOCG--

 ∂dP ‘ ÉÃ) ôNB’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
(∂dP ÒZh áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG4^911^8014,919,529

2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG4^911^8014,919,529
 äÉÑ«JÎdG ó©H 2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ÉªLEG

(ê) áÄØdG .á«dÉ≤àf’G4^911^8014,919,529

81^504^42982,434,262

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG  .6

 ´ƒædG Ö°ùM  (CG2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG459,457,866478^526^280
 á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN :kÉ°übÉf(37,185,476)(34^984^811)

422,272,390443^541^469

 ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S141,178,599147,606,488
πLB’ ¢Vhôb227,088,997244,809,965

áfÉeCG äGóæ°S πHÉ≤e ¢Vhôb9,236,6317,915,401
áeƒ°üfl ä’É«Ñªc3,892,6053,594,752

 ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP13,353,45512,842,426
ájó«∏≤àdG - ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG394,750,287416^769^032

áëHGôe41,489,90039,841,875
IQÉLEG20,862,45220,263,477
ádÉch975,081454,006

´Éæ°üà°SG873,1781,141,483
¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP1,646,7131,483,910

iôNCG675,088293,847
πLDƒŸG πNódG :kÉ°übÉf(1^814^833)(1,721,350)

 πjƒªà∏d áæjóŸG á£°ûfC’G ºeP ‹ÉªLEG
»eÓ°SE’G

64,707,57961,757,248

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG459^457^866478^526^280
IÌ©àŸG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG29^159^71729,817,914

 :∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM  (2021ب
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 äÉcô°ûdG314^574^572341^275^968
OGôaC’G107^697^818102^265^501

 422^272^390443^541^469

 4^6  :2020)  º``gQO  QÉ``«∏e  2^3  ≠``∏ÑÃ  äÉcô``°û∏d  IQÉ``LEG  ∫ƒ``°UCG  ≥``jQƒJ  ”
 QÉ``«∏e  0^2  :2020)  º``gQO  ô``Ø°U  ≠``∏ÑÃ  á``ëHGôe  ∫ƒ``°UCGh  (º``gQO  QÉ``«∏e
.(Ü  13  h  19  ìÉ``°†jEG  ™``LGQ)  ∑ƒ``µ°U  äÉ``eGõàdG  QGó``°UEG  ¢``Vô¨d  (º``gQO

 á``æjóŸG  º``eòdG  h  ¢``Vhô≤dGh  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  ø``Y  ìÉ``°üaE’G  ”
 ìÉ``°†jE’G  ‘  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõÃ  á``ª«≤dG  ‘  ¢``VÉØîf’  â``°Vô©J  »``àdG

(ط).  46  º``bQ
¢Vhô≤dG ≥jQƒJ  

 ‘  äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  äÉcô``°T  ¢``ù«°SCÉJ  (CG)
äGOƒ``LƒŸG  ≥``jQƒàd  ¿É``ÁÉc  Qõ``Lh  Gó``ædôjG

 º``eòdGh  äÉcô``°ûdG  ¢``Vhôb  π``jƒ–  ”  ,2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc  
 äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ácô``°T  ≈``dEG  á``æjóŸG
 äGQÉ``eE’G  ácô``°Th  á``°UÉN  á£``°ûfCG  á``°SQÉªŸ  á``ªFÉb  ácô``°ûc  1  º``bQ
 ¿ƒ``«∏e  918  ≠``∏ÑÃ  IOhó``ëŸG  2  º``bQ  äGOƒ``LƒŸG  π``jƒªàd  »``æWƒdG  »``HO
 á``∏°üdG  äGP  á``«fƒjóŸG  á``ª«b  â``¨∏Hh  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  918  :2020)  º``gQO
 IQOÉ``°üdG  ¿ƒ``jódG  ó``æH  â``–  á``LQóŸGh  äGOƒ``LƒŸG  √ò``¡H  á``fƒª°†ŸGh
 ¿ƒ``«∏e  918  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  918   iô``NCG  á``°VÎ≤e  ∫Gƒ``eCGh
 á``¶Øfi  AGô``°T  ‘  äÉcô``°ûdG  √ò``¡d  »``°ù«FôdG  •É``°ûædG  π``ãªàj  .(º``gQO

.äGóæ``°S  QGó``°UEG  ∫Ó``N  ø``e  ¢``Vhôb
 á£``°ûfCG  ‘  É¡àcQÉ``°ûŸ  á``Yƒæàe  äGOGô``jEG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG  ∫ƒ``°üM  á``é«àf  
 π``«©ØJ  ≈``∏Y  IQó``≤dG  É``¡cÓàeGh  á``°UÉÿG  ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG
 ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG  ≈``∏Y  É``gPƒØf  ∫Ó``N  ø``e  äGOGô``jE’G  √ò``g
 á``°UÉÿG  ¢``VGôZC’G  äGP  äÉcô``°ûdG  √ò``g  ó``«MƒJ  ”  ó``≤a  .á``°UÉÿG

.10  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ™``e  ≥``aGƒàdÉH

(áªàJ)áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG  .6
(áªàJ) ¢Vhô≤dG ≥jQƒJ  

»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóŸG ºeòdG ≥jQƒJ (Ü)
 IOó``ëŸG  á``ëHGôŸGh  IQÉ``LE’G  ∫ƒ``°UCG  ¢``†©H  π``jƒëàH  á``YƒªéŸG  â``eÉb  
 á``«µ∏ŸG  äGP  äGOƒ``LƒŸG")  º``gQO  QÉ``«∏e  307  â``¨∏H  á``«dÉªLEG  á``ª«≤H
 ≈``dEG  »eÓ``°SE’G  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ,á``©HÉàdG  É¡àcô``°T  ø``e  ("ácÎ``°ûŸG
 á``¡L")  IOhó``ëŸG  ∑ƒ``µ°ü∏d  »eÓ``°SE’G  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ácô``°T
 √ò``g  QGó``°UE’  â``°ù°SCÉJ  á``°UÉN  ¢``VGôZCG  äGP  ácô``°T  »``gh  .("QGó``°UE’G
 .ICÉ``Ø£ŸG  ∞``«dÉµàdÉH  Ú``Ñe  π``LC’G  §``°Sƒàe  π``jƒªàdG  Gò``gh  .∑ƒ``µ°üdG
 ™``aódG  á≤ëà``°ùŸG  ∑ƒ``µ°üdG  ‹É``ªLEG  ≠``∏H  ,  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc

.(º``gQO  QÉ``«∏e  5^5  :2020)  º``gQO  QÉ``«∏e  3^7
 .´ƒ``°VƒŸG  å``«M  ø``e  .ácÎ``°ûŸG  á``«µ∏ŸG  äGP  äGOƒ``LƒŸG  ≈``≤ÑJ  
 √ò``¡H  ±GÎ``Y’G  ôªà``°ùj  ,∂``dòd  kÉ``©ÑJh  .á``YƒªéŸG  Iô£«``°S  â``–
 â``eób  .Ì``©J  …CG  çhó``M  ∫É``M  ‘  .á``YƒªéŸG  π``Ñb  ø``e  äGOƒ``LƒŸG
 »``∏eÉM  π``Ñb  ø``e  Ió``ÑµàŸG  ôFÉ``°ùÿG  ™``«ªL  ¢``†jƒ©àH  kGó``¡©J  á``YƒªéŸG
 π``°UGƒJ  ±ƒ``°Sh  á``YƒªéŸG  Iô£«``°S  â``–  »``g  äGOƒ``LƒŸGh  .∑ƒ``µ°üdG

 .á``YƒªéŸG  π``Ñb  ø``e  É``¡àfÉ«°U
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe  .٧

2021
ºgQO ∞dCG

2020
ºgQO ∞dCG

 Ö∏£dG â– ™FGOh1,982,4564,075,248
á∏HÉ≤ŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G1,311,9371,154,569

∑ƒæÑdG ™e AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJG2,364,9085,988,940
iôNCG ™FGOhh πLC’ ™FGOh38,095,90640,453,311

43,755,20751,672,068

 %1^14  √Ó``YCG  ô``cP  É``e  ≈``∏Y  Ió``ÑµàŸG  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  §``°Sƒàe  ≠``∏Ñj
(kÉjƒæ``°S  %1^83  :2020)  kÉjƒæ``°S

 ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á¡LƒŸG …OÉ°üàb’G ºYódG á£N ÖLƒÃ ájôØ°üdG áØ∏µàdÉH πjƒªàdG áª«b ≠∏ÑJ*
 (ºgQO ¿ƒ«∏e 5^242 :2020) ºgQO ôØ°U áYƒªéŸG É¡æe äOÉØà°SG »àdGh …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 .øjôKCÉàŸG AÓª©∏d äÉ©aódG π«LCÉJ øe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG áMÉJE’ πeÉµdÉH É¡eGóîà°SG ” óbh

 AÓª©dG ™FGOh  .٨

´ƒædG Ö°ùëH (CG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
πLC’G IÒ°üb äGQÉ©°TEGh Ö∏£dG â– ™FGOh216,604,708185^134^537

 πLC’ ™FGOh166,428,337215^270^129
QÉNOG ™FGOh63,671,85656^743^192

iôNCG9,778,9877^049^176
456,483,888464^197^034

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùëH (ب
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
áæjõÿGh äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG199,292,439211^960^138

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG257,191,449252^236^896
456,483,888464^197^034

 É``¡Yƒª›  ≠``∏Ñj  á«eÓ``°SEG  ™``FGOh  ≈``∏Y  √Ó``YCG  AÓ``ª©dG  ™``FGOh  πªà``°ûJ
(¿ƒ``«∏e  86,678  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  67^190

 ≈``∏Y  á≤ëà``°ùŸG  ìÉ``HQC’G  äÉ``©jRƒJh  Ió``ÑµàŸG  Ió``FÉØdG  ä’ó``©e  §``°Sƒàe  ≠``∏H
.(kÉjƒæ``°S  %1^52  :2020)  kÉjƒæ``°S  %1^33  √Ó``YCG  IQƒ``còŸG  ™``FGOƒdG

.ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe IPƒNCÉe √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉMÉ°†jE’ا*

 á``£N  á``jõcôŸG  ±QÉ``°üŸGh  äÉ``eƒµ◊G  äOó``e   ,∂``dòd  áHÉéà``°SGh  .2021  ΩÉ``©dG  ‘  OÉ``°üàb’Gh  ∫É``ªYC’G  á£``°ûfCG  ≈``∏Y  kÉÑ∏``°S  ô``KDƒj  (19  ó``«aƒc)  É``fhQƒc  ¢``ShÒa  ∫Gõ``j’  
  .äÉcô``°ûdGh  OGô``aC’G  ≈``∏Y  Ò``KCÉàdG  ø``e  π``«∏≤àdG  ±ó``¡H  ≥HÉ``°ùdG  ΩÉ``©dG  ‘  É``¡àMôW  »``àdGh  (äÉ``©aódG  OGó``°S  π``«LCÉJ  É``¡«a  É``Ã)  á``KÉZE’G  äGAGô``LEGh  …OÉ``°üàb’G  º``YódG
 ≈``dEG  kGOÉæà``°SG)  19  ó``«aƒc  á``ëFÉL  ø``Y  œÉ``ædG  π``ªàëŸG  Ò``KCÉàdG  QÉ``ÑàY’G  ‘  á``YƒªéŸG  â``©°Vh  ,2021  Ò``NC’G  ™``Hô∏d  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  ó``jó–  QÉ``WEG  ‘  
 á``YƒªéŸG  â``©°Vh  É``ªc  .á``jõcôŸG  ±QÉ``°üŸGh  äÉ``eƒµ◊G  π``Ñb  ø``e  Iò``îàŸG  á``KÉZE’G  äGAGô``LEGh  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘  ò``NC’G  ™``e  (á``MÉàŸG  äÉ``eƒ∏©ŸG
 á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  IQÉ``°ùN  á``÷É©eh  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  ¿CÉ``°ûH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGQÉ©``°TE’G  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘
 .á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©e  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGOÉ``°TQE’G  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH  ,19  ó``«aƒc   á``ëFÉL  ¥É«``°S  ‘  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ª∏d  kÉ``≤ah
 iô``NCG  ≈``dEG  á``∏Môe  ø``e  ∫É``≤àfE’G  OÉ``ªàYGh  á``©LGôŸ  É``¡©°Vh  ”  »``àdGh  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≥``ah  á``°UÉN  á``ªcƒM  á``«∏ªY  á``YƒªéŸG  ™``ÑàJ  

.äÉ``ë«LÎdGh  »``∏µdG  OÉ``°üàb’G  äÉgƒjQÉæ«``°Sh  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  IQÉ``°ùN  äGô``jó≤àd  ∫Ó``ME’G  IQGOEGh
¿ÉªàF’G ôWÉfl ‘ ájôgƒ÷G IOÉjõdG  

 IOÉ``jõd  ™``°†îJ  â``fÉc  ∫É``M  ‘  §``≤ah  GPEG  2  á``∏MôŸG  ≈``dEG  1  á``∏MôŸG  ø``e  ¢``Vhô≤dG  π``«MôJ  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ,9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  Ö``LƒÃ  
.Ì``©àdG  çhó``M  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc  IOÉ``jR  ∑É``æg  ¿ƒ``µj  É``eóæY  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``ÑµdG  IOÉ``jõdG  çó``–  .É``¡ëæe  ò``æe  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc

 ø``e  ¿Éc  GPEG  É``eh  á``«dÉe  á``Hƒ©°U  …C’  »``°SÉ°SC’G  ÖÑ``°ùdG  QÉ``ÑàY’G  ‘  ò``NC’G  ™``e  ,™``aódG  ∫É``ªàMG  Ωó``Y  ø``e  iô``NCG  äGô``°TDƒŸ  Ú``°VÎ≤ŸG  º``««≤J  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  
.π``jƒ£dG  ió``ŸG  ≈``∏Y  hCG  19  -  ó``«aƒc  á``é«àf  É`` kàbDƒe  ¿ƒ``µj  ¿CG  π``ªàëŸG

 »``∏°UC’G  ≠``∏ÑŸG  /  í``HôdG  ∫ó``©e  π``«LCÉJ  ≥``jôW  ø``Y  2020  ΩÉ``Y  ‘  CGó``H  …ò``dG  äÉ``©aódG  ø``e  AÉ``ØYE’G  è``eÉfôH  ∫Ó``N  ø``e  ø``jôKCÉàŸG  É``¡«∏eÉ©àe  º``YO  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  
 ¿CÉ``H  á``YƒªéŸG  ó``≤à©J  .π``jƒªàdG  ø``e  øjó«Øà``°ùª∏d  …ó``≤ædG  ≥``aóàdG  äÓµ``°ûe  á``÷É©Ÿ  π``LC’G  Ò``°üb  ádƒ«``°S  º``YO  á``HÉãÃ  OGó``°ùdG  ‘  äGAÉ``ØYE’G  √ò``g  È``à©J  .≥ëà``°ùŸG
 Ò``KCÉàdG  ¿ƒ``µj  ¿CG  ™``bƒàŸG  ø``e  ¬``fCG  QÉ``ÑàYG  ≈``∏Y  ¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``Ñc  IOÉ``jR  çhó``M  ≈``dEG  É`` k«FÉ≤∏J  …ODƒ``j  ø``d  äÉ``©aódG  ø``e  AÉ``ØYE’G  è``eÉfôH  ø``e  IOÉØà``°S’G
 ≈``∏Y  19  ó``«aƒµd  π``ªàëŸG  Ò``KCÉàdG  ió``eh  IhGô``°V  ¿ÉÑ``°ù◊G  ‘  ò``NC’G  π``°UGƒJ  á``YƒªéŸG  ¿EÉ``a  ,AÓ``ª©dG  »``bÉÑH  ≥``∏©àj  É``ª«ah  .ó``eC’G  Ò``°üb  AÓ``ª©dG  ∫É``ªYCG  ≈``∏Y
 πé``°S  Ö``fÉL  ≈``dEG  ô``WÉîŸG  π``ª–  ≈``∏Y  IQó``≤dG  QÉ``«©e  ‘  Ò``¨àdGh  áHÉéà``°S’G  ≈``∏Y  IQó``≤dGh  á``«dÉŸG  IQó``≤dGh  …ó``≤ædG  ≥``aóàdGh  á«∏Ñ≤à``°ùŸG  äÉ``©∏£àdGh  OÉ``°üàb’G  ´É``£b

.¿É``ªàF’G  ô``WÉfl  ‘  IÒ``ÑµdG  IOÉ``jõdG  ó``jó–  å``«M  ø``e  ≥HÉ``°ùdG  AGOC’G
 á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  äÉ``Ñ∏£àŸ  É`` k≤ah  ¬``à÷É©e  â``“h  19-ó``«aƒc  ÖÑ``°ùH  á``«fÉªàF’G  äÓ«¡``°ùàdG  á``∏µ«g  IOÉ``YEG  /  ó``jóªàd  »Ñ``°SÉëŸG  ô``KC’G  º``««≤J  ”  

.äÉ``Ñ«JÎdG  •hô``°Th  ΩÉµ``MCG  π``jó©J  π``LCG  ø``e  9  º``bQ
á«©∏£àdG äÉeƒ∏©ŸG  

 kAÉ``æHh  .2021  Ò``NC’G  ™``Hô∏d  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  äGô``jó≤J  ≈``∏Y  É``gÒKCÉJ  π``«∏–h  á``∏°üdG  äGP  äÉ``ë«LÎdGh  »``∏µdG  OÉ``°üàb’G  äÉgƒjQÉæ«``°S  º``««≤àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J  
 â``≤ÑW  É``ªc  .2020  ΩÉ``©dG  ‘  áeóîà``°ùŸG  ∂``∏J  ø``Y  Ò``¨àJ  ⁄  »``àdGh  á``«≤ÑàŸG  á``∏°üdG  äGP  ¿GRhC’G  ™``e  á``KóëŸG  á``«∏µdG  á``jOÉ°üàb’G  äGÒ``¨àŸG  ΩGóîà``°SG  ”  ,∂``dP  ≈``∏Y
 .Ö``JGhôdG  äÉ``≤aóJ  iƒà``°ùeh  á``«Ø«XƒdG  á``dÉë∏d  kÉ``≤ah  äÉ``©aódG  OGó``°S  π``«LCÉJ  ø``e  øjó«Øà``°ùŸG  OGô``aC’G  AÓ``ª©dG  ≈``∏Y  á``©bƒàŸG  ¿É``ªàF’G  ôFÉ``°ùN  äÉjƒ``°ùJ  á``YƒªéŸG

 .19  ó``«aƒc  ø``Y  á``ŒÉf  á«``°ùµY  äÉcô``–  …C’  kÉÑ``°ù–  …Oô``a  ƒ``ëf  ≈``∏Y  IÒ``ÑµdG  äÉaÉ``°ûµf’G  º``««≤J  á``YƒªéŸG  π``°UGƒJ  É``ªc

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G IQÉ°ùNh 19-ó«aƒc áëFÉL  (ج

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG  .5

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (ب  

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 ôFÉ°ùN Gô¡°T 12 IóŸ
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 ÒZ - »°VGÎa’G
¿ÉªàF’G áª«b á°†Øîæe

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 á°†Øîæe - »°VGÎa’G

¿ÉªàF’G áª«b

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811

1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(392,354)368,97123,383-

2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG559,417(2,118,652)1,559,235-

3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG-77,741(77,741)-

ΩÉ©dG ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(687,483)3,710,5924,256,5507,279,659
 ÉgDhGôLEG ” »àdG äÓ«°üëàdG /  Égó«b OÉ©ŸG ≠dÉÑŸG

ΩÉ©dG ∫ÓN--(1,044,799)(1,044,799)

ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1,246,876)(1,246,876)

 iôNCG äÉjƒ°ùJh ä’OÉÑe(244,929)(806,574)(1,735,816)(2,787,319)

»eÉàÿG ó«°UôdG3,847,3346,929,27626,408,86637,185,476

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4

 :(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (Ü

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 ôFÉ°ùN Gô¡°T 12 IóŸ
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 ÒZ - »°VGÎa’G
¿ÉªàF’G áª«b á°†Øîæe

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ôª©dG ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 á°†Øîæe - »°VGÎa’G

¿ÉªàF’G áª«b
´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG4,675,7293,631,41420,919,25229,226,395
1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(252,932)212,36740,565-
2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG506,562(1,692,522)1,185,960-
3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG1,47393,552(95,025)-

ΩÉ©dG ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(339,591)3,145,0125,655,0538,460,474
 ÉgDhGôLEG ” »àdG äÓ«°üëàdG /  Égó«b OÉ©ŸG ≠dÉÑŸG

ΩÉ©dG ∫ÓN--(584,935)(584,935)

ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(2,096,710)(2,096,710)
 iôNCG äÉjƒ°ùJh ä’OÉÑe21,442307,375(349,230)(20,413)

»eÉàÿG ó«°UôdG4,612,6835,697,19824,674,93034,984,811

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4
(áªàJ) á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G IQÉ°ùNh 19-ó«aƒc áëFÉL  (ج  

 á``«∏©ØdG  è``FÉàædG  ∞``∏àîJ  ó``b  ‹É``àdÉHh  ,π``°UCÉàŸG  Ú``≤«dG  Ωó``Y  ø``e  á``dÉM  çhó``◊  ä’É``ªàM’Gh  äÉ``©bƒàdG  ™``°†îJ  ,á``jOÉ°üàbG  äÉ``©bƒJ  …C’  áÑ``°ùædÉH  ∫É``◊G  ƒ``g  É``ªc  
.á``©bƒàŸG  ∂``∏J  ø``Y  Ò``Ñc  πµ``°ûH

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ AÓª©∏d á≤ëà°ùŸG Ió°UQC’Gh πLDƒŸG ≠∏ÑŸG (…  
 ±ô``°üe  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``¡LƒŸG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  á``£N  QÉ``WEG  ‘  á``jôØ°üdG  á``Ø∏µàdÉH  π``jƒªàdG  ø``e  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  6^906  ≠``∏Ñe  á``YƒªéŸG  âÑë``°S  ,2020  ΩÉ``Y  ∫Ó``N  

 .π``eÉµdÉH  ÉgOGó``°ùH  â``eÉbh  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 É``‡  ,¬``îjQÉJ  ≈``àM  É``¡æe  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  8^221  OGó``°S  ”  ,  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  10^700  AÓ``ª©∏d  á``eó≤ŸG  ™``aódG  á``∏LDƒŸG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ≠``∏H  ,  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  É``ªc  
 .º``gQO  ¿ƒ``«∏e  47^358  äÓ``«LCÉàdG  ø``e  øjó«Øà``°ùŸG  AÓ``ª©∏d  á``ªFÉ≤dG  äÉaÉ``°ûµf’G  ‹É``ªLEG  ≠``∏Ñj  .º``gQO  ¿ƒ``«∏e  2^479  á``jÉ¨d  â``∏°Uh  ≠``dÉÑÃ  á£``°ûf  äÓ``«LCÉJ  ≈``dEG  iOCG

.¬``LƒŸG  πeÉ``°ûdG  …OÉ``°üàb’G  º``YódG  è``eÉfÈH  ≥``∏©àJ  á£``°ûf  ™``aódG  á``∏LDƒe  ≠``dÉÑe  ∑É``æg  ¢``ù«d
 äÉ©aódG OGó°S π«LCÉJ øe øjó«Øà°ùŸG AÓª©dG π«∏–  

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ AÓª©dG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG Ió°UQC’Gh πLDƒŸG ≠∏ÑŸG  

2021 Èª°ùjO 31
áæjóe á«∏jƒ“ á£°ûfCG ºePh ¢Vhôb

ºgQO ∞dCG
äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG

 øe øjó«Øà°ùŸG OóY
π«LCÉàdGá∏LDƒŸG äÉ©aódGäÉ°Vô©àdGá©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

1 á∏MôŸG 459 6,733,711 25,768,643 764,360
2 á∏MôŸG 74 1,690,585 7,603,974 3,014,883
3 á∏MôŸG 31 523,497 2,842,448 1,896,116

5648,947,79336,215,0655,675,359
1 áYƒªéŸG 478 7,041,108 27,381,521 1,653,556
2 áYƒªéŸG 86 1,906,685 8,833,544 4,021,803

5648,947,79336,215,0655,675,359
äGhÌdG IQGOEGh OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG

1 á∏MôŸG 120,465 1,446,054 10,269,306 320,608
2 á∏MôŸG 9,968 267,602 644,179 154,904
3 á∏MôŸG 26 38,950 229,403 104,099

130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
1 áYƒªéŸG 120,835 1,478,258 10,353,791 343,957
2 áYƒªéŸG 9,624 274,348 789,097 235,654

 130,459 1,752,606 11,142,888 579,611
‹ÉªLE’G131,02310,700,39947,357,9536,254,970

‹ÉªLE’G
ºgQO ∞dCG

2021 Èª°ùjO 31 á≤bóe

‹ÉªLE’G
ºgQO ∞dCG

2020 Èª°ùjO 31 á≤bóe
 IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG

  á«eƒµM äGóæ°S1,939,5653,024,022
 äÉcô°T äGóæ°S387,8142,760,381

º¡°SCG156,687108,608
iôNCG8,2942,891

2,492,3605,895,902
 IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 º¡°SCG161,416200,254
iôNCG90,73579,113

252,151279,367
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S80,920,83045,618,685
äÉcô°T äGóæ°S5,061,5643,981,232

85,982,39449,599,917
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN : kÉ°übÉf(17,364)(22,394)

85,965,03049,577,523
øjO äGhOCG - ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S10,919,41011,847,978
äÉcô°T äGóæ°S5,989,3314,634,630

16,908,74116,482,608
á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN : kÉ°übÉf(23,053)(30,690)

16,885,68816,451,918
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCG - ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

º¡°SCG561,657490,577
561,657490,577

ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‹ÉªLEG106,197,30372,748,371
106,156,88672,695,287

ºgQO ¿ƒ«∏e 1^247 , PÉØfE’G •É°ûæd á©°VÉN ∫GõJ ’ »àdGh , ΩÉ©dG ∫ÓN É¡Ñ£°T ” »àdG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ºFÉ≤dG …óbÉ©àdG ≠∏ÑŸG ≠∏H
.(ºgQO ¿ƒ«∏e 2^097 :2020)

 

www.emiratesnbd.com

  
ش.م.ع

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM π≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjô≤J

…CGôdG

 É¡«dEG QÉ°ûj) á©HÉàdG ¬JÉcô°Th ("∂æÑdG") .´.Ω.¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G ∂æÑd IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 ¢üî∏e h ,2021 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ¢üî∏e øe ∞dCÉàj …òdGh ,("áYƒªéŸG" `H á©ªà›
 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG G kOÉæà°SG ÉgOGóYEG ” »àdGh ,óMƒŸG πNódG ¿É«H

.2021 Èª°ùjO

 G kOÉæà°SG ,á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ∫OÉY ¢üî∏e ≥aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e Èà©j ,ÉæjCGQ ‘
.IQGOE’G É¡JOóM »àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

 .á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉMÉ°üaE’G áaÉc øª°†àj ’ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 äÉfÉ«ÑdG IAGôb øY kÓjóH Gòg äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e IAGôb Èà©J ’ ,‹ÉàdÉHh

 á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG .É¡H ≥aôŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjô≤Jh á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG
.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM Éfôjô≤J ïjQÉJ ó©H â©bh »àdG çGóMC’G QÉKBG ¢ùµ©J ’ á≤bóŸG IóMƒŸG

É¡dƒM Éfôjô≤Jh á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 .2022 ôjÉæj 25 ïjQÉàH QOÉ°üdG Éfôjô≤J øª°V á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ É kjCGQ ÉæjóHCG ó≤d
.á«°ù«FôdG ≥«bóàdG QƒeC’ í«°VƒàdG É k°†jCG ôjô≤àdG øª°†àj

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

 ¢üî∏e ‘ ¢ùµ©æàd áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG
.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ¿ƒµj å«ëH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe

 á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ƒg IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
 äÉª¡e“ (¬JÓjó©Jh) 810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG QÉ«©Ÿ É k≤ah â“ »àdGh ,ÉæJGAGôLEG ≈dEG G kOÉæà°SG á≤bóŸG IóMƒŸG

.“á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG

(§°ShC’G ¥ô°ûdG) ¢TƒJ ófBG âjƒ∏jO

óªMCG ÈcCG
1141 ó«≤dG ºbQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022 πjôHCG 18

äÉMÉ°†jEG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
äGOƒLƒŸG

…õcôŸG ±ô°üŸG iód ™FGOhh ó≤f970,753,613100,841,896
∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe1045,343,24834,997,680

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG11106,156,88672,695,287
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG12422,272,390443^541^469

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG3510,658,92513,697,399
AÓª©dG ä’ƒÑb3811,343,5228,837,724

 äGó©eh äÉµ∏à‡3,747,6214,080,042
 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh Iô¡°ûdG145,981,4916,313,171

iôNCG äGOƒLƒe1511^178,92213^082^805
äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG687,436,618698,087,473

äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe1643,755,20751,672,068

AÓª©dG ™FGOh17456,483,888464^197^034
 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQOÉ°U ¿ƒjO1863,387,22854,662,670

™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U193,672,5005,510,933
äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG359,186,32110,775,231

AÓª©dG ä’ƒÑb3811,343,5228,837,724
iôNCG äÉHƒ∏£e2016,028,26317,813,715

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG603,856,929613,469,375

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M
Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ216,316,5986,316,598

áæjõN º¡°SCG(46,175)(46,175)
∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S229,128,65210,379,786

º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG2117,954,16417,954,164
»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG233,158,2993,158,299

iôNCG äÉ«WÉ«àMG232,945,3932,945,393
ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG23(725,815)476,692
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG23(8,299,265)(3,607,673)

Iõéàfi ìÉHQCG53,088,21347,014,778

 »∏eÉMh »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG
áYƒªéŸG ‘ äGóæ°ùdG

83,520,06484,591,862

Iô£«°ùe ÒZ á°üM59,62526,236
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG83,579,68984,618,098

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG687,436,618698^087^473

.áYƒªéª∏d IóMƒŸG  á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  √òg øe CGõéàj ’ kGAõL 50 ≈dEG 1 øe áLQóŸG äÉMÉ°†jE’G πµ°ûJ

äÉMÉ°†jEG
2021

ºgQO ∞dCG
2020

ºgQO ∞dCG
¬HÉ°ûŸG πNódGh óFGƒØdG πNO2423,663,50925,228,101

á¡HÉ°ûe äÉahô°üeh óFGƒØdG äÉahô°üe24(8,929,717)(9,191,762)

óFGƒØdG πNO ‘É°U14,733,79216,036,339

á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe πNódG252,822,0092,789,375
 »eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh
26(631,241)(1,338,514)

 äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe πNódG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G

2,190,7681,450,861
 »eÓ°SE’G πjƒªàdG πNOh óFGƒØdG πNO ‘É°U

 äÉ©jRƒJ øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh
ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G

16,924,56017,487,200

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G πNO6,475,0455,626,623
ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe(2,639,234)(1,972,060)

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U273,835,8113,654,563

 IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG øe íHôdG ‘É°U28150,818180,044

 ôNB’G »∏«¨°ûàdG πNódG292,910,4611,888,901

»∏«¨°ûàdG πNódG ‹ÉªLEG23,821,65023,210,708

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG30(7,991,521)(7,856,307)

áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G15,830,12915,354,401

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U31(5,898,857)(7,936,109)
  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G9,931,2727,418,292

É¡æe ¢ü∏îàdG ≈∏Y IQÉ°ùNh á∏«eR ácô°T øe íHQ á°üM15(21,137)12,173

áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,910,1357,430,465

áÑjô°V Ωƒ°SQ(604,165)(465,296)

 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,305,9706,965,169

   :≈dEG IóFÉ©dG

áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe9,297,5376,959,545

Iô£«°ùe ÒZ á°üM8,4335,624
 áÑjô°†dG ó©H áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG9,305,9706,965,169

ádó©ŸG º¡°ùdG á«ëHQ341^381^00

.áYƒªéª∏d IóMƒŸG  á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe  CGõéàj ’  kGAõL 50 ≈dEG 1 øe áLQóŸG. äÉMÉ°†jE’G πµ°ûJ

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e  .1
 Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  ("∂``æÑdG")  .´.Ω.¢``T  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ¢``ù«°SCÉJ  ”  
 äGQÉ``eE’G  ∂``æH")  ´.Ω.¢``T  ‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  Ú``H  êÉ``eófE’G  á``é«àf  2007  ƒ``«dƒj  16  ï``jQÉàH
 á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿ƒ``fÉb  Ö``LƒÃ  ("»``æWƒdG  »``HO  ∂``æH")  »``æWƒdG  »``HO  ∂``æHh  ("‹hó``dG

 .á``eÉY  áªgÉ``°ùe  á````cô°ûc  (¬``JÓjó©Jh  1984  ΩÉ``©d   8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG)
 ∂``æÑ∏d  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  πª``°ûJ  2021  Èª``°ùjO  31  ‘  á``«¡àæŸG  áæ``°ù∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  

.("á``YƒªéŸG"  ``̀H  É``©e  º``¡«dEG  QÉ``°ûj)  á``©HÉàdG  ¬JÉcô``°Th
 á``YƒªéŸG  •É``°ûf  π``ãªàjh  .("EMIRATESNBD"  :ô``°TDƒŸG)  ‹É``ŸG  »``HO  ¥ƒ``°S  ‘  ∂``æÑdG  êGQOEG  ”  
 äÉ``eóÿGh  á«``°ù°SDƒŸG  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG  ‘  »``°SÉ°SC’G
 ∂``æÑdG  ™``bƒe  ¿Gƒ``æY  .á«eÓ``°SE’G  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  á``æjõÿGh  Úµ∏¡à``°ùª∏d  á``«aô°üŸG
 á£``°ûfCG  ø``Y  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõŸ  .www.emiratesnbd.com  :ƒ``g  â``fÎfE’G  áµÑ``°T  ≈``∏Y

.37  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ≈``Lôj  á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG
 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO  . »HO  . 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG  

 É``¡«a  »``°ù«FôdG  ºgÉ``°ùŸG  ácô``°T  »``gh  QÉªãà``°SÓd  »``HO  á``°ù°SDƒe  »``g  á``Yƒªéª∏d  ΩC’G  ácô``°ûdG  ¿EG  
 .»``HO  á``eƒµM  ƒ``g

áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2
 ∫Éãàe’G ¿É«H  (CG

 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  kÉ``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
 ø``Y  IQOÉ``°üdG  äGÒ``°ùØàdGh  á``«dhódG  á«Ñ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``«dÉŸG
 á``dhO  ‘  ájQÉ``°ùdG  Ú``fGƒ≤dG  äÉ``Ñ∏£àeh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›

 .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  OGó``YEG  ‘  É¡eGóîà``°SG  ”  »``àdG  á«``°ù«FôdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ¿EG
 ™``«ªL  ≈``∏Y  á≤``°ùàe  IQƒ``°üH  äÉ``°SÉ«°ùdG  √ò``g  ≥``«Ñ£J  ”h  .√É``fOCG  á``æ«Ñe  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG

 .∂``dP  ±Ó``N  ô``còj  ⁄  É``e   . á``eó≤ŸG  äGƒæ``°ùdG
 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 Gó``Y  É``ª«a  á``«îjQÉàdG  á``Ø∏µàdG  CGó``ÑŸ  É``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”  
 :»``∏j  É``e

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  •
 hCG  í``HôdG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  Iô``LÉàª∏d  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  •

 ;á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É¡``°SÉ«b  ”  IQÉ``°ùÿG
 πeÉ``°ûdG  π``NódG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  º``àj  •

h  ,á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ô``NB’G
 ≥``∏©àj  É``ª«a  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  IÉ``£¨ŸG  á``≤≤ëŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

.É``¡à«£¨J  º``àj  »``àdG  ô``WÉîŸÉH

(áªàJ) áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2
(áªàJ) ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  É``≤ah  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ¿EG  
 ™``°†J  ¿CG  IQGOE’G  ø``e  ∂``dòc  Ö``∏£àjh  .IOó``fi  á``eÉg  á«Ñ``°SÉfi  äGô``jó≤J  ΩGóîà``°SG  Ö``∏£àj
 ≈``∏Y  …ƒ``£æJ  »``àdG  •É``≤ædG  ¿EG  .á``Yƒªéª∏d  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£J  QÉ``WEG  ‘  kÉ``eÉµMCG
 äÉ``°VGÎa’G  É``¡«a  ¿ƒ``µJ  »``àdG  •É``≤ædG  ∂``∏J  hCG    ó``«≤©àdG  hCG  ΩÉµ``MC’G  ø``e  IÒ``Ñc  á``LQO
 ìÉ``°üaE’G  ”  ó``b  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«Ñ∏d  áÑ``°ùædÉH  á``«ªgCG  äGP  äGô``jó≤àdG  hCG

 .5  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ‘  É``¡æY
   á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3

 πµ``d  ∂``dPh  7  ìÉ``°†jE’G  ‘  Ú``ÑŸG  ƒ``ëædG  ≈``∏Y  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J
 á``«dÉàdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  AÉæãà``°SÉH  .Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  ‘  á``eó≤ŸG  äGÎ``ØdG

:2021  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ájQÉ``°ùdG
(∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

 ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  äÓ``jó©àdG  ø``e  2  á``∏MôŸG  á``YƒªéŸG  â``≤ÑW  ,2021  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG
 OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  39  º``bQ  á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  QÉ``«©eh  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’
 ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  4  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  7  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG
 á∏«``°SƒdG  ≥``«Ñ£J  äÓ``jó©àdÉH  äô``KCÉJ  »``àdG  ä’É``éŸG  πª``°ûJ  .16  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’
 á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  Ò``¨H  É¡``°SÉ«b  º``àj  »``àdG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  äÓ``jó©àd  Ió``ªà©ŸG  áÑ``°SÉëª∏d  á``«∏ª©dG
 ô``WÉîŸG  ø``e  ‹É``ÿG  ∫ó``©ŸG  ä’ó``©Ÿ  äÓ``eÉ©ŸG  å``jó–  ó``æY  IQÉ``°ùÿG  hCG  í``HôdG  ∫Ó``N  ø``e
 äÉ``Ø«æ°üJ  ‘  äGÒ``«¨àdG  ø``e  AÉ``ØYE’Gh  ,(±GÎ``Y’G  ±É``≤jCG  ≈``dEG  …ODƒ``j  ø``d  Gò``gh)  Ió``jó÷G
 •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùeh  •ƒ``ëàdG  äÉ``Ø«æ°üJ  ‘  Ò``«¨àdG  …ODƒ``j  ø``d)  •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùeh  •ƒ``ëàdG
 »``àdG  äÉ``MÉ°üaE’G  Ëó``≤Jh  (•ƒ``ëàdG  áÑ``°SÉfi  ∞``bh  ≈``dEG  "Qƒ``ÑjCG"  ìÓ``°UEG  É``¡Ñ∏£àj  »``àdG
 QÉ©``°SCG  ô``°TDƒe  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  ô``WÉîŸG  ió``eh  á``©«ÑW  º``¡a  ø``e  Úeóîà``°ùŸG  ø``µ“
 äÓ``jó©àdG  ≥``«Ñ£J  º``àj  .ô``WÉîŸG  ∂``∏àd  É``¡JQGOEG  á``«Ø«ch  á``YƒªéŸG  ¬``d  ¢``Vô©àJ  …ò``dG  Ió``FÉØdG

  .á≤HÉ``°ùdG  äGÎ``Ø∏d  ¿É``«ÑdG  IOÉ``YEG  ≈``dEG  á``LÉ◊G  ¿hO  »``©LQ  ô``KCÉH
 Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``e  ≈``dhC’G  á``∏MôŸG  á``YƒªéŸG  â``≤ÑW  ,2020  ΩÉ``Y  ∫Ó``N
 á``«dhódG  áÑ``°SÉëŸG  QÉ``«©eh  ,9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  äÓ``jó©J)
 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  7  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  39  º``bQ
 É`` kØ«ØîJ  â``eób  »``àdGh  ,(16  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YC’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸGh  ,  4  º``bQ  á``«dÉŸG
 πª``°ûj  ."Qƒ``ÑjCG"  ∫GóÑà``°SG  π``Ñb  IOƒ``LƒŸG  äÉ``WƒëàdG  ∂``∏àd  •ƒ``ëàdG  áÑ``°SÉfi  äÉ``Ñ∏£àŸ
 (IOó``©àŸG  äÓ``ª©dG  ä’OÉ``Ñeh  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ä’OÉ``Ñe)  •ƒ``ëàdG  äGhOC’  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©J
 á``∏MôŸG  äÓ``jó©J  ¥É``£f  ‘  π``NóJ  »``àdGh  G kó``YÉ°üa  2021  ΩÉ``Y  ø``e  á≤ëà``°ùŸG  á``WƒëŸG  Oƒ``æÑdGh
 Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  QÉ``«∏e  1^35  ≠``∏ÑJ  á«ª``°SG  º``«≤H  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  äÉ``Wƒ–  ≈``dhC’G
 º``«≤H  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒ–h  ;´ƒ``aóŸG  Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  äGQÉ``«∏e  4h  º∏à``°ùŸG

.º∏à``°ùŸG  Aõ``÷G  ≈``∏Y  »``µjôeCG  Q’hO  QÉ``«∏e  0^8  ≠``∏ÑJ  á«ª``°SG
:»∏j Ée áYƒªéŸG äQôb , 1 á∏MôŸG äÓjó©J ÖLƒÃ

:•ƒëàdG áÑ°SÉfi äÉbÓY ôªà°ùà°S  •

(áªàJ) á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3
(áªàJ) (∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

 ø``e  º``ZôdÉH  ,"Qƒ``ÑjCG"  ``̀d  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóà∏d  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒëàd  áÑ``°ùædÉH  •
 á``é«àf  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒ–  QGó``≤eh  â``«bƒJ  ¿CÉ``°ûH  Ú``≤j  Ωó``Y  ø``e  á``dÉM

;Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’
á«∏ª©dG πFÉ°SƒdG ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH •ƒëàdG áÑ°SÉfi øY áYƒªéŸG ∞bƒàJ ød  •

 á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  •ƒ``–  »``WÉ«àMG  ‘  á``«ªcGÎdG  ôFÉ``°ùÿG  hCG  ìÉ``HQC’G  á``YƒªéŸG  ßØàëà``°S  •
 ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’  ™``°†îJ  »``àdGh  "Qƒ``ÑjCG"`d  á``°ü°üîŸG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  äÉ``Wƒëàd
 ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  á``ŒÉf  Ú``≤j  Ωó``Y  á``dÉM  Oƒ``Lh  ø``e  º``ZôdG  ≈``∏Y  Ió``FÉØdG

.•ƒ``ëàdG  Oƒ``æÑd  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  QGó``≤eh  â``«bƒàH  ≥``∏©àj  É``ª«a  Ió``FÉØdG
 ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ŸG  ≈``∏Y  ≈``dhC’G  á``∏MôŸG  äÓ``jó©J  ≥``«Ñ£àH  á``YƒªéŸG  ôªà``°ùà°S
 Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  Ú``≤«dG  Ωó``Y  á``dÉM  AÉ``¡àfG  ≈``àM  9  º``bQ  á``«dÉŸG
 .á``YƒªéŸG  É``¡d  ¢``Vô©àJ  »``àdG  á«``°SÉ°SC’G  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  QGó``≤eh  â``«bƒàH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 »``àdG  á``YƒªéŸG  Oƒ``≤Y  π``jó©J  º``àj  ≈``àM  √ò``g  Ú``≤«dG  Ωó``Y  á``dÉM  ôªà``°ùJ  ¿CG  á``YƒªéŸG  ™``bƒàJ

.Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ∫GóÑà``°SG  ¬``«a  ºà«``°S  …ò``dG  ï``jQÉàdG  ó``jóëàd  "Qƒ``ÑjCG"  ≈``dEG  Ò``°ûJ
 :2021 ΩÉ©dG ‘ á«fÉãdG á∏MôŸG äÓjó©àd áé«àf

 Iô``°TÉÑe  á``é«àæc  á≤à``°ûŸG  Ò``Z  á``«dÉŸG  äGhOCÓ``d  á``jóbÉ©àdG  •hô``°ûdG  π``jó©J  º``àj  É``eóæY  •
 á``jóbÉ©àdG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  ó``jóëàd  ó``jó÷G  ¢``SÉ°SC’Gh  Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’
 ,  (Iô``°TÉÑe  Ò``«¨àdG  ≥Ñ``°ùj  …ò``dG  ¢``SÉ°SC’G  …CG)  ≥HÉ``°ùdG  ¢``SÉ°SCÓd  É`` kjOÉ°üàbG  É`` kÄaÉµe  ¿ƒ``µj
 ø``e  »∏Ñ≤à``°ùe  ô``KCÉH  á``jóbÉ©àdG  á``jó≤ædG  äÉ``≤aóàdG  ó``jó–  ¢``SÉ°SCG  Ò``«¨àH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J
 Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ‘  Ò``«¨àdG  ¢``ùµ©«d  çó``ëŸG  »``∏©ØdG  Ió``FÉØdG  ô©``°S  á``©LGôe  ∫Ó``N
 ”  GPEG  .á«ª``°S’G  á``ª«≤dG  π``jó©J  ¿hO  ô``WÉîŸG  ø``e  ‹É``ÿG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  ≈``dEG  "Qƒ``ÑjCG"
 äÉ``Ñ∏£àŸG  ≥``«Ñ£J  º``àj  ,  É`` kjOÉ°üàbG  á``ÄaÉµe  ¿ƒ``µJ  ’  »``àdGh  ,  á``«aÉ°VEG  äGÒ``«¨J  AGô``LEG
.á``«aÉ°VE’G  äGÒ``«¨àdG  ≈``∏Y  9  º``bQ  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  ‹hó``dG  QÉ``«©ª∏d  É``¡H  ∫ƒ``ª©ŸG
 á``é«àæc  ,  •ƒ``ëàdG  ô``WÉflh  •ƒ``ëàdG  ó``æHh  •ƒ``ëàdG  äGhOCG  ≈``∏Y  äGÒ``«¨J  AGô``LEG  ó``æY  •
 å``jóëàH  á``YƒªéŸG  Ωƒ``≤J  ,  É`` kjOÉ°üàbG  k’OÉ``©e  ¿ƒ``µj  …ò``dG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UE’

.•ƒ``ëàdG  á``bÓY  ø``Y  ∞``bƒàdG  ¿hO  •ƒ``ëàdG  äGóæà``°ùe
 »``µjôeC’G  Q’hó``dGh  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷ÉH  "Qƒ``Ñj’"  ô©``°ùd  »``°SÉ°SCG  πµ``°ûH  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©àJ
 äGOƒ``LƒŸGh  äÉ≤à``°ûŸG  ø``e  äÉ``°Vô©àdG  CÉ``°ûæJ  .…QÉ``«©ŸG  Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  π``jó©àd  ™``°†îJ  »``àdGh

.á≤à``°ûŸG  Ò``Z  á``«dÉŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh
 .Ió``FÉØdG  ∫ó``©e  QÉ``«©e  ìÓ``°UEÉH  ô``KCÉàJ  á``dOÉY  á``ª«bh  …ó``≤f  ≥``aóJ  äÉ``bÓY  á``YƒªéŸG  ió``d
 ô©``°ùH  IQOÉ``°üdG  »``µjôeC’G  Q’hó``dGh  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷ÉH  ¿ƒ``jódG  •ƒ``ëàdG  •ƒ``æH  πª``°ûJ
 ¬``«æ÷Gh  »``µjôeC’G  Q’hó``dÉH  "Qƒ``Ñj’"  ∫ó``©Ã  á``£ÑJôŸG  AÓ``ª©dG  ™``FGOhh  ¢``Vhô≤dGh  â``HÉK
 ä’OÉ``Ñeh  "Qƒ``ÑjCG"  ``̀H  á``£ÑJôŸG  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ä’OÉ``Ñe  •ƒ``ëàdG  äGhOCG  πª``°ûJ  .»æ«dÎ``°SE’G

. ä Ó``ª©d G
 ìÉ``°†jEG  ≈``dEG  ´ƒ``LôdG  ≈``Lôj  ,  Ió``FÉØdG  ô©``°S  QÉ``«©e  ìÓ``°UEG  ø``Y  áÄ``°TÉædG  ô``WÉîª∏d  áÑ``°ùædÉH

.(ç)  46  º``bQ

(áªàJ) á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG  .3
(áªàJ) (∑ƒæÑdG ÚH IóFÉØdG ô©°ùd ájQÉ«©ŸG äÉMÓ°UE’G) "QƒÑjBG" πjƒ–

πjƒëàdG õLƒe  
 "Qƒ``ÑjCG"  Ió``FÉØdG  QÉ©``°SCG  ô``WÉîŸ  ΩÉ``©dG  á``jÉ¡f  ‘  á``YƒªéŸG  ¢``Vô©J  √É``fOCG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj
 ø``e  á``«dÉÿG  Ió``FÉØdG  ä’ó``©e  ≈``dEG  ó``©H  ∫ƒ``ëàJ  ⁄  »``àdGh  ìÓ``°UEÓd  á``©°VÉÿG  á``eÉ¡dG
 ºà«``°S  ‹É``àdÉHh  ,Qƒ``ÑjC’ÉH  π``eÉ©àdG  ∞``bh  Ú``◊  á``≤∏©e  äÉ``°Vô©àdG  √ò``g  π¶à``°S  .ô``WÉîŸG
 π``Ñb  É``¡à«MÓ°U  »¡àæà``°S  »``àdG  äÉ``°Vô©àdG  √É``fOCG  ∫hó``÷G  »æãà``°ùj  .πÑ≤à``°ùŸG  ‘  π``jƒëàdG

. π``j ƒëàd G

2021 Èª°ùjO 31
ºgGQódG ÚjÓÃ

 ÒZ á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G
 áª«≤dG - á≤à°ûŸG

ájÎaódG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G
(óMGh ô¡°ûd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d10,53527616,035

 áKÓãd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d
(ô¡°TCG

25,38020,294255,289

(ô¡°TCG áà°ùd) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d7,7653518,465
 ô°ûY »æK’) »µjôeC’G Q’hódG QƒÑ«d

(kGô¡°T٦٣ -76

   
 ô¡°ûd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d

(óMGh
147--

 áKÓãd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d
(ô¡°TCG

5,620-245
 áà°ùd) »æ«dÎ°S’G ¬«æ÷G QƒÑ«d

(ô¡°TCG
113--

á«ÑæLC’G äÓª©dG ä’OÉÑe

»µjôeC’G Q’hódÉH á∏ª©dG ä’OÉÑe--20^431-

»æ«dÎ°S’G ¬«æ÷ÉH á∏ª©dG ä’OÉÑe--2^978-

 ¬``«æé∏d  Qƒ``Ñ«d  ø``Y  π``jóÑc  É«fƒ°ù```H  á``£ÑJôe  Oƒ``≤Y  Ëó``≤àH  á``YƒªéŸG  äCGó``H  ,2021  ΩÉ``Y  ∫Ó``N
 ∞bƒà«``°Sh  .2022  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  »æ«dÎ``°SE’G  ¬``«æ÷G  Qƒ``Ñ«d  ô©``°S  ∞bƒà«``°S  .»æ«dÎ``°S’G

.2023  ƒ``«fƒj  30  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  »``µjôeC’G  Q’hó``dG  Qƒ``Ñ«d  ô©``°S

 ôWÉîŸG IQGOEG  .4
 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)

 á``Ø∏µàdÉH  á``°SÉ≤ŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  ¿É``ªàF’G  IOƒ``L  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ‹É``àdG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj
 ‘  ≠``dÉÑŸG  π``ã“  ,á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  áÑ``°ùædÉH  Oó``fi  πµ``°ûH  √ó``jó–  º``àj  ⁄  É``e  .ICÉ``Ø£ŸG

 .á``jÎaódG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ∫hó``÷G

ºgQO ∞dCG
2021 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 á°†Øîæe ÒZ -

¿ÉªàF’G áª«b

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG 421,733,474 26,974,892  29,817,914  478,526,280 

1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(14,752,093)  14,209,710  542,383    - 

2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 3,425,263 (7,547,987)  4,122,724    - 

3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG   -  360,866 (360,866)    - 
 ,IójóL á«dÉe ∫ƒ°UCG

 IOó°ùŸG äÉ©aódG ‘É°U
iôNCGh

(11,385,847) (2,720,129) (3,715,562) (17,821,538) 

 ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG
ΩÉ©dG   -    - (1,246,876) (1,246,876) 

 ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
*áæjóŸG ºeòdGh 399,020,797  31,277,352  29,159,717  459,457,866 

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN(3,847,334) (6,929,276) (26,408,866) (37,185,476) 

ájÎaódG áª«≤dG395,173,463 24,348,076 2,750,851 422,272,390 

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM 294,532,676 26,350,57426,035,691 346,918,941
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

äÉcô°û∏d 104,488,121 4,926,7783,124,026 112,538,925
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

OGôaCÓd
 ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG ºeòdGh399,020,79731,277,35229,159,717459,457,866

(áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  .4
 :(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)  

ºgQO ∞dCG
2020 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 á°†Øîæe ÒZ -

¿ÉªàF’G áª«b

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG 416,351,562 24,280,407 26,024,453 466,656,422
1 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG(12,209,451) 9,540,767 2,668,684   -
2 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 5,277,043(8,287,282) 3,010,239   -
3 á∏MôŸG øe äÓjƒëàdG 7,849 263,033(270,882)   -

 ‘É°U ,IójóL á«dÉe ∫ƒ°UCG
iôNCGh IOó°ùŸG äÉ©aódG 12,306,471 1,177,967 482,130 13,966,568

 ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG
ΩÉ©dG   -   -(2,096,710)(2,096,710)

 ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
*áæjóŸG 421,733,474 26,974,892 29,817,914 478,526,280

á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN 4,612,683 5,697,198 24,674,930 34,984,811
 ºeòdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG417,120,79121,277,6945,142,984443,541,469

∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

äÉcô°û∏d 320,533,697 19,089,439 25,748,073 365,371,209
 á«aô°üŸG äÉeóÿG

OGôaCÓd 101,199,777 7,885,453 4,069,841 113,155,071
ájÎaódG áª«≤dG421,733,47426,974,89229,817,914478,526,280

 3  á``∏MôŸG  ¿CG  Ú``M  ‘  ,h  4  ≈``dEG  CG  1  ø``e  äÉ``ÄØdG  ø``ª°V  á``Øæ°üe  É`` k°Vhôb  ¿É``eó≤J  2  h  1  ¿É``à∏MôŸG
 ø``Y  IQÉ``ÑY  »``g  IGÎ``°ûŸG  hCG  á``ªFÉ≤dG  á``«fÉªàF’G  É``¡àª«b  ‘  kÉ``°VÉØîfG  äó¡``°T  »``àdG  äGOƒ``LƒŸG  h

.O  5  ≈``dEG  CG  5  äÉ``ÄØdG  ø``ª°V  á``Øæ°üe  á``∏eÉY  Ò``Z  ¢``Vhôb
 4^314  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  3^470   á``éàæŸG  ¢``Vhô≤dG  πª``°ûJ  -  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG

.AÓ``ª©dG  á``ÑbGôe  á``ªFÉb  π``HÉ≤e  ¢``Vhô≤d  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e
 :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  29^160  á``¨dÉÑdGh  á``ª«≤dG  á``°†Øîæe  á``æjóŸG  º``eòdGh  ¢``Vhô≤dG  πªà``°ûJ*
 (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  27^759  :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  28^138  ≠``∏Ñe  πª``°ûJh  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  29^818
 :2020)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  1^022  ≠``∏Ñeh  á``æjóŸG  º``eòdGh  á``«fÉªàF’G  á``ª«≤dG  á``Ø°†îæe  ¢``Vhôbh
 ‘  á``«fÉªàF’G  á``ª«≤dG  á``°†Øîæe  á``«dÉe  äGOƒ``Lƒe  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üe  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  2^059

.á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ÉgDhGô``°T  ”  hCG  π``°UC’G
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عربي ودويل
رو�سيا تطلب من املقاتلني االأوكرانيني يف ماريوبول اال�ست�سالم 

•• كييف-رويرتز

ال�شالح يف مدينة ماريوبول  اإلقاء  الأوكرانية  القوات  رو�شيا من  طلبت 
قواتها  اإن  مو�شكو  قالت  والتي  البالد  �شرق  بجنوب  املدمرة  ال�شاحلية 
ت�شيطر عليها بالكامل تقريبا و�شتكون بذلك اأول مدينة كرى ت�شقط 

يف اأيدي القوات الرو�شية يف احلرب امل�شتمرة منذ نحو �شهرين.
وبعد عدة �شاعات من املوعد النهائي ال�شاعة 0300 بتوقيت جرينت�س، 
مل يكن هناك ما ي�شري اإىل ا�شت�شالم املقاتلني الأوكرانيني املتح�شنني يف 

م�شانع ال�شلب العمالقة يف اآزوف�شتال املطلة على بحر اآزوف.
بدء  منذ  ال�شمال  يف  الأوك��ران��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  على  التغلب  يف  ف�شله  وب��ع��د 
24 ف��راي��ر �شباط،  ب��ه الرئي�س ف��الدمي��ري بوتني يف  اأم��ر  ال��غ��زو ال��ذي 

اأعاد اجلي�س الرو�شي الرتكيز على منطقة دونبا�س يف �شرق البالد حيث 
تعتر ماريوبول امليناء الرئي�شي.

يف  احل�شرية  املنطقة  طهرت  قواتها  اإن  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
تناثرت  اإذ  للمدنيني،  معاناة  واأ�شواأ  قتال  اأعنف  �شهدت  التي  ماريوبول 

اجلثث يف ال�شوارع واحتمى الآلف يف ظروف مروعة حتت الأر�س.
واأ�شبح م�شنع اآزوف�شتال، وهو واحد من اأكر م�شانع التعدين يف اأوروبا 
وي��وج��د ب��ه العديد م��ن امل��ب��اين واأف���ران �شهر امل��ع��ادن وخ��ط��وط ال�شكك 
القوات  تفوقهم  الذين  الأوكرانيني  للمقاتلني  اأخريا  احلديدية، مالذا 

الرو�شية عددا.
على  الرو�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  "تعر�س  بيان  يف  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
قتالية  اأع��م��ال  اأي  وق��ف  الأج��ان��ب  وامل��رت��زق��ة  القومية  الكتائب  مقاتلي 

 17 يف  مو�شكو(  )بتوقيت  �شباحا   6 ال�شاعة  من  ب��دءا  ال�شالح  واإل��ق��اء 
اأبريل 2022".

وذكرت اأن "كل من يلقي �شالحه �شينجو بحياته" م�شيفة اأن املدافعني 
اأ�شلحة  بدون  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  بحلول  امل�شنع  يغادروا  اأن  ميكن 

اأو ذخرية.
ومل يرد اأي تعليق بعد من كييف على الإنذار، رغم اأن اجلي�س الأوكراين 
اإىل  جنبا  ا�شتمرت  ماريوبول  على  الرو�شية  اجلوية  ال�شربات  اإن  ق��ال 

جنب مع العمليات الهجومية بالقرب من امليناء.
ال�شبت  اأم�س  رو�شيا  زيلين�شكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  واتهم 
اإن حكومته  الق�شاء عمدا على اجلميع" يف ماريوبول وقال  "مبحاولة 
على ات�شال باملدافعني عن املدينة ال�شاحلية. لكنه مل يتطرق اإىل ادعاء 

مو�شكو باأن القوات الأوكرانية مل تعد موجودة يف مناطق ح�شرية.
واأكد اأن قتل قواته �شينهي جهود ال�شالم.

وقال زيلين�شكي لبوابة اأوكران�شكا برافدا الإخبارية "جنودنا حما�شرون 
واجلرحى حما�شرون. هناك اأزمة اإن�شانية... ومع ذلك الرجال يدافعون 

عن اأنف�شهم".
مدينة  اأول  ف�شتكون  ال�شاحلية،  املدينة  على  رو�شيا  �شيطرة  تاأكدت  اإذا 
ا�شرتاتيجيا  مك�شبا  و�شت�شكل  الغزو  ب��دء  منذ  ت�شقط  ك��رى  اأوك��ران��ي��ة 
ب�شبه جزيرة  دونبا�س  عليها يف  ت�شيطر  التي  الأرا�شي  تربط  اإذ  ملو�شكو 

القرم التي �شمتها يف 2014.
وت�شف رو�شيا حتركها يف اأوكرانيا باأنه "عملية ع�شكرية خا�شة" تهدف 

اإىل نزع �شالح البالد وتطهريها ممن تعترهم قوميني خطرين.

ال�سرطة الهندية تعتقل 14 بعد ا�ستباكات طائفية يف نيودلهي 
•• مومباي-رويرتز

قالت ال�شرطة الهندية يف تغريدة على تويرت  اأم�س الأحد اإنها األقت القب�س 
وامل�شلمني  الهندو�س  ب��ني  عنيفة  ا�شتباكات  خلفية  على  �شخ�شا   14 على 

خالل موكب ديني هندو�شي يف العا�شمة نيودلهي.
واأ�شيب �شتة من رجال ال�شرطة وعدة اأ�شخا�س اآخرين اأم�س الأول ال�شبت 
خالل م�شاجرات �شابت املوكب الذي كان �شمن مهرجان يف جاهاجنريبوري 

اأحد اأحياء نيودلهي. وقالت ال�شرطة "يجري حتديد هوية مثريي ال�شغب 
الباقني لتخاذ اإجراءات قانونية �شارمة".

ومل ترد اأنباء عن �شقوط قتلى يف ال�شتباكات.
وخالل الأ�شابيع املا�شية، اندلعت ا�شتباكات دينية بني الأغلبية الهندو�شية 

والأقلية امل�شلمة خالل مواكب دينية يف عدة اأجزاء من البالد.
و�شجع حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندو�شي بزعامة رئي�س الوزراء 
ناريندرا مودي اجلماعات الدينية املت�شددة يف ال�شنوات القليلة املا�شية على 

تبني ق�شايا يقولون اإنها تدافع عن العقيدة الهندو�شية، على الرغم من اأن 
حزبه نفى اأي ت�شاعد يف حدة التوترات الطائفية خالل عهد مودي.

اليوم  ُن�شرت  الأقليات خمتار عبا�س نقوي خالل مقابلة  �شوؤون  وقال وزير 
الأحد اإن التع�شب بني الطوائف الدينية مل يتفاقم وقلل من �شاأن احلوادث 
"العنا�شر املتطرفة  اإيكونوميك تاميز  التي وقعت موؤخرا. وقال ل�شحيفة 
ثقافة  ت�شويه  البالد حت��اول  والزده���ار يف  ال�شالم  تقبل  ال��ق��ادرة على  غري 

الهند ال�شاملة والتزامها نحو اجلميع".

كما نفى الوزير املخاوف ب�شاأن اجلدل الذي دار يف وقت �شابق ب�شاأن ارتداء 
الطالبات امل�شلمات احلجاب يف مدار�س ولية كارناتاكا اجلنوبية التي ت�شم 

بنجالورو مركز قطاع التكنولوجيا يف البالد.
ارت���داء احل��ج��اب يف  ي��وج��د حظر على احل��ج��اب يف الهند. ميكن  "ل  وق���ال 

الأ�شواق واأماكن اأخرى.
والن�شباط. يجب  للزي  قواعد  لديها  تعليمية  موؤ�ش�شة  اأو  كلية  كل  "لكن 

علينا قبول هذا. اإذا مل تعجبك ميكنك اختيار موؤ�ش�شة اأخرى".

ما ُكلفة اإ�سرار بايدن على التفاو�ض مع اإيران رغم ت�سعيدها؟

ل اإجالء ملدنيني يف غياب اتفاق مع الرو�ص 

وحدات الدفاع عن املناطق االأوكرانية اآخر قوة يف وجه الرو�ض 

•• عوا�شم-وكاالت

الأمريكي  الرئي�س  بيكون"  ف��ري  "وا�شنطن  م��وق��ع  ط��ال��ب 
ج��و ب��اي��دن ب��احل��زم م��ع اإي����ران ووق���ف امل��ف��او���ش��ات معها بعد 

ا�شتمرارها يف الت�شعيد �شد امل�شالح الأمريكية.
�شت�شكل  نووي جديد  اتفاق  الثوري من  احلر�س  ا�شتفادة  اإن 
ال�شرق  يف  وا�شنطن  وحللفاء  الأمريكية  امل�شالح  على  كارثة 
2015 حني وقعت  الأم��ر يف  كما كان عليه  الأو�شط، متاماً 
اإدارة اأوباما التفاق.اأ�شار املوقع بداية، اإىل �شن وكالء اإيران 
اأمريكية يف حمافظة  يف الأ�شبوع املا�شي هجوماً على قاعدة 
اإ���ش��اب��ات يف اجلي�س  اأرب���ع  اإىل   اأدى  م��ا  ال�شورية،  ال���زور  دي��ر 

الأمريكي واندلع حريقني.
ك���ان ذل���ك ع��م��اًل م��ن احل��ر���س ال���ث���وري، امل��ن��ظ��م��ة الإرهابية 
اجلنود  اآلف  وت�شويه  قتل  عن  امل�شوؤولة  الهجينة  الع�شكرية 

الأمريكيني يف العقدين املا�شيني.

�صغط الإدارة 
املنظمات  قائمة  على  ال��ث��وري  احلر�س  ترامب  اإدارة  و�شعت 

الإرهابية الأجنبية وفر�شت عليه �شل�شلة من العقوبات.
تطالب اإيران الآن باإلغاء هذه العقوبات �شرطاً لإحياء التفاق 
"وا�شنطن  م��ن  اإغ��ن��اث��ي��و���س  ديفيد  ال�شحايف  وف��ق  ال��ن��ووي، 
بو�شت"، ل يتزحزح الرئي�س الأمريكي عن موقفه الذي يقوم 
على اأن املحادثات النووية خمتلفة عن جهود الوليات املتحدة 

ملواجهة الإرهاب الإيراين.
ومع ذلك، �شغط حلفاء اأوروبيون وبع�س امل�شوؤولني يف الإدارة 

للتو�شل اإىل ت�شوية اأ�شا�شها تعهد اإيراين بتخفيف التوترات 
الإقليمية ووقف مهاجمة الأمريكيني.

كيف يف�صر ذلك؟
اإيران  اأن حتاول  املفهوم  "وا�شنطن فري بيكون"، من  ح�شب 
احل�شول على ما اأمكن من رئي�س اأمريكي يائ�س للعودة اإىل 
اليورانيوم  تخ�شيب  على  ق��ي��وده  اأن  ل��درج��ة  �شعيف  ات��ف��اق 
�شتنتهي مع نهاية العقد اجلاري. لكن هنالك قدرة اأقل على 
يقبل  لن  �شريك  التفاو�س مع  بايدن  �شبب موا�شلة  تف�شري 

حتى بالجتماع مع اجلانب الأمريكي وجهاً لوجه.
اإىل الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل�شاعي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  دف���ع الأم����ر 
احلميدة لل�شفري الرو�شي ميخائيل اأوليانوف، ممثل الرئي�س 
فيينا،  يف  الأممية  املنظمات  ل��دى  بوتني  فالدميري  الرو�شي 

ليتو�شط يف العودة اإىل التفاق النووي.
واأوليانوف نا�شط على تويرت، وزعم اأخرياً اأن اأوكرانيا فجرت 
على  قتياًل   50 خلف  وح�شي  عمل  وه��و  لقطاراتها،  حمطة 

الأقل.
لي�س يف هذا العتماد ما يدل على اأن الوليات املتحدة تعامل 

رو�شيا مثل دولة منبوذة.

ُكلفة حقيقية
لل�شعي  كلفة  ل  اأن  بايدن  مع  م�شوؤولني  من  املراقبون  �شمع 
اإىل حل ديبلوما�شي على برنامج اإيران النووي. تقول احلجة 
ال�شالم، حتى  اإىل  اأمريكا �شاعية  الأدن��ى، تبدو  اإن��ه، يف احلد 
لو مل تكن هناك اإمكانية لإبرام اتفاق، ما ي�شهل عليها ح�شد 

اإىل  اإي��ران، بعد تعذر التو�شل  احللفاء لإنفاذ العقوبات على 
نتيجة. لكن لهذه الديبلوما�شية التي ل تنتهي كلفة حقيقية 

جداً كما يو�شحه الهجوم يف �شوريا.
ي��ب��دو الإي���ران���ي���ون واث���ق���ني اأن����ه مي��ك��ن��ه��م م��ه��اج��م��ة املواقع 
اعرتفت  كبري.  رد  دون  الأمريكية  القوات  وج��رح  الأمريكية 
احلر�س  ب��اأن  املا�شية  ال�شنة  يف  املركزية  الأمريكية  القيادة 
ال���ث���وري وج���ه ع�����ش��رات ال��ه��ج��م��ات ���ش��د م��واق��ع اأم��ري��ك��ي��ة يف 
�شد  �شعيفتني  بغارتني  بايدن  اإدارة  وردت  و�شوريا.  العراق، 

وكالء اإيرانيني دون امل�شا�س مبواقع احلر�س الثوري.

اإيران ت�صعد
التي  بالر�شالة  الأمريكيني  بيكون"  فري  "وا�شنطن  ويذكر 
من  واب��ل  اإط��الق  النووي  التفاق  مبوا�شلة  الإدارة  توجهها 
الأمريكية  القن�شلية  قرب  خطري  ب�شكل  �شقطت  ال�شواريخ 
باإربيل يف ال�شهر املا�شي. يف ذلك الوقت، تبنت اإيران الهجوم 
وقالت اإنه رد على هجمات اإ�شرائيلية يف �شوريا، قتلت �شابطني 
من احلر�س الثوري. ووا�شلت اإدارة بايدن التفاو�س حتى بعد 
الثاين  يناير-كانون  يف  الكونغر�س  الأبي�س  البيت  اإخ��ط��ار 
مبخططات لغتيال م�شوؤولني �شابقني يف اإدارة ترامب، مبن 

فيهم مايك بومبيو ،وبراين هوك، وجون بولتون.
على �شوء العتداءات الإيرانية، فاإن اإ�شرار بايدن على بقاء 
احل��ر���س ال��ث��وري على لئحة الإره���اب ل يبدو اأن��ه ق��وة على 
الإط��الق، لأن اأي اتفاق نووي يف فيينا �شيحول الأم��وال اإىل 
اأو عدم  النظر عن ت�شنيف  اإي��ران، ب�شرف  �شادة الإره��اب يف 

ت�شنيف احلر�س.

�شت�شكل  نووي جديد  اتفاق  الثوري من  احلر�س  ا�شتفادة  اإن 
ال�شرق  يف  وا�شنطن  وحللفاء  الأمريكية  امل�شالح  على  كارثة 
2015 حني وقعت  الأم��ر يف  كما كان عليه  الأو�شط، متاماً 

اإدارة اأوباما التفاق.

انطباع خطري
اأث��ب��ت��ت اإ���ش��رائ��ي��ل اأن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى اإح��ب��اط ط��م��وح��ات اإي���ران 

فري  "وا�شنطن  دعا  لذلك،  والغتيال.  بالتخريب  النووية 
م�����ش��اع��دة هذه  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ب��اي��دن  بيكون" ال��رئ��ي�����س 
احلر�س  هجمات  على  مبا�شرة  ال���رد  م��ع  ب��ال��ت��وازي  اجل��ه��ود 
مع  املفاو�شات  اأن  ادع��اء  اإن  الأمريكية.  املواقع  �شد  الثوري 
اإيران بال كلفة ترتك انطباعاً لدى املاليل باأنهم لن يدفعوا 
ثمن قتل اأمريكيني. والأ�شواأ من ذلك، ختم املوقع نف�شه، قد 

يرتك الفكرة نف�شها لدى الرو�س.

•• �شفياتوجري�شك-اأ ف ب

املمرات  تعليق  الأح���د  اأم�����س  الأوك��ران��ي��ة  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
الإن�شانية لإجالء املدنيني من �شرق اأوكرانيا يف غياب اتفاق 
نائبة  وقالت  النار.  اإط��الق  وقف  على  الرو�شي  اجلي�س  مع 
"هذا ال�شباح،  اإيرينا فريي�شوك على تلغرام  رئي�س ال��وزراء 
ف�شلنا يف التفاو�س مع املحتلني على وقف اإطالق النار على 
ممرات  نفتح  ل��ن  لالأ�شف،  ال�شبب،  لهذا  الإخ���الء.  مم��رات 

اإن�شانية اليوم".
"نحن ل ندخر جهداً لإ�شتئناف عمليات الجالء  واأ�شافت 

يف اأ�شرع وقت ممكن".
كما طالبت فريي�شوك بفتح ممر لجالء اجلنود اجلرحى 

من مدينة ماريوبول التي دمرها القتال.
ال�شبت  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  ح���ّذر 
يف  املوجودين  الأوكرانيني  املقاتلني  "ت�شفية" اآخ��ر  اأن  من 
مدينة ماريوبول ال�شاحلية التي حتا�شرها القوات الرو�شية 

مو�شكو. املفاو�شات" مع  "�شينهي 
"قوات الدفاع عن املناطق" الأوكرانية،  هذا وي�شكل مدنيو 
الذين يتمركزون يف نقاط تفتي�س ووجودهم وا�شح يف املدن، 

اآخر قوة منيعة يف وجه الرو�س بعد اجلي�س النظامي.
"بوفالو"  احد هوؤلء، �شاب ع�شريني يطلق على نف�شه ا�شم 

ويبلغ طوله 2،07 مرتا ووزنه مئة كيلوغرام.
ومنذ بداية غزو رو�شيا لأوكرانيا، ترك وظيفته يف �شناعة 
ال��ب��ن��اء وال��ت��ح��ق ب��ه��ذه ال��ق��وة، ال��ت��ي ت��ع��ادل خ��دم��ة اإحتياط، 
ال��ذي��ن لبوا  امل��دن��ي��ني الأوك��ران��ي��ني  مثل م��ئ��ات الآلف م��ن 

اأ�شدر مر�شوماً  الذي  زيلين�شكي  فولودميري  الرئي�س  دعوة 
بالتعبئة العامة.

اأر�شل "بوفالو" )جامو�س( وهو ا�شمه احلركي اإىل منطقة 
�شمال  ك��م   30 ح���وايل  تبعد  ق��ري��ة  وه��ي  �شفياتوجري�شك، 

كرامتور�شك عا�شمة دونبا�س يف �شرق اأوكرانيا.
وتقع اخلطوط الأمامية على بعد ع�شرة كيلومرتات �شماًل 

و�شمال غربا، ل �شيما حول بلدة اإزيوم، حيث تدور املعارك.

وازيوم هي املفتاح الرئي�شي للطريق اإىل كراماتور�شك.
الناجمة عن  الن��ف��ج��ارات  دوي  ي��وم  ك��ل  ي�شمع  هناك  وم��ن 

عمليات الق�شف املكثفة.
اأنه  م��ن  متاأكد  "اأنا  بر�س  فران�س  لوكالة  "بوفالو"  وق��ال 
قرانا من على  املدفعية وكيف تختفي  �شماع �شوت  ميكنك 
هاتفه  على  فيديو  مقطع  بفخر  ويعر�س  الأر�س".  وج��ه 
املحمول يظهر فيه يف الثلج، وبيده ر�شا�س كال�شينكوف، يف 

موقع قتايل مع رفاقه.
لكن مهمته اأي�شا هي حماية ال�شكان وم�شاعدتهم.

الطوابق  بقوا يف  تعلموا ماهي احل��رب.  "املدنيني  اأن  وق��ال 
وكلما  حياتهم.  لإنقاذ  فعله  ميكنهم  ما  اأقل  وهذا  ال�شفلية 
كبار  من  الكثري  هناك  وامل��اء.  الطعام  لهم  جنلب  ا�شتطعنا 

ال�شن الذين لي�س لديهم مكان يذهبون اإليه".
كان  التي  �شفياتوجري  قرية  يف  منهم  كبري  ع��دد  ي��زال  ول 
عدد �شكانها حواىل خم�شة اآلف ن�شمة قبل احلرب، وت�شتهر 

خ�شو�شا بديرها الأرثوذك�شي "اجلبل املقد�س".
اأندريه  ي��ب��دو  ال�����ش��غ��ري،  م��ن�����ش��دة مقهى وم��ط��ع��م��ه  وخ��ل��ف 
م�شغول بخدمة �شكان املنطقة اأو جنود اأو اأفراد من وحدات 
حماية املناطق الذي يتوافدون للح�شول على �شطرية نقانق 

اأو همرغر اأو م�شروب �شاخن.
اآخرون.  وبقي  النا�س  بع�س  "غادر  املتجر  �شاحب  وي��ق��ول 
ياأكلوا  اأن  يت�شوقون، عليهم  يتجولون،  النا�س هنا. اجلميع 

بطريقة ما".

حمرتفون" ع�شكريون  "قادة 
م��ن على كتفه  ي��ت��دىل  ال���ذي  ع��ام��ا(  اأن��دري��ه )35  ويعتقد 
ر�شا�س كال�شنيكوف وهو يرتدي زيا مرقطا وو�شع قلن�شوة 
مهم  "ج�شر  املناطق  حماية  وح���دات  اأن  راأ���ش��ه،  على  ك��اك��ي 
للغاية مع املدنيني. اإنها تتكون من مدنيني، اأعتقد اأنها قوة 

فريدة من نوعها".
وا�شاف "لدينا اأ�شخا�س من خمتلف الأعمار ومن خمتلف 
فقط.  واح��دا  هدفا  لديهم  لأن  جميعا  اجتمعوا  القطاعات 

م��ع��ل��م��ون وم��ه��ن��د���ش��ون وع��م��ال وف���ن���ان���ون... اإن����ه اأم����ر بالغ 
الأهمية". واأكد الرجل "�شنبقى هنا حتى اآخر نف�س".

ودمر الأوكرانيون عددا كبريا من اجل�شور يف املنطقة لإبطاء 
تقدم القوات الرو�شية، يف حني مت الإعالن عن هجوم مكثف 

من قبل مو�شكو على هذه املنطقة من دونبا�س.
ول يزال اجل�شر يف �شفياتوجري�شك قائما على الرغم من اأن 

الألغام جاهزة لتفجريه يف اأي وقت.
"وحدات حماية  ح��را���ش��ة  ال�����ش��اب��ق حت��ت  يف  اجل�����ش��ر  وك����ان 

املناطق"، اأما الآن فقد اأ�شبح حتت مراقبة اجلنود..
وقال فولودميري ريبالكني ال�شحايف املدين ورئي�س "وحدة 
حلماية  يخ�شع  "اجل�شر  اإن  ال��ق��ط��اع  يف  املناطق"  حماية 

القوات امل�شلحة الأوكرانية ووحدات حماية املناطق".
واأو�شح اأن "قادة ع�شكريني حمرتفني ين�شقون" التحركات 
و"مهمتنا هي التوا�شل مع املدنيني حتى يكون هناك تفاهم 

ودعم بني اجلانبني".
اإىل  الرجل  �شعى  للرو�س،  املعلن  الهجوم  عن  �شوؤاله  وعند 
تاأكيد ثقته. وقال اإن "خط اجلبهة على بعد اأقل من ع�شرة 
العدو  وت��دف��ع  قوتها  بكامل  تعمل  املدفعية  ك��ي��ل��وم��رتات. 

بعيدا. ل ميكنني التنبوؤ مبا �شيحدث غدا".
واأ�شاف اأن "الطائرات )الرو�شية( مل حتلق اليوم ول نعرف 

اذا كانت �شتعود غدا. لكننا �شرند على كل حتركاتهم".
وخلفه يبداأ "بوفالو" برتديد بيت �شعر موجه اإىل الرئي�س 

الرو�شي فالدميري بوتني، �شمي با�شم طائر.
رفاقه  فيجيب  لأوكرانيا!"  "املجد  ع���ال  ب�����ش��وت  واخ��ت��ت��م 

لالأبطال". "املجد 

العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور
SAMIR SERHAN AHMED NEMER : ا�شم امل�شرتي

م�شتحقة  ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
 THE( للم�شروع  )The Square / 2503( العقاريه رقم الوحدة  من ثمن 

دبي  )SQUARE
و تنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته ولئحته التنفيذية، نخطركم 

ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإخطار. 
اتخاذ  يتم  اليها، ف�شوف  امل�شار  امل��دة  اأع���اله خ��الل  ذك��ر  الإل��ت��زام مب��ا  ع��دم  ويف حالة 

الإجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة 11 من القانون املذكور.

العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور
MALEK ZUHIER SULEIMAN ALMAANI : ا�شم امل�شرتي

م�شتحقة  ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
 THE( للم�شروع  )The Square / 1407( العقاريه رقم الوحدة  من ثمن 

دبي.   )SQUARE
و تنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته ولئحته التنفيذية، نخطركم 

ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإخطار. 
اتخاذ  يتم  اليها، ف�شوف  امل�شار  امل��دة  اأع���اله خ��الل  ذك��ر  الإل��ت��زام مب��ا  ع��دم  ويف حالة 

الإجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة 11 من القانون املذكور.

Date 18/ 4/ 2022  Issue No : 13522
Notification by Publication of a Defendant 

Before Ajman Federal Court, the Federal Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. AJCFICILABMIN2021/0003337/ Labor (partial)

To: Hassan Darwish Ali the President
unknown residence: Ajman- place number 2412287475
we inform you that the plaintiff / Floramy Kani Kabuyan: residence: Dubai, Tel: 971547857448 has 
filed the above mentioned law suit claiming:
The plaintiff is petitioning the esteemed court to :
First: Accepting the registration of the case, determining the nearest session, and notifying the 
defendant of it.
Second: judgment obligating the defendant to pay the plaintiff:
1- An amount of 17.00 AED (seventeen thousand dirhams) taken by the defendant from the defendant 
without a reason.
2- An amount of 1.500 AED (one thousand and five hundred dirhams) Compensation for the plaintiff 
as a result of the defendant causing the termination of the work contract, the document of the case, for 
not providing work for her.
3- An amount of 2000 AED (two thousand dirhams) return ticket to her home.
Third: obligating the defendant to pay charges, expenses and attorney`s fees.
Therefore, you must appear before the Department of the Second One-Day Labor Claims Department, 
Ajman Federal Court, on the morning of ---- corresponding to 25/04/2022 at 09:00 to present your 
defense and documents, and in case you did not attend or send an authorized agent to represent On your 
behalf, the court will initiate legal proceedings in your absence
Judicial Services Office
Abdullah Abdul Wahed Al Kamali

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 18/ 4/ 2022  Issue No : 13522
Service of Defendant by Publication 

At the Case Management Office of Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No. SHCFICIPOR2022/0002140/Commercial (Partial)
To the Defendant: Ali Adnan Muslim Al-Baidhani Unknown Domicile:
The Defendant would be obliged to pay the Claimant USD 6,064.41(Six 
thousand and sixty-four US Dollars and forty-one Cents only), equivalent to 
AED 22,256.38 (Twenty two thousand, two hundred and fifty-six Dirhams 
and thirty-eight Fils) plus the delay interest at 12%, as of filing the Case till 
complete payment along with the charges, expenses and attorney's fees.
Therefore, you are requested to appear at the hearing of 25.04.2022 before the 
Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance, Office No. (Case Manager's Office No. 10), in person or through an 
approved attorney; and submit a reply to the Case along with all documents in 
no more than ten days as of the publication to consider the said numbered Case 
as a Defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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عربي ودويل

ح�شور رو�شي يف البحر املتو�شط تفوق بحري امريكي واطل�شي

الطراد مو�شكفا قبل غرقه بوتني يحر�س على حتديث البحرية الرو�شية

لئن يتبخرت الرو�س يف مياه البحر 
ل  البحرية  قدرتهم  ف��اإن  الأ���ش��ود، 
الأطل�شي.  احل��ل��ف  ق����درة  ت�����ش��اوي 
وي���و����ش���ح اإمي����ان����وي����ل دوب���������وي: " 
التفوق البحري حللف الناتو ثابت 
�شطحية  ب��اخ��رة   120 لأن��ه ميلك 
بني البحر الأ�شود وبحر البلطيق. 
البحر  يف   40 الرو�شي،  وللجانب 
باإمكانات  منها جمهزة   9 الأ���ش��ود، 
�شبيل  ع���ل���ى  ول����ن����اأخ����ذ  الن�����������زال. 
الطائرات:  ح���ام���الت  ع���دد  امل���ث���ال 
للرو�س  بينما   11 ل��الأم��ري��ك��ي��ني 
واحدة فقط. وفيما يتعلق بالأجهزة 
ي�شع  لرو�شيا،  التابعة  الع�شكرية 
�شاملة:  غ���ري  ق��ائ��م��ة  امل��ت��خ�����ش�����س 
يف  واح��د  ط��رادات،  اأربعة  "ملو�شكو 
وع�شرون  وث���الث���ة  اأ����ش���ط���ول،  ك���ل 
ع�����ش��رة غوا�شة  ف��رق��اط��ة، واث��ن��ت��ي 
�شاروخية بالي�شتية تعمل بالطاقة 
النووية، واإحدى وع�شرين غوا�شة 

هجوم نووي".
ال�شلطات  اأط��ل��ق��ت  ع����ام،  ب�����ش��ك��ل     
م�شروع  �شنوات  ع�شر  منذ  املحلية 
الزخم،  هذا  ولفهم  كبري.  حتديث 
جت����ب ال����ع����ودة ب�����ش��ع��ة ع���ق���ود اإىل 
البحرية  اأوج��ه��ا، مثلت  ال���وراء. يف 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة ق���وة ب��ح��ري��ة كرى، 
�شفينة   650 ح���وايل  ع��دده��ا  ب��ل��غ 
الباردة،  احل��رب  بعد   .1990 ع��ام 
�شهدت فرتة �شعبة متيزت بانفجار 
غ���وا����ش���ة ك���ور����ش���ك ال���ن���ووي���ة عام 

"القوة  ل�  مفهوًما  تطور  "رو�شيا 
البحرية القارية "، الذي ُن�شر عام 
البحر  اأ�شبح  تدريجًيا،   .2016
ال�شفن  ب��وا���ش��ط��ة  ال���ش��ود م���اأه���وًل 
العديد  جتهيز  مت  ال��ت��ي  ال��رو���ش��ي��ة 
ي�شل  التي  كالير  ب�شواريخ  منها 
ويف  كيلومرت.   2000 اإىل  مداها 
اأع����اله، يتحدث  درا���ش��ت��ه امل���ذك���ورة 
امل��ت��خ�����ش�����س اإي���غ���ور دي���الن���وي عن 

الرو�شي.  "كلرنة" الأ�شطول 
اأن الطراد  اإىل      جت��در الإ����ش���ارة، 
�شواريخ  اأ�شابته  "مو�شكفا" الذي 
اأوك���ران���ي���ة ك����ان ي�����ش��م ���ش��ت��ة ع�شر 
والتي  كالير،  ط��راز  من  �شاروًخا 
ت�شليم  م��ن��ع  اأو  ق��ط��ع  اإىل  ت��ه��دف 
امل��ع��دات الأم��ري��ك��ي��ة امل��م��ن��وح��ة اإىل 

اأوكرانيا.
ف�����اإن تعزيز  اأخ�������رى،     م���ن ج��ه��ة 
ال���ب���ح���ر الأ������ش�����ود،  اأ����ش���ط���ول���ه���ا يف 
نف�شها  و����ش���ع  م���ن  رو����ش���ي���ا  مي���ّك���ن 
جلميع  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ق�����وة  م���وق���ع  يف 
اأوكرانيا،  وراء  ففيما  ج��ريان��ه��ا. 
ت��ع��ر���س روم��ان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا وحتى 
جورجيا قوات بحرية اأقل جتهيًزا. 
الأ����ش���ود،  ال��ب��ح��ر  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ت�شجل مو�شكو ح�شورها يف البحر 
لديها  ح��ي��ث  امل��ت��و���ش��ط  الأب���ي�������س 
ع�شرين مبنى، خم�شة منها جمهزة 
بكالير. كما عززت رو�شيا موقعها 
يف  �شيما  ل  ال�شوري،  ال�شاحل  على 

ميناء طرطو�س.

مقتل  ع���ن  اأ���ش��ف��ر  مم���ا   ،2000
جميع اأفراد الطاقم البالغ عددهم 
هيبة  ول����ش���ت���ع���ادة  ف�������رًدا.   118
الأ�شطول الرو�شي، مت حقن اموال 
الت�شلح  خ��ط��ة  "�شهدت  ك���ب���رية. 
 25 تخ�شي�س   2020-2011
ي����ورو  م���ل���ي���ار   570 م����ن  ب���امل���ائ���ة 
اإىل  للدفاع  امليزانية  يف  املخ�ش�شة 
ديالنوي،  اإيغور  يقول  الأ�شطول"، 
الفرن�شي  امل���ر����ش���د  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
البحرية  م��ذك��رت��ه:  يف  ال���رو����ش���ي، 
اأداة  و�شعف  ق��وة  نقاط  الرو�شية: 
1 مار�س  ُن�شر يف  يف حتّول"، الذي 

رئي�س  اأعلن   ،2021 يوليو   25
اكت�شبت  ق��د  رو���ش��ي��ا  اأن  ال��ك��رم��ل��ني 
البحرية  "القوى  ب���ني  م��ك��ان��ت��ه��ا 

العاملية الرئي�شية".
"الدينامية  ب��ع��ن��وان  م��ق��ال  ويف     
ال���ب���ح���ري���ة ال���رو����ش���ي���ة اجل����دي����دة، 
اأرنو  كتب  للكرملني"،  ق��وة  ع��ام��ل 
ب����ريون����ي����ت، ال���ع�������ش���و امل��ن��ت�����ش��ب يف 
املتو�شط  الأبي�س  البحر  موؤ�ش�شة 
للمر�شد  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 
الأبي�س  ل��ل��ب��ح��ر  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
املتو�شط وال�شرق الأو�شط يف يناير 
ن�شطة  رو���ش��ي��ا  "كانت   :2022

بينها  من  الغوا�شات،  من  خمتلفة 
غ��وا���ش��ة م���ن ط����راز ك��ي��ل��و ميكنها 

اإطالق �شواريخ هجومية برية.
واإذا كانت �شلطة مو�شكو حتاول     
فهناك  اأ�شطولها،  عن  الغبار  اإزال��ة 
زوارق  "هناك  للتح�شني:  جم���ال 
دورية وطرادات وفرقاطات، بع�شها 
مل يتم حتديثه"، ي�شيف اإميانويل 
ا  اأي�شً املتخ�ش�س  وي��ذك��ر  دوب����وي. 
ال��ق��وارب م��ن ن��وع املحيط التي مت 
بناوؤها با�شتخدام تقنية قدمية اإىل 
ح��د م��ا -ب���دن م��ن الأمل��ن��ي��وم يتميز 
للحريق.  جًدا  منخف�شة  مبقاومة 

2018... رقم مرتفع بالنظر اىل 
ال�شلع  البحرية غالًبا ما تكون  اأن 

ال�شعف.

اإرادة رو�صية لتحديث اأ�صطولها 
البحري

اأن  اإىل  دوب��وي  اإميانويل     وي�شري 
اأراد  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  "الرئي�س 
�شيما  ول  البحرية،  قواته  حتديث 
من خالل زيادة احلمولة وحتديث 
ال��ت�����ش��ل��ي��ح ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ت��ه. ولإب�����راز 
طموحاته، ل يخفي رئي�س الدولة 
يف  البحرية.  لال�شتعرا�شات  حبه 

الأخرية،  الأ�شهر  يف  خا�س  ب�شكل 
�شواء يف معقلها على البحر الأ�شود 
طول  على   ، املتو�شط  البحر  يف  اأو 
من  بالقرب  اأو  الأفريقي  ال�شاحل 
الأرخبيل الأمريكي جلزر هاواي". 
وه����دف ال��ك��رم��ل��ني: الرت���ق���اء اإىل 
الأمريكية  ال���ب���ح���ري���ة  م�������ش���ت���وى 

وحلفائها.
ك�����ان لب�����د م����ن حتديث  ل����ه����ذا،     
يونيو  يف  ال����رو�����ش����ي����ة.  الأج�����ه�����زة 
فورب�س  جم��ل��ة  ك�����ش��ف��ت   ،2020
مو�شكو  اأن  الأمريكية  القت�شادية 
ت��ن��ت��ج يف ن��ف�����س ال���وق���ت ���ش��ت فئات 

ويقول: "هذه ال�شفن ه�شة للغاية، 
ول���دي���ه���ا ق�����درة ح��م��اي��ة اأق�����ل �شد 
الغربية".     ال�شفن  م��ن  ال��ط��ائ��رات 
ال�شفن  تعاين  اأخ���رى:  خ�شو�شية 
فيما  التحديث  بطء  من  الرو�شية 
يتعلق بالرادارات واملراقبة والقدرة 
على الك�شف.    عالوة على ذلك، كان 
مار�س  ال��ق��رم يف  ج��زي��رة  �شبه  �شم 
الأ�شطول  نقطة حتول يف   2014
ال���ذي يف خ��دم��ة ال��ك��رم��ل��ني. "لقد 
الوحدات  زي��ادة عدد  اإىل  اأدى ذلك 
يو�شح  امل�شرح"،  ل��ه��ذا  املخ�ش�شة 
املعنون  ع��م��ل��ه  يف  ري����الن����ت،  ب��ي��ري 

احلرب يف اأوكرانيا:

طرادات وغوا�سات: ما مدى قوة االأ�سطول الرو�سي...؟
•• الفجر -اأودري بارمنتييه –ترجمة خرية ال�شيباين

خ�صارة  الكرملني:  يف  �صداها  يرتدد  البنتاغون  كلمات     
اأبريل   13 الأربعاء  يوم  ت�صرر  الذي  "مو�صكفا"  الطراد 
وغرق يوم اخلمي�ص 14 اأبريل هي "�صربة قوية" لالأ�صطول 

قوته  على  ل�صنوات  يراهن  كان  الذي  وللكرملني،  الرو�صي 
البحرية لفر�ص نف�صه على ال�صاحة الع�صكرية.

   فر�صة لت�صليط ال�صوء على اجلانب البحري للحرب منذ 
بدء الغزو الرو�صي لأوكرانيا يف 24 فرباير.

    منذ اندلع ال�صراع، كانت حقيقة اأن البحرية الرو�صية 

ورقة  مبثابة  واأودي�صا  اآزوف  بحر  بني  بالت�صاوي  موزعة 
من  للغاية  كبري  تفوق  "هناك  املتحاربة.  للجهة  رابحة 
امل�صلحة  للقوات   13 مقابل  �صفينة   214 رو�صيا:  جانب 
رئي�ص  دوبــوي،  اإميانويل  لالك�صربي�ص  قال  الأوكرانية"، 
البحر  احتل  تاريخًيا،  اأوروبــا.  يف  والأمن  امل�صتقبل  معهد 

دائًما مكانة خا�صة يف الروؤية الرو�صية للعظمة، ويعتمد 
فالدميري بوتني على قوته البحرية لي�صنع لرو�صيا ا�صًما 
يتكون  وبينما  اجليو�صرتاتيجية.  ال�صطرجن  رقعة  على 
اجلي�ص الرو�صي من قرابة مليون رجل، ي�صغل ما بني 120 

األًفا و140 األًفا �صفوف البحرية.

األًفا و140 األًفا �سفوف البحرية  120 بني  ما  ي�سغل  رجل,  مليون  قرابة  من  الرو�سي  اجلي�ض  • يتكون 
كبرية اأموال  حقن  مت  الرو�سي,  االأ�سطول  هيبة  وال�ستعادة  االأطل�سي,  قدرة  ت�ساوي  ال  للرو�ض  البحرية  • القدرة 

الك�سف على  والقدرة  واملراقبة  بالرادارات  يتعلق  فيما  التحديث  بطء  من  الرو�سية  ال�سفن  • تعاين 
البحرية  قوته  على  �سنوات  منذ  يراهن  الذي  للكرملني,  رهيبة  �سربة  مو�سكفا  الطراد  • خ�سارة 

�سبح اجلوع يطوق فقراء العامل.. وحتذير اأممي من ثالثية الدمار
•• عوا�شم-وكاالت

العامل،  280 مليون �شخ�س ح��ول  الغذاء نحو   واأزم��ة  �شرب �شبح اجل��وع 
ب�شبب  الغذاء عامليا، و�شط خماوف من حدوث جماعة  اأ�شعار  زي��ادة  ب�شبب 
حرب اأوكرانيا. وللمرة الثانية خالل �شهر، حتذر وكالت الأمم املتحدة من 
ماأ�شاوية  "�شتكون  غ��ذاء  باأزمة  تت�شبب  قد  الرو�شية  الع�شكرية  العملية  اأن 
للجميع"، كما حذر الأمني العام الأمم املتحدة من تداعيات ثالثية و�شفها 

ب�" التدمريية" وهي الغذاء والطاقة والتمويل.
اإرتفاع  اإىل  اأدى  الإم���داد، مما  �شال�شل  احل��رب خنقت  ف��اإن  للخراء،  ووفقا 
اأ�شعار النقل واللجوء مل�شافات اأطول وحمطات ترانزيت لنقل ال�شلع، مما زاد 
اأ�شعار ال�شلع الغذائية ب�شكل غري م�شبوق يف عدة دول غربية و�شرق اأو�شطية. 
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س يوم اخلمي�س املا�شي 

القت�شادية  التبعات  �شتواجه ثالثية مدمرة من مغبة  الفقرية  ال��دول  اإن 
الناجمة عن احلرب. وي�شري غوتريي�س، اإىل اأن هناك ما و�شفه ب�" ثالثية 

دمار" تتمثل يف اأزمات الغذاء والطاقة والتمويل، �شت�شرب فقراء العامل.
اأزم��ة �شكله بعد فرتة وجيزة من بدء  اأع��ده فريق  اإ���ش��داره تقريرا  وخ��الل 
الأبعاد يف  اأزم��ة ثالثية  بقوة  "احلرب حتفز  اأن  ي��ردف  الرو�شية،  العمليات 
العامل  �شعوب  اأك��ر  لبع�س  �شربات  يوجه  مبا  والتمويل،  والطاقة  الغذاء 
ودولها واقت�شاداتها ه�شا�شة". وتابع قائال: "نواجه الآن العا�شفة الكاملة 

التي تهدد بتدمري اقت�شادات الكثري من الدول النامية".
وي�شيف اأن "ما ي�شل اإىل 1.7 مليار ن�شمة، ثلثهم يعي�شون بالفعل يف فقر، 
والتمويل،  والطاقة  الغذاء  و�شول  لتعطل  كبري  ب�شكل  معر�شني  اأ�شبحوا 

مما يرفع ن�شب هذا الفقر واجلوع".
36 دولة تعتمد على رو�شيا واأوكرانيا يف احل�شول على  اأن  اأكد  غويرتي�س 

والأكر  الأفقر  بني  من  وبع�شها  القمح  من  ت�شتورده  ما  ن�شف  من  اأك��ر 
احتياجا يف العامل.

وعلى اإثر الأزم��ة، اأطلق الحت��اد الأوروب��ي برنامج يدعى "فارم" يف مار�س 
املا�شي، للحفاظ على الإمدادات الغذائية يف العامل متاحة باأ�شعار معقولة.

اإزاء تراكم  بي�شلي، عن قلقه  العاملي، ديفيد  الأغذية  برنامج  واأع��رب مدير 
" 280 مليون  اإن  اأوكرانيا، قائال  اأزم��ة  اأزم��ات املناخ وال�شحة ع��الوة على 

�شخ�س حول العامل باتوا على �شفري جماعة".
واأ�شاف يف ت�شريحات �شحفية، اأنه "�شيتعني على زعماء العامل، يف الأ�شهر 
الثمانية املقبلة، اأداء دور لدعم الفئات ال�شعيفة من ال�شكان والتحذير من 

اأي جماعة قد توؤدي اإىل زعزعة ال�شتقرار ال�شيا�شي".
اإن موؤ�شر  وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة )الفاو( 
اأ�شعار ال�شلع الغذائية لدى املنظمة ارتفع بن�شبة 12.6 يف املئة بني فراير 

اأعلى م�شتوى جديد منذ بدء العمل به يف  اإىل  " يف قفزة عمالقة  ومار�س 
اأوكرانيا. على  احلرب  ب�شبب   ،"1990

ويف ال�شياق ذاته، حذرت منظمة "اأوك�شفام" الريطانية من اأن ارتفاع اأ�شعار 
الغذاء �شيوؤدي اإىل دخول 263 مليون �شخ�س اإ�شايف يف براثن الفقر املدقع 
هذا العام، وهو رقم يعادل عدد �شكان اململكة املتحدة وفرن�شا واأملانيا واإ�شبانيا 

جمتمعني.
و�شك  على  احلكومات  من  كبريا  ع��ددا  اأن  تقرير،  يف  "اأوك�شفام"،  وت�شيف 
لدفع  العام  الإن��ف��اق  خف�س  اإىل  ت�شطر  و�شوف  ديونها  �شداد  عن  التخلف 

الدائنني وا�شترياد الغذاء والوقود.
البلدان  يف  امل�شتهلكني  اإنفاق  من  املئة  يف   17 الغذاء  تكاليف  متثل  وفيما 
وفقا  الكرى،  ال�شحراء  اإفريقيا جنوب  يف  املائة  يف   40 اإىل  ت�شل  الغنية، 

لتقارير اإعالمية.

العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/79562(
املوؤجرة / �شركة دانية لالأدارة والأ�شت�شارات العقارية )ذ.م.م(

بارامبا مونادات  منري   / ال�شيد  وميثلها   - بوينت  بيزن�س  دو�شلدورف  بناية   - العنوان : اإمارة دبي - بر دبي - الر�شاء )1( 
املخطر اإل�ي�ه  : امل�شتاأجرة : ويلكري لل�شحن �س ذ م م - رقم الرخ�شة / ٦٨٨٩٢٩

العنوان : مكتب رقم )M05( - بناية نار�شكو - منطقة الكرامة – اإمارة دبي - رقم الأر�س )379-0( 
ال�م�و�ش�وع : انذار واإخطار تكليف بالوفاء

حيث ان املخطر اإليها هي امل�شتاأجرة للمكتب رقم)M05( الكائنة يف بناية نار�شكو - و ببدل اإيجار و قدره )89562( درهم �شنويا )فقط 
ت�شعة وثمانون األف وخم�شمائة اأثنني و�شتون درهم لغري(

وحيث اأن املخطر اإليها مل تقم ب�شداد امل�شتحقات الإيجارية املرت�شدة عليها منذ تاريخ 2017/4/5م وحتي 2017/10/2م مرت�شداً 
بذمتها مبلغ وقدره 44413 درهم )فقط اأربعة واأربعون األف واأربعمائة وثالثة ع�شر درهم( ، على اإعتبار القيمة الإيجارية 89562 

درهم �شنوياً 
لذلك ، فاإن املخطرة تخطركم باأمر التكليف بالوفاء لكى تقوموا ب�شرورة �شداد قيمة الإيجار امل�شتحق يف ذمتكم مببلغ وقدره 44413 
اإعتبار  م على   2017/10/2 2017/4/5م وحتى  الفرتة من  دره��م( وذلك عن  واأربعمائة وثالثة ع�شر  األف  واأربعون  اأربعة  )فقط 
، وذلك خالل مهلة اأق�شاها )5( )خم�شة اأيام( من تاريخ ا�شتالم ذلك التكليف بالوفاء عمال  89562 درهم �شنوياً  القيمة الإيجارية 
لحكام ن�س املادة 144 من قانون الجراءات املدنية واملادة 63 من قرار جمل�س الوزراء )57( ل�شنة 2018 ، يف �شاأن الالئحة التنظيمية 
لقانون الإجراءات املدنية، واإل اننا �شوف ن�شطر اىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم وا�شت�شدار اأمر بالأداء بكامل قيمة الدين 

امل�شتحق يف ذمتكم ، مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية لغم التقا�شي ور�شم الخطار العديل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003337 يف  الدعوى رقم

اإىل : ح�شن دروي�س علي الرئي�شي
جمهول حمل الإقامة : عجمان رقم املكاين 2412287475

نعلمكم باأن املدعي )ة( / فلورامي كاين كابويان
العنوان / حمل الإقامة : دبي رقم الهاتف : 971547857448 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� : تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقره :
اأول :- قبول قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�شه لها واإعالن املدعى عليه بها.

ثانيا :- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية :-
1- مبلغ وقدرة 17،000 درهم )�شبعة ع�شر األف درهم( قب�شة املدعى عليه دون وجه حق من املدعية.

علية يف ف�شخ عقد العمل �شند  املدعى  ت�شبب  نتيجة  للمدعية  تعوي�س  درهم(  وخم�شمائة  )األف  درهم   1،500 وقدرة  مبلغ   -2
الدعوى لعدم توفريه عمل لها.

العودة ملوطنها. تذكرة  درهم(  )األفني  درهم   2000 وقدرة  مبلغ   -3
ثالثا :- مع اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماه. 

لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان الحتادية �شباح يوم املوافق 
لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب  ما  لتقدمي   09:00 ال�شاعة   2022/04/25

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002140 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : علي عدنان م�شلم البي�شاين
جمهول حمل الإقامة

احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 6،064.41 )�شتة اللف و اربعة و �شتون دولر 
و واحد و اربعون �شنت( او ما يعادله بدرهم 22،256.38 )اثنان و ع�شرون الف و مئتان و �شتة و خم�شون 
قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  املطالبة  القانونية على مبلغ  الفائدة  فل�شا( مع  و ثالثون  ثمانية  و  درهما 

الدعوى وحتى متام ال�شداد.
ت�شمني املدعى عليه كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة

الإحتادية  ال�شارقه  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2022/04/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأن��ت 
املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13522 بتاريخ 2022/4/18 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 400/2022/445 - طعن جتاري
املنظورة يف دائرة اإدارة الطعون الأوىل رقم 232

مو�شوع الطعن : قبول النق�س �شكال و مو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه اأحالته اىل حمكمة ال�شتئناف لإ�شدار حكمها على �شوء ما تقرره 
حمكمة النق�س والزام املطعون �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف والأتعاب

الطاعن : هند �شالح حممد بن لحج
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري - دبي-�شارع �شارع البراج-مبنى برج اوبال - �شقة 1905

وميثله : رو�شة ح�شني ال�شيد حم�شن العطار
املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة ادارة املطاعم املجمعة ال�شتثمارية �س ذ م م و ميثلها قانونا حممد �شالح حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة

�شفته: مطعون �شده  - 2- �شركة باتيمات لن�شر الرخام �س ذ م م -و ميثلها قانونا حممد �شالح حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة �شفته: 
مطعون �شده  - 3- �شركة �شالح بن لحج قطاع ال�شيافة لتو�شيل الطلبات �س ذ م م - و ميثلها قانونا حممد �شالح حممد بن لحج ب�شفته 
مدير ال�شركة �شفته: مطعون �شده  - 4- �شركة بن لحج الدولية خلدمات التموين باملواد الغذائية �س ذ م م و ميثلها قانونا حممد �شالح 
م -و ميثلها قانونا حممد  م  ذ  �س  )ال�شيكو(  املجمعه  املطاعم  ادارة  �شركة  حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة �شفته : مطعون �شده  - 5- 
�شالح حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة �شفته: مطعون �شده  - 6- �شركة �شالح بن لحج لقطاع ال�شيافه �س ذم م - و ميثلها قانونا 
حممد �شالح حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة �شفته: مطعون �شده - 7- �شركة باتيمات لتجارة مواد البناء �س ذ م م -و ميثلها قانونا 

حممد �شالح حممد بن لحج ب�شفته مدير ال�شركة �شفته: مطعون �شده
مو�شوع الإعالن : نبلغكم بن�شخة من �شحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من 

تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70533
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•• الفجر -اأوليفييه بيفو –ترجمة خرية ال�شيباين

غري  الناخبني  لإقناع  معدودات  اأيام  البطلني  اأمام 
املوؤيدين لالن�صمام اإليهما. مترين، بالن�صبة للرئي�ص 
عليه  كان  مما  �صعوبة  اأكرث  يبدو  وليته،  املنتهية 

عام 2017.
كل ما تكرر يزداد الإعجاب به... ومع ذلك، من غري 
تر�صي  مرتني  تتكرر  حني  الأ�صياء  بع�ص  اأن  املوؤكد 
وللمرة   ،2017 عــام  بعد  الــقــدر.  بنف�ص  اجلميع 
لوبان  ومارين  ماكرون  اإميانويل  �صيتبارز  الثانية، 
اأّم  الرئا�صية،  النتخابات  من  الأخــرية  اجلولة  يف 

املعارك النتخابية يف ظل اجلمهورية اخلام�صة.

مارين لوبان يف و�شع اف�شل من مناف�شهاجولة ثانية مل تبح باأ�شرارهااأ�شوات فالريي بيكري�س امت�شها ماكرون من الدور الول

ماكرون ي�شطاد يف ار�س اخل�شم ناخبو ميلين�شون يف مرمى النريان

جتربة كورية �سمالية لتح�سني فاعلية ال�سالح النووي
•• �شيول-اأ ف ب

الزعيم  اأ�شرف  البالد،  ملوؤ�ش�س  ال�شنوية  بالذكرى  الحتفالت  ختام  يف 
الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون على جتربة اإطالق منظومة جديدة من 
اأن تعزز فاعلية الأ�شلحة النووية التكتيكية لبيونغ يانغ،  ال�شالح ميكن 

كما اأعلنت  اأم�س الأحد و�شائل الإعالم الر�شمية.
وعملية الإطالق هذه هي الأخرية يف �شل�شلة غري م�شبوقة من اختبارات 
اإطالق  ذل��ك  يف  مبا  ال��ع��ام،  ه��ذا  للعقوبات  انتهاكا  ت�شكل  التي  الأ�شلحة 
ال�شهر  ام(  ب��ي  �شي  )اآي  امل���دى  بكامل  ل��ل��ق��ارات  ع��اب��ر  بال�شتي  ���ش��اروخ 

املا�شي.
التكتيكي  ال�شالح  اإن  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  وقالت 
النارية  ال��ق��وة  ج��ذري��ا  ليح�شن  ك��رى  اأهمية  "يرتدي  اجل��دي��د  امل��وج��ه 

لوحدات املدفعية بعيدة املدى ويعزز فاعلية ا�شتغالل الأ�شلحة النووية 
التكتيكية".

واأ�شافت الوكالة اأن الختبار كان ناجحا من دون حتديد التاريخ الدقيق 
لالختبار اأو املكان الذي اأجري فيه.

اإنها ر�شدت مقذوفني  امل�شلحة يف كوريا اجلنوبية  القوات  قيادة  وقالت 
110 كيلومرتات على  مل�شافة  ال�شبت وحلقا  اأطلقا يف وقت متاأخر من 

ارتفاع 25 كيلومرتا ب�شرعة حواىل 4 ماخ.
الوليات  اإن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  با�شم  متحدث  وقال 
وتراقب  التجربة  عن  ال�شمالية  كوريا  ب��اإع��الن  علما"  "اأخذت  املتحدة 

الو�شع.
جونغ  �شينمون" كيم  "رودونغ  �شحيفة  ن�شرتها  التي  ال�شور  يف  وظهر 
اأون وهو يبت�شم حماطا مب�شوؤولني يرتدون الزي الر�شمي ويهتف. وقد 

�شفق خالل م�شاهدته اختبار اإطالق ال�شالح.
اأعطى فريق البحث الع�شكري  اإن القائد  وقالت وكالة الأنباء الر�شمية 
والقوات  الدفاعية  القدرات  بناء  يف  ال�شتمرار  ب�شاأن  مهمة  "تعليمات 

النووية القتالية".
يرى حمللون اأن هذا ال�شالح هو �شاروخ بال�شتي ق�شري املدى لكنه لي�س 

اأقل اأهمية.
الدويل  لل�شالم  كارنيغي  معهد  يف  الباحثني  كبري  ب��ان��دا  اأنكيت  وق��ال 
على  اأدل��ة متزايدة  و�شط  تكتيكي جرى  ن��ووي  لناقل  الختبار  "هذا  اإن 
اأعمال اإعادة اإعمار كبرية يف موقع بونغي-ري للتجارب النووية يف كوريا 

ال�شمالية".
وك�شفت �شور التقطتها اأقمار ا�شطناعية عنا�شر تدل على ن�شاط جديد 
ُه��دم يف  اإن��ه  ال�شمالية  ك��وري��ا  ال��ذي تقول  ب��ون��غ��ي-ري  يف نفق يف موقع 

2018 قبل القمة الأوىل بني الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب 
املئة  بعد  العا�شر  امليالد  بعيد  اجلمعة  ال�شمالية  كوريا  واحتفلت  وكيم. 
�شخم  ع��ام  مبوكب  �شونغ،  اإي��ل  كيم  ال�شمالية  لكوريا  املوؤ�ش�س  للزعيم 
العديد  توقع  كما  ع�شكري  عر�س  يجر  مل  لكن  ورق�شات  نارية  واألعاب 
من املراقبني. وكان حمللون وم�شوؤولون كوريون جنوبيون واأمريكيون 
اأي�شا توقعوا اأن جتري بيونغ يانغ جتربة نووية يف هذه الذكرى ال�شنوية 
اأجرتها  اأكر جتربة  اأ�شابيع من  بعد ثالثة  املهمة. وج��اءت الحتفالت 

بيونغ يانغ ل�شاروخ بال�شتي عابر للقارات وكانت الأوىل منذ 2017.
يف موؤمتر اأ�شا�شي للحزب يف كانون الثاين/يناير 2021، قدم كيم جونغ 
اأون خطة خم�شية للتنمية الدفاعية، ودعا اإىل تطوير تكنولوجيا نووية 
متفوقة وت�شنيع اأ�شلحة نووية اأ�شغر واأخف من اأجل "ا�شتخدامات اأكر 

تكتيكية".

املر�صحان يف موقف غريب وغري م�صبوق

ال�سباق الرئا�سي الثاين اأكرث تعقيًدا ملاكرون منه للوبان

�شهرة  خ��������الل  ل����ل����ح����ظ����ة،  ل����ك����ن 
الن��ت��خ��اب��ات، اع��ت��ق��د اأن�����ش��ار جان 
لوك ميلين�شون اأن ال�شعود القوي 
على  بالتغلب  له  �شي�شمح  لبطلهم 
مر�شحة اليمني املتطرف. ال�شبب: 
بع�س  الق���رتاع يف  م��راك��ز  ك�شفت 
املدن الكرى التي اأغلقت مكاتبها 
يف ال�����ش��اع��ة 8 م�����ش��اًء )ول��ي�����س يف 
ال�شاعة 7 كما هو احلال يف العديد 
من املناطق الريفية( عن اختالف 
املر�شح  ل�شالح  النتيجة  يف  كبري 

"املتمرد".
ال���ف���ارق  ا���ش��ت��ق��ر  ال���ن���ه���اي���ة،      يف 
 8،136،369( ال���ث���ان���ي���ة  ب����ني 
 15 ف��ا���ش��ل   23 م��ق��اب��ل  ����ش���وت���اً 
والثالث  الأ�����ش����وات(  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
������ش�����وت�����اً   7،714،949(
عند  ب���امل���ائ���ة(   21.95 م���ق���اب���ل 
421،420 �شوتاً يف ختام الفرز 
وف����از ماكرون  ل������الأوراق،  ال��ك��ام��ل 
على  ح�����ش��ل  ح��ي��ث  الأول  ب��امل��رك��ز 
 27 بن�شبة  �شوًتا   9785578
فاز  للتذكري،  باملائة.   84 فا�شل 
ف���ال���ريي ج��ي�����ش��ك��ار دي�����ش��ت��ان على 
ف���ران�������ش���وا م����ي����رتان يف اجل���ول���ة 
الرئا�شية  النتخابات  من  الثانية 
 424.599 بفارق   1974 لعام 
باملائة   81 فا�شل   50 اأو  �شوًتا، 

مقابل 49 فا�شل 19 باملائة.
الثانية  اجل��ول��ة  نتيجة  وت��ظ��ل     
ه���ذه ه��ي الأ���ش��ي��ق ح��ت��ى الآن من 
الرئا�شية  امل��واج��ه��ات  جميع  ب��ني 
اخلام�شة.  للجمهورية  النهائية 
وق����د ف����از ف���ال���ريي ج��ي�����ش��ك��ار دي 
الناخبني  ت�شويت  بف�شل  ���ش��ت��ان 
اإمي���اءة من  اأو  اخل���ارج. �شدفة  يف 
التاريخ، بعد ما يقرب من خم�شني 
عاًما، �شيطر ميلين�شون على نف�س 
هذا اجل�شم النتخابي )غوادلوب، 
م��ارت��ي��ن��ي��ك، ري��ون��ي��ون، غ��ي��ان��ا( يف 

اجلولة الأوىل من عام 2022.

من  املــجــدي  الت�صويت  بـــروز 
اجلولة الأوىل

ُي��ظ��ه��ر ال��ع��ر���س امل��ب�����ّش��ط لهذا     
الثانية  اأبطال اجلولة  اأّن  الو�شع، 

لي�شوا  الرئا�شية  النتخابات  م��ن 
اثنني ولكن على الأقل ... ثالثة. 
ه����ن����اك ب���ال���ط���ب���ع م�����ن ي����رغ����ب يف 
الإليزيه،  يف  اإي��ج��اره  عقد  جتديد 
العقد،  ت��وق��ي��ع  اإىل  ت��ط��م��ح  وم����ن 
���ا م���ن يرغب  اأي�������شً ول���ك���ن ه���ن���اك 
الثنان ال�شابقان يف تقا�شم بقاياه 
ا�شتخدام  ا�شتطعنا  -اإذا  الثمينة 
ه����ذا ال���و����ش���ف، ب����دون احل����ط من 
لل�  التاريخي  الزعيم  ناخبي  ق��در 
"املتمردين". فهذه هي ال�شكالية 
التي يتعني عليهما حّلها بعد هذه 
كل  لها  كانت  التي  الأوىل  اجلولة 

خ�شائ�س اجلولة الثانية.
   يف ال���واق���ع، م��ا ���ش��ه��دن��اه يف 10 
"ت�شويت  جم��رد  يكن  مل  اأب��ري��ل، 
ل�شالح  اإنكاره،  جمدي"، ل ميكن 
ا "ت�شويتات  ميلين�شون، وامنا اأي�شً
ولوبان  ماكرون  ل�شالح  جمدية" 
ناخبي  ع���ل���ى  ا����ش���ت���ح���وذا  ال����ل����ذان 

مر�شحني اآخرين.
فرن�شا  زع���ي���م  ا���ش��ت��ح��وذ  ول���ئ���ن    
الت�شويت  من  ج��زء  على  املتمردة 
-خ��ا���ش��ة ت�����ش��وي��ت ال�����ش��ب��اب حتت 
�شن 35 حيث هو الأقوى -والذي 
اإىل  ي���ذه���ب  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ك����ان 
الأب���ط���ال ال��ث��الث��ة الآخ���ري���ن على 
ال��ي�����ش��ار )م��ر���ش��ح اخل�����ش��ر يانيك 
رو�شيل،  فابيان  وال�شيوعي  ج��ادو، 
اآن ه��ي��دال��غ��و(، فان  وال���ش��رتاك��ي��ة 
وممثلة  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
ال��ي��م��ني امل���ت���ط���رف، ا���ش��ت��ف��ادا من 
على  الم��ت�����ش��ا���س،  ظ��اه��رة  نف�س 
لالأول،  بيكري�س  ف��ال��ريي  ح�شاب 

واإريك زمور للثانية.
     حدث هذا يف الأيام الأخرية من 
اإذا �شّلمنا بال�شتطالعات  احلملة، 
اأن  وي��ب��دو  الت�شويت.  ن��واي��ا  ح��ول 
موؤ�ش�شات �شر الآراء قد ا�شتخفت 
ب��ح��رك��ة الم��ت�����ش��ا���س ه����ذه فيما 
الي�شار، حيث  ي�شار  يتعلق مبر�شح 
كان مُينح اأقل من 20 باملائة قبل 
�شاعة.  واأربعني  بثمانية  الق��رتاع 
ح��م��ل��ة ق����رب ف��ّع��ال��ة جت����اه ه����وؤلء 
ال�����ش��ب��اب الأق�����ل مياًل  ال��ن��اخ��ب��ني 
مراكز  اإىل  للذهاب  الآخ��ري��ن  من 

ع��ل��ى الأ�����ش����وات م���ن اأه������ّم خ����ّزان 
اجل���ول���ة  يف  م���ن���ه  ال���ت���خ���ل�������س  مت 
ميلين�شون،  خ����ّزان  وه���و  الأوىل، 
اأيديولوجًيا  ال���ذي  ال�شخ�س  اأي 
م�شاريع  الأبعد عن  هو  وبرناجما 

البطلني املتبقيني يف ال�شباق.
ا، على اأنه يف      يجب التاأكيد اأي�شً
ه��ذا البحث عن الأ���ش��وات، تتمتع 
لوبان مبيزة معينة على ماكرون، 
تتمثل يف قدرتها على التعويل، دون 
برناجمها،  تنازلت يف  ودون  جهد 
ال�شاحقة  الأغ��ل��ب��ي��ة  ان��ت��ق��ال  ع��ل��ى 
75 باملائة اإىل  اأي  لأ�شوات زمور، 
الناخبني  ه��وؤلء  من  باملائة   85
ال��ذي��ن ن���ذّك���ر، مي��ث��ل��ون م��ا يقرب 
وُيظهر  ���ش��وت.  م��ل��ي��ون   2.5 م��ن 
ه��ذا ال��رق��م، اأن��ه��ا يف و���ش��ع اأف�شل 
مما كانت عليه عام 2017، العام 
احتياطي  فقط  لديها  ك��ان  ال���ذي 
اآيجنان  دوب�����ون  ن��ي��ك��ول  اأ�����ش����وات 
ال���ذي دعا  ���ش��وت(  م��ل��ي��ون   1.7(
امل���رة )725356  م��وؤي��دي��ه ه��ذه 

�شوًتا( للت�شويت ل�شاحلها.

اإىل  بيكري�ص  ناخبو  ينق�صم 
ثالثة اأثالث

من اأول التقديرات املوثوقة املعلنة 
اأبريل،   10 م�شاًء،   8 ال�شاعة  بعد 
امل�شتبعدة،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  دع�����ت 
زمور  با�شتثناء  ك��ب��رية،  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
ودوبون اآيجنان، اإىل "�شد الطريق 
على اأق�شى اليمني"، يف 24 اأبريل، 

كبري جًدا هذا البديل الذي يبدو 
رو�شو،  �شاندرين  اخ��ت��ي��ار  م��ن  اأن���ه 
املهزومة يف نهائي متهيدية اأوروبا 
من  وال��ق��ري��ب��ة  اخل�شر   – البيئة 

مواقف ميلين�شون.

اجلبهة املناه�صة ملاكرون �صد 
اجلبهة اجلمهورية العائدة

امل������ب������اراة  ل���ب���ط���ل���ي  ب���ال���ن�������ش���ب���ة    
اأن اجلزء  ال��وا���ش��ح  الأخ����رية، م��ن 
الناخبني  ي��ظ��ل  امل��ط��ل��وب  الأك�����ر 
تفّهم  ميكن  الذين  "املتمردين" 
الف�شل  ه��ذا  بعد  ب�شهولة  حزنهم 
قريًبا  ك��ان  بينما  لبطلهم  الثالث 
م�����ن امل������رم������ى، ع���ل���ى ع���ك�������س ع���ام 
2017 حيث احتل املركز الرابع. 
اأن  ال��ت��ي ميكن  الأ���ش��وات  تلك  ان 
باأخرى،  اأو  بطريقة  امليزان  تقلب 

هي يف مرمى النريان.
التي يواجهها  ال�شعوبة     وتكمن 
ال�شتيالء  يف  وم����اك����رون،  ل���وب���ان 
دون  منهم  ممكن  ع��دد  اأك���ر  على 
اإثارة ذعر ناخبيهم خالل اجلولة 
م�شروعهما  ت�شويه  ودون  الأوىل، 
املقيا�س،  ه���ذا  ووف����ق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي. 
تكون املهمة معقدة لكليهما، ولكن 
بالن�شبة للرئي�س  اأكر  رمبا تكون 
مواجهة  عليه  ك��ان  ال��ذي  املبا�شر، 
جتمع  ملاكرون"  مناه�شة  "جبهة 
املتمردة  وفرن�شا  الوطني  التجمع 

طوال فرتة وليته الوىل.
ا، ُترز نوايا الت�شويت     وهنا اأي�شً

من دون ان يدعو جميعا للت�شويت 
فعلوا  عندما  اأو  م��اك��رون.  ل�شالح 
ذل���ك، م��ث��ل ب��ي��ك��ري�����س، ك���ان الأمر 
احلزب.  با�شم  منه  اأك��ر  �شخ�شًيا 
اإيريك  ���ش��ارع  ذل���ك،  وك��دل��ي��ل على 
�شيوتي، ممثل جناح اأق�شى اليمني 
واملر�شح  اجل��م��ه��وري��ني  ح����زب  يف 
امل����ه����زوم يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
الداخلية  التمهيدية  النتخابات 
ل���ه���ذا احل�������زب، لإع�������الن اأن������ه لن 

ي�شوت للرئي�س املنتهية وليته.
ال�شتطالع،  م��ع��اه��د  وُت��ظ��ه��ر      
ال����رمل����اين  ال���ي���م���ني  ن���اخ���ب���ي  اأّن 
ثالثة  اإىل  ت��ق��ري��ًب��ا،  م��ن��ق�����ش��م��ون، 
اأث����الث يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة: ثلث 
مل���اك���رون، واآخ����ر ل���وب���ان، والأخ����ري 
اأو  البي�س،  والت�شويت  لالمتناع، 

امللغى.
ي��ان��ي��ك ج���ادو )الذي  اأن     ورغ���م 
اأي  بيكري�س،  من  نتيجته  تقرتب 
مل  اق���رتاع(  بطاقة  مليون   1.6
جمهوره  م���ن  ت�����ش��ف��ي��ق  اأي  ي��ت��ل��ق 
اختياره ماكرون  اأعلن عن  عندما 
يف اجلولة الثانية من اأجل عرقلة 
التوقعات  ف������اإن  ل�����وب�����اآن،  م�������ش���ار 
اأ�شوات  انتقال  لعملية  املفرت�شة 
اخل�شر خمتلفة متاًما عن اأ�شوات 
اجل���م���ه���وري���ني. يف ال����واق����ع، ف���اإن 
غالبية هوؤلء الناخبني )اأكر من 
ماكرون  �شيبايعون  ب��امل��ائ��ة(   50
 5 )ح���وايل  اأق��ل��ي��ة  �شتختار  بينما 
ب��امل��ائ��ة( ل��وب��ان. وق��د يرف�س ثلث 

ثالثي  الن��ت��خ��اب��ي  امل�شهد  اأ���ش��ب��ح 
ال���ش��الع -مي��ني متطرف تهيمن 
و�شطي  وحم�������ور  ل�����وب�����ان،  ع���ل���ي���ه 
راديكايل  وي�شار  م��اك��رون،  يوؤطره 
-ي�شتثنى  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون  ب���ق���ي���ادة 
احلكوميتني  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ني  م��ن��ه 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  هيكلتا  اللتني 
يف الأرب����ع����ني ���ش��ن��ة الأخ�������رية من 
وبالتحديد  اجلمهورية اخلام�شة، 
اجلمهوريون واحلزب ال�شرتاكي. 

الأ�صوات  �صيد  مو�صم  افتتاح 
من اأماكن اأخرى

    ل ي���زال ل���دى ه��ذي��ن احلزبني 
ق��اع��دة حم��ل��ي��ة )ب��ل��دي��ة، ودائ����رة، 
لديهما  ي��ع��د  مل  ل��ك��ن  واإق���ل���ي���م(، 
لهما  ت�������ش���م���ح  وط����ن����ي����ة  ق�����اع�����دة 
منا�شب  اأع����ل����ى  اإىل  ب���ال���و����ش���ول 
ال��دول��ة. ه��ل ه��ي ح��ال��ة م��وؤق��ت��ة اأم 
دائمة؟ من ال�شعب الإجابة ب�شكل 
ال�شوؤال.  ه���ذا  ع��ل��ى  وج����ازم  دق��ي��ق 
نالحظ  اأن  ميكننا  الأك����ر،  ع��ل��ى 
الأخ���رى،  الرئي�شية  الأح����زاب  اأن 
ال�شيوعي،  واحل��زب  الراديكاليني 
البعيد  امل���ا����ش���ي  يف  ���ش��ل��ك��ت،  ق����د 
ال�شمحالل  ط��ري��ق  م��ا،  ح��د  اإىل 
"اأحزابا  وب��ق��ي��ت  ه�����ذا،  ال���وط���ن���ي 

حملية".
ي�����ش��ع هذا  الح���������وال،  ك����ل      يف 
يف  واملمثل  املمثلة  اجلديد  الو�شع 
غريب  م��وق��ف  يف  الثانية  اجل��ول��ة 
للح�شول  ال�شعي  م�شبوق:  وغ��ري 

الق����رتاع، مكنته م��ن جت���اوز هذا 
عام  يف  نتيجته  وحت�شني  ال�شقف 
فا�شل   19 بلغت  والتي   ،2017
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امل�صهد  يف  ثــالثــي  ــام  ــقــ�ــص ان
النتخابي 

   من الوا�شح اأن جزًء من ناخبي 
رئي�شة  ع����ن  ت���خ���ل���وا  ق����د  ال���ي���م���ني 
فران�س  دو  اإي����ل  يف  اجل��م��ه��وري��ني 
جمدي"  "ت�شويت  على  ل��ريّك��زوا 
ل�����ش��ال��ح م���اك���رون. وك��ان��ت نتيجة 
�شناعية  كارثة  الهائل  النقل  هذا 
املركز  يف  جنحت  ال��ت��ي  لبيكري�س 
اخل����ام���������س. وق������د ح�������ش���ل���ت على 
نتيجة اأقل باأربع مرات من نتيجة 
املركز  احتل  ال��ذي  فيون  فران�شوا 
فا�شل   4  :2017 ع���ام  ال��ث��ال��ث 
78 باملائة، مقابل 19 فا�شل 58 

باملائة.
الثانية  بعد هزميته يف اجلولة     
يف 2012 )فران�شوا هولند �شد 
نيكول �شاركوزي(، اأُق�شي من الدور 
الأول يف 2017 و2022، �شيبداأ 
واجلمهوري  ال����رمل����اين  ال��ي��م��ني 
�شنوات- -خم�س  الثالثة  ال��ولي��ة 
بعيًدا عن هرم ال�شلطة... وهذا مل 

يحدث من قبل!
    ن��ف�����س ال���ظ���اه���رة داخ�����ل دائ����رة 
�شيطرت  ح���ي���ث  ال���ي���م���ني  اأق�������ش���ى 
لوبان تدريجياً على الأ�شوات التي 
الأ�شهر  خ��الل  منها  زم��ور  �شرقها 
ال�شابقة  ف��ال��رئ��ي�����ش��ة  ال�����ش��اب��ق��ة. 
للتجمع الوطني -جوردان بارديال 
-ا�شتفادت  امل���وؤق���ت  ال��رئ��ي�����س  ه���و 
ا من "ت�شويت جمدي" ازداد  اأي�شً
ذلك  اأدى  وق��د  احلملة.  نهاية  يف 
الت�شويت  نوايا  فقاعة  تفريغ  اإىل 
التي ركزت على املجادل ال�شابق يف 
�شي نيوز.  ونتيجة لذلك، تراجع 
 10 م���ن  ب��ك��ث��ري  اأق�����ل  اإىل  زم�����ور 
باملائة، وح�شل على 7 فا�شل 07 
باملائة من الأ�شوات املدىل بها، اأي 

�شوًتا.  2485935
الأوىل،  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  ويف      

التي عّر عنها "املتمردون"، وفًقا 
ملعاهد �شر الآراء، ن�شبة كبرية من 
الناخبني من الذكور والإناث )من 
�شيختارون  باملائة(   30 اإىل   20
ال��ت�����ش��وي��ت ل��ل��ي��م��ني امل���ت���ط���رف يف 
اأن يظهر  الثانية من دون  اجلولة 
تناق�شاً،  املعنيني،  عيون  يف  ذل��ك، 
وك��م��غ��ازل��ة ل�����ش��ي��ا���ش��ة الأ�����ش����واأ. اإن 
م�شتوى رف�س ماكرون يف جزء من 
)كما  درج���ة  بلغ  الناخبني  ه���وؤلء 
كبري  هام�س  يف  ا  اأي�شً احل��ال  ك��ان 
م���ن ن��اخ��ب��ي ف��ي��ون ع���ام 2017( 
الو�شيلة  اأ�شبحت  لوبان  ورق��ة  اأن 

الوحيدة للتعبري عن غ�شبهم.
اأن�������ه ع���ن���د فرز  امل�������ش���ك���ل���ة، ه����ي     
قيا�س  اأداة  ت��وج��د  ل  الأ�����ش����وات، 
بف�شل  ت�شمح  علمية  اأو  اجتماعية 
�شياأخذ  ال�����دع�����م.  ع����ن  ال���غ�������ش���ب 
امل�شتفيد كل �شيء بدون فرز. وعلى 
العك�س من ذل��ك، ف��اإن ثلث هوؤلء 
الت�شويت  ���ش��ي��ق��ررون  ال��ن��اخ��ب��ني 
النكاية(،  ب��داف��ع  )رمب����ا  مل���اك���رون 

ا لن يفرز امل�شتفيد. وهنا اأي�شً
التوقعات  اأع����ط����ت  ل����و  وح���ت���ى     
ا�شبقية  ال�شتطالع  ملعاهد  الأوىل 
لي�شت  فاإنها   ،2017 ع��ام  للفائز 
كثيفة للغاية، وعلى اأي حال، فقد 
ذابت ب�شكل كبري يف غ�شون خم�س 
���ش��ن��وات. يف ال���واق���ع، ل ي����زال كل 
للبع�س )من  الأم��ل  �شيء ممكًنا: 
لالآخرين  الأ����ش���واأ  اأو  اجل��ان��ب��ني( 

ا يف املع�شكرين(. )الذين هم اأي�شً
خمتلفة،  ه���م���وم  م���واج���ه���ة  يف     
خا�شة يف الأم��ور الأوروب��ي��ة، التي 
ممثلة  انت�شار  احتمالية  تثريها 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، وال���ت���ي تخفي 
ب�شكله  الحت��اد  لتفكيك  طموحها 
املطروح  ال�������ش���وؤال  ف�����اإن  احل������ايل، 
"اجلبهة  كانت  اإذا  م��ا  معرفة  ه��و 
ا�شمها  اجلمهورية" التي ل تقول 
ج��دي��د من  م��ن  تنه�س  اأن  مي��ك��ن 
ال�شيا�شي  التطبيع  رغ���م  رم��اده��ا 
ال�������ذي ت���ع���ر����ش���ت ل�����ه اب����ن����ة اأح�����د 
خالل  الوطنية  اجلبهة  موؤ�ش�شي 

هذه احلملة الرئا�شية.

ماكرون على  اأكيدة  مبيزة  لوبان  تتمتع  االأ�سوات,  عن  البحث  عملية  • يف 
الثانية اجلولة  يف  اأثالث  ثالثة  اإىل  تقريًبا,  الربملاين,  اليمني  ناخبو  • �سينق�سم 
رمادها من  تنه�ض  اأن  ا�سمها  تقول  ال  جمهورية  جلبهة  ميكن  هل  هو  • ال�سوؤال 

من  االأ�سوات  على  للح�سول  ال�سعي  • مفارقة: 
اأهّم خّزان مّت التخّل�ض منه يف اجلولة االأوىل

• ُيظهر الو�سع اأن اأبطال اجلولة الثانية من االنتخابات 
الرئا�سية لي�سوا اثنني ولكن على االأقل ... ثالثة
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املال والأعمال

غري النفط والذهب.. هذه اأ�سرار قوة الروبل الرو�سي
•• مو�شكو-وكاالت

عرته  م��ن  ال��روب��ل  اإن��ق��اذ  �شبيل  يف  مو�شكو  اتخذتها  وا���ش��ع��ة  حت���ولت 
اأوكرانيا، بالتزامن مع تقوي�س الوليات  الكبرية منذ بداية احلرب يف 
الذي  الأمر  الرو�شي،  القت�شادي  للنظام  الأوروبيني  وحلفائها  املتحدة 

�شبب هبوًطا للعملة املحلّية.
الذي  الأم��ر  العقوبات،  القت�شادي وحزمة  احل�شار  رو�شيا من  وتعاين 
دفع بنك غولدمان �شاك�س للتوقع باأن ينكم�س القت�شاد الرو�شي بن�شبة 
اإحداث  عن  ف�شاًل   ،20% اإىل  الت�شخم  ارتفاع  مع  العام،  هذا   10%
ارتباك وا�شع يف �شعر �شرف الروبل، قبل اأن ينتع�س مّرًة اأخرى قبل اأيام 
التعامل  الرو�شي  امل��ايل  النظام  واختار  ال�شابقة.  م�شتوياته  اإىل  ليعود 

بطرق غري تقليدية اأحدثت جدًل وا�شًعا لإيقاف تدهور العملة، كان على 
راأ�شها قرار الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن ببيع الغاز والنفط مقابل 
الروبل، جنًبا اإىل جنب مع قرار البنك املركزي بربط الروبل الرو�شي 
الواقع،  اأر����س  على  �شرفه.  ل�شعر  الأع��ل��ى  باحلد  الأق���ل  على  بالذهب، 
جنحت تلك القرارات يف النجاة بالروبل من النهيار، اإذ عاد �شعر �شرف 
80 روب��اًل، وهو امل�شتوى ال��ذي كان عليه قبل اندلع  ال��دولر اإىل نحو 
التي  القيا�شية  بعد قفزته  املا�شي،  24 فراير  يوم  اأوكرانيا  احلرب يف 

و�شلت ل�117 روباًل جراء العقوبات.
اإ�شماعيل، يف  اأحمد  وقال م�شت�شار القت�شاد ال�شيا�شي املقيم يف باري�س، 
اإنَّه يف مواجهة العقوبات الغربية  ت�شريحات خا�شة ل�"اقت�شاد �شكاي"، 
رو�شيا  اتخذت  الوطنية،  وعملتها  اقت�شادها  اإ�شعاف  بهدف  املتزايدة 

بع�س الإجراءات حلماية الروبل، مثل مطالبة امل�شدرين ببيع 80 % 
من عائداتهم من العمالت الأجنبية و�شراء الروبل بالإ�شافة اإىل زيادة 

اأ�شعار الفائدة اإىل 20 %.
واأو�شح اإ�شماعيل اأنه مع ذلك، فاإن الإجراء املهم للغاية والذي قد تكون له 
تداعيات عاملية، هو قرار البنك املركزي الرو�شي بربط الروبل بالذهب، 
ب�شعر ثابت قدره 5000 روبل )نحو 61 دولًرا( للغرام الواحد، للفرتة 

املمتدة بني 28 مار�س حتى 30 يونيو.
وتقدر احتياطيات رو�شيا من الذهب بنحو 2298.5 اأطنان، اأي قرابة 

العامل. يف  احتياطي  اأكر  خام�س  وهي  اأون�شة،  مليون   74
الرو�شي  الذهب  اأنه مع تعر�س  اإىل  ال�شيا�شي  واأ�شار م�شت�شار القت�شاد 
ا، ميكن بيع اأ�شهم البنوك اخلا�شة وخمزون الأفراد من  للعقوبات اأي�شً

الذهب اإىل البنك املركزي، وبالتايل ي�شهم ذلك يف تعزيز قيمة الروبل، 
اأو  بالذهب  تدفع  اأن  ال�شديقة"  "غري  ال���دول  م��ن  مو�شكو  طلبت  كما 
بالروبل مقابل جتارة الغاز مع رو�شيا، الأمر الذي �شي�شاعد مو�شكو على 

زيادة احتياطياتها من الذهب وبالتايل تعزيز العملة الوطنية.
الروبل  �شعود  ف���اإن  بولي�شي"،  "فورين  جملة  ن�شرته  تقرير  وح�شب 
�شريًعا وعودته اإىل م�شتويات ما قبل احلرب، اأثار موجة من الت�شاوؤلت 

عن قدرة مو�شكو على التعايف بهذه ال�شرعة.
ب�"النطباع  الرو�شية  العملة  تعايف  تورز،  اآدم  القت�شادي  املحلل  واعتر 
اخلادع"، اإذ قامت ال�شلطات الرو�شية باإن�شاء "م�شادر م�شطنعة" للطلب 
بدفع  متزايد  ب�شكل  الأوروبيني  ذلك مطالبة  راأ���س  وعلى  الروبل،  على 

ثمن الغاز الرو�شي بالروبل.

جمموعة بن حم تتعاون مع  �سركة تي. جي. �سي. �سي  يف م�سروعها اال�ستثماري يف املغرب
•• الرباط - الفجر

اأعلنت جمموعة بن حم عن توقيع 
ات��ف��اق��ي��ة ت��ف��اه��م م��ع ���ش��رك��ة "تي. 
جي. �شي. �شي" املغربية وذل��ك يف 
م�شروعها ال�شتثماري يف العا�شمة 
املغربية الرباط والذي مت اطالقه 
جتارياً  م���رك���زاً  ي�شم  و  ع���ام  ق��ب��ل 

وفندق من فئة 5 جنوم .
ال�شيخ  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وح�شر 
اأح���م���د ب���ن م�����ش��ل��م ب���ن ح���م املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ب����ن ح����م ، 
الرئي�س  بوزوبع  حممد  واملهند�س 
جي.  "تي.  ملجموعة  العام  واملدير 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  �شي"  ����ش���ي. 
تنفيذ وتطوير امل�شاريع الإن�شائية 
والوطن  امل���غ���رب  يف  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 

العربي .

الرتفيهية  للمرافق  مهماً  راف���داً 
املوجودة  وال�شياحية  وال��ت��ج��اري��ة 
تطلع  ه����ن����اك  وان  ال�����رب�����اط،  يف 
لجناح هذه التجربة حتى يت�شنى 
اإطالق م�شاريع اخرى يف امل�شتقبل 
ال�شيخ  ت���وج���ه���ات  م���ع  ان�����ش��ج��ام��ا 
ال���ع���ام���ري رئي�س  ب���ن ح���م  م�����ش��ل��م 
الذي  امل��ج��م��وع��ة  الإدارة  جم��ل�����س 
ي��ع��ط��ي الول����وي����ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اململكة املغربية للم�شاهمة يف خلق 
فر�س عمل جديدة وحتقيق قيمة 

م�شافة يف القت�شاد املغربي. 
يتكون  امل�شروع  ان  الإ�شارة  وجتدر 
م���ن م���رك���ز جت�����اري ك��ب��ري وي�شم 
ال��ع��امل��ي��ة مب�شاحة  امل���ارك���ات  اأف��خ��م 
تقدر ب� 22 األف مرت مربع وجمهز 
العامة،  واملرافق  التقنيات  باأحدث 
وكذلك توفري نحو 1000 موقف 

والعامل ب�شكل عام .
اأحمد  ال�شيخ  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
ت��ع��اون مع  ان  ح��م  ب��ن  ب��ن م�شلم 
ان�شاء  يف  ال������رائ������دة  امل���ج���م���وع���ة 
جي.�شي. "تي.  ال��ك��رى  امل�شاريع 
الدينامية  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  �شي" 
العالقات  ت�شهدها  التي  اجلديدة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
القيادة  حت���ت  امل��غ��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
واأخ���ي���ه ���ش��اح��ب اجل���الل���ة حممد 
املغربية،  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���س 
ومتابعة كرمية من �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
م�شيداً  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

 ،1991 �شنة  يف  ب��داي��ات��ه��ا  وم��ن��ذ 
�شي.  ج����ي.  �شركة"تي.  ت���ط���ورت 
مبتكرة  م�شاريع  وق��ع  �شي"  على 
على امل�شتوى الدويل. هكذا �شيدت 
البنيات  م�������ش���اري���ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
وحمطات  ك���امل���ط���ارات،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الريا�شية،  وامل����الع����ب  ال���ق���ط���ار، 
والأب����������راج وال����ع����م����ارات الإداري��������ة 

وال�شكنية، واملنتجعات ال�شياحية .
واح��دة من  املغربية  ال�شركة  وتعد 
التطوير  ال�شركات يف جمال  اأب��رز 
وذات  العربي  ال��وط��ن  يف  العقاري 
�شمعة طيبة يف ح�شن اإدارة وت�شليم 
عليها  ت�������ش���رف  ال����ت����ي  امل�������ش���اري���ع 
اأعمال  يف  ط���وي���ل  ب����اع  ول��ل�����ش��رك��ة 
الت�شميم والتنفيذ واإن�شاء امل�شاريع 
العقارية والرتفيهية ال�شخمة يف 
العربي  وال���وط���ن  خ��ا���ش��ة  امل���غ���رب 

بال�شالحات الرائدة التي اأطلقها 
����ش���اح���ب اجل����الل����ة امل���ل���ك حممد 
املغرب  والتي جعلت من  ال�شاد�س، 
لالإ�شتثمارات  م��ف�����ش��ل��ة  وج���ه���ة 
ومثالية  اآم��ن��ة  وبيئة  الم��ارات��ي��ة، 
من  العديد  ا�شتقطاب  يف  جنحت 
راأ�شها  وعلى  الماراتية،  ال�شركات 
ال���ت���ي تتطلع  ب���ن ح���م  جم��م��وع��ة 
بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة 
امل�شتقبل  يف  ا�شتثماراتها  لتنويع 
اخرى  ومناطق  قطاعات  لت�شمل 
امل�شرية  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا 

التنموية للمملكة. 
امل���ه���ن���د����س حممد  وب���������دوره ق�����ال 
�شراكاتنا  يف  ن��ف��خ��ر  ان��ن��ا  ب���وزوب���ع 
هذا  لتنفيذ  حم  بن  جمموعة  مع 
امل�شروع الذي �شيكون له دور كبري 
وي�شكل  املغربي  القت�شاد  دع��م  يف 

201 غرفة وجناح، بالإ�شافة اإىل 
ل�  تت�شع  رئي�شية  اح��ت��ف��الت  ق��اع��ة 
اجتماعات  وقاعات  �شخ�س   500
 400 نحو  اإىل  تت�شع  وم��وؤمت��رات 

�شيارة على 3 طوابق حتت الأر�س، 
التجاري بفندق  املركز  كما يت�شل 
�شي�شيد  ال����ذي  5 جن���وم  ف��ئ��ة  م��ن 
وفق اأف�شل املعايري العاملية وي�شم 

���ش��خ�����س، ك��م��ا ي�����ش��م ال���ف���ن���دق 5 
و�شبا  �شحياً  ونادياً  مطاعم عاملية 
وحديقة  امل�����ش��ت��وي��ات  اأرق����ى  �شمن 

داخلية وم�شبحاً .

2021 خالل  عجمان  غرفة  يف  اجلديدة  الع�صوية  منو  % ن�صبة   35

حممد اجلناحي: الغرفة حري�سة على توفري بيئة اأعمال جاذبة تعزز منو وا�ستدامة االأعمال
•• عجمان ـ الفجر 

اجل��ن��اح��ي مدير  علي  اأك���د حممد 
عام غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
اأن غرفة عجمان حققت  بالإنابة، 
اأع�شائها  زي����ادة  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
اجل����دد م��ن امل��ن�����ش��اآت خ���الل العام 
الزيادة  ه���ذه  ل��ت��ع��ك�����س   ،2021
جهود الغرفة يف الرتويج ملقومات 
والفر�س  الق��ت�����ش��ادي��ة  ع��ج��م��ان 
امل��ت��اح��ة يف خمتلف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
العالقات  وت���ع���زي���ز  ال���ق���ط���اع���ات 
جدد  م�شتثمرين  جل��ذب  الدولية 
وت��ك��ث��ي��ف ال��ت��وا���ش��ل امل��ب��ا���ش��ر من 

التقت  عاملية  من�شة  وف��ر  املعر�س 
الوفود  خاللها غرفة عجمان مع 
العامل  دول  م����ن  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شتثمارية  الفر�س  لإ�شتعرا�س 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ت���اح���ة 
وال�شياحية  والتجارية  ال�شناعية 
واخلدمية  والتعليمية  وال�شحية 
ال��ق��ط��اع��ات وفر�س  وغ��ريه��ا م��ن 
و�شراكات  ج���دي���دة  اأ�����ش����واق  ف��ت��ح 
العمال  اأ���ش��ح��اب  ب��ني  م�شتقبلية 
بحيث  ال��ع��امل،  ودول  عجمان  م��ن 
عالقتها  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ع�����ززت 
عر  ال��ع��امل  دول  م��ع  القت�شادية 
ونظمت  م�شرتك،  اإجتماع   127

العام  خ���الل  امل�شجلني  الأع�����ش��اء 
2021 حيث بلغ اإجمايل الأع�شاء 
 36 ب�   مقارنة  ع�شواً   38،580
2020 مبعدل  العام  األ��ف خ��الل 

منو و�شل اإىل7%.
الرخ�س  ت�������ش���در  اإىل  م���������ش����رياً 
 2021 ال���ع���ام  ال��ت��ج��اري��ة خ����الل 
ع�شوية   21077 ب����اإج����م����ايل 
باإجمايل  املهنية  الع�شوية  تلتها 
14926 ثم الع�شوية ال�شناعية 

باإجمايل 1149 ع�شوية.
واأث��ن��ى م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة عجمان 
الغرفة  حققته  م��ا  ع��ل��ى  ب��الإن��اب��ة 
خالل م�شاركتها يف معر�س اإك�شبو 

الو�شول لأ�شواق جديدة وامل�شاركة 
واخلارجية  الداخلية  املعار�س  يف 
بخدمات  تزويدهم  اإىل  بال�شافة 

الغرفة ومزايا الع�شوية.  
واأ���ش��اف مدير ع��ام غرفة عجمان 
عجمان  غ��رف��ة  "تعزز  ب���الإن���اب���ة، 
ت���وا����ش���ل���ه���ا امل���ب���ا����ش���ر م�����ن خ���الل 
الدبلوما�شية  ال���وف���ود  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
مراكز  ومم���ث���ل���ي  والق���ت�������ش���ادي���ة 
تنظيم  وكذلك  املختلفة  الع��م��ال 
يف  ي�شهم  مبا  اخلارجية  ال��زي��ارات 
القائم  القت�شادي  التعاون  زي��ادة 
بني غرفة عجمان وخمتلف الدول 
وامل�����دن ح���ول ال���ع���امل ب��ه��دف فتح 

الوفود القت�شادية.
الع�شوية  من��و  ن�شبة  اأن  واأو����ش���ح 
اجل��دي��دة يف غرفة عجمان خالل 
مقارنة   35% ب��ل��غ��ت   2021
عدد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2020 ب��ال��ع��ام 
ع�شواً   7،704 اجل��دد  الأع�شاء  
خالل 2021؛ مقارنة ب� 5،723 
وبلغ   ،2020 ال��ع��ام  خ��الل  ع�شو 
اجلديدة  التجارية  الرخ�س  ع��دد 
ع�شوية   4238 امل��ن�����ش��رم  ل��ل��ع��ام 
و131  و2534 ع�شوية مهنية  

ع�شوية �شناعية.
اأن غرفة  وك�شف حممد اجلناحي 
اإجمايل  ���ش��ه��دت من���واً يف  ع��ج��م��ان 

وامل�شانع   ال�شركات  من  لأع�شائها 
الفعاليات  يف  م�������ش���ارك���ة   149

القت�شادية يف اك�شبو. 
اأن غرفة عجمان مبتابعة  واأو�شح 
على  ح��ري�����ش��ة  الإدارة  جم��ل�����س 
ب�شرعة  ت��ت��م��ي��ز  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
اأع��ل��ى م�شتويات  وت��وف��ري  الإجن����از 
خ���دم���ة  يف  وامل��������رون��������ة  اجل������������ودة 
تطلعاتهم،  ي��واك��ب  مب��ا  عمالئها 
املتمثلة  ال��غ��رف��ة  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��داً 
اع�شائها  مع  املبا�شر  التوا�شل  يف 
لر�شد  امليدانية  الزيارات  وتكثيف 
العمال  اأ�شحاب  ومقرتحات  اآراء 
وال���ت���ع���رف ع���ل���ى اه��ت��م��ام��ت��ه��م يف 

امل�شاركة  تلك  ودور  دب��ي   2020
يف زيادة اعداد الع�شوية اجلديدة 
اأن  ع���ج���م���ان، ل���ش��ي��م��ا  غ���رف���ة  يف 

ومنتجات  ل�شلع  جت��اري��ة  ا����ش���واق 
الإم��������ارة وزي�������ادة ال�������ش���رك���ات بني 
من  ونظرائهم  الع��م��ال  اأ���ش��ح��اب 

اخلارج".
اأن غرفة  واأك����د حم��م��د اجل��ن��اح��ي 
بيئة  ت��وف��ري  اإىل  ت�����ش��ع��ى  ع��ج��م��ان 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ج���اذب���ة  اأع���م���ال 
"تعزيز  وم��ن��ه��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العمال،  جمتمع  ومن��و  ا�شتدامة 
م�شتقبل  و����ش���ن���اع���ة  ا����ش���ت�������ش���راف 
الع��������م��������ال وت������ع������زي������ز مم���ك���ن���ات 
" المر الذي  التناف�شية والريادة 
اأع�شائها  اأعمال  منو  على  ينعك�س 
من املن�شاآت وا�شتدامة اأن�شتطهم. 

كهرباء ومياه دبي تطلق حملتها الرم�سانية التوعوية ال�سنوية للحد من الهدر
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
الرم�شانية  ال���ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ت��ه��ا 
م�شتوى  رف��ع  اإىل  الهادفة  ال�شنوية 
الرت�شيد  ���ش��ل��وك��ي��ات  ح����ول  ال���وع���ي 
واٍع  ت���ب���ن���ي من�����ط ح����ي����اة  واأه����م����ي����ة 
الدين  ب��ت��ع��ال��ي��م  ع���م���اًل  وم�����ش��ت��دام 
ال�شهر  وق��ي��م  احل��ن��ي��ف  الإ����ش���الم���ي 
العتدال  اإىل  تدعو  التي  الف�شيل 

وجتنب الهدر والإ�شراف.
احلملة  خ������الل  ال���ه���ي���ئ���ة  وت���ن���ظ���م 
التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  �شل�شلة 
لت�شجيع  واحل�شورية  الفرتا�شية 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق التنمية امل�شتدامة واملحافظة 
النبعاثات.  وخ��ف�����س  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
املواطنني  ك��ب��ار  احلملة  وت�شتهدف 
واأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وم��راك��ز حتفيظ 
وامل�شاركني يف حملة  الكرمي  القراآن 
"رم�شان اأمان" والنوادي الريا�شية 

والأيتام وامل�شلمني اجلدد.
ال�شهر  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م  ك��م��ا 
الفعاليات  م����ن  ع��������دداً  ال��ف�����ش��ي��ل 
الداخلية  وامل��ح��ا���ش��رات  وامل�شابقات 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  الف���رتا����ش���ي���ة 
على  ال�شوء  لت�شليط  والإجنليزية 
�شهر  ميثلها  ال��ت��ي  ال�شامية  ال��ق��ي��م 

اأطلقت  ك���ذل���ك  امل����ب����ارك.  رم�������ش���ان 
الهيئة �شفحة توعوية على موقعها 
ب�شهر  خا�شة  ال��داخ��ل��ي  /فريجنا/ 
رم�شان الف�شيل �شهر العبادة والر 

والتقوى والت�شامح.
الطاير  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي"نعمل على 
وال�شتدامة  الرت�شيد  ثقافة  ن�شر 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى تر�شيد  وح���ث 
وخف�س  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك 
الب�شمة الكربونية جلعل دبي مركزاً 
والقت�شاد  النظيفة  للطاقة  عاملياً 
ا�شرتاتيجية  مع  ان�شجاماً  الأخ�شر 
 2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب�����ي 
الكربوين  احل���ي���اد  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتوفري  دب�������ي  لإم�����������ارة   2050

الإنتاجية  ال���ق���درة  م���ن   100%
للطاقة من م�شادر الطاقة النظيفة 
بحلول العام 2050. وتوؤدي الهيئة 
رائ��داً يف دعم اجلهود الوطنية  دوراً 
ال�شتدامة  جم�����ال  يف  وال���ع���امل���ي���ة 
اأن  يف  روؤيتها  م��ن  انطالقاً  البيئية 
تكون موؤ�ش�شة رائدة عاملياً م�شتدامة 
القيادة  بتوجيهات  وعماًل  ومبتكرة 
الر�شيدة جلعل دبي مدينة م�شتدامة 
وفقاً لأف�شل املعايري العاملية بتعاون 
واأ����ش���اف  املجتمع."  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
معاليه: "اإن املياه والكهرباء نعمتان 
على  ب���ه���م���ا  اهلل  اأن����ع����م  ع��ظ��ي��م��ت��ان 
الإن�����ش��ان واأدع����و ك��ل ف���رد م��ن اأبناء 
اأر�شه  على  واملقيمني  ال��وط��ن  ه��ذا 
هاتني  اإىل  الإح�����ش��ان  اإىل  ال��ط��ي��ب��ة 
ا�شتخداماً  وا�شتخدامهما  النعمتني 

م�����ش��وؤوًل وواع���ي���اً وت��وظ��ي��ف��ه��م��ا مبا 
ي��خ��دم الإن�����ش��ان وامل��ج��ت��م��ع ويحقق 
اأو  ����ش���رر  دون  وال�������ش���ع���ادة  ال����راح����ة 
والركة  اخل����ري  ���ش��ه��ر  يف  اإ�����ش����رار 
والإح�شان." من جانبها قالت خولة 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  املهريي 
والت�شال  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
�شوء  "على  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  احل��ك��وم��ي 
تكت�شبها  ال��ت��ي  امل���ت���زاي���دة  الأه��م��ي��ة 
العاملي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���ش��ت��دام��ة 
�شلوكيات  لتغيري  ترز حاجة ملحة 
الأفراد وخف�س ب�شمتهم الكربونية 
بني  ال��رب��ط  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط 
واملياه  ال��ه��واء  وج���ودة  البيئة  ج���ودة 
وبالتايل  الإن�����ش��ان  و�شحة  وال��رتب��ة 
ج����ودة احل��ي��اة ب��رم��ت��ه��ا. وق���د اأول���ت 
لت�شجيع  بالغة  اأهمية  باكراً  الهيئة 
�شلوكيات  تبني  على  املجتمع  اأف���راد 
ال�شتهالك  ب�شيطة لرت�شيد  يومية 
واأثمرت  ال��ب��ي��ئ��ة.  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
مبادرات وبرامج الهيئة الرت�شيدية 
�شمن  كبرية  تراكمّية  وف���ورات  ع��ن 
الفئات امل�شتهدفة بني عامّي 2012 
2.2 ترياوات �شاعة  و2021 بلغت 
جالون  مليار   5.6 و  الكهرباء  م��ن 
م���ن امل���ي���اه مب���ا ي���ع���ادل ت��وف��ري 1.2 
مليار درهم وتقليل 1.1 مليون طن 

من النبعاثات الكربونية."

مركز  بتخلي�سها  قام  التي  الب�سائع  قيمة  درهم  مليار   1.6
جمارك دبي اللوج�ستية خالل الربع االأول

•• دبي-وام:

اأكد مركز جمارك مدينة دبي اللوج�شتية التابع 
لإدارة املراكز اجلمركية الرية يف جمارك دبي اأن 
دعمه املتوا�شل للت�شهيل على ال�شركات والتجار، 
ال��ع��امل��ي��ة للخدمات  امل��دي��ن��ة  ���ش��ح��ن��ات  وب��خ��ا���ش��ة 
الإن�شانية كان له بالغ الأثر يف و�شول امل�شاعدات 
الإن�����ش��ان��ي��ة والإم��������دادات ب��وق��ت ق��ي��ا���ش��ي للدول 
واملتغريات  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم�����ات  نتيجة  امل��ت�����ش��ررة 
الطارئة، بالإ�شافة اإىل ت�شريع اإجناز الإجراءات 
ل�شركات التجارة الإلكرتونية والتي �شهدت زيادة 

كبرية يف الطلبيات خالل ال�شنوات املا�شية.
ي��اأت��ي ذل��ك ان��ط��الق��اً م��ن ال���دور ال��ري��ادي لدولة 
الإن�شانية  خ��دم��ة  يف  املتحدة  العربية  الم����ارات 

وتقدمي العون وامل�شاعدة جلميع �شكان العامل.
مركز  تفتي�س  اأول  م��دي��ر  عي�شى  ���ش��ام��ي  وق����ال 
جمارك مدينة دبي اللوج�شتية ان مركز جمارك 
معاملة  األ��ف   48 اأجن��ز  اللوج�شتية  دب��ي  مدينة 
جمركية من الربع الأول، وقام بتخلي�س ب�شائع 
 ، ذاتها  للفرتة  1.6مليار درهم  بقيمة  و�شحنات 
وحر�س املركز على دعم ال�شركات العاملية ومنها 
امل�شوؤولية جتاه خدمة  ذات  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
اجلمركية  الإج���راءات  اإجن��از  بت�شريع  الإن�شانية 
يف اأ�شرع وقت، وتقدمي كافة الدعم الالزم ومنها 
الإن�شانية،  للخدمات  العاملية  املدينة  ل�شحنات 

والتي تعد اأكر مقر لوج�شتي اإن�شاين يف العامل، 
الأولية  ال���ش��ت��ج��اب��ات  ت�شهيل  يف  دوره���ا  لتعزيز 

الفعالة لالأزمات على امل�شتوى العاملي.
اللوج�شتية  دب��ي  مدينة  جن��اح  نر�شخ  واأ�شاف:" 
يف ا�شتقطاب كرى ال�شركات العاملية يف خمتلف 
عر  الإلكرتونية،  التجارة  قطاع  ويف  القطاعات 
تقدمي خدمات جمركية ذكية ومتطورة مدعومة 
اجلمركي  للتفتي�س  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
يظهر  ما  وهو  واملعاينة،  الفح�س  اأجهز  واأح��دث 
م���دى ق���درة دب���ي ع��ل��ى ت��وف��ري اأف�����ش��ل اخلدمات 
العاملية  ل��ل�����ش��رك��ات  واجل���م���رك���ي���ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 

الكرى مبواكبة تقدم الإم��ارة ب�شرعة يف تعزيز 
ا�شرتاتيجيتها كمحور رئي�شي للتجارة العاملية".

ولفت اىل اأن مبادرات املركز املتنوعة ت�شهم ب�شكل 
كبري يف متكني املوظفني و�شعادة العمالء ومنها 
جتربة دور الر�شا�س الإلكرتوين للت�شهيل على 
حيث  لل�شحنات  اإجن��از  ل�شرعة  العاملية  ال�شركات 
املتعاملني عر  ا�شعاد  على  دبي  حتر�س جمارك 
التي ينظمها  امل��ب��ادرات  العمالء يف كافة  اإ���ش��راك 
املركز وكذلك تفعيل الجتماعات الدورية معهم 
للتعرف على احتياجاتهم من املركز وامل�شاهمة يف 

تطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة لهم.

املواجهة االأوروبية �سد الروبل قد توؤدي اإىل حظر الغاز
•• عوا�شم-وكاالت

�شديداً حيث جتد نف�شها بني مطرقة  تواجه دول الحت��اد الأوروب��ي ماأزقاً 
امل�شرتين  جانب  من  الغاز  ثمن  بدفع  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س 
الذين يطلق عليهم الدول غري ال�شديقة بالروبل، وهدد بقطع الإمدادات 

ما مل يتم ذلك، وبني �شندان احلاجة املا�شة للغاز الرو�شي.
ونظراً حلاجة التكتل املا�شة للغاز، فقد ا�شتثناه من العقوبات التي فر�شها 

على مو�شكو ب�شبب غزوها لأوكرانيا.
وكالة  ن�شرته  تقرير  يف  نارديلي  والبريتو  برافو  ريت�شارد  الكاتبان  ويقول 
الت�شبب  ي��واج��ه��ان خطر  ورو���ش��ي��ا  الأوروب����ي  اإن الحت���اد  ل��الأن��ب��اء  بلومرغ 
اأولية  لنتيجة  التكتل  حمامو  تو�شل  بعدما  الرو�شي،  للغاز  فعلي  حظر  يف 
�شداد  مبوجبها  بوتني  فالدميري  الرئي�س  يطالب  التي  الآلية،  اأن  مفادها 

ثمن الغاز بالروبل، �شوف تنتهك العقوبات التي فر�شها التكتل.
ول تزال دول، من بينها اأملانيا، تدقق يف تقييم اأويل لالحتاد الأوروبي يو�شح 

مت  التي  التكتل،  عقوبات  ينتهك  �شوف  بالروبل  بال�شداد  بوتني  طلب  اأن 
فر�شها ب�شبب غزو رو�شيا لأوكرانيا.

نظام  ترف�س  ب��اأن  الطاقة،  جم��ال  يف  تعمل  التي  �شركاتها  هولندا  واأبلغت 
الدفع اجلديد على �شوء التحليل القانوين لالحتاد الأوروبي.

جتري  اأو  اإي�شاحات  تقدم  اأن  رو�شيا  باإمكان  زال  ما  اأن��ه  الكاتبان  واأ���ش��اف 
على  ال��ت��ي  الكيفية  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  ال���ذي  مر�شومها،  على  ت��ع��دي��الت 
مع  التعامل  لالأمام يف  قدماً  وال�شركات  الأوروب���ي  الحت��اد  اأ�شا�شها مي�شي 
اأوروب��ا جراء  الغاز. وحت�شل رو�شيا على قرابة مليار يورو يومياً من  ملف 
عقوبات  تاأثري  من  حمايتها  على  مو�شكو  �شاعدت  التي  الطاقة،  م�شرتيات 

الحتاد الأوروبي.
عن  الغاز  اإم���دادات  بقطع  تهديدها  رو�شيا  نفذت  اإذا  اأن��ه  الكاتبان  واأ���ش��اف 
امل�شرتين الذين لميتثلون للدفع بالروبل، فاإن هذا ي�شكل تهديداً خطرياً 
%40 من احتياجاته من الغاز من  لالحتاد الأوروب��ي الذي يح�شل على 

رو�شيا.

الوقت  يف  للطاقة  بديلة  م�شادر  لإيجاد  جاهداً  الأوروب���ي  الحت��اد  وي�شعى 
اأمنه، ولكن النتقال اإىل  الذي يتعامل فيه مع التاأثري الهائل ملو�شكو على 

تلك امل�شادر �شوف ي�شتغرق وقتاً.
اإع��داد حزمته ال�شاد�شة من العقوبات، ولكن  ويعمل الحتاد الأوروب��ي على 
التحركات ل�شتهداف الطاقة الرو�شية حمفوفة باملخاطر مع الأخذ يف ظل 

اعتماد الحتاد على هذه الطاقة.
الغاز على الفور، فاإن ذلك قد  اإم��دادات  اإذا ما مت قطع  اأنه  الكاتبان  ويرى 
دولر(  يورو)238مليار  220مليار  لأملانيا  املحلي  الناجت  اإجمايل  يكلف 

على مدار العامني املقبلني، وفقاً لتوقعات م�شرتكة ملعاهد اقت�شادية.
يدفع  وقد  ال�شنوي،  املحلي  الناجت  اإجمايل  %6.5 من  املبلغ  ذلك  ويعادل 

البالد اإىل اأن تواجه ركودا تبلغ ن�شبته اأكر من %2 العام املقبل.
ويف احلادي والثالثني من �شهر مار�س )اآذار( املا�شي، اأ�شدر بوتني مر�شوماً 
التي ت�شرتي غاز بالده ح�شابني،  باأن تفتح الدول غري ال�شديقة  ي�شرتط 

اأحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى م�شرف غازبروم بنك.

و�شوف يقوم البنك الرو�شي بتحويل املدفوعات بالعملة الأجنبية اإىل الروبل 
قبل حتويلها اإىل �شركة غازبروم بي جي اإ�س �شي ، للغاز اململوكة للدولة.

الذراع  الأوروب��ي��ة،  املفو�شية  به حمامون حل�شاب  قام  اأويل  وتو�شل حتليل 
النظام  التي ت�شتخدم هذا  املدفوعات  اأن  اإىل  الأوروب��ي،  التنفيذية لالحتاد 
هذا  على  مطلع  مل�شدر  وفقاً  التكتل،  فر�شها  التي  العقوبات  تنتهك  �شوف 

الأمر.
ووافق حمامو املجل�س الأوروبي، الذي ي�شم زعماء الدول ال� 27 الأع�شاء 

يف التكتل، على تقييم املفو�شية الأوروبية، ح�شبما ذكر م�شدر اآخر.
الأ�شبوع  الأع�شاء  ال��دول  اإىل  التحليل  اأح��ال��ت  املفو�شية  اأن  امل�شدر  وذك��ر 
ال�150  ال�شركات  اإخطار  اإىل  حتتاج  �شوف  احلكومات  اأن  م�شيفة  املا�شي، 

التي لديها عقود غاز مع رو�شيا.
اأنه يعتزم تقدمي املزيد من الإر�شادات ب�شاأن  اأي�شاً  وقال الحت��اد الأوروب��ي 
باأن  �شركاتها موؤخراً  وال�شركات. طلبت هولندا من  الدول  مل�شاعدة  املوقف 

ترف�س ال�شروط اجلديدة التي حددتها رو�شيا لدفع ثمن الغاز.
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•• اأبوظبي-وام:

مناف�شات  الث���ن���ني  ال���ي���وم  ت�����ش��ت��اأن��ف 
لكرة  زاي��د  ب��ن  ك��اأ���س من�شور  بطولة 
"مكتب  ال���ق���دم ح��ي��ث ي�����ش��ع��ى ف��ري��ق 
لقبه  على  للحفاظ  العام"  الأم���ني 
عندما يواجه فريق " مكتب البعثات 
ال��درا���ش��ي��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ف��ن��دق ق�شر 
الإمارات يف العا�شمة اأبوظبي، �شمن 
يلتقي  بينما  البطولة  نهائي  ن�شف 
الوطنية"  الإم���ارات  "مدار�س  فريق 

فريق "نادي �شيتي جولف".
جتمع  ال��ت��ي  الأوىل  امل��ب��اراة  وتنطلق 
"مكتب الأمني العام" بفريق "مكتب 

ال�شاعة  ع��ن��د  الدرا�شية"  ال��ب��ع��ث��ات 
املباراة  ت��ق��ام  بينما  م�����ش��اء،  ال��ع��ا���ش��رة 
"مدار�س  فريق  جتمع  التي  الثانية 

الإم��ارات الوطنية" مع فريق "نادي 
�شيتي جولف" ال�شاعة احلادية ع�شر 

م�شاء.
" مكتب الأم��ني العام"  وتاأهل فريق 
بر�شيد  الأوىل  للمجموعة  مت�شدرا 
"مكتب  فريق  تاأهل  بينما  نقاط   7
البعثات الدرا�شية" ثانيا للمجموعة 

ذاتها بر�شيد 6 نقاط.
الإمارات  "مدار�س  فريق  ت��اأه��ل  كما 
للمجموعة  م���ت�������ش���درا  الوطنية" 
 9 بر�شيد  الكاملة  بالعالمة  الثانية 
نقاط، بينما تاأهل فريق "نادي �شيتي 
للمجموعة  ال��ث��اين  باملركز  جولف" 

بر�شيد 4 نقاط.

النهائي  ن�����ش��ف  م����ب����اري����ات  وت����ق����ام 
امل��غ��ل��وب، ويف حالة  ب��ط��ري��ق��ة خ����روج 
انتهاء اأي مباراة بالتعادل يتم اللجوء 
ا�شتمر  واإذا  الإ�شافية،  الأ�شواط  اإىل 
التعادل اأي�شا حتدد ركالت الرتجيح 
املتاأهل اإىل املباراة النهائي التي تقام 

م�شاء يوم الأربعاء املقبل.
اللجنة  ع�شو  ناجي،  عبداهلل  وك�شف 
املنظمة عن اأن ن�شف النهائي �شيدار 
من قبل طاقم حتكيمي مميز مكون 
وذلك  ناجم،  وخالد  امل��ال  يحيى  من 
البطولة تواجد نخبة  بعدما �شهدت 

احلكام يف مرحلة املجموعات.
واأ�����ش����اف: ت�����ش��ت��ح��وذ ال��ب��ط��ول��ة على 

ق����در ك��ب��ري م���ن الأه���م���ي���ة، وحتظى 
وبدورنا  مميز،  واإعالمي  فني  بزخم 
توفري  اإىل  ن�شعى  املنظمة  اللجنة  يف 

اأعلى  اإىل  للو�شول  املتطلبات  ك��اف��ة 
ريا�شية  اأج������واء  و���ش��ط  امل�����ش��ت��وي��ات، 

اجتماعية مميزة جلميع امل�شاركني.

ن��اج��ي ع��ل��ى �شرورة  ع���ب���داهلل  واأك�����د 
جميع  لإدارة  احل��ك��ام  اأف�شل  ت��واج��د 
البطولة  واأن  خ���ا����ش���ة  امل����ب����اري����ات، 

اإ���ش��اف��ة اإىل  ت��ب��واأت مكانة م��رم��وق��ة، 
اأن امل�شاركني يتطلعون دوما لتقدمي 

اأف�شل امل�شتويات.

•• دبي-الفجر:

ُتوج نادي الو�شل ببطولة دوري ال�شباب حتت 19 عاماً "الفئة الأوىل"، بعد 
حتقيقه الفوز على نادي الوحدة بهدفني لهدف يف املباراة التي جمعتهما 

اأم�س على �شتاد زعبيل بنادي الو�شل، يف ختام مناف�شات الدوري.
امل��ه��ريي، فيما �شجل هدف  ب��در وحم��م��د  ال��و���ش��ل، ع��ب��داهلل  �شجل ه��ديف 
خالل  مميزة  م�شتويات  الو�شل  ن��ادي  وق��دم  ال�شوحمي.  �شامل  ال��وح��دة 
 30 بر�شيد  املجموعات  ل��دوري  الأوىل  املجموعة  ت�شدر  حيث  امل�شابقة، 
نقطة، ووا�شل التفوق يف املرحلة الثانية "دوري الفئات" التي اأختتمها يف 
موقع ال�شدارة بر�شيد 24 نقطة ح�شمت له التتويج بدرع الفئة الأوىل 

للم�شابقة.
،و  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�شيخ  التتويج  مرا�شم  �شهد 
اأحمد بن �شعفار رئي�س اللجنة النتقالية لنادي الو�شل، والدكتور حممد 

احلتاوي ع�شو جلنة امل�شابقات باحتاد الكرة، وعدد من م�شوؤويل النادي .

•• دبي-الفجر:

ع�شو  دروي�����س،  بن  يو�شف  اأحمد  هناأ 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة، رئي�س جلنة 
هي�شبانيا،  فور�شان  فريق  امل�شابقات، 
بفوزه ببطولة دوري الدرجة الثانية، 
وقال اإن الإجناز الذي حققه الفريق 
من  كبريين  وجهد  عمل  نتيجة  جاء 
امل�شوؤولني فيه، وتقدم بالتهنئة لإدارة 
والالعبني،  الفني  واجل��ه��از  ال��ن��ادي 
م�شواره  يف  للفريق  التوفيق  متمنًيا 
امل��ق��ب��ل، وح��ًظ��ا اأوف���ر للفرق ال��ت��ي مل 

يحالفها احلظ.
الدرجة  اأن��دي��ة  دروي�����س  اب��ن  كما هناأ 
واأثنى  املناف�شة،  جن��اح  على  الثانية 
ع��ل��ى م��ا ق��ام��ت ب��ه م��ن ع��م��ل، معًرا 
الدرجة  دوري  با�شتمرار  �شعادته  عن 
اإن  وقال  تواليا،  الثالث  للعام  الثانية 
اأندية جيدة،  ا�شتقطب  الثانية  دوري 

املمار�شني لكرة  زيادة عدد  و�شاهم يف 
ال���ق���دم ب�����ش��ف��ة ر���ش��م��ي��ة، وم���ن خالل 

مناف�شة لها لوائح وقوانني.
واع��ت��ر اب���ن دروي�������س اأن زي����ادة عدد 
الأن�����دي�����ة وال���الع���ب���ني ي���ت���واك���ب مع 
رغ��ب��ة الحت����اد، وم���ع ط��م��وح التطور 

واأكد  ال��ك��روي��ة،  باملنظومة  والرت��ق��اء 
دوري  اأن  امل�����ش��اب��ق��ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
الدرجة الثانية اأفرز م�شتويات جيدة، 
وقدم اإ�شافة للم�شابقات التي ينظمها 
الحتاد، م�شريا اإىل اأن تعاون الفريق 
والتزامها �شاهم يف جناح الدوري ويف 

تطور امل�شتوى.
ووع����د اب���ن دروي�������س ب��ال���ش��ت��م��رار يف 
مرحًبا  املناف�شة،  تطوير  على  العمل 
البناءة،  وامل���ق���رتح���ات  الأف����ك����ار  ب��ك��ل 
الت�شاور  على  حري�شون  اإن��ه��م  وق���ال 
مع الفرق دائما، والتوا�شل معها من 

اأجل الرتقاء بكل امل�شابقات.
و�شكر اب��ن دروي�����س ك��ل م��ن �شاهم يف 
واأثنى  الثانية،  دوري  مناف�شة  جن��اح 
على اجلهود املبذولة من كل املكونات، 
اإن���ه���ا يف الأخ������ري �شبت  ق����ال  وال���ت���ي 
للدوري  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ج���اح  اجت�����اه  يف 

وتر�شيخه اأكر.

مواجهات قوية يف ن�سف نهائي كاأ�ض 
من�سور بن زايد لكرة القدم

هناأ  »فور�صان هي�صبانيا« بلقب دوري الدرجة الثانية

اأحمد بن دروي�ض : دوري الدرجة الثانية جاء مميزًا و�سهد مناف�سة قوية بني الفرق

نادي الو�سل ُيتوج بطاًل لدوري ال�سباب حتت 19 عامًا »الفئة االأوىل«

•• ال�شارقة-وام:

"القاعدة  ب��ع��ن��وان  جل�شة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  نظم 
اجلماهريية – البناء والتاأثري"، وذلك يف مقر نادي ال�شارقة 

الثقايف لل�شطرجن.
املهند�س عادل �شالح احلمادي ع�شو جمل�س  وقدم اجلل�شة 
الإعالمية  اللجنة  ورئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اإدارة 
احل�شور  دع����وة  �شملت  ح��ي��ث  باملجل�س  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول 
الإعالميني املعنيني من نا�شئة ال�شارقة والأندية الريا�شية 

و�شركات كرة القدم والأندية التخ�ش�شية بالإمارة.
ال�شخي  الريا�شي  بالدعم  اجلل�شة  خ��الل  احل��م��ادي  واأ���ش��اد 

وامل�شتمر من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
وبالهتمام  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الذي يوليه لالإعالم الريا�شي ومكونات املوؤ�ش�شات الريا�شية 

ومنها اجلماهري.
واأكد اأهمية املبادرات واخلطط والرامج التي ت�شهم يف بناء 
اجلماهري  رع��اي��ة  خ��الل  م��ن  اجلماهريية  القاعدة  وتو�شع 
اإىل  بالإ�شافة  معها  التوا�شل  ق��ن��وات  وفتح  دوره���ا  وتقدير 
برامج  الطرق يف ج��ذب اجلماهري من خ��الل  اأح��دث  ابتكار 
واملوؤ�ش�شات  الأن���دي���ة  ب���دور  وال��ت��ع��ري��ف  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة 

الريا�شية.
الريا�شي  والعنف  التع�شب  منها  ق�شايا  احل�شور  وناق�س 

الدينية  الناحية  وط��رق مواجهتها من  املالعب  وال�شغب يف 
مبداأ  تعزيز  عر  وذل��ك  والجتماعية  والوطنية  والنف�شية 
وف��ه��م روح  الأزم����ات  م��ع  الأم��ث��ل  والتعامل  اح���رتام اخل�شم 
خالل  وم��ن  يتجمهرون  حينما  الأف����راد  و���ش��ل��وك  اجل��م��ه��ور 
مواجهة ال�شحن الزائد للجماهري قبل واأثناء وبعد املباريات. 
وتوجيه  ك�شب  يف  املحتوى  �شناعة  اأهمية  اجلل�شة  وتناولت 
اجل��م��اه��ري و���ش��رورة حت�شني درج���ة و���ش��ول��ه وان��ت�����ش��اره اإىل 
الفئات امل�شتهدفة عر خمتلف و�شائل الإعالم وبالتعاون مع 
وخزينة  احل�شور  كثافة  على  بالإيجاب  ينعك�س  ما  ال�شركاء 
والرعاية  الت�شويق  ع��ق��ود  خ��الل  م��ن  والحت�����ادات  الأن��دي��ة 

وحقوق البث.

جمل�ض ال�سارقة الريا�سي يناق�ض طرق مواجهة ال�سغب يف املالعب تاأكيدا ملا تداولته و�سائل االإعالم العاملية 

ه�سام الطاهر يعلن تلقي طلب رو�سيا 
لالن�سمام لالحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن

تلقي  لل�شطرجن عن  الآ�شيوي  العام لالحتاد  الأم��ني  الطاهر  ه�شام  اأعلن 
طلبا ر�شميا من الحتاد الرو�شي لل�شطرجن بالن�شمام اإىل الحتاد القاري 
الروفي�شور  اإىل  امل��و���ش��وع  واإ���ش��ن��اد  ال���الزم  اإج����راء  مت  ب��اأن��ه  م�شريا  للعبة 
الدكتور ر�شيد العنزي امل�شت�شار القانوين لالحتاد الآ�شيوي لإبداء الراأي 
متهيدا لعر�شه على املكتب التنفيذي  ومن ثم اجلمعية العمومية لالحتاد 

الآ�شيوي لل�شطرجن لتخاذ القرار بهذا ال�شاأن.
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الفجر الريا�ضي

•• مليحه-الفجر:

اختتم نادي مليحه الثقايف الريا�شي 
و�شمن اأجندة فعالياته الرم�شانية 
دوري �شعبيات منطقة مليحه والتي 
مقره  يف  الأوىل  ول���ل���م���رة  ن��ظ��م��ه��ا 
بدعوة �شباب ال�شعبيات للم�شاركة يف 
امل�شابقات الثقافية والريا�شية التي 

نفذها �شمن لياليه الريا�شية .
منطقة  �شعبيات  دوري  فكرة  وج��اء 
مليحه بهدف دعوة �شباب ال�شعبيات 
ث��ق��ايف ودوري  ب����دوري  امل�����ش��ارك��ة  يف 
ريا�شي لتن�شيط معارفهم ولياقتهم 
الفعاليات  م���ن  ع����دد  يف  ال��ب��دن��ي��ة 

ت��واك��ب��ت م��ع روؤي����ة ال��ن��ادي يف دعوة 
النادي  على  للرتدد  املنطقة  اأه��ايل 
ال�شارقة  جمل�س  لتطلعات  ارت��ك��ازا 
بالنواحي  اله��ت��م��ام  يف  ال��ري��ا���ش��ي 
يف  وامل�شاهمة  والريا�شية  الثقافية 
خلق جيل ريا�شي قارئ ومطلع من 

خالل دوري ال�شعبيات.
ومت��ي��ز ال�����دوري ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
مناطقها  لتمثيل  ال�شعبيات   ف��رق 
م���ن خ����الل ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق ثالثي 
وتبارى يف عدد  ال�شعبية  ا�شم  حمل 
منطقة  ع��ن  الثقافية  الأ�شئلة  م��ن 
مهارات  ا�شتعرا�س  بجانب  مليحه 

ريا�شية خمتلفة .

�شوؤال  ع�شر  خم�شة  تقدمي  وج��رى 
الوطنية  امل��ع��ل��وم��ات  ب���ني  م��ت��ن��وع��ا 
واجلغرافية  والثقافية  الإم��ارات��ي��ة 
والفنية عن منطقة مليحه بجانب 
وماآثر  الت�شامح  عن  متنوعة  اأ�شئلة 
م��وؤ���ش�����س ال���دول���ة ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
مع تنظيم م�شابقات ريا�شية يف كرة 
بال�شهم  والت�شويب  وال�شلة  القدم 

بني ال�شعبيات امل�شاركة .
ال�شعبيات  ب��ني  امل�����ش��ارك��ات  واأب�����رزت 
ال���������دوري يف جمع  روؤي��������ة  حت���ق���ي���ق 
مليحه  ن���ادي  يف  ال�شعبيات  اأه����ايل 
وتن�شيط  للتعارف  امل��ج��ال  واإف�����ش��اح 

قواهم البدنية يف م�شابقات ريا�شية 
املعرفة  امل�شابقات  بجانب  خمتلفة 

عن املنطقة .
ويف نهاية الدوري قام عبداهلل �شامل 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ك��ت��ب��ي  اخل���ا����ش���وين 
الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الريا�شي بتكرمي ال�شعبيات الفائزة 
�شعبية  الأول  ب��امل��رك��ز  ح��ل��ت  ح��ي��ث 
�شعبية  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  ح���م���ده 
اخل��ط��م ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث  �شعبية 

روي�شة.
اخلا�شوين  ����ش���امل  ع���ب���داهلل  واأك������د 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الكتبي 
اأن  الريا�شي  الثقايف  مليحه  ن��ادي 

لفتة  مب�������ش���ارك���ة  ح���ظ���ي  ال�����ن�����ادي 
للح�شور  ال�����ش��ع��ب��ي��ات  اأب����ن����اء  م����ن 
الذي  ال������دوري  ه����ذا  وامل�����ش��ارك��ة يف 

جديدة  كفكرة  الأوىل  وللمرة  يقام 
هدفت لتخ�شي�س م�شابقة واأم�شية 

رم�شانية ريا�شية لل�شعبيات .

منطقة  �شعبيات  دور  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مليحه حقق جناحا كبرية بامل�شاركة 
والتفاعل وحقق العديد م الأهداف 

اإطار  يف  ال��ن��ادي  عليها  ح�شر  ال��ت��ي 
املجتمعي  للتوا�شل  العليا  غ��اي��ات 

فالنادي هو نادي املجتمع.

•• اأبوظبي -الفجر

ال�شبت  الأول  اأم�������س   ي���وم  اخ��ت��ت��م��ت   
بطولة  يف  ال�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س 
اأق��ي��م��ت يومي  ال���ت���ي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
اأرينا  جوجيت�شو  يف  وال�شبت  اجلمعة 
و�شهدت  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  زاي����د  مب��دي��ن��ة 
جماهرييا  وح�شورا  قوية  مناف�شات 

كبريا يليق باحلدث.
مرا�شم  الأول  اأم�������س  م�����ش��اء  وج����رت 
باللقب  وال��ف��ائ��زات  ال��ف��ائ��زي��ن  تتويج 
بح�شور  الأوىل،  ال��ث��الث��ة  وب��امل��راك��ز 
نائب  ال��ظ��اه��ري  �شامل  حممد  �شعادة 
للجوجيت�شو،  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
العام  الأم����ني  ال�شام�شي  ع��ل��ي  وف��ه��د 
لحتاد الإمارات للجوجيت�شو، و�شامل 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال���ك���ث���ريي  ن���اي���ف 
الريا�شية،  لالألعاب  يا�س  بني  لنادي 
لرابطة  العام  املدير  البحري  وط��ارق 
اجلوجيت�شو،  مل����ح����رتيف  اأب����وظ����ب����ي 
الفنية  املنهايل مدير الإدارة  ومبارك 
يف الحت��اد، وع��دد من ممثلي الحتاد 

وال�شركاء والأندية.
و�����ش����ه����دت اجل�����ول�����ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة من 
ال�شارقة  اأن��دي��ة  م�����ش��ارك��ة  امل��ن��اف�����ش��ات 
لريا�شات الدفاع عن النف�س، والعني، 
باملز  واأكادميية  يا�س  وبني  وال��وح��دة، 
تناف�شت  اإذ   ،777 "تيم  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

بقوة بنظام احلزام املفتوح.
ويف فئة البنني متكن ن��ادي بني يا�س 
م��ن ال��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب ب��ع��د ت��ف��وق��ه على 
وال�شارقة  ث��ان��ي��ا،  ح���ل  ال�����ذي  ال���ع���ني 
الذي  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���ش��ات 

احتل املركز الثالث.
 وعلى �شعيد فئة البنات، متكن فريق 
ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س 
اإحراز اللقب، متفوقا على العني  من 
ال��ذي حل و�شيفا، ون��ادي ال��وح��دة يف 

املركز الثالث. 
الأمني  ال�شام�شي  علي  فهد  وي��ق��ول 
العام لحتاد الإمارات للجوجيت�شو:" 
ق�����ّدم ال���الع���ب���ون وال���الع���ب���ات خالل 
ي�شتحق  قويا  اأداء  البطولة  مناف�شات 
الإ�شادة، واأثبتوا اأنهم ميتلكون خرات 
مناف�شات  خلو�س  توؤهلهم  وم��واه��ب 

عاملية بكل جدارة واقتدار. 
كاأ�س  بطولة  اأن  ال�شام�شي  واأ���ش��اف 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
ت�شليط  يف  ت�����ش��اه��م  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
ال�������ش���وء ع���ل���ى اجل���ي���ل اجل����دي����د من 
�شيقودون  ال��ذي��ن  والأب���ط���ال  ال��ن��ج��وم 
م�����ش��رية امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف الأي����ام 
املخزون  اأن  ك��ذل��ك  وت��وؤك��د  ال��ق��ادم��ة، 
ال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي م�������ن ال����الع����ب����ني 
وفري  الول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  اجل���اه���زي���ن 

ويدعو للتفاوؤل.
اأهم اجلوانب  اأن من  ال�شام�شي  واأّك��د 

الإيجابية للبطولة هو التاألق الالفت 
ما  للفتيات وتطور م�شتوياتهن، وهو 
تعزيز  يف  الحت����اد  روؤي����ة  م��ع  ين�شجم 
املحلية  ال���ب���ط���ولت  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ن 
الإم���ارات  بنت  اأثبتت  وق��د  وال��دول��ي��ة 
من�شات  واعتالئها  ومتيزها  تفوقها 
الآ�شيوية  البطولة  واآخرها  التتويج، 

بالبحرين ال�شهر املا�شي. 
الأداء  ق����وة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأو�����ش����ح 
البطولة،  �شهدتها  ال��ت��ي  وامل��ن��اف�����ش��ة 
امل�شاركني  م�شتوى  ارت��ف��اع  اإىل  ت��ع��ود 
�شاركوا  الذين  اأولئك  خ�شو�شا  فيها 
التي  الدولية  البطولت  من  ع��دد  يف 
اأخ��ريا، وخا�شوا مناف�شات مع  اأقيمت 

اأنحاء  م��ن خمتلف  لع��ب��ني ولع��ب��ات 
اأدائهم  العامل، مما مكنهم من تعزيز 
يف  اكت�شبوها  التي  خراتهم  وتطبيق 

تلك البطولت. 
وتابع اأن تخ�شي�س مناف�شات البطولة 
لفئة حتت )18 عاما(، خالل املو�شم 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��ق��ل ع����ن بقية  احل������ايل 
املواهب  دع��م  اإط��ار  يف  يندرج  الفئات، 
و�شقلها، مبا يواكب توجهات الحتاد 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الريا�شي  التميز  حتقيق  اإىل  متهد 

على امل�شتويات كافة. 
وت��ق��دم ���ش��امل ن��اي��ف ال��ك��ث��ريي املدير 
لالألعاب  يا�س  بني  ل��ن��ادي  التنفيذي 

الريا�شية بالتهنئة ل�شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
نادي  رئي�س  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
الذي  الكبري  الإجن���از  على  يا�س  بني 
النادي، ومتكنه من الحتفاظ  حققه 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���ال���ث  ل��ل��ع��ام  ب��ل��ق��ب��ه 
م��وؤك��دا اأن ه��ذا الإجن����از، ج��اء نتيجة 
احلثيثة  واملتابعة  الالحمدود  للدعم 
كل  وف��رت  التي  الر�شيدة  القيادة  من 

متطلبات النجاح والتفوق للنادي. 
واأ�شاف: "كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
ال���دول���ة غ�����اٍل ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا، ولذلك 
الفوز  ع��ل��ى  الأن���دي���ة  جميع  تناف�شت 
ب��ال��ل��ق��ب ب����ق����وة، وم�����ن ج���ان���ب���ن���ا، كان 

والحتفاظ  ال��ف��وز  يف  كبري  طموحنا 
ب��ل��ق��ب��ن��ا، وق�����د واج���ه���ن���ا ال���ك���ث���ري من 
التتويج  من  متكنا  اننا  ال  التحديات 
وجهود  ال��ن��ادي  اإدارة  ب��دع��م  باللقب، 
ونتقدم  ال���ف���ن���ي،  واجل����ه����از  لع��ب��ي��ن��ا 
ولعبيه  ال��ع��ني  ن����ادي  اإىل  بالتهنئة 

الذين كانوا ندا قويا لنا". 
الفني  امل��دي��ر  ليمو�س  رام���ون  واأ���ش��اد 
للمنتخب الوطني مب�شتوى البطولة 
ومتيز امل�شاركني فيها، وتفوقهم على 
خطط  ترجمة  يف  وجناحهم  الب�شاط 
امل��درب��ني ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع. واأثنى 
املتميزة،  الحت���اد  روؤي���ة  على  ليمو�س 
وفقا  البطولت  بتطوير  يتعلق  فيما 

لالرتقاء  العاملية  املمار�شات  لأف�شل 
ب��ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و ومب����ا يخدم 
باأف�شل  ورف������ده  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 

املواهب املتاحة. 
البطولة  نظام  اأن  اإىل  ليمو�س  واأ�شار 
الف�شل  اإىل  ي�شتند  وال����ذي  اجل��دي��د 
وتخ�شي�س  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  ب���ني 
مناف�شات م�شتقلة لكل فئة على حدة 
ناحية  م��ن  الفني  اجل��ه��از  عمل  �شّهل 
اختيار الالعبني القادرين على متثيل 
بجهود  م��ن��وه��ا  ال���وط���ن���ي،  امل��ن��ت��خ��ب 
الالعبني  اأف�شل  تختار  التي  الأندية 

للم�شاركة يف هذه البطولت. 
الكثري من  يتوقع  باأنه  ليمو�س  واأّك��د 
هذا اجليل ل �شيما اأنه ي�شم مواهب 
الكثري  حتقيق  على  ق��ادرة  ا�شتثنائية 
من الإجنازات، اإذا مت ا�شتثمار قدراتها 
وقال:"  الأم���ث���ل  ب��ال�����ش��ك��ل  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
املقبلة  املرحلة  خالل  �شنعمل  بدورنا 
على ت�شميم برنامج متكامل ي�شاعدنا 

على اإمتام هذه املهمة بنجاح". 
واأك����دت ال��الع��ب��ة رج���اء امل��ه��ريي التي 
ال�شارقة  ن����ادي  ح�����ش��ول  يف  ���ش��اه��م��ت 
ل��ري��ا���ش��ات ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف�����س على 
بطولة  يف  ال���ف���وز  اأن  ال���ب���ن���ات  ل��ق��ب 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س 
للجوجيت�شو يعد اإجنازا ا�شتثنائيا له 

مذاق خا�س.
واأ�شافت:" النت�شار الذي حتّقق كان 

مكثف  تدريبي  برنامج  ات��ب��اع  نتيجة 
ملواجهة  ال���ش��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى  جعلنا 
ا�شتعدوا  ال��ذي��ن  الأق��وي��اء  مناف�شينا 

اأي�شا بقوة للبطولة".
واأث���ن���ت امل���ه���ريي ع��ل��ى ج��ه��ود اجلهاز 
على  حر�شوا  الذين  واملدربني  الفني 
تزويد الالعبات بالعديد من املهارات، 
املثالية التي وفرها  واأ�شادت بالأجواء 
احت�����اد الإم��������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و مبا 
درجات  اأع��ل��ى  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  �شاهم 

اجلاهزية وال�شتعداد البدين. 
ويقول الالعب خالد حممد لعب بني 
يا�س، الذي فاز باللقب مع فريقه: " 
باأغلى  الكبري  بالفوز  ج��دا  فخور  اأن��ا 
خالل  من  جدارتنا  وتاأكيد  الكوؤو�س، 
الحتفاظ باللقب الغايل، واأحمد اهلل 
على هذا الفوز، اإذ بذلت وزمالئي يف 
التدريبات  ك��ب��رية يف  ج��ه��ودا  ال��ف��ري��ق 
تعتر  التي  البطولة  لهذه  ا�شتعداداً 
حتت  املقامة  املحلية  ال��ب��ط��ولت  اأه��م 
مظلة احتاد الإمارات للجوجيت�شو." 

ا�شتحقاقات  عدة  تنتظرنا  واأ�شاف:" 
تدريباتنا  و�شنوا�شل  مقبلة،  مهمة 
اجل����ادة وال��ق��وي��ة، ف��م�����ش��وارن��ا يتجدد 
اليوم من وحي ما اأجنزناه، و�شخ�شيا 
هذه  يف  امل�شتمر  ال��ت��ط��ور  اإىل  اأ���ش��ع��ى 
الأ�شود  احل��زام  اإىل  و�شول  الريا�شة، 
اأكر  ال��وط��ن��ي يف  امل��ن��ت��خ��ب  ومت��ث��ي��ل 

البطولت. 

نادي مليحه الريا�سي يختتم م�سابقته 
الرم�سانية االأوىل لدوري �سعبيات مليحه 

م�صك اخلتام ملو�صم احلبتور للبولو 

»ذئاب دبي« تخطف الفوز من اأح�سان  »هي�سكث« وحتلق بالكاأ�ض
•• دبي-الفجر

جمعت  اأروع  ول  نهائية  مبارة  بعد  م�شكا    -2022  2021 مو�شم  ختام  ج��اء 
بني فريق ذئاب دبي ونظريه فريق هي�شكث وانتهت بفوز فريق الذئاب ب�شعوبة 
بالغة وبنتيجة �شبعة اأهداف مقابل �شتة اأهداف وبذلك يثار فريق ذئاب دبي من 

هي�شكث ويرد اعتباره بعد اأن خ�شر منذ ثالثة اأيام مباراتهما الأوىل .
امل��ب��اراة �شهدت ح�����ش��ورا ك��ب��ريا وج���اءت ق��وي��ة وم��ث��رية ب�شبب ت��ق��ارب م�شتوى   
الدقيقة  يف  ذروتها  الإث��ارة  وبلغت  الفنية  اللمحات  بع�س  وتخللتها  الفريقني 
اأن تعادل الفريقان ب�شتة اه��داف لكل منهما وك��ادا ان يلعبا وقتا  الأخ��رية بعد 
كوتينيو   خو�شتو  املحرتف  ليت�شدى  هي�شكث  فريق  ارتكبه  خطاأ  ل��ول  اإ�شافيا 

اللقاء  نهاية  احل��ك��م  ليعلن  الرتجيح  ه��دف  منها  وي��ح��رز  اجل��زائ��ي��ة  لل�شربة 
لنادي  ابريل  �شهر  بطولة  كا�س  الذئاب  وليخطف  ال�شعداء  اجلميع  ليتنف�س 
ويح�شب  احل��ايل  املو�شم  بطولت  خامتة  والفرو�شية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 
لفريق ذئاب دبي م�شاركته بثالثة لعبني مواطنني هم حممد احلبتور وحممد 
يلعب  هي�شكث  فريق  بينما  كوينتو   خو�شتو  جانب  اىل  احلبتور  وحبتور  خالد 
وتوما�س  ديك�شون  ولورين  اريارتي  و�شانتو�س  رو�س  كيم  باربعة حمرتفني هم 

بال�شيو�س .
املنظمة  اللجنة  رئي�س  للبولو  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  احلبتور  حممد  واأع���رب 
املو�شم احلايل  التام عن ن�شاط  الذهبية عن ر�شاه  ل�شل�شلة بطولت كاأ�س دبي 
بذل  وال��ذي  والفرو�شية  للبولو  احلبتور  ومنتجع  بنادي  العمل  بفريق  م�شيدا 

جهودا م�شنية حتى يخرج املو�شم بهذا امل�شتوى الرائع ودون اأية م�شاكل تذكر .
اأبرزهم  اإن النجاحات التي حتققت يقف وراءها �شركاء كثريون  وقال احلبتور 
جمموعة احلبتور التي وفرت لنا كل �شبل النجاح كما ان تعاون الفرق امل�شاركة 
والتزامهم كان كلمة ال�شر ومفتاح النجاح ول نغفل الدور البارز الذي قدمته 
�شركاء  جميعا  نعترهم  وال��ذي��ن  �شنوفها  مبختلف  الع���الم  و�شائل  وتقدمه 

النجاح لنا يف كل مو�شم .
بتتويج  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  فندق  مديرعام  مات  فيليب  قام  املباراة  وعقب 
هي�شكث  " وف��ري��ق  دب��ي  الأول"ذئاب  ال��ف��رق��ني  وت��ك��رمي  البطل  ال��ذئ��اب  ف��ري��ق 
الو�شيف كما مت تكرمي اأ�شحاب الألقاب وهم كيم رو�س اأف�شل لعبة من فريق 

هي�شكث وخو�شتو كوينتو والفر�س اك�شوتيكل اأف�شل خيل .

 ال�صام�صي: اأداء قوي من الالعبني والالعبات ي�صب يف م�صلحة منتخبنا الوطني 

بني يا�ض وال�سارقة للدفاع عن النف�ض بطال فئة ال�سباب يف كاأ�ض رئي�ض الدولة للجوجيت�سو
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احتمالت  من  كلوب،  يورغن  ليفربول  م��درب  قلل 
املو�شم  ه��ذا  م�شبوقة  غ��ري  برباعية  فريقه  تتويج 
اإىل  ليتاأهل  �شيتي  مان�ش�شرت  غ��رمي��ه  ه��زم  بعدما 

نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي لكرة القدم .
مواجهة  لينتظر  �شيتي  على   2-3 ليفربول  وتغلب 

 14 ي��وم  النهائي  يف  بال�س  كري�شتال  اأو  ت�شيل�شي 
مايو )اأيار( املقبل.

الأندية  رابطة  بكاأ�س  بالفعل  ليفربول  وتوج 
املا�شي،  )���ش��ب��اط(  ف��راي��ر  يف  الإجنليزية 

املمتاز،  ال��دوري  يف  الثاين  املركز  ويحتل 
دوري  يف  النهائي  قبل  للدور  تاأهل  كما 

ب��اأم��ل حتقيق  اأوروب���ا ليتم�شك  اأب��ط��ال 
الرباعية هذا املو�شم.

مثل  م��ب��اراة  اأن  "اأعتقد  ك��ل��وب:  وق���ال 
هذا  حتقيق  اإم��ك��ان��ي��ة  �شعف  تظهر  ه��ذه 

ال�شيء".
واأ�شاف: "اجتزنا �شيتي وبعد ثالثة اأيام 

يونايتد  مان�ش�شرت  �شد  �شنلعب 
الذي يقاتل للتاأهل اإىل 

ثم  الأب���ط���ال،  دوري 
اإيفرتون  ن���واج���ه 

ل��ن تكون ودية،  م��ب��اراة  ف��ي��اري��ال يف  اأي���ام ويليه  بعد 
وعلى  قوية  املباريات  هذه  وكل  نيوكا�شل  نواجه  ثم 

الأرجح لن نفوز بها جميعاً".
بكل  للفوز  ون�شعى  كثرياً  اأن�شغل  ل  "لكنني  وتابع: 
التعايف  ن��ح��اول  وبعدها  ق��ادم��ة،  م��ب��اراة 

من اأجل املباراة التالية".
وق����ال امل��ه��اج��م ���ش��ادي��و ماين 
ال������������ذي اأح��������������رز ه����دف����ني 
التتويج  اإن  ���ش��ي��ت��ي  اأم�����ام 
"حلم"،  ب����ال����رب����اع����ي����ة 
الكثري  "اأمامنا  م�شيفاً 
و�شن�شعى  امل��ب��اري��ات  م��ن 

لبذل اأق�شى جهد".

ي��ب��ح��ث ال��ه��الل ال�����ش��ع��ودي حامل 
اللقب عن فوز رابع توالياً ي�شمن 
ال�16  دور  اإىل  العبور  بطاقة  ل��ه 
كرة  يف  اآ����ش���ي���ا  اأب����ط����ال  دوري  م���ن 
ا�شتقالل  ي��ل��ت��ق��ي  ع��ن��دم��ا  ال���ق���دم، 
ال���ط���اج���ي���ك�������ش���ت���اين ال����ث����الث����اء يف 
الرابعة  اجل��ول��ة  �شمن  ال��ري��ا���س 

من دور املجموعات.
ملنطقة  ال�16  دور  اإىل  وي��ت��اأه��ل 
الغرب اأبطال املجموعات اخلم�س، 
اإىل جانب اأف�شل ثالثة اأندية من 

املركز الثاين.
نقاط(،  ال��ه��الل )9  ف���وز  وب��ح��ال 
�شيكون قادراً اأن يت�شدر جمموعته 
الأوىل اأي�شاً، بحال تعادل ال�شارقة 
القطري  وال�����ري�����ان  الإم������ارات������ي 

اللذين ميلكان اأربع نقاط.
على ملعب الأمري في�شل بن فهد 
الرقم  �شاحب  يبحث  ب��ال��ري��ا���س، 
ال��ق��ي��ا���ش��ي يف ع����دد م�����رات اح����راز 
على  ف��وزه  تكرار  )4(، عن  اللقب 
دون  املجموعة  متذيل  ا�شتقالل، 
ن��ق��اط، ب��ع��دم��ا ه��زم��ه اجل��م��ع��ة يف 
ال�شعودية  يف  امل��ج��ّم��ع��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

بهدف قائده �شلمان الفرج.
اإه���دار  وف��ي��م��ا حت�شر ال��ف��رج ع��ل��ى 
الفر�س، اعتر املدرب الأرجنتيني 
رامون ديا�س ان فريقه بات يف و�شع 
م��ري��ح ل��ل��ت��اأه��ل، ون��ق��ل ع��ن��ه موقع 
"بالتاأكيد  قوله  الآ�شيوي  الحت��اد 
ب�شكل مبكر،  التاأهل  ن�شعى حل�شم 
ل��دي��ن��ا ف��ر���ش��ة لتنويع  ي��ك��ون  ك���ي 
خو�س  قبل  الالعبني...  م�شاركة 
البطولت  يف  م�شريية  مواجهات 
املحلية ال�شهر املقبل". ويف املباراة 
والريان  ال�شارقة  يتبارز  الثانية، 
منطقياً على البطاقة الثانية التي 
تعادلهما  ب��ع��د  ال��ه��الل،  ���ش��رتاف��ق 
1-1 يف مواجهة كان فيها الطرف 

الإماراتي الأف�شل.
الت�شيلي  ال��ري��ان  م���درب  وحت�����ّش��ر 
نيكول�س كوردوفا على غياب عدة 
لع���ب���ني خ����الل ال���ت���ع���ادل الخ���ري 
بينهما "خو�س هذه املباراة بغياب 
اأ���ش��ا���ش��ي��ني لي�س  خ��م�����ش��ة لع��ب��ني 
منحنا  ه��ذا  ولكن  ال�شهل،  ب��الأم��ر 
الفر�شة لإ�شراك بع�س الالعبني 
ن��ح�����ّش��ن من  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��ب��اب.. 

اأ�شلوب لعبنا الهجومي".
من جهته، قال الروماين كوزمني 
اأولري�������و م�����درب ال�����ش��ارق��ة ال���ذي 
الرازيلي  خ���دم���ات  ���ش��ي�����ش��ت��ع��ي��د 
كايو لوكا�س بعدما غاب عن لقاء 

املحبط  "من  ل��الي��ق��اف  ال���ذه���اب 
ال��ري��ان مل يح�شل على فر�س  ان 
ولكنه �شجل من كرة ثابتة، يف حني 
اننا حاولنا اللعب و�شناعة الفر�س 
م��ن م��واق��ف خمتلفة، ول��ك��ن ذلك 
مل يكن كافياً يف النهاية". تابع "يف 
ال��دوري الإم��ارات��ي نلعب بت�شكيلة 
الناحية  م���ن  وع��ان��ي��ن��ا  خم��ت��ل��ف��ة 
البدنية.. اإذا حققنا الفوز �شنملك 
ال��ت��اأه��ل، ح��ي��ث �شيكون  ف��ر���ش��ة يف 
لدينا ر�شيد جيد من النقاط قبل 

مواجهة ا�شتقالل والهالل".
وي��ط��م��ح ال�����ش��ب��اب ال�����ش��ع��ودي اإىل 
معادلته  بعد  الفوز  نغمة  ا�شتعادة 
ال��ق��وة اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي اخلمي�س 
يالقيه  عندما  الأخ���ري،  الرمق  يف 
الثنني على ملعب الأمري في�شل 

بن فهد بالريا�س.
ويت�شدر ال�شباب املجموعة الثانية 
ب�����ش��ب��ع ن���ق���اط ب����ف����ارق ث�����الث عن 
اجلزيرة  يت�شاوى  فيما  اجل��وي��ة، 
الإماراتي ومومباي �شيتي الهندي 

بثالث.
وتاأثر ال�شباب يف مباراته الأخرية 
ال��الع��ب��ني ه��ت��ان باهري  ب��غ��ي��اب 
جونيور،  ك���ارل���و����س  وال���رازي���ل���ي 
حيث مل يجد من يرتجم فر�شه 
اإىل اأهداف، ومن املتوقع عودتهما 
الأرجنتيني  جانب  اإىل  للم�شاركة 
اإيفر بانيغا وتركي العمار وح�شني 

القحطاين.
وق����ال ح��ك��ي��م ���ش��اك��ر م����درب القوة 
اجل����وي����ة اخل����ائ����ب ع���ق���ب امل����ب����اراة 
املا�شية لتلقي هدف متاأخر "نحن 

�شعداء بالنقطة التي ك�شبناها اأمام 
خ�شارتنا  بعد  خ�شو�شاً  ال�شباب، 
املجموعة،  متذيل  م��وم��ب��اي  اأم���ام 
و�شتكون املباراة انطالقة لنا يف ما 

تبقى من اجلولت".
ويرز يف �شفوفه اأمثال علي كاظم 
باي�س  واإب���راه���ي���م  ه����ادي  و���ش��ف��اء 

و�شعد ناطق واحمد اإبراهيم.
ويف املباراة الثانية، يريد اجلزيرة 
تكرار فوزه على مومباي، من دون 
العطا�س  حممد  ال���دويل  مدافعه 
الذي تعر�س لإ�شابة �شتبعده عن 

املالعب 3 اأ�شابيع.
�شعودي كبري حتى  ت��األ��ق  ظ��ل  ويف 
اململكة  مم��ث��ل��ي  ت�����ش��در  م���ع  الن 
الأربعة جمموعاتها، ي�شعى التعاون 
�شباهان  ع��ل��ى  ف�����وزه  ت���ك���رار  اإىل 
ع���ل���ى ملعب  الث����ن����ني  الإي����������راين 
الريا�شية  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 
بريدة. وكان التعاون فاز بثالثية 
ن��ظ��ي��ف��ة اخل��م��ي�����س م�����ش��ت��ف��ي��داً من 
ل�شباهان.  م��ب��ك��ر  ع�����ددي  ن��ق�����س 
ي��ت�����ش��در امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة )6( 
الدحيل  ع����ن  الأه����������داف  ب����ف����ارق 
القطري الذي ياأمل يف تكرار فوزه 
ويعّول  الأوزب��ك��ي.  باختاكور  على 
بالعبيد  �شعد  اأمثال  على  التعاون 
ونواف ال�شبحي والإ�شباين األفارو 
لياندر  وال����ك����ام����ريوين  م����ي����دران 
اأنقذه  ال��ذي  الدحيل  اما  تاوامبا. 
جونيور  اإدم��ي��ل�����ش��ون  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
بت�شجيله ثالثية الفوز يف ال�شوط 
3-2، فقال  الثاين على باختاكور 
مدربه الرجنتيني هرنان كري�شبو 

بطاقة  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  "اأعتقد 
التاأهل للدور املقبل ما زال ُمبكراً، 
ف���ه���ن���اك ث�����الث ج�������ولت اأخ�������رى، 
كل  على  ن��رك��ز  اأن  علينا  وب��ال��ت��ايل 

مباراة".
ال�شعودي  ال��ف��ي�����ش��ل��ي  وي��ت��ط��ل��ع 
 )7( اخلام�شة  املجموعة  مت�شدر 
نا�شاف  و�شيفه  على  ف��وزه  لتكرار 
بال�شدارة  لالبتعاد  الأوزبكي )4( 
ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي��ان ال���ث���الث���اء، فيما 
يريد ال�شد القطري حامل اللقب 
انتفا�شته  م��ت��اب��ع��ة   )4( م��رت��ني 
يالقي  عندما  خميبة  ب��داي��ة  بعد 
الخري  الأردين  الوحدات  جم��دداً 

بعدما هزمه 2-5.
الإ�شباين خايف غرا�شيا عن  وع��ّر 
�شعادته من اأداء ال�شد "هذه كانت 
م��ب��ارات��ن��ا امل��ع��ت��ادة، خ��الل ال�شوط 
اجلميع  يريد  م��ا  �شاهدنا  ال��ث��اين 
روؤي����ت����ه م����ن ن������ادي ال�������ش���د خالل 

البطولة ككل".
ب�����دوره، ق���ال رائ����د ع�����ش��اف مدرب 
جيدة  ب�����ش��ورة  "لعبنا  ال���وح���دات 
نتقدم  وك���ن���ا  الأول  ال�������ش���وط  يف 
عوامل  ب�شبب  ول��ك��ن  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
خالل  م��ن  ال�شد  متكن  الإره�����اق، 
اخل�������رة ب�����ش��ن��ع ال�����ف�����ارق خ���الل 
امل����ب����اراة  ويف  الثاين".  ال�������ش���وط 
الفي�شلي  ع���ن  ���ش��ي��غ��ي��ب  الأوىل، 
ما  بح�شب  ع�شريي  اأح��م��د  لع��ب��ه 
مارينو�س  اليوناين  مدربه  ك�شف 
هدف  �شاحب  وق��ال  اأوزونيدي�س. 
الفوز على نا�شاف جوليو تافاري�س 
"مل نلعب  ال���راأ����س الأخ�����ش��ر  م��ن 

بذات امل�شتوى اجليد الذي قدمناه 
ولكن  ال�����ش��اب��ق��ت��ني،  امل���ب���ارات���ني  يف 
ال�شد فقد جنحنا  اأم��ام  فعلنا  كما 
ال���دف���اع ب�شورة  ث��م يف  ال��ت��ق��دم  يف 
جيدة واأوقفنا الفريق املقابل حتى 

�شافرة النهاية".
ويف املجموعة الثالثة، يدور �شراع 
يلعب  عندما  ال�شدارة،  على  قوي 
مع  ن��ق��اط(   5( القطري  الغرافة 
�شباب الأهلي دبي الإماراتي )3(، 
وف���ولد خ��وز���ش��ت��ان الإي����راين )5( 

مع اأهال الرتكمان�شتاين )1(.
ع�������ّل�������ق الإي������������ط������������ايل اأن���������دري���������ا 
الغرافة  م����درب  ���ش��رتام��ات�����ش��وين 
ع��ل��ى م���ع���ادل���ة ���ش��ب��اب الأه����ل����ي يف 
من  "كان   1-1 الأخ�����ري  ال���رم���ق 
بها  انتهت  التي  الطريقة  امل��ح��زن 
ون��ح��ن حم��ب��ط��ون لأننا  امل����ب����اراة، 
لتحقيق  ك���ب���رية  ف��ر���ش��ة  اأ���ش��ع��ن��ا 
ال���ف���وز، ���ش��ب��اب الأه���ل���ي ك���ان جيداً 
اأن  قبل  دقيقة   25 اأول  يف  للغاية 

ناأخذ زمام املبادرة".
ب������دوره، ق����ال م��ه��دي ع��ل��ي مدرب 
من  الكثري  "اإهدار  الهلي  �شباب 
الفر�س خالل املباراة كانت ب�شبب 
قلة الرتكيز عند الالعبني، ولهذا 
الأمر عدة اأ�شباب، ونحن نعاين من 

هذه امل�شكلة منذ فرتة طويلة".
وتابع بطل كاأ�س المارات عرو�شه 
اآخر  ي��ف��ز يف  امل��ت��ذب��ذب��ة، ح��ي��ث مل 
امل�شابقات،  ب��ك��اف��ة  م��ب��اري��ات  �شبع 
بعدما خ�شر 4 مباريات يف الدوري 
البطولة  ان���ط���الق  ق��ب��ل  امل��ح��ل��ي 

القارية.

كلوب يقلل من احتمالية 
تتويج ليفربول بالرباعية

•• دبي-الفجر:

"الفئة الثانية"  ُتوج نادي اجلزيرة بطاًل مل�شابقة دوري ال�شباب حتت 19 عاماً 
الأخرية  اجلولة  م��ب��اراة  يف  مقابل  دون  بهدف  احلمرية  ن��ادي  على  تغلبه  بعد 
للم�شابقة التي جرت اأم�س الأول على امللعب الفرعي 1 باأكادميية نادي اجلزيرة 

نادي  اأق���رب مناف�شيه  ع��ن  اأرب���ع نقاط  وب��ف��ارق  18 نقطة  اإىل  ورف��ع ر�شيده   ،
ال�شارقة يف مركز الو�شيف. �شجل هدف اجلزيرة الالعب حمدان جميل.

اإدارة احتاد الكرة نائب رئي�س جلنة  وقام �شيف ماجد املن�شوري ع�شو جمل�س 
امل�شابقات بت�شليم اأع�شاء فريق اجلزيرة درع امل�شابقة وامليداليات الذهبية وذلك 

بح�شور عدد من م�شوؤويل النادي . 

نادي اجلزيرة ُيتوج بطاًل لدوري ال�سباب 
حتت 19 عامًا »الفئة الثانية«

الهالل حل�سم اأوىل بطاقات دور ال�16 باأبطال اآ�سيا  

دافع مدرب مان�ش�شرت �شيتي عن بيب غوارديول، حار�س املرمى الثاين للفريق زاك �شتيفن قائاًل اإنه يجب ا�شتمراره 
يف موقعه رغم اخلطاأ الذي ارتكبه وت�شبب يف هزمية فريقه 3-2 اأمام ليفربول يف قبل نهائي كاأ�س اإجنلرتا.

وبعد الهدف الأول لليفربول الذي اأحرزه اإبراهيم كوناتي ب�شربة منح خطاأ حار�س املرمى الأمريكي الدويل �شتيفن 
ليفربول الهدف الثاين يف غ�شون 17 دقيقة.

وقال غوارديول لل�شحفيني بعد املباراة: "كان حادثاً غري مق�شود، لكننا بحاجة اإليه لأن هذه هي طريقتنا يف لعب 
كرة القدم".

وهو حار�س  بطريقة جيدة  ك��رات  اأنقذ  املجمل،  مباراة جيدة يف  قدم  ولقد  اللعب  ال�شتمرار يف  "ي�شتحق  واأ���ش��اف: 
ا�شتثنائي".

ويهز  م��اين  �شاديو  عليها  لينق�س  ال��ك��رة،  اإب��ع��اد  يف  وتباطاأ  �شتونز،  ج��ون  امل��داف��ع  زميله  من  متريرة  �شتيفن  وتلقى 
ال�شباك.

واأ�شاف غوارديول: "اأحياناً يرتكب املهاجمون اأخطاء اأمام املرمى ويف اأحيان اأخرى يرتكب احلرا�س اأخطاء".

يخطط الزمالك حامل اللقب ل�شتغالل ان�شغال مناف�شيه 
الأهلي وبرياميدز باملناف�شات الأفريقية لتعزيز �شدارته 
الحتاد  يواجه  القدم حني  لكرة  املمتاز  امل�شري  للدوري 
ال�����ش��ك��ن��دري غ���دا ال��ث��الث��اء. وي��ت�����ش��در ال��زم��ال��ك جدول 
الرتتيب بر�شيد 32 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة 
واحدة عن الأهلي، الذي لعب مباراتني اأقل، وثالث نقاط 
الأهلي  و�شيغيب  م��ب��اراة.  له  تتبقى  ال��ذي  برياميدز  عن 

اإياب  يف  املغربي  ال��رج��اء  ل��زي��ارة  لال�شتعداد  اجلولة  عن 
التي  امل�شابقة  اأفريقيا، وهي  اأبطال  بدوري  الثمانية  دور 
ودعها الزمالك مبكراً دون اأي انت�شار يف دور املجموعات. 
اأم�س  ال��رج��اء ذه��اب��اً يف القاهرة  2-1 على  وف��از الأه��ل��ي 
ال�شبت، و�شيخو�س الإياب يف الدار البي�شاء يوم اجلمعة 
على اأمل موا�شلة امل�شوار نحو لقبه الثالث على التوايل. 
ويرغب الزمالك يف التعايف �شريعاً بعد تعادل دون اأهداف 

مدافع  جهود  و�شي�شتعيد  املا�شية.  اجلولة  يف  فاركو  مع 
يغيب  بينما  )ال��ون�����س(  ح��م��دي  حم��م��ود  م�شر  منتخب 
عن �شفوفه املدافع حممد عبد الغني وعبد اهلل جمعة، 
الذي يجيد اللعب يف مراكز خمتلفة، لالإ�شابة. ويحاول 
الحتاد ا�شتعادة التوازن بعد ال�شتغناء عن املدرب ح�شام 
انت�شارات  ثالثة  حقق  اإذ  النحا�س،  عماد  وتعيني  ح�شن 

فقط هذا املو�شم ويحتل املركز 11.

الزمالك يريد ال�سغط على االأهلي  غوارديوال يدافع عن احلار�ض �ستيفن 
وبرياميدز املن�سغلني باأفريقيا
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جمتمع االمارات

•• دبي – د.حممود علياء 

بح�شور �شمو ال�شيخ �شعيد بن حممد بن خليفة 
اأح��م��د احل���داد كبري  ال��دك��ت��ور  امل��ك��ت��وم، وف�شيلة 
املفتني يف دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية يف دبي، وعدد 
ال�شيد  و�شعادة  العلماء،  الف�شيلة  اأ�شحاب  م��ن 
وعلوي،  واأ���ش��ام��ة  حممد  واأب��ن��اوؤه  ال�شايف  ها�شم 
ال�شخ�شيات  وكبار  لدن،  بن  عبدالعزيز  و�شعادة 
والأ���ش��دق��اء والإع��الم��ي��ني، اأح��ي��ا اأب��ن��اء املرحوم 
اأب��وب��ك��ر ���ش��امل احل��ام��د حم��م��د وح��ام��د ويا�شني 
احل��ادي ع�شر  املا�شي  الثالثاء  يوم  و�شامل م�شاء 

من �شهر رم�شان املبارك يف دارتهم بدبي الذكرى 
الأوىل لوفاة والدهم املرحوم ال�شيد اأبوبكر �شامل 
احل��ام��د رج��ل ال��ر وال��ت��ق��وى وال�����ش��الح، والذي 
باأعماله وف�شائله وماآثره  يوم  ذكراه كل  تتجدد 

رحمه اهلل. 
      وحتدث بهذه املنا�شبة ف�شيلة الدكتور اأحمد 
الفقيد وطيب  بكلمة م�شهبة حول ماآثر  احلداد 
الكثرية، ومنجزاته يف  اخل��رية  واأع��م��ال��ه  ذك���راه، 
داخل دولة الإمارات وخارجها، م�شتعر�شا �شريته 
وحر�س  ل��ه،  والنا�س  اأ�شدقائه  ووف���اء  العطرة، 
اأب��ن��ائ��ه ال����ررة ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ن��ه��ج��ه، ومناقبه 

الفا�شلة، التي ت�شمل الإمارات، والعاملني العربي 
والإ�شالمي، ب�شخائه واأريحيته وكرمه، وحر�شه 
الدائم على خدمة اجلميع وم�شاعدتهم، يف بناء 
امل�شاجد واملدار�س ومراكز حتفيظ القراآن وكفالة 
الأعمال  ون�شر  املحتاجة،  الأ�شر  ورعاية  الأيتام، 
اخلرية يف كل مكان رحمه اهلل. نورهم ي�شعى بني 

اأيديهم واميانهم   �شدق اهلل العظيم. 
     كما حتدث يف اإحياء الذكرى عدد من العلماء، 
مع  الأفا�شل،  والأ�شدقاء  واملن�شدين،  وال�شعراء، 
قراءات من اآيات الذكر احلكيم مهداة اإىل روحه 

الطاهرة رحمه اهلل.

اإحياء الذكرى االأوىل لوفاة الفقيد الكبري املرحوم اأبوبكر �سامل احلامد يف دارته بدبي

ال�سحفيني االإماراتية تنظم اأم�سية  ال�سحبة الطيبة  عن م�سريتي مع ال�سحافة  

ال�شحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ن���ظ���م���ت 
باأبوظبي،  م��ق��ره��ا  يف  الإم��ارات��ي��ة 
يف  الطيبة"  "ال�شحبة  اأم�����ش��ي��ة 
ندوة عن  م�شريتي مع ال�شحافة 
ات�������ش���الت، حت����دث فيها  ب��رع��اي��ة 
ال���ك���ات���ب ال�����ش��ح��ف��ي والإع����الم����ي 
التحرير  م��دي��ر  ر���ش��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
 Gulf News ج���ري���دة  مل��ك��ت��ب 
الدكتور  واأداره���������ا  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
اأح���م���د امل���ن�������ش���وري رئ��ي�����س جلنة 
الإدارة،  جمل�س  ع�شو  ال��ت��دري��ب 

م�شرية ال�شحافة يف الإمارات. 
وحت����دث الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل ر�شيد 
ع��ن ج��زء م��ن ذك��ري��ات��ه م��ع العمل 
البداية  يف  تطرق  حيث  ال�شحفي 
مفرتقاً  ت��ع��ت��ر  م���واق���ف  ل��ث��الث��ة 
كما  ال�شحفية  م�شريته  يف  مهماً 
الذكريات  ح��دي��ث  يف  واأب�����رز  ذك���ر 
كانت  التي  والعراقيل  ال�شعوبات 
واد  ت����واج����ه ج���ي���ل الأوائ���������ل وال��������رُّ
م���ن ال�����ش��ح��ف��ي��ني والإع���الم���ي���ني 
املعلومة  على  احل�شول  يف  خا�شة 

وح�شرها عدد من اأع�شاء جمل�س 
من  ك��ب��ري  وع����دد  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة 

ال�شحفيني والإعالميني. 
حت�����دث  الأم�����������ش�����ي�����ة  ب�������داي�������ة  يف 
الأ���ش��ت��اذ حم��م��د احل��م��ادي رئي�س 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الإم���ارات���ي���ة، ه��ن��اأ احل�����ش��ور ب�شهر 
رم�����ش��ان امل���ب���ارك و���ش��ك��ره��م على 
اأن�شطة  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل  احل�����ش��ور 
اجلمعية، واأ�شاد يف كلمته بامل�شرية 
يف  وم�شاهماته  للمحا�شر  املهنية 

والن��ف��راد باخلر واإج���راء احلوار 
وال�شعف  الفقر  ظل  يف  ال�شحفي 
ال�شحافة  ت��ع��ان��ي��ه  ك���ان���ت  ال�����ذي 
والإعالم عموماً يف تقنيات و�شائل 

التوا�شل وو�شائل نقل املعلومات. 
الدرو�س  اإىل  املحا�شر  تطرق  كما 
امل�����ش��ت��ف��ادة م��ن م��ق��ارن��ة ال��ع��م��ل يف 
املا�شي  ب����ني  ال�������ش���ح���اف���ة  جم�����ال 
واحلا�شر، م�شرياً اإىل املعاناة التي 
كان يعي�شها ال�شحفيون اأيام زمان 

للح�شول على اخلر.  

ر�شيد  ع���ب���داهلل  الأ����ش���ت���اذ  واأ�����ش����ار 
تواجه  كانت  التي  التحديات  اإىل 
والأ�شئلة   امل���ادة  لإع���داد  ال�شحفي 
اأهمية  واإىل  ال��ع��م��ل،  و���ش��ي��ن��اري��و 
اخل��������ر اخل�������ا��������س، وك�����ي�����ف ك����ان 
الحتفاظ  ع��ل��ى  ق����ادراً  ال�شحفي 
لت  �شهَّ وكيف  الن��ف��رادي.  باخلر 
وتكنولوجيا  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
حالياً  امل���ت���ط���ورة  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ق��ل 
ع��م��ل��ي��ات احل�������ش���ول ع���ل���ى اخلر 

واملعلومة.

الدار للت�سّوق تطلق العر�ض الرتويجي مبنا�سبة �سهر رم�سان

عطية رم�سان ل�175 اأ�سرة يف ال�سارقة للتمكني االجتماعي 

هدايا عيد الفطر ال�سعيد من القرية العاملية

اأطلقت  الف�شيل،  ال�شهر  مبنا�شبة 
عر�شها  ل��ل��ت�����ش��ّوق  ال������دار  م���راك���ز 
ال���رتوي���ج���ي امل��م��ي��ز اأن���ف���ق وارب�����ح، 
فر�شة  للمت�شّوقني  يتيح  وال���ذي 
ال����ف����وز مب��ج��م��وع��ة م����ن اجل���وائ���ز 
عائلية  ب��اق��ات  �شكل  على  ال��رائ��ع��ة 
واملركز  مول"،  "يا�س  م��ن  ك��ل  يف 
 WTC ال�����ع�����امل�����ي  ال������ت������ج������اري 
العني.  اأبوظبي، واجليمي مول يف 
وي���ع���ود ع���ر����س اأن���ف���ق وارب������ح اإىل 
ي��ا���س م��ول ه��ذا ال��ع��ام ح��ام��اًل معه 
من  ���ش��ت��ك��ون  واأروع  اأك����ر  ج���وائ���ز 
ن�شيب ت�شعة فائزين حمظوظني. 
ومريحة،  �شل�شة  جتربة  ول�شمان 
ال�شتجابة  رم�����وز  ع���ر����س  ���ش��ي��ت��م 
مراكز  اأرج����اء  جميع  يف  ال�شريعة 

يف اإطار حملة زك الرم�شانية التي 
تطلقها موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني 
مواد  املوؤ�ش�شة  قدمت  الجتماعي 
�شمن  وذلك  ل�175اأ�شرة  غذائية 
املتمثل  رم�����ش��ان  ع��ط��ي��ة  م�����ش��روع 
اإه���داءات رم�شانية من  يف تقدمي 
ال�شالل واملواد الغذائية الأ�شا�شية 
لل�شهر الف�شيل . و�شاهمت تعاونية 
ب���ت���ق���دمي خ�����ش��م على  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شالل الغذائية التي مت توريدها 
لدعم  ك����رمي����ة  ب��������ادرة  يف  م���ن���ه���م 
التعاون امل�شرتك  امل�شروع ما يعزز 
وقيمة التكافل الجتماعي خلدمة 

اأ�شر الأيتام.   
رم�شان  ع��ط��ي��ة  م�����ش��روع  وي���اأت���ي 
����ش���م���ن م���������ش����اري����ع ح����م����ل����ة  زكِّ 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة ال����ت����ي ت���ف���ع���ل من 
خاللها م�شاريع اإن�شانية وخدمات 
ت�����ش��د اح��ت��ي��اج��ات اأ���ش��ر الأي���ت���ام يف 
باأهمية  اإمي���ان���اً   الف�شيل  ال�شهر 
ت����ق����دمي م���������ش����اع����دات وخ����دم����ات 
املوؤ�ش�شة وحتقق  تنه�س مبنت�شبي 

•• دبي-الفجر:

ي���ع���ت���ر ����ش���ه���ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك 
من  مع  للتوا�شل  فريدة  منا�شبة 
امل�شاركة  بقيم  والح��ت��ف��ال  ن��ح��ب 
وال���ت���ع���اون، وع��ن��د ا���ش��ت��ك��م��ال اأي���ام 
ال�����ش��وم م���ع ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر، يحل 
هذه  ليختتم  ال�شعيد  الفطر  عيد 
الفرح  ب������روح  حم���م���اًل  الأج���������واء 

العطاء. 
املنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  وك��ع��ادت��ه��ا 
القرية  ت�����ش��ك��ل  ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، 
املنتزهات  اأه������م  اأح������د  ال���ع���امل���ي���ة، 
والوجهة  ال����ع����امل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والت�شوق  للثقافة  الأوىل  العائلية 
والرتفيه يف املنطقة، املكان الأمثل 
لل�شيوف الراغبني بانتقاء الهدايا 
لأحبائهم، حيث ميكنهم احل�شول 
جت�شد  ج����ن����اح����اً   26 يف  ع���ل���ي���ه���ا 
خمتلفة.  ث��ق��اف��ة   80 م���اي���ق���ارب 
واإليكم يف مايلي جمموعة متنوعة 

املت�شوقون  ي��ت��م��ك��ن  ك���ي  ال��ت�����ش��وق 
وحتميلها  اإي�����ش��الت��ه��م  م�شح  م��ن 
املبارك،  ال�شهر  خ��ت��ام  وم��ع  ذات��ي��اً. 
الثالثة  التجارية  املراكز  �شتطلق 
���ش��ح��ب ي����ا ن�����ش��ي��ب ل��ل��ك�����ش��ف عن 
ال�  املحظوظني  املت�شوقني  اأ���ش��م��اء 

الحتفالية  الأج��واء  41.ولإثراء 
تزيني  مت  اخل���ري،  �شهر  مبنا�شبة 
امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ب��دي��ك��ور رائ���ع 
حيث  مم��ي��زة؛  تقليدية  وزخ�����ارف 
تزين الأ�شجار والفواني�س املتالألئة 
اأ���ش��ك��ال الهالل  امل��راك��ز اإىل ج��ان��ب 

ل��ه��م ال��رخ��اء الج��ت��م��اع��ي وتدعم 
تخ�شي�س  خ���الل  م��ن  معي�شتهم 
امل�شتحقة.  لالأ�شر  الزكوات  ن�شاب 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ���ش��رح��ت منى 
ب���ن ه����ده ال�����ش��وي��دي -م���دي���ر عام 
املوؤ�ش�شة-: مع حلول �شهر رم�شان 
املبارك يتعا�شد اأفراد املجتمع مع 
امل�شاهمة  يف  ويت�شابقون  املوؤ�ش�شة 
يف حملة زكِّ الرم�شانية مبختلف 
على  باخلري  تعود  التي  م�شاريعها 
للموؤ�ش�شة   املنت�شبني  الأي��ت��ام  اأ�شر 

طوال  م�شتمرة  احلملة  ت��زال  ،ول 
ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ،وي���ق���دم اأف����راد 
يف  وم����ه����م  ح����ي����وي  دور  امل���ج���ت���م���ع 
حتمل  ،و  امل��ت��ن��وع��ة  م�����ش��اري��ع��ه��ا  
م�شاعر  احل��م��ل��ة  يف  امل�����ش��اه��م��ات 
روحانية ُندخل من خاللها البهجة 
اأ�شر  قلوب  على  وال��ف��رح  وال�شرور 
حاملة  اإن�شانية  وقفة  ،يف  الأي��ت��ام 
والتكافل  التاآلف  يف  جليلة  معاين 
احتياجات  وتوفري  يف عمل اخلري 

الأ�شر املحتاجة .

لرت�شموا  امل���م���ي���زة  ال���ه���داي���ا  م���ن 
البت�شامة على وج��وه من حتبون 

خالل اأيام العيد:
فريدة  ت���ذوق  بتجربة  ا�شتمتعوا 
20 �شنفاً  الفطر مع  خ��الل عيد 
الع�شل  م�����ن  م����ت����ع����ددة  ون����ك����ه����ات 
فهناك  ال���ي���م���ن.  ج���ن���اح  ي���وف���ره���ا 
ع���ل���ى قر�س  مي��ك��ن��ك��م احل�������ش���ول 
ك���ام���ل م���ن ال��ع�����ش��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي اأو 

من  متنوعة  ب��خ��ي��ارات  ال�شتمتاع 
بنكهة  اأو  ال��ق��رف��ة،  بنكهة  الع�شل 
ي�����ش��ف��ي طعماً  ح��ي��ث  ال���زع���ف���ران 
اأو  ال�شاي  اإىل  اإ�شافته  عند  مميزاً 
اأ�شهى  ومل���ذاق  احلليب.  اأو  القهوة 
اإىل ج��ان��ب ذل���ك، على  اح��ر���ش��وا، 
ت���ق���دمي جم���م���وع���ة خم����ت����ارة من 
التمور الفاخرة املح�شوة واملوجودة 

يف جناحي الإمارات وال�شعودية.

جمعية االإمارات لل�سرطان توزع املري الرم�ساين يف راأ�ض اخليمة

جزيرة يا�ض تطلق باقات مميزة لالحتفاء بعيد الفطر مع حفالت ليايل يا�ض

�سركة العجبان تتربع باأكرث من 35 األف كيلو من الدواجن على الفئات االأكرث احتياجًا

جمموعة جمعة املاجد القاب�سة تكرم 40 موظفًا تقديرًا لتفانيهم واأدائهم املتميز

وزعت جمعية الإم��ارات لل�شرطان 
اأ�شر مر�شى  املري الرم�شاين على 
ال�شرطان امل�شجلني لدى اجلمعية  
م�����ن امل���������ش����اب����ني وامل����ت����ع����اف����ني يف 
راأ����س اخليمة وذل���ك �شمن  اإم���ارة 
خالل  ال�شنوية  اجلمعية  مبادرات 
مب�شاركة  ال��ك��رمي،   رم�شان  �شهر 

واملتطوعني،  اأع�شاء من اجلمعية 
و  �شلعاً غذائية  و�شمل املري توزيع 

متوينية.   
واأك����دت م��ه��رة  حممد ب��ن �شراي 
الإداري����������ة بفرع  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش��ة 
ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات ل��ل�����ش��رط��ان يف 
تاأتي  املبادر  ه��ذه  ان  راأ���س اخليمة 

الإن�شاين  اجلمعية  برنامج  �شمن 
الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  واخل���ريي 
والرتاحم  التكافل  ل���روح  ت��ع��زي��زاً 
بني اأفراد املجتمع، واإدخال الفرحة 
ترجمة  املتعففة  الأ���ش��ر  بيوت  اإىل 
يف  الأ�شيلة  الجتماعية  ل��ل��ع��ادات 

املجتمع الإماراتي.

اأبرز  اإح���دى  ي��ا���س،  ج��زي��رة  اأعلنت 
وجهات الرتفيه الرائدة يف العامل، 
ع��ن اإط����الق ب��اق��ات اإق���ام���ة مميزة 
بحفالت  ال�شتمتاع  ل��ل��زوار  تتيح 
و�شريين  دي����اب  ع��م��رو  ال��ف��ن��ان��ني 
عبد الوهاب وكاظم ال�شاهر �شمن 
التي  ي��ا���س  ل��ي��ايل  ح��ف��الت  �شل�شلة 
اأري��ن��ا على مدى  ُت��ق��ام يف الحت���اد 
يومني خالل عيد الفطر ال�شعيد. 
كما تتيح الوجهة للزوار ال�شتمتاع 

املميزة  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  بعرو�س 
ال��ت��ي ت���ب���داأ م��ن��ذ ال�����ش��اع��ة 9:00 
ل��ي��اًل على ي��ا���س ب��اي ط���وال ليايل 

عيد الفطر ال�شعيد.
وتبداأ �شل�شلة احلفالت مع الفنان 
الثالثاء  يوم  دي��اب  عمرو  امل�شري 
اليوم  وت�شمل عرو�س  3 مايو،  يف 
واملمثلة  امل��غ��ن��ي��ة  ظ���ه���ور  ال����ت����ايل 
الوهاب  ع��ب��د  ���ش��ريي��ن  امل�����ش��ري��ة 
العراقي  والكاتب  امللحن  واملغني، 

ك��اظ��م ال�����ش��اه��ر، اأح���د اأب���رز فناين 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي. ومي���ك���ن ل����زوار 
ال��وج��ه��ة ح��ج��ز اإق��ام��ت��ه��م ب���ني 2 
اأبريل   14 منذ  ال��ق��ادم  م��اي��و  و5 
اجل�������اري، والخ���ت���ي���ار ب���ني ثالث 
اإمكانية  اإق��ام��ة مم��ي��زة م��ع  ب��اق��ات 
اأو  اإح����������دى احل�����ف�����الت  ح���������ش����ور 
ال��زوار ممن  كلتيهما. كما يح�شل 
الإقامة  ب��اق��ات  اإح����دى  ي��ح��ج��زون 
على   25% ب��ق��ي��م��ة  خ�����ش��م  ع��ل��ى 

املجتمعية  من م�شوؤوليتها  انطالقاً 
خالل  الإن�شانية  ملبادراتها  وتنفيذاً 
اأعلنت �شركة  املبارك،  �شهر رم�شان 
ع���ن ترعها  ل���ل���دواج���ن  ال��ع��ج��ب��ان 
األ��ف كيلو من دجاج   35 باأكر من 
الدار الإ�شالمي من اإنتاجها، وذلك 
الأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 

الإماراتي.
الغذاء  لتوزيع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
امل�شتحقني  على  امل��ب��ارك  ال�شهر  يف 

والفئات الأكر احتياجاً يف خمتلف 
م�����راك�����ز ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
الإماراتي، التي عززت من براجمها 
تداعيات  م���ن  ل��ل��ح��د  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
الأو�����ش����اع  الإن�����ش��ان��ي��ة ال�����ش��ائ��دة يف 
من  بتوجيهات  ال���دول  م��ن  العديد 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 

الظفرة، رئي�س الهيئة.
الدكتور  ال�شركة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

ه���ذا  اإن  ال���ع���ج���م���ي  ع������زت  حم���م���د 
توجيهات  مع  متا�شياً  ياأتي  الترع 
حكومتنا الر�شيدة من اأجل التعاون 
الأكر  والفئات  الأ�شر  لدعم  البناء 
الغذائي  الأم���ن  وحتقيق  اح��ت��ي��اج��اً 
والقيام بدورنا جتاه الوطن الغايل 
و�شركائنا الأعزاء، معرباً عن �شكره 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
على تعاونها يف هذا املجال من اأجل 
حتقيق الأهداف الإن�شانية النبيلة.

اأقيم يف معر�س  خالل حفل كبري 
اح��ت��ف��ل��ت جم���م���وع���ة جمعة  ك���ي���ا، 
كوادرها  ب�����اأداء  ال��ق��اب�����ش��ة  امل���اج���د 
ال��ع��ام��ل��ة يف خمتلف  ال���ف���رق  م���ن 
اإدارات واأق�شام املجموعة. ويف هذا 
املدير  �شلبي  ط��ارق  قام  الحتفال، 
للمجموعة،  للعمليات  التنفيذي 
بتكرمي ما يزيد على 40 موظفاً، 
وتفانيهم  املتميز  باأدائهم  عرفاناً 

وقدراتهم الحرتافية يف اأعمالهم. 
املديران  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  وح�����ش��ر 
التنفيذيان عبداهلل املاجد وماجد 
اآخرين  اأع�شاء  عن  ف�شاًل  خالد، 
من فريق الإدارة العليا واملديرين 
ال���ع���ام���ني م����ن خم���ت���ل���ف وح�����دات 

اأعمال املجموعة. 
املوظفني  ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ك���ل���م���ت���ه  ويف 
حل�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى اجل����وائ����ز، قال 

طارق �شلبي: اإنه ملن دواعي �شرورنا 
املوظفني،  ه���وؤلء  تقدير  وفخرنا 
وم��ن��ح��ه��م ال�������ش���ه���ادات وامل���ك���اف���اآت 
عن  بالنيابة  يل  ويطيب  امل��ال��ي��ة. 
ع��ن خال�س  اأع����رب  اأن  امل��ج��م��وع��ة 
�شكري جلميع املوظفني الفائزين، 
ال�شتثنائية،  مب�شاهماتهم  عرفاناً 
وما يظهرونه من تفاٍن واإخال�س 

يف مهام عملهم.

مهرجان  املو�سيقى الكال�سيكية العاملي 
اإنكال�سيكا ال�سهري  يعود اإىل دبي لعام 2022

تقدمي  ع��ن  الإع����الن   SAMIT Event Group جمموعة  ي�شّر 
الن�شخة اجلديدة لعام 2022 من مهرجان املو�شيقى الكال�شيكية العاملي 

الفريد اإنكال�شيكا وذلك ابتداًء من 8 مايو وحتى 2 يونيو 2022.
�شيعود مهرجان اإنكال�شيكا العاملي املرموق يف ن�شخته احلادية ع�شر، الذي 
ُيعتر اأف�شل مهرجان للمو�شيقى الكال�شيكية يف العامل، اإىل دبي بفعاليات 
اأ�شابيع ت�شهد جمموعة من  اأربعة  ا�شتثنائية ت�شتمر على مدى  مو�شيقية 

اأف�شل عرو�س املو�شيقى الكال�شيكية العاملية والتعاون الدويل.
�شيقدم  املتتالية،  امل�شائية  املو�شيقية  احلفالت  من  واح��د  �شهر  م��دار  على 
عاملي  منفرداً  عازفاً   50 املميز  الفن  ملحبي   2022 اإنكال�شيكا  مهرجان 
الأورك�شرتا  ق��ادة  11 من  و  الأورك�����ش��رتا،  ف��رق  اأف�شل  3 من  و  امل�شتوى، 

الأكر متيزاً يف العامل، �شمن 26 عر�شاً مميزاً يف اأوبرا دبي.
اإنكال�شيكا:  م��ه��رج��ان  �شيقدم  امل��ق��ررة لن��ع��ق��اده،  اأ���ش��اب��ي��ع  الأرب��ع��ة  خ��الل 
ال�شيمفونية،  ب��رل��ني  واأورك�������ش���رتا  ال�����ش��ي��م��ف��ون��ي��ة،  ال��ق��د���س  اأورك�������ش���رتا 
والأورك�شرتا الفيلهارمونية ال�شلوفاكية -�شلوفاكيا. كما �شين�شم اإىل فرق 
الأورك�شرتا القديرة هذه نخبة من قادة املو�شيقى البارزين وعلى راأ�شهم: 
ماريو�س  مار�شيانو،  وجيانلوكا  األفني،  فان  كونراد  يابلون�شكي،  دمي��رتي 

�شرتافين�شكي، جريجيلي مادارا�س، وما�شيميليانو كالدي.

جزيرة يا�ض حتقق جناحًا مبهرًا من خالل 
مقطعها الت�سويقي يا�ض وجهة مميزة

حققت جزيرة يا�س اأبوظبي، اإحدى اأبرز وجهات الرتفيه الرائدة يف العامل، 
اإجنازاً جديداً على م�شتوى احل�شور والتفاعل الرقمي، من خالل مقطع 
حتت  الهند  م��ن  العمالء  ل�شتقطاب  اأطلقته  ال��ذي  الت�شويقي  الفيديو 
عنوان يا�س وجهة مميزة بالتعاون مع النجم رانفري �شينج. و�شّجل املقطع 
الغنائي، امل�شتوحى من عامل بوليوود والذي �شّور �شينج وهو يرق�س ويغني 
ليح�شد  اأي��ام  ع�شرة  اأول  مذهاًل يف  رقمياً  تفاعاًل  يا�س،  اأرج��اء جزيرة  يف 
اأكر من 70 مليون م�شاهدة على من�شات التوا�شل الجتماعي اخلا�شة 
بجزيرة يا�س. كما بلغت اأرقام امل�شاهدات %80 من اإجمايل حركة الزوار 

على موقع الوجهة الإلكرتوين يف مو�شم 2019. 
وت�شعى احلملة اإىل ت�شجيع ال�شياح من الهند على ق�شاء عطالت ا�شتثنائية 
يف جزيرة يا�س، من خالل ت�شوير معاملها اجلمالية وجتاربها املذهلة كما 
التي  الأن�شطة  خمتلف  ت�شتعر�س  حيث  بوليوود،  جن��وم  اأب��رز  اأح��د  يراها 
كيلومرت   25 م�شاحة  على  متتد  واح���دة  وجهة  يف  بها  ال�شتمتاع  ميكن 
مربع، بدءاً من زيارة املدن الرتفيهية التي حطمت اأرقاماً قيا�شيًة عاملية، 
وجتارب ال�شباق والت�شلق والتحليق ولعب اجلولف، اإىل خيارات الت�شوق يف 

اأفخم املتاجر العاملية وزيارة اأرقى املطاعم والإقامة يف اأفخر الفنادق. 
املليئة  �شينج  للجمهور عطلة  توّثق  ب�شريًة ممتعة  احلملة جتربًة  وتوفر 
ب��امل��غ��ام��رات واحل��م��ا���س ع��ن��دم��ا ي����زور اأ���ش��ه��ر م��ع��امل ج��زي��رة ي��ا���س، حيث 
يا�س  بالأمواج يف  اأبوظبي، وي�شتمتع  ب��راذرز  وارن��ر  يلتقي بامتان يف عامل 
ووتروورلد، ويركب اأ�شرع اأفعوانية على الإطالق يف عامل فرياري اأبوظبي. 



يربح ربع مليون يورو وال ي�ستطيع ت�سلمها
 250 ثبوتية  اأوراق���اً  ل يحمل  28 عاماً  يبلغ  ج��زائ��ري  �شاب  رب��ح 
األف يورو يف اإحدى الألعاب التابعة لليان�شيب الوطني البلجيكي، 
وي�شعى حالياً للح�شول على جائزته التي لن ُتعطى له اإّل يف حال 

اأثبت هويته.
لوكالة فران�س  ال�شاب،  األكزندر فري�شتاتي، وهو حمامي  واأو�شح 
بر�س اجلمعة اأّن التذكرة الفائزة هي حالياً بحوزة الق�شاء يف بروج 
ال�شاب عبثاً م�شاعدته  اأ�شدقاء  )�شمال(، بعدما حاول ثالثة من 

لال�شتح�شال على املبلغ.
املغرب  دول  من  اي�شاً  وه��م  الثالثة  ال�شبان  اأّن  املحامي  واأ���ش��اف 
واأم�شوا  �شرقة  بعملية  قاموا  اأّنهم  يف  لال�شتباه  اأوقفوا  العربي، 
املدعي  مكتب  وفتح  املا�شي.  الأ�شبوع  خ��الل  التوقيف  ره��ن  ليلة 
الذي متكن  املحظوظ،  الفائز  للعثور على  العام يف بروج حتقيقاً 
�شّلم نف�شه لل�شرطة برفقة حماميه،  اأ�شدقائه بعدما  من ترئة 
اإّن و�شع  اإثبات ُح�شن نواياه. وقال فري�شتات  ويتعنّي عليه حالياً 
ميلك  ول  ثبوتية  اأوراق  اأي  يحمل  ل  اإذ  ق��ان��وين،  "غري  موكله 
كذلك ح�شاباً م�شرفياً" م�شيفاً "نبحث حالياً عن م�شتندات تثبت 

هويته، وعليه التوا�شل مع اأ�شرته املوجودة يف اجلزائر".

يقتل �سقيقه القعيد بطريقة ب�سعة
رجل  قتل  حيث  ال�شبت،  �شباح  لبنان  �شمايل  ب�شعة  جرمية  هزت 
قعيد عمره 60 عاما على يد �شقيقه الأ�شغر، باإطالق النار عليه 
وقعت  عربية"،  نيوز  "�شكاي  مرا�شلة  وح�شب  حربي.  �شالح  من 
اجلرمية يف حملة تلة الذهب مبنطقة اأبو �شمرا، اإحدى �شواحي 
"�شكاي  اأقارب القتيل ملوقع  مدينة طرابل�س اللبنانية. وقال اأحد 
اأبناء ال�شقيقني  اإن تال�شنا ح�شل ليل اجلمعة بني  نيوز عربية"، 
تطور �شباح ال�شبت اإىل �شجار واإطالق نار، اأدى اإىل مقتل ح�شني 
واأ�شاف  ع���ام���ا(.   45( ���ش��الح  �شقيقه  ب��ر���ش��ا���س  احل����اج  حم��م��د 
حتريك  على  ق��ادر  وغ��ري  �شنوات  منذ  مري�س  "القتيل  امل�شدر: 
اأطرافه ب�شبب مر�س يف �شرايني الدماغ، ون�شتغرب الطريقة التي 
قتل بها على يد �شقيقه الأ�شغر. ا�شتفاقت املنطقة والعائلة يف هذا 
معا".  اآن  يف  وم�شتغربة  م�شتنكرة  جرمية  على  الرم�شاين  اليوم 
وقال �شهود عيان يف املنطقة ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اإن والدة 
اجلاين واملجني عليه ل زالت على قيد احلياة، وهي مفجوعة مبا 
املكان لكنها مل  اإىل  ق��وات الأم��ن ح�شرت  حدث بني ولديها، واإن 
اأن  اإىل جهة جمهولة، بعد  اأبنائه  القاتل الذي فر مع  تعر على 

كان يقطن املبنى نف�شه مع عائلته و�شقيقه املغدور.

ال�سمكة دراكوال املخيفة تظهر يف كاليفورنيا
ل�شمكة  اإنها  التوا�شل الجتماعي �شورا قالوا  تداول رواد مواقع 

متوح�شة، اأطلقوا عليها دراكول، نظرا ل�شكلها املخيف.
كاليفورنيا  �شواطئ  لأح��د  جرفت  اإنها  قيل  التي  ال�شمكة  وتتمتع 
مبنطقة  ك��ب��رية  وزع��ن��ف��ة  فمها،  مقدمة  يف  ب��اأ���ش��ن��ان  الأم��ريك��ي��ة، 

الظهر، وج�شم طويل لمع.
احلياة  خ��ب��ري  ع��ن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  �شتار"  "ديلي  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
للماء  ال�شمكة  اإع���ادة  متت  اإن��ه  قوله  اأن��ت��وين  كري�شتيان  البحرية 
قبل موتها، م�شريا اإىل اأنه ن�شر �شورة لها على اأمل التعرف على 
نوعها. وتعّرف كري�شتوفر مارتن، اأمني ق�شم الأ�شماك يف متحف 
نوع  م��ن  باأنها  ق��ال  حيث  ال�شمكة،  على  ال��ف��ق��اري،  احل��ي��وان  علم 
"لن�شيت"، املفرت�شة املعروفة با�شم "اآكلة حلوم الب�شر"، والتي قد 

تنمو لي�شل طولها اإىل �شبعة اأقدام يف بع�س الأحيان.
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ينهي حياة ابنته بطريقة وح�سية
توفيت الطفلة العراقية املعنفة زينب )9 �شنوات(، داخل اأحد م�شت�شفيات بغداد، بعد تعر�شها ل�شربات حادة على 

الراأ�س من قبل والدها.
وقبل يومني، انت�شرت على مواقع التوا�شل اجلتماعي، �شورا للطفلة زينب وهي على �شرير م�شت�شفى بدت بحالة 

خطرة بعد ت�شميد راأ�شها وفقدانها الوعي على اأثر �شربات تلقتها على الراأ�س.
ووقف  الأب  مبحا�شبة  مطالبني  العامة  والأو���ش��اط  ميديا"،  "ال�شو�شيال  عر  غا�شبة  فعل  ردود  احلادثة  ولق��ت 

عمليات التعنيف املت�شاعدة وخ�شو�شاً �شد الأطفال والن�شاء.
�شربات  بغداد،  �شرقي  ال�شدر  مدينة  ت�شكن  التي  زينب  تلقت  فقد  ال�شحية،  عائلة  من  مقربة  م�شادر  وبح�شب 

ب�"ع�شا خ�شبية"، من قبل والدها على الراأ�س ما ت�شبب يف �شقوط اأ�شنانها وك�شر 6 اأ�شالع وته�شم باجلمجمة.
وك�شفت امل�شادر عن اأن والدها انهال بال�شرب املميت عليها اأن عد "البنت عار"، ول بد من اخلال�س منها.

واأكدت م�شادر يف م�شت�شفى ال�شدر ل�"العني الإخبارية"، اأن الطفلة زينب توفيت بعد ف�شل كل املحاولت لإنقاذها.
وبعد �شيوع خر وفاتها، دعت هيئة رعاية الطفولة الرملان اإىل الت�شويت على م�شاريع القوانني التي تنهي العنف 

�شد الأطفال.
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اآالف التما�سيح تهدد زوار مهرجان ترفيهي �سهري
وذلك  ج��ان��ريو،  دي  ري��و  غ��را يف  م���اردي  تنظيم مهرجان  التما�شيح  تهدد 

بعدما ر�شدت وهي تخرج باأعداد من الأنهار والبحريات اإىل الياب�شة.
اأيام، حدثا �شياحيا مهما يف  اأربعة  ويعد املهرجان الذي ي�شتمر على مدار 

الرازيل اإذ يح�شره قرابة مليوين �شخ�س يوميا.
ي�شل  والتي  "الكيمن"،  ف��اإن متا�شيح  البيئة،  على  احلفاظ  دع��اة  وبح�شب 
تتجول يف  وهي  �شوهدت  كيلوغراما،   12 وزنها  ويبلغ  قدما،  ل�13  طولها 

�شوارع املدينة حتت اأ�شعة ال�شم�س، واأحيانا �شمن جمموعات.
ويخ�شى القائمون على املهرجان من اإمكانية اإحداث التما�شيح فو�شى يف 
الفعاليات، وخ�شو�شا بعدما �شجلت موؤخرا حالت هجوم من هذه الزواحف 
يف املدينة، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي �شتار" الريطانية، والتي اأ�شارت 

اإىل اإمكانية خروج الآلف منها خالل الأيام القادمة من خمابئها.
الب�شر  ورم��ي  امللوثة  واملوائل  التو�شع احل�شري  اأن  البيئة  خ��راء  ويعتقد 

لالأطعمة يف غري الأماكن املخ�ش�شة لها، �شجع ظهور التما�شيح املتزايد.

بطول 1000 مرت.. اأطول مائدة اإفطار رم�سانية
بعد غياب عامني ب�شبب جائحة كورونا والإج��راءات الحرتازية يف م�شر، 
نظم عدد من اأهايل حي املطرية التابع ملحافظة القاهرة اأكر مائدة اإفطار 

يتجمع حولها اآلف ال�شائمني.
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�شهرية  الأح����داث  م��ن  املطرية" واح����ًدا  "اإفطار  ويعتر 
فيه  يتجمع  وال��ذي  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  رم�شان  من  ع�شر  اخلام�س 

كافة اأطياف املجتمع من م�شلمني وم�شيحيني.
و�شل  العام  ه��ذا  املائدة  "طول  اإن:  املنظمني  اأح��د  ال�شحات  اإيهاب  ويقول 
حوايل 1000 مرت، وكل ما فيها �شنعناه باأيدينا نحن اأهايل عزبة حمادة 
باملطرية، نت�شارك �شويا لتو�شيل ر�شالة باأننا اأخوة، بجانب اأننا قمنا بذبح 
البيوت يف جتهيز  واأخواتنا يف  اأمهاتنا  عجل على نفقتنا اخلا�شة، وقامت 
الطعام". وتابع "ال�شحات" يف حديثه مع موقع "�شكاي نيوز عربية": "عدد 
من البيوت يقوم بامل�شاهمة اأي�شا بالأموال لعدم قدرته على طبخ الطعام، 
وعدد اآخر يقوم باإر�شال اأدوات املائدة وامل�شروبات واحللويات، اجلميع يعمل 

على اأن يكون لهم ب�شمة يف اأن يكون اليوم تاريخيا".
واأكد اأحد منظمي الإفطار ال�شنوي الأ�شهر يف م�شر: "قبيل بداية ال�شهر 
الكرمي يتم التجهيز الذي ل يقت�شر فقط على الطعام، ولكن على الزينة 
والإ�شاءة وتنفيذ اأفكار لالأطفال لكي يبتهجوا ويفرحوا، ن�شعى من خالل 

رواد ف�ساء �سينيون يعودن 
لالأر�ض بعد 183 يوما 

التلفزيون احلكومي ال�شيني  قال 
عادوا  �شينيني  ف�شاء  رواد   3 اإن 
ال�شبت  الأول  اأم�����س  الأر�����س،  اإىل 
بعد اأن ق�شوا 183 يوما يف الف�شاء 
ف�شائية  مهمة  اأط��ول  م�شتكملني 

�شينية ماأهولة حتى الآن.
وهبط رواد الف�شاء بعد 9 �شاعات 
من مغادرتهم وحدة رئي�شية لأول 
حم��ط��ة ف�����ش��اء ���ش��ي��ن��ي��ة، وف��ق��ا ملا 

ذكرته رويرتز.
وب��ع��د اإط��الق��ه��م يف اأك��ت��وب��ر على 
منت املركبة "�شنت�شو13-" ق�شى 
قانغ  ت�شي  ت�����ش��اي  ال��ف�����ش��اء  رائ����دا 
الف�شاء  ورائ����دة  ج��وان��غ��ف��و  ووي���ي 
183 يوما يف الف�شاء  وانغ يابينغ 
خ���ام�������س مهمة  ب���ذل���ك  ل��ي��ك��م��ل��وا 
لإنهاء  11 مهمة لزم���ة  ب��ني  م��ن 
ال�شينية  ال��ف�����ش��اء  حم��ط��ة  ب���ن���اء 

العام. نهاية  "تيانخه" بحلول 
بعثة  وتعتر "�شنت�شو 13-" ثاين 
مزمعة  م���اأه���ول���ة  ب���ع���ث���ات   4 م����ن 
الف�شاء  ب��ن��اء حم��ط��ة  ل���ش��ت��ك��م��ال 

والتي بداأت يف اأبريل املا�شي.
الأر�س  اإىل   "12 "�شنت�شو  وعادت 

يف �شبتمر املا�شي.
احلكومية  الإع��الم  و�شائل  ونقلت 
يف  التكنولوجيا  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ع��ن 
�شاو  املاأهولة،  الف�شاء  �شفن  �شبكة 
ال�شني  ب��ع��ث��ت��ي  اإن  ق��ول��ه  ل��ي��م��ني، 
املقبلتني �شتكونان مركبة الف�شاء 
"�شنت�شو- واملركبة  "تيانت�شو4-" 

".14
ال����ولي����ات  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
املتحدة منعت ال�شني من امل�شاركة 

يف حمطة الف�شاء الدولية.

االأغلى يف العامل.. هل 
�سمعت بالبطيخ االأ�سود؟

البطيخ  ع�������ش���اق  م�����ن  ك���ن���ت  اإذا 
وم�������ش���ت���ع���دا ل����دف����ع ال���ك���ث���ري من 
الأموال لقاء تذوق نوع خا�س من 
هذه الفاكهة، فعليك جتربة تناول 
يف  الأغلى  يعد  الذي  "دين�شوك" 

العامل.
الياباين  "دين�شوك"  بطيخ  ويعد 
اإذ ميكن  النادر، الأغلى يف العامل، 
6 اآلف دولر، وفقا  اأن يبلغ ثمنه 

لوزنه.
وي���زرع ه��ذا ال��ن��وع م��ن البطيخ يف 
فقط،  ال�شمالية  هوكايدو  جزيرة 
ويتميز بحالوته ال�شديدة املختلفة 
الفاكهة، كما  اأن��واع هذه  عن باقي 
اأن���ه ي��اأت��ي ب��ل��ون اأح��م��ر غ��ام��ق، مع 

عدد قليل جدا من البذور.
"دين�شوك"  بطيخ  يتميز  ك��ذل��ك 
اللون  ذات  ال���ق���ا����ش���ي���ة  ب��ق�����ش��رت��ه 
الأخ�����ش��ر ال��داك��ن وال���ذي يتحول 
موقع  ذكر  وفقما  اأحيانا،  لالأ�شود 

جملة "ذا غاردين".
النوع  ه���ذا  ب���زراع���ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
من البطيخ، فاإنه يتطلب م�شاحة 
اأر��������س وا����ش���ع���ة ل���ت���م���دده الأف���ق���ي 
ال�شريع يف الرتبة، كما اأنه ي�شتلزم 
والرعاية،  اله��ت��م��ام  م��ن  ال��ك��ث��ري 
اأن حم�شوله غالبا ما يكون  علما 

متوا�شعا.
"دين�شوك" ل  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأن بذوره  اإل  ال��ي��اب��ان،  ي��زرع خ��ارج 
بداأت تتوفر للبيع يف كل من اأوروبا 

واأمريكا.

كيم كاردا�سيان تعرتف ب� »�سرّ« 
متعّلق ب� »بيت ديفيد�سون«

اأح���دث���ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع  كيم 
ك�شفها  ب��ع��د  ك��ب��رية  ���ش��ج��ة  كاردا�شيان  
العاملي  بيت  عن �شر متعلق بها وباملمثل 

ديفيد�شون .
وقالت كيم يف ت�شريح جديد لها: "بيت 
 Met�ديفيد�شون طلب رقمي يف حفل ال
ب�شبب  اأع��ط��ي��ه  اأن  اأ���ش��ت��ط��ع  ومل   Gala

لب�شي".
وكانت ظهرت كيم كارد�شيان موؤخرا وهي 

ترتدي زياً كزي الأبطال اخلارقني.
العمر  من  البالغة  كاردا�شيان  اإرت��دت  اذ 
لهب  األ�شنة  يت�شمن  قمي�شاً  عاماً   41
الأحمر،  اجللد  م��ن  ملفوفة  ت��ن��ورة  م��ع 
باللون  حقيبٍة  وحملت  كما  وق��ف��ازي��ن، 
الأ�شود،  ال��ف��رو  م��ن  م�شنوعة  الأ����ش���ود 

ونظارة �شم�شية متطابقة.

و�سع جّدته يف الثالجة للتخل�ض منها
اإن رج��ال قتل  الأم��ريك��ي��ة  �شرطة ولي���ة جورجيا  ق��ال��ت 

جدته بو�شعها يف ثالجة وهي ل تزال على قيد احلياة.
اكت�شفت �شرطة مقاطعة فلويد جثة دوري�س كامينغ، 82 
عاما، يف وقت متاأخر من اخلمي�س يف املنزل الذي كانت 
تعي�س فيه مع حفيدها روبرت كيث تين�شر الثالث البالغ 
من العمر 29 عاما. اتهم تين�شر بالقتل وال�شرب املرح 

واإخفاء وفاة �شخ�س اآخر. ول يزال قيد احلب�س.
غادرت  اأنها  اعتقدت  كامينغ  عائلة  اإن  ال�شرطة  وقالت 
اأنباء  اأي��ة  تلقيها  بعد عدم  بالقلق  �شعرت  لكنها  الولية، 

عنها واعتقدت اأنها يف عداد املفقودين.
عندما  اأ�شيبت  كامينغ  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  ال�شرطة  ق��ال��ت 
�شقطت يف دي�شمر، وبدل من نقلها لتلقي رعاية طبية، 
اإن  الت��ه��ام  �شحيفة  وت��ق��ول  امل��ن��زل.  اإىل  تين�شر  ج��ره��ا 
تين�شر "�شمع وراأى العديد من عظام جدته يتك�شر". ثم 
اإنه لفها يف اأكيا�س بال�شتيكية وو�شعها يف ثالجة كبرية. 
واعرتف تين�شر ب�"اأن ظهرها ك�شر يف الثالجة". وتقول 
�شحيفة التهام اإنه "مل يكن هناك م�شاجرة اأو ا�شتفزاز" 
اأف�شى اإىل هذه الأفعال. وقالت بريتاين فرينر، حمققة 
مقاطعة فلويد: "بناء على ما تو�شلنا اإليه، كان يعتقد، 
تتنف�س وتتحرك يف  ت��زال  اأنها كانت ل  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 

الوقت الذي اأدخلها فيه الثالجة".

تنجب 4 اأطفال خالل 13 �سهرًا
ك�شفت امراأة اأمريكية، كيف اأنها متكنت من اإجناب اأربعة 
اأطفال خالل فرتة ق�شرية مل تتجاوز 13 �شهراً فقط بعد 

اأن حملت مرتني على التوايل خالل تلك الفرتة.
ت��وث��ق جت��رب��ة حياتها  وال��ت��ي  ع��ام��اً(  ت��ق��ول تري�شي )45 
اأجنبت  ب��اأن��ه��ا  ت���وك،  تيك  على  �شفحتها  على  امل��زدح��م��ة 
م��رت��ني على  اأن حملت  بعد  ���ش��ه��راً   13 اأط��ف��ال خ��الل   4
ت�شرح  فيديو  مقطع  م��وؤخ��راً  تري�شي  و�شاركت  ال��ت��وايل. 
ف��ي��ه ك��ي��ف متكنت م��ن ت��ك��وي��ن ه���ذه ال��ع��ائ��ل��ة ال��ك��ب��رية يف 
اأجنبت طفاًل وحيداً منذ  باأنها  وقت ق�شري، حيث قالت 
اأكر. واأ�شافت  ع�شر �شنوات، وطاملا رغبت بتكوين عائلة 
"عندما اكت�شفت باأنني حامل، �شعرت ب�شعادة غامرة، وبعد 
فرتة احلمل اأجنبت ثالثة توائم من الإناث وهن هارلو 
باأنني  اكت�شفت  ق�شرية  ف��رتة  وب��ع��د  وبري�شلي،  وب��اب��ري 
حامل واأجنبت مولوداً ذكراً بعد 29 اأ�شبوعاً من احلمل". 
ابناً مراهق  وعرت تري�شي عن �شعادتها لأن لديها الآن 
تعي�س  �شن اخلام�شة، حيث  دون  اآخ��ري��ن  اأط��ف��ال  واأرب��ع��ة 

معهم يف منزلها و�شط مدينة نيويورك الأمريكية.

مقتل كلب بدم بارد ي�سعل مواقع التوا�سل 
�شّجت مواقع التوا�شل الجتماعي يف لبنان بجرمية قتل 
بارد وبطريقة م�شتفزة على يد فتاة، بح�شور  كلب بدم 

اأطفال ي�شجعونها على ذلك.
كامد  الفتيات يف منطقة  اإح��دى  النا�شطني  اأح��د  و�شّور 
اجتاه  �شيد  �شالح  ت��وّج��ه  وه��ي  الغربي  البقاع  يف  ال��ل��وز 
النا�شطة  ون�شرت  عليه.  النار  اإط��الق  قبل  الكالب  اأح��د 
"تويرت" يوثق  على  ح�شابها  عر  فيديو  نحفاوي  غنى 
قيام �شابة باإطالق النار من بارودة �شيد على كلب و�شط 

الطريق ودعت قوى الأمن الداخلي واملعنيني للتحرك.

اأدمغة املبدعني لديها �سبكات ات�سال فريدة
ق��ّدم��ت درا���ش��ة ح��دي��ث��ة اجت��اه��ات ج��دي��دة للنظر يف 
كيفية عمل اأدمغة املبدعني يف املجال العلمي والفني 
اأنها تعمل ب�شكل خمتلف  الب�شري، ووجد الباحثون 

وا�شتثنائي مقارنة باأدمغة من تلقوا تعليماً عالياً.
م�شتقبلية  اأبحاث  يف  النتائج  ه��ذه  ا�شتخدام  وميكن 
من  الإب����داع  تعزيز  ب��الإم��ك��ان  ك��ان  اإذا  م��ا  ت�شتك�شف 
باملوهوبني،  ترتبط  التي  الدماغ  اأن�شطة  دعم  خالل 

والتي ر�شدتها هذه الدرا�شة.
اأجريت  توداي"،  ن��ي��وز  "ميديكال  م��وق��ع  وبح�شب 
اأبحاث الدرا�شة يف جامعة كاليفورنيا بلو�س اأجنلو�س، 
وا�شتخدم فريق البحث الت�شوير الوظيفي لالأدمغة 
با�شتخدام الرنني املغناطي�شي ملجموعة من امل�شاركني 

اأثناء قيامهم مبهام تختر التفكري الإبداعي.
الفنانني  ل��دى  ال��دم��اغ  اأن�شطة  ب��ني  البحث  وق���ارن 
الب�شريني والعلماء املبدعني الذين يتمتعون بقدرات 

ا�شتثنائية، مع جمموعة متعلمة تعليماً عالياً.

املبدعون  امل�شاركون  كان  بينما  اأن��ه  النتائج  واأظهرت 
منخرطني يف مهام التفكري الإبداعي، كانت اأدمغتهم 
الفريدة،  الع�شوائية  الت�����ش��الت  م��ن  م��زي��داً  جت��ري 
امل��ط��روق من  الت�����ش��الت  ع��ن م�شار  وال��ت��ي تختلف 

الأ�شخا�س املتعلمني والأقل اإبداعاً.
الأ�شتاذة  اأن���در����ش���ون،  اأري���ان���ا  ال��روف��ي�����ش��ور  وق���ال���ت 
وال�شلوك  الأع�شاب  لعلم  �شيميل  معهد  يف  امل�شاعدة 
اأن  نتائجنا  "اأظهرت  كاليفورنيا:  بجامعة  الب�شري 
واأن  ف��ري��د،  دم��اغ��ي  ات�شال  لديهم  للغاية  املبدعني 
هذه اخلا�شية تزيد الكفاءة يف العديد من ال�شبكات 

الع�شبية".
يتعلق  "فيما  كالتايل:  الختالف  اأندر�شون  و�شّبهت 
بالت�شال الع�شبية داخل الدماغ، بينما يكون اجلميع 
عالقني يف توقف ملدة 3 �شاعات يف مطار رئي�شي، فاإن 
املبدعني للغاية ياأخذون طائرات خا�شة مبا�شرة اإىل 

وجهة بعيدة".

مي�صيل فايفر خالل ح�صورها العر�ص الأول ل�صوتامي »ال�صيدة الأوىل« يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. ا ف ب

م�ساعدة اأمبري هريد ت�سهد �سدها
حتدثت م�شاعدة املمثلة العاملية  اآمبري هريد  عن املعاملة ال�شيئة التي كانت اآمر 
تعاملها بها، وذلك عندما �شهدت �شدها يف املحكمة ب�شبب اخلالف القائم بني 

الأخرية مع زوجها ال�شابق النجم العاملي جوين ديب.
اوقالت:  املحكمة ومل حت�شر �شخ�شياً  الفيديو يف  امل�شاعدة عر تقنية  و�شهدت 
عملي  لأن  ال�شهري؛  راتبي  زيادة  طلبت  عندما  وجهي  يف  ب�شقت  هريد  "اآمبري 
حتول من دوام جزئي اإىل دوام كامل، حيث اقرتبت كثرياً من وجهي، وقالت يل 
وت�شتعل  م�شتمر  ب�شكل  ت�شتمني  وكانت  الراتب،  هذا  طلب  على  تتجرئني  كيف 
عند  حتى  اأو  الهاتف  عر  اأو  مبا�شرة  معي  العنيف  حديثها  خ��الل  غ�شباً 
اإر�شالها يل الر�شائل"، كما قالت اأنا مل اأَر اأي جروح اأو كدمات على ج�شمها. 
وتابعت امل�شاعدة التي تدعى كيت جيم�س اأن عائلة اآمر يخافون منها 

كثرياً.


