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حاكم م�شرف لبنان ينفي 
اإفال�ض البنك املركزي

•• بريوت-وكاالت:

قال ريا�ض �صالمة، حاكم م�صرف لبنان املركزي، االثنني، اإن البنك ال 
يزال ميار�ض دوره املوكل اإليه مبوجب القانون، واإن ما يتم تداوله حول 

اإفال�ض البنك غري �صحيح.
حول  عربية،  اإخبارية  مواقع  تداولته  ما  لبنان  م�صرف  حاكم  ونفى 

اإعالن مركز لبنان املركزي االإفال�ض.
يف  امل��ايل  القطاع  اأ�صابت  التي  اخل�صائر  من  بالرغم  �صالمة:  واأ���ص��اف 
لبنان، والتي هي قيد املعاجلة يف خطة التعايف التي يتم اإعدادها حاليا 
من قبل احلكومة اللبنانية بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل، ال زال 
قانون  من   ٧٠ امل��ادة  مبوجب  اإليه  املوكل  دوره  ميار�ض  لبنان  م�صرف 

النقد والت�صليف و �صوف ي�صتمر بذلك.
�صعادة  احلكومة  رئي�ض  نائب  عن  �صدرت  اإعالمية  ت�صريحات  واأث��ارت 
وكذلك  مفل�صة  الدولة  اإن  ق��ال  بعدما  البالد  يف  وا�صعا  ج��دال  ال�صامي 

م�صرف لبنان واخل�صارة وقعت. 
وردا على �صوؤال عن ت�صريحات ال�صامي يف وقت �صابق، قال رئي�ض الوزراء 
ولي�ض  ال�صيولة  عن  يتحدث  ك��ان  نائبه  اأن  يعتقد  اإن��ه  ميقاتي  جنيب 

املالءة املالية، بح�صب بيان �صادر عن مكتبه. ومل يخ�ض يف التفا�صيل.
ومل ي�صدر اأي بيان ر�صمي من رئا�صتي احلكومة اأو اجلمهورية لتو�صيح 

كالم ال�صامي يف هذا االطار. 
وتناقلت و�صائل االإعالم واملواقع االإخبارية جملة نطق بها نائب رئي�ض 
احلكومة اللبنانية، خالل مقابلة تلفزيونية حملية، قال فيها: الدولة 

مفل�صة وكذلك م�صرف لبنان.
واأ�صار ال�صامي اإىل اأن اخل�صائر �صتتوزع على اجلميع: الدولة وم�صرف 

لبنان )املركزي( وامل�صارف واملودعني.
وياأتي الت�صريح باإفال�ض الدولة يف حديث للوزير عرب قناة )اجلديد( 
ليوؤكد ما هو معروف ولكنه مل يعلن �صراحة من خالل اأي م�صوؤول يف 

احلكومة من قبل.

تبادلوا التهاين ب�سهر رم�سان املبارك 

حممد بن را�شد ي�شتقبل طحنون بن زايد ومن�شور بن زايد

بولندا منفتحة على ا�شتقبال 
اأمريكية ن��ووي��ة  قنابل 

•• وار�سو-وكاالت:

قال م�صوؤول بولندي رفيع امل�صتوى 
اأ�صلحة  لتخزين  م�صتعدة  ب��اله  اإن 
نووية اأمريكية على اأرا�صيها، داعيا 
قواتها  ع���دد  زي�����ادة  اإىل  وا���ص��ن��ط��ن 
القانون  زع��ي��م  و���ص��رح  اأوروب������ا.  يف 
والعدالة، احلزب احلاكم يف بولندا 
يارو�صالف  ال����وزراء،  رئي�ض  ون��ائ��ب 
كات�صين�صكي، اأن وار�صو منفتحة على 

ا�صت�صافة قنابل نووية اأمريكية.
وقال يف مقابلة مع �صحيفة )فيلت 
�صتكون  بولندا  االأملانية:  زونتاغ(  اأم 
من  االأم���ريك���ي���ون  زاد  اإذا  ���ص��ع��ي��دة 
من  اأوروب����ا  يف  الع�صكري  وج��وده��م 
100 األف جندي حالّيا اإىل 150 
العدوانية  ب�صبب  امل�صتقبل،  يف  األفا 
ال��رو���ص��ي��ة امل��ت��زاي��دة. واأ����ص���اف: اإذا 
تخزين  م���ن���ا  االأم����ريك����ي����ون  ط���ل���ب 
ب��ول��ن��دا، �صنكون  ن��ووي��ة يف  اأ���ص��ل��ح��ة 

منفتحني على ذلك لردع مو�صكو.

وم�شاع  رو�شيا  على  جديدة  عقوبات 
الإن�شان بحقوق  ع�شويتها  لتعليق 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ق���ال���ت م��ب��ع��وث��ة وا���ص��ن��ط��ن لدى 
الواليات  اإن  اأم�ض،  املتحدة،  االأمم 
ع�صوية  لتعليق  ت�صعى  امل��ت��ح��دة 

رو�صيا يف جمل�ض حقوق االإن�صان.
ال�صامية  املفو�صة  تتحدث  فيما 
حلقوق االإن�صان عن ارتكاب جرائم 
حرب حمتملة بعد امل�صاهد املروعة 

يف مدينة بوت�صا االأوكرانية.
ودعا االأمني العام لالأمم املتحدة، 
اإجراء  اإىل  غوتريي�ض،  اأنطونيو 
مدنيني  مقتل  يف  م�صتقل  حتقيق 
اإحدى  االأوكرانية،  بوت�صا  بلدة  يف 
وقال  كييف.  العا�صمة  ���ص��واح��ي 
اللهجة  �صديد  بيان  غوتريي�ض يف 
ب�������ص���دة م����ن �صور  ل���ق���د ����ص���دم���ت 
ُق��ت��ل��وا يف بوت�صا  ال��ذي��ن  امل��دن��ي��ني 
ب���اأوك���ران���ي���ا، م���ن ال�������ص���روري اأن 
يوؤدي حتقيق م�صتقل اإىل م�صاءلة 

فعالة.

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 

نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء وزير املالية .. �صمو ال�صيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار 

رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
دبي  يف  باملرموم  �صموه  ا�صرتاحة 
بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 

ال�صيخ  و���ص��م��و  ال���وط���ن���ي  االأم������ن 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون 

الرئا�صة. )التفا�صيل �ض2(

الرئي�ض االأوكراين زيلين�صكي يتحدث بينما كان حماًطا بجنود اأوكرانيني يف بوت�صا، خارج كييف. )رويرتز(

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��رو���ص��ي��ة يف ب��ي��ان اإن 
اللجنة  رئي�ض  با�صرتيكني  األك�صندر 
ن�صرت  اأن  ب��ع��د  ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق  اأم����ر 
عن  عمدا  كاذبة  معلومات  اأوكرانيا 

القوات امل�صلحة الرو�صية يف بوت�صا.
وتبادلت مو�صكو والغرب االتهامات 
ب�صاأن املجازر التي ح�صلت يف مدينة 

بوت�صا االأوكرانية.
ال�صفري  ا�صتنكر  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
اأناتويل  وا���ص��ن��ط��ن  ل���دى  ال��رو���ص��ي 
الواليات  تكتم  �صّماه  ما  اأنطونوف 
القوات  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
بوت�صا  مدينة  ق�صفت  االأوك��ران��ي��ة 
الرو�صي  اجل���ي�������ض  ان�������ص���ح���اب  ب���ع���د 

منها.
نيوزويك  مل��ج��ل��ة  ت�����ص��ري��ح��ات  ويف 
االأم��ريك��ي��ة، ات��ه��م اأن��ط��ون��وف نظام 
رو�صيا  حتميل  ي��ح��اول  ب��اأن��ه  كييف 
التي  ال���ف���ظ���ائ���ع  ك�����ل  م�������ص���وؤول���ي���ة 

ارتكبها.
عقد  اإىل  دع�����ت  م���و����ص���ك���و  وك����ان����ت 
اج���ت���م���اع مل��ج��ل�����ض االأم�������ن ال�����دويل 
امل���زاع���م حول  ل��ل��ب��ح��ث يف  االث���ن���ني 
ارتكاب القوات الرو�صية فظائع �صد 
مدنيني اأوكرانيني يف مدينة بوت�صا 
الطلب  اأن  اإال  كييف،  الواقعة خارج 
بريطانيا  جهة  من  بالرف�ض  قوبل 
ملجل�ض  احل����ايل  ال��رئ��ي�����ض  ب�صفتها 

االأمن.

•• عوا�سم-وكاالت:

االثنني،  اأم�������ض  ال��ك��رم��ل��ني،  رف�����ض 
ق�صية  يف  االأوك���ران���ي���ة  االدع��������اءات 
احلقائق  اإن  وق����ال  ب��وت�����ص��ا،  م��دي��ن��ة 
الرواية  الزمنية تخالف  واالأح��داث 

االأوكرانية ب�صاأن بوت�صا.
ودعا الكرملني اإىل مناق�صة االأحداث 
يف بوت�صا على م�صتوى دويل، م�صيفاً 
على  دالئ������ل  وج�������دوا  اخل�������رباء  اأن 
املتعلقة  الفيديوهات  وتلفيق  تزوير 

باالأحداث التي جرت يف املدينة.
ورف�������ض ال��ك��رم��ل��ني ال��ت��ع��ل��ي��ق على 
تاأثري االأحداث يف بوت�صا على م�صار 

املفاو�صات مع اأوكرانيا.
ونقلت وك��ال��ة )ت��ا���ض( ل��الأن��ب��اء عن 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي �صريغي 
الرواية  اإن  اأم�������ض  ق��ول��ه  الف�����روف 
االأوك��ران��ي��ة ملا ح��دث يف بلدة بوت�صا 
ه�����ي ه����ج����وم م����زي����ف ي����ه����دف اإىل 

تقوي�ض مو�صكو.
اجلثث  ����ص���ور  اإن  الف�������روف  وق������ال 
االأوكرانية  ال��رواي��ة  واإن  م�صرحية 
ال��زائ��ف��ة ل���الأح���داث ان��ت�����ص��رت على 
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي من 

قبل دول غربية وكييف.
ك��م��ا دع���ا الف����روف ب��ري��ط��ان��ي��ا، التي 
تتوىل رئا�صة جمل�ض االأمن الدويل 
اال�صطالع  اإىل  اإب�����ري�����ل،  ل�����ص��ه��ر 

ويف تطور، قال مندوب رو�صيا الدائم 
ال��دول��ي��ة يف فيينا،  امل��ن��ظ��م��ات  ل���دى 
االثنني،  اأم�ض  اأول��ي��ان��وف،  ميخائل 
اإن بريطانيا ب�صفتها رئي�صة جمل�ض 
االأم��ن ال��دويل رف�صت عقد اجتماع 
طلبته  للمجل�ض،  وم��ف��ت��وح  ع��اج��ل 
مل��ن��اق�����ص��ة االأح��������داث التي  م��و���ص��ك��و 

�صهدتها مدينة بوت�صا االأوكرانية.
على  اأوليانوف عرب ح�صابه  وو�صف 

طلبا  رف�صت  اأن  بعد  مب�صوؤولياتها 
رو�صيا لعقد اجتماع ب�صاأن بوت�صا.

ال�صلطات  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اإن��ه��ا حت��ق��ق يف جرائم  االأوك���ران���ي���ة 
الرو�صية  القوات  ارتكبتها  حمتملة 
ال���ع���ث���ور ع���ل���ى م����ئ����ات اجلثث  ب���ع���د 
ب��ل��دات م��ث��ل بوت�صا  م��ت��ن��اث��رة ح���ول 
خارج العا�صمة كييف بعد االن�صحاب 

الرو�صي من املنطقة.

ت��وي��رت ق���رار رف�����ض االج��ت��م��اع باأنه 
قائال:  وت�صاءل  م�صبوق،  غ��ري  اأم��ر 

ما الذي يخ�صونه؟.
كبري  اأم����������ر  ������ص�����اب�����ق،  وق��������ت  ويف 
االثنني،  اأم�����ض  ال���رو����ض،  املحققني 
�صّماه  فيما  ر�صمي  حتقيق  ب��اإج��راء 
اأن  اأوك����ران����ي����ا ب���ع���د  ب���ا����ص���ت���ف���زازات 
اتهمت كييف اجلي�ض الرو�صي بقتل 
مدنيني يف بلدة بوت�صا. وقالت جلنة 

•• مو�سكو-وكاالت:

امل�صري  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  ق�����ال 
���ص��ام��ح ���ص��ك��ري اأم�����ض االث��ن��ني اإن 
الو�صاطة  العربية عر�صت  ال��دول 
يف حل االأزمة الدائرة بني رو�صيا 

واأوكرانيا.
يتحدث  كان  ال��ذي  �صكري  اأ�صاف 
خالل موؤمتر �صحفي يف مو�صكو 
العربية  االت�����ص��ال  جم��م��وع��ة  اأن 
ب�������ص���اأن اأوك����ران����ي����ا ����ص���ددت خالل 
اأهمية  على  رو�صيا  يف  حمادثاتها 
العربية  اجلاليات  خ��روج  ت�صهيل 
مب��ن��اط��ق ال�����ص��راع و���ص��م��ان عدم 
تاأثري النزاع على الدول االأخرى.

وت����اب����ع: ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ت���درك 
خ����ط����ورة ت����داع����ي����ات االأزم����������ة يف 
اأوك����ران����ي����ا ع��ل��ى ال�����ص��ل��م واالأم�����ن 
الدوليني، داعيا اإىل وقف احلرب 
وال���ل���ج���وء ل��ل��ح��ل��ول ال�����ص��ل��م��ي��ة يف 

االأزمة االأوكرانية.

•• الفجر - تون�س:

للدفاع  الوطنية  اللجنة  عقدت 
عن نواب الربملان ندوة �صحفية 
تفا�صيل  لتقدمي  االإث��ن��ني  اأم�����ض 
يوم  املجتمعني  للنواب  اال�صتماع 
اجلل�صة  يف  امل��ا���ص��ي  م��ار���ض   30

العامة عن بعد.
للمحامني  ال�صابق  العميد  واأك��د 
التهم  اأن  الكيالين،  ال��رزاق  عبد 
املوجهة للنواب خطرية قد ت�صل 
عقوبات بع�صها اإىل االإعدام منها 
حماولة االنقالب واإدخال البالد 
يف دوامة عنف. وقد مت اال�صتماع 
ل��� 6 ن���واب ي���وم اجل��م��ع��ة املا�صي 
االتهام:  دائرة  ال�صوؤال من  وكان 
مر�صوم  وه��ن��اك  جتتمعون  كيف 

يق�صي بتجميد عمل الربملان.

واأ�صاف العميد ال�صابق اأن النواب 
لال�صتنطاق  خ�������ص���ع���وا  ال�������ذي 
وعلوية  ب���احل�������ص���ان���ة  مت�������ص���ك���وا 
ق���ول���ه، معتربا  وف����ق  ال���د����ص���ت���ور 

ال�����دول  اأن  اإىل  ����ص���ك���ري  واأ������ص�����ار 
التفاو�ض  م�����ص��ار  ت��دع��م  ال��ع��رب��ي��ة 

املبا�صر بني رو�صيا واأكرانيا.
العام  االأم������ني  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
جلامعة الدول العربية، اأحمد اأبو 
يوؤكد  العربي  امل��وق��ف  اإن  الغيط، 
اأوكرانيا  اأزمة  دعم كل جهود حل 

عرب احلوار والدبلوما�صية.
واأ�صاف: الوفد العربي اأكد ملو�صكو 
رغبته يف امل�صاعدة للتو�صل لوقف 

اإطالق النار يف اأوكرانيا.
واأب�����رز اأب����و ال��غ��ي��ط اأن احل����رب يف 
الغذاء  اأ�صواق  على  توؤثر  اأوكرانيا 

والنفط يف العامل.

عقدها  التي  العامة  اجلل�صة  اأن 
ال�������ربمل�������ان امل����ن����ح����ل مت������ت وف����ق 

مقت�صيات الد�صتور.
 )التفا�صيل �ض10 (

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�صد خالل ا�صتقباله طحنون ومن�صور بن زايد    )وام(

اأبو الغيط ووزيرا خارجية رو�صيا وم�صر خالل موؤمترهم ال�صحفي )ا ف ب(

زعيم املعار�صة ميان �صريف �صقيق نواز �صريف، يغادر املحكمة العليا يف اإ�صالم اأباد.   

م�صرية جديدة للد�صتوري يف االفق

الدول العربية تعر�ض الو�شاطة بني رو�شيا واأوكرانيا 

�سيحالون بحالة تقدمي على النيابة العمومية

تون�ض: العقوبات يف التهم املوجهة للنواب ت�شل اإىل الإعدام

العلماء �شيوف رئي�ض الدولة ي�شيدون بتجربة 
الدولة يف تر�شيخ املعاين ال�شمحة للدين احلنيف

•• ابوظبي-الفجر:

االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  رئي�ض   - الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  ا�صتقبل 
رئي�ض  ���ص��ي��وف  ال��ع��ل��م��اء  الف�صيلة  اأ���ص��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الهيئة  مب��ق��ر  واالأوق������اف، 
الديني  ال�صاأن  يف  جتربتها  على  لالطالع  الهيئة  زاروا  الذين  اهلل،  -حفظه  الدولة 
وا�صرتاتيجيتها يف اإي�صال ر�صالتها وخدماتها للمجتمع وذلك بح�صور �صعادة حممد 

�صعيد النيادي، مدير عام الهيئة، واملدراء التنفيذيني وعدد من امل�صوؤولني يف الهيئة.
هذه  حديثه  بداية  يف  مثمنا  ال�صيوف،  بالعلماء  الكعبي،  الدكتور  �صعادة  رحب  وقد 
املكرمة ال�صنوية التي ي�صت�صيف فيها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة -حفظه اهلل - يف �صهر رم�صان عدداً من العلماء، جريا على ال�صنة التي 
اأ�ص�صها موؤ�ص�ض دولة االإمارات العربية املتحدة ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان -طيب 
اهلل ثراه -.. وذكر رئي�ض الهيئة ان هذا الربنامج هو مبادرة نوعية و�صانحة اللتقاء 
العلماء من خمتلف دول العامل وتبادل الروؤى واخلربات، م�صريا اإىل اأهمية دور علماء 

الدين يف ن�صر املبادئ االإ�صالمية ال�صحيحة.                    )التفا�صيل �ض3(

�ص 02

�ص 09

�ص 19

خالد بن حممد بن زايد يد�شن 
مقر مركز جبل حفيت املجتمعي 

اأخبار الإمارات

ملاذا طلب الرئي�ص الأوكراين 
مدرعات “بو�شما�شرت” الأ�شرتالية؟

عربي ودويل

مان�ش�شرت �شيتي وليفربول 
ي�شتهالن اأ�شبوعني حا�شمني 

الفجر الريا�شي

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض ال�شنغال بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة ماكي �صال رئي�ض جمهورية ال�صنغال وذلك 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ماكي �صال.

حممد بن را�شد ي�شدر قانون تنظيم 
تقدمي اخلدمات الرقمية يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 
 9 ال��وزراء، رع��اه اهلل، ب�صفته حاكماً الإم��ارة دبي القانون رقم  رئي�ض جمل�ض 
بهدف  دب��ي،  اإم��ارة  يف  الرقمية  تقدمي اخلدمات  تنظيم  ب�صاأن   2022 ل�صنة 
هات  دعم اخلطط اال�صرتاتيجية لالإمارة نحو التحّول الّرقمي، وتعزيز التوجُّ
العامة وتنفيذ ال�صيا�صات احلكومية الّرامية اإىل رقمنة احلياة يف دبي، وتعزيز 
ُمواكبة  اإىل  باالإ�صافة  االإم���ارة،  يف  اأنواعها  بكل  الرقمية  اخلدمات  يف  الثقة 
وتب�صيط  بها،  واالرتقاء  الرقمّية  اخلدمات  ج��ْودة  لتعزيز  التقنية  التطورات 
القطاعني  ت�صجيع  وق��ت، مع  اأي  اأي مكان ويف  احُل�صول عليها من  اإج���راءات 
رقمنة  اإىل  الّرامية  واملُ��ب��ادرات  والربامج  تنفيذ اخلطط  العام واخلا�ض على 
الق�صائية  لطة  وال�صُّ احلكومية،  اجلهات  القانون  واأل���زم  االإم���ارة.  يف  احلياة 
تقدمي  احلكومية،  غري  واجلهات  العامة،  والنيابة  دبي  حماكم  ت�صمل  والتي 
ده هذا  اخلدمات الرقمّية احلالّية واملُ�صتقبلّية للُمتعاِملني معها، وفقاً ملا ُيحدِّ

ادرة مبوجبه.                       )التفا�صيل �ض2( القانون والقرارات ال�صّ
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حلني تعيني رئي�س حكومة موؤقت
الرئا�شة الباك�شتانية تعلن 

ا�شتمرار عمران خان رئي�شًا للوزراء 
•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

من  مبكرة  �صاعة  يف  علوي،  ع��ارف  الباك�صتاين،  الرئي�ض  مكتب  اأعلن 
بامل�صكالت عمران  املحاط  ال��وزراء  ا�صتمرار رئي�ض  االإثنني  اأم�ض  �صباح 

خان يف اأداء مهام من�صبه حتى يتم تعيني رئي�ض وزراء موؤقت.
ومل يذكر مكتب الرئا�صة جدوال زمنيا لتعيني حكومة ت�صريف اأعمال 

اأو اإجراء انتخابات جديدة.
دق��ائ��ق من  بعد  االأح���د  االأول  اأم�����ض  الباك�صتاين  ال��ربمل��ان  ع��ل��وي  وح��ل 
رف�ض رئي�ض الربملان اقرتاحا حلجب الثقة الإقالة خان قبل اأن يخ�صع 
خان  ح��زب  فقد  حيث  الوطنية،  اجلمعية  يف  للت�صويت  حتى  االق��رتاح 

بالفعل اأغلبيته.
وو����ص���ف م��ع��ظ��م امل��ح��ام��ني واخل�����رباء ح���ل ال���ربمل���ان ب���اأن���ه خ��ط��وة غري 
د�صتورية  يف  الباك�صتانية  العليا  املحكمة  تبت  اأن  املقرر  ومن  د�صتورية. 

ما حدث يوم االأحد.
ال��والي��ات املتحدة وراء حم��اوالت االإطاحة  اإن  ال��ذي يقول  وك��ان خ��ان، 
بحكومته، قد طلب من قادة املعار�صة قبول اإجراء االنتخابات بداًل من 

اأن يكونوا جزءا من موؤامرة لتغيري النظام.

اتفاق  ال�شودان..  جنوب 
على توحيد قيادة اجلي�ض

•• جوبا-وكاالت:

�صلفا  ال�����ص��ودان  جنوب  رئي�ض  وق��ع 
قيادة  لتوحيد  اتفاقا  ونائبه،  كري 
ق������وات االأم��������ن، ف��ي��م��ا ق����د يخفف 
الدولة  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���ت���وت���رات 

الواقعة �صرقي اإفريقيا.
اندلعت  ال��ت��ي  اال���ص��ت��ب��اك��ات  ك��ان��ت 
القوات  ب���ني  االأخ�������رية  االأي�������ام  يف 
لنائب  املوالية  والقوات  احلكومية 
اأث��ار خماوف  الرئي�ض رياك م�صار، 

من اندالع قتال خطري اآخر.
ك��ري- يف  �صلفا  اتهم  ك��ان م�صار قد 
ر�صالة بعث بها لو�صطاء اإقليميني- 
م�صريا   2018، ع��ام  هدنة  بخرق 

اإىل �صن هجمات على قواته.
وي��دع��و االت��ف��اق ال��ذي اأب���رم االأحد 
اإىل هيكل موحد لالأجهزة االأمنية، 
مبا يف ذلك اجلي�ض وال�صرطة، مع 
40 ل�صالح  اإىل   60 توزيع بن�صبة 

كري.
تفا�صيل  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ومل 
اأخرى تتعلق باالتفاق، مبا يف ذلك 

املنا�صب املخ�ص�صة لكل طرف.
مرا�صم  وم�صار  كري  من  كل  و�صهد 
جنوب  عا�صمة  ج��وب��ا،  يف  التوقيع 
انت�صارا  ���ص��ه��دت  وال��ت��ي  ال�����ص��ودان، 
ال�صوء  ي�صلط  ما  مكثفا،  ع�صكريا 
على التوترات املتزايدة. وقال توت 
جنوب  رئي�ض  م�صت�صار  غ��ات��ل��واك، 
القومي:  االأم���ن  ل�����ص��وؤون  اإفريقيا 
ه���ذا الإب����الغ اجل��م��ي��ع ب��اأن��ن��ا اتفقنا 

على توحيد القيادة الع�صكرية.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد ي�شدر قانون تنظيم تقدمي اخلدمات الرقمية يف اإمارة دبي
- القانون هدفه دعم اخلطط اال�سرتاتيجية للإمارة نحو التحّول الّرقمي وتعزيز التوجهات العامة الرامية اإىل رقمنة احلياة يف دبي. 

- تعزيز جودة اخلدمات الرقمّية واالرتقاء بها وتب�سيط اإجراءات احل�سول عليها من اأي مكان ويف اأي وقت.
- ت�سجيع القطاعني العام واخلا�س على تنفيذ اخلطط والربامج واملبادرات الرامية اإىل رقمنة احلياة يف دبي.

- متكني املتعاملني من الدخول اإىل القنوات الرقمية للح �سول على اخلدمات الرقمّية وتقدمي الدعم الفني اللزم لهم.
- تبّني تطبيق االأنظمة االإلكرتونية املُعتمدة من هيئة دبي الرقمية بهدف دعم تقدمي اخلدمات الرقمية وتطويرها ب�سكل موّحد على م�ستوى االإمارة.

- متكني اأ�سحاب الهمم وغري القادرين من ا�ستخدام القنوات الرقمّية واال�ستفادة منها دون حتميلهم اأي ر�سوم اأو اأعباء مالية اإ�سافية.

اطلع على خطط موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية لتو�سيع نطاق خدماتها املجتمعية �سمن مرافق جديدة يف العني

خالد بن حممد بن زايد يد�شن مقر مركز جبل حفيت املجتمعي 

حممد بن را�شد ي�شتقبل طحنون 
بن زايد ومن�شور بن زايد

•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  يف ا�صرتاحة �صموه باملرموم يف دبي بح�صور 
رئي�ض  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو 
نهيان م�صت�صار  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ طحنون  �صمو   .. املالية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ض 
االأمن الوطني و �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير �صوؤون الرئا�صة.
وتبادل �صموهم التهاين ب�صهر رم�صان املبارك داعني اهلل تبارك و تعاىل اأن يعيده 
على �صعب و دولة االإمارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” باخلري واليمن والربكات. جرى خالل اللقاء تبادل 
االأحاديث حول عدد من املو�صوعات املتعلقة مب�صرية التطوير والتنمية ال�صاملة يف 
دولة االإمارات مبا ي�صمن توفري احلياة الكرمية وال�صعادة الأفراد املجتمع، ويعزز 

مكانة دولة االإمارات وتناف�صيتها على م�صتوى العامل.

الإمارات للخدمات ال�شحية حت�شل على �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار يفتح باب التقدمي ل� »برنامج امل�شرع«
�شهادة عاملية يف اإدارة احلوكمة واملخاطر

•• دبي-وام:

جنحت موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية يف حتقيق اإجناز نوعي جديد ي�صاف 
اإىل �صجل منجزاتها كاأول جهة �صحيه حكومية حت�صل على �صهادة “اآيزو” اإدارة 
احلوكمة واملخاطر »ISO 37000:2021« على م�صتوى العامل. ت�صلم ال�صهادة 
الدكتور عبد العزيز الزرعوين املدير التنفيذي للقطاع املايل واخلدمات امل�صاندة 
اإدارة احلوكمة واملخاطر يف  القا�صمي مديرة  ال�صيخة نورة بنت حميد  بح�صور 
التنفيذي  املدير  طالب  عمرو  والدكتور  ال�صحية  للخدمات  االإم��ارات  موؤ�ص�صة 
عمليات  خبري  ال�صواحلة  وحممد  العاملية  للموا�صفات  غلف”  “كانا  �صركة  يف 

وجودة يف اإدارة اال�صرتاتيجية وامل�صتقبل وفريق عمل “االآيزو«.

اأع�صاء برنامج امل�صرع مع ال�صركاء الرئي�صيني يف قطاعاتهم وامل�صتثمرين 
املحتملني وخرباء ال�صوق ورواد االأعمال.

ياأتي االإعالن متا�صيا مع جهود ال�صندوق امل�صتمرة لبناء منظومة �صراكات 
املبتكرة  ال�صركات  ا�صتقطاب  االإم��ارات عرب  االبتكار يف  روح  تعزيز  و  قوية 
وتطويرها وميكن لل�صركات املبتكرة واملهتمة بامل�صاركة التقدمي حتى 12 

مايو املقبل.
يف  املالية  وزارة  ممثل  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�ض  النقبي  فاطمة  وقالت 
ت�صهيل  على  امل�صرع  برنامج  “ يعمل  لالبتكار:  را�صد  بن  حممد  �صندوق 
و�صول هذه ال�صركات االأع�صاء اإىل املوارد القيمة التي حتتاج اإليها وت�صريع 
دخولها اإىل ال�صوق ومتكينها من تو�صعة اأعمالها اإقليميا وعامليا انطالقا من 
املكانة العاملية الرائدة لدولة االإمارات كمركز جذب عاملي لل�صركات املبتكرة 

ورواد االأعمال خا�صة مع وجود عدد كبري من املواهب يف املنطقة«.

•• دبي-وام:

وزارة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرة  لالبتكار”  را�صد  بن  حممد  “�صندوق  اأعلن 
املالية لدعم االبتكار يف دولة االإمارات فتح باب التقدمي للدفعة املقبلة من 
برنامج امل�صرع. ويوفر ال�صندوق �صمن هذا الربنامج االإر�صاد و التوجيه 
للمبتكرين و رواد االأعمال الطموحني يف القطاعات ذات االأولوية يف دولة 
الطاقة  و  والنقل  التعليم  و  وال�صحة  التكنولوجيا  ت�صمل  والتي  االإم��ارات 

املتجددة واملياه والف�صاء.
يف  عاملي  مب�صتوى  وال��ت��دري��ب  اال�صت�صارات  للم�صاركني  الربنامج  وي��ق��دم 
و  ال�����ص��وق  اإىل  ال��و���ص��ول  وط���رق  االأع���م���ال،  ا�صرتاتيجيات  تنفيذ  جم���االت 
ت�صهيل الو�صول اإىل التمويل ومتكني املوؤ�ص�صني من تنمية قدراتهم واإبراز 
اإىل توفري فر�ض توا�صل  اإ�صافة  اأعمالهم  ابتكاراتهم، وت�صريع منو  قيمة 

دعم  2018، جنح يف  العام  اإطالقه يف  منذ  امل�صرع  برنامج  اأن  واأو�صحت 
77 ع�صوا من 18 دولة خمتلفة يف قطاعات اقت�صادية متنوعة اإىل جانب 
االبتكار  قاعدة  لتعزيز  املحليني  االأعمال  رواد  وتنمية  رعاية  على  تركيزه 
امل�صرع جناحا باهرا عرب  املحلية. وحققت جمموعة من خريجي برنامج 
منتجة  حمليا  معباأة  �صرب  مياه  اأول  هواء”  “مياه  منها  م��ب��ادرات  ع��دة 
القائمة على  االإي��ج��ارات  الرائدة يف حت�صيل  املن�صة  “واأجار”  الهواء  من 
و”ثروة”  الطلب  عند  اخل��دم��ات  من�صة  و”رزق”  ال�صحابة  تكنولوجيا 

�صركة اال�صت�صارات املالية امل�صتقلة عرب االإنرتنت.
وكان لربنامج امل�صرع خالل ال�صنوات املا�صية دور رئي�صي يف جناح اأع�صائه 
م��ن اخلرباء  روؤى قيمة  وت��وف��ري  االإم�����ارات  ���ص��وق  اإىل  ال��و���ص��ول  واإت���اح���ة 
والتوا�صل مع منظومة االأعمال لال�صتفادة من متطلبات م�صهد االأعمال 

املحلي واالإقليمي.

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأ�����ص����در 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�صفته حاكماً 
الإم��ارة دب��ي القانون رق��م 9 ل�صنة 
تقدمي  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ص���اأن   2022
اإم���ارة دبي،  الرقمية يف  اخل��دم��ات 
بهدف دعم اخلطط اال�صرتاتيجية 
الّرقمي،  ال��ت��ح��ّول  ن��ح��و  ل���الإم���ارة 
وتنفيذ  العامة  هات  التوجُّ وتعزيز 
الّرامية  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اإىل رقمنة احلياة يف دبي، وتعزيز 
بكل  الرقمية  اخل��دم��ات  يف  الثقة 
اإىل  باالإ�صافة  االإم��ارة،  اأنواعها يف 
لتعزيز  التقنية  التطورات  ُمواكبة 
جْودة اخلدمات الرقمّية واالرتقاء 
احُل�صول  اإج���راءات  وتب�صيط  بها، 
وقت،  اأي  ويف  مكان  اأي  من  عليها 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ت�����ص��ج��ي��ع  م����ع 
ت��ن��ف��ي��ذ اخلطط  ع��ل��ى  واخل����ا�����ض 
اإىل  الّرامية  واملُ��ب��ادرات  وال��ربام��ج 

رقمنة احلياة يف االإمارة.
و األزم القانون اجلهات احلكومية، 
ت�صمل  والتي  الق�صائية  لطة  وال�صُّ
العامة،  وال���ن���ي���اب���ة  دب����ي  حم���اك���م 
تقدمي  احلكومية،  غري  واجل��ه��ات 
اخل�����دم�����ات ال����رق����م����ّي����ة احل���ال���ّي���ة 
معها،  للُمتعاِملني  واملُ�صتقبلّية 
القانون  ه����ذا  ده  ُي����ح����دِّ مل���ا  وف���ق���اً 
مبوجبه،  ���ادرة  ال�������صّ وال�����ق�����رارات 
ب��ق��رار م��ن رئي�ض املجل�ض  د  وُي��ح��دَّ
ب��ن��اًء على  دب���ي،  الإم���ارة  التنفيذي 
تو�صية هيئة دبي الرقمية، مراحل 
الفئات  على  القانون  ه��ذا  تطبيق 
يت�صّمن  اأن  ع��ل��ى  ح���دده���ا،  ال��ت��ي 

اإبراُمه معها يف  مُبوجب عقد يتم 
هذا ال�صاأن، يتحّدد مُبقت�صاه مدته 
وح��ق��وق وال��ت��زام��ات اأط���راف���ه، مبا 
بحماية  املُتعلِّقة  املعايري  ذل��ك  يف 
و�صّريتها،  ال��ب��ي��ان��ات  ُخ�����ص��و���ص��ّي��ة 
وك��ذل��ك ق��واع��د ت��ق��دمي اخلدمات 

الرقمية.
وُي�������ص���در ُم���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة دبي 
االأمانة  م��ع  بالتن�صيق  ال��رق��م��ي��ة 
العاّمة للمجل�ض التنفيذي الإمارة 
الفنية  واالأدل��������ة  ال�����ق�����رارات  دب����ي 
الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، 
على اأن يتم ن�صر هذه القرارات يف 
واأن  للُحكومة،  الر�صمية  اجلريدة 
يتم ن�صر االأدلة الفّنية على املوقع 
الرقمية.  دب��ي  لهيئة  االإل��ك��رتوين 
ومب���وج���ب ال���ق���ان���ون، ي��ج��ب على 
توفيق  الرقمية  اخل��دم��ات  م  ُم��ق��دِّ
اأو���ص��اع��ه مب��ا ي��ّت��ف��ق واأح���ك���ام هذا 
ال��ق��ان��ون، خ���الل �صنة واح����دة من 
ال��ت��ي ُتطّبق  امل��رح��ل��ة  ب���دء  ت���اري���خ 
القانون،  ه���ذا  اأح���ك���ام  ف��ي��ه��ا  ع��ل��ي��ه 
التنفيذي  املجل�ض  لرئي�ض  ويجوز 
ية هيئة  الإمارة دبي بناًء على تو�صِ
دب���ي ال��رق��م��ي��ة مت��دي��د ه���ذه املُهلة 
ملدة مُماِثلة عند االقت�صاء. و ن�ّض 
القانون على اأن ُتطّبق الت�صريعات 
لة  ال�صِّ ذات  وامل��ح��ّل��ي��ة  االحت���ادي���ة 
باملُعامالت االإلكرتونية والتواقيع 
االإل��ك��رتون��ي��ة، مب��ا ت��ت�����ص��ّم��ُن��ه من 
و�ُصروط  و�صوابط  وقواعد  اأحكام 
ومعايري واأدّل��ة واإج���راءات، وُيلغى 
اإىل  اآخ����ر  ت�����ص��ري��ع  اأي  يف  ن�����ض  اأي 
واأحكام  فيه  يتعار�ض  ال��ذي  امل��دى 
ه�����ذا ال����ق����ان����ون، ال������ذي ُي��ن�����ص��ر يف 
به من  الر�صمّية، وُيعمل  اجلريدة 

تاريخ ن�صره.

الت�صجيل  تتطّلب  ال��ت��ي  الرقمّية 
عليها،  ل��ل��ُح�����ص��ول  االإل�����ك�����رتوين 
ومراعاة ُمتطلبات ومعايري االأمن 
مركز  ل��دى  املُعتمدة  االإل��ك��رتوين 

دبي لالأمن االإلكرتوين.
اخلدمات  تقدمي  ق��واع��د  و�صملت 
وو�صائل  املالية  االأنظمة  الرقمية، 
لدى  املُعتمدة  االإل��ك��رتوين  الدفع 
بالن�صبة  دب�����ي،  يف  امل���ال���ّي���ة  دائ�����رة 
لطة  وال�صُّ احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ة 
لتوفري  خّطة  وو���ص��ع  الق�صائية، 
اخلدمات الرقمّية، وفقاً للمعايري 
اجلهة  ل��دى  املُعتمدة  وال�صوابط 
االأمانة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ��ة،  املُ��خ��ت�����صّ
التنفيذي وهيئة  للمجل�ض  العامة 
لالأمن  دب��ي  ومركز  الرقمية  دب��ي 
مراحل  وحت���دي���د  االإل�����ك�����رتوين، 
تطبيق هذه املعايري وال�صوابط بعد 
الرقمية،  دبي  هيئة  من  اعتمادها 

امل�������ص���وؤول���ي���ة، االل����ت����زام ب���ع���دد من 
ال��واج��ب��ات وه���ي: حت��دي��ث بياناته 
للخدمة  م���ة  املُ���ق���دِّ اجل���ه���ة  ل����دى 
التي تتطّلب  االأح��وال  الرقمية يف 
ه���ذه اخل��دم��ة ذلك،  ت��ق��دمي  فيها 
املُتطّلبات  م��ع  يتنا�صب  نحو  على 
تلك  حتددها  التي  واال���ص��رتاط��ات 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خدماتها  اجل��ه��ة 
حُم��دد مبوجب  وم��ا هو  الرقمية، 
ادرة  ال�صّ وال��ق��رارات  القانون  ه��ذا 
مُب���ق���ت�������ص���اه، وك�����ذل�����ك االل�����ت�����زام 
��واب��ط واال����ص���رتاط���ات التي  ب��ال�����صّ
للخدمة  مة  املُقدِّ اجلهة  ده��ا  حُت��دِّ
ال��رق��م��ّي��ة، واملُ��ع��ت��م��دة م��ن اجلهة 
تتحّمل  ال  اأن  ع���ل���ى  ���ة،  املُ���خ���ت�������صّ
الرقمية  للخدمة  مة  املُقدِّ اجلهة 
اأو  املُ��ت��ع��اِم��ل  اأي م�����ص��وؤول��ي��ة جت���اه 
يلحق  ق��د  ���ص��رر  اأي  نتيجة  ال��غ��ري 
املُتعاِمل  ��د  ت��ق��يُّ ع���دم  ب�صبب  ب��ه��م 

ب��دء تطبيق  تاريخ  ال��ق��رار حتديد 
الرقمّية  واخل��دم��ات  مرحلة،  ُك��ل 
مرحلة،  بكل  امل�صمولة  واجل��ه��ات 

و�صوابط واإجراءات تطبيقها.
ال��ق��ان��ون ق��واع��د تقدمي  ��ل  و ف�����صّ
اخلدمات الرقمّية من قبل اجلهة 
الق�صائّية  وال�صلطة  احل��ك��وم��ّي��ة 
واجلهات غري احُلكومّية يف االإمارة 
وم���ن���ه���ا ال�������ص���روط واالإج����������راءات 
الق�صائية  ال�����ص��وؤون  ��م  ُت��ن��ظِّ ال��ت��ي 
واملدنية  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���ع���ام���الت 
املن�صو�ض  االإلكرتونية،  والتجارة 
ال�صارية  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
يف دب����ي، ومت��ك��ني املُ��ت��ع��اِم��ل��ني من 
الرقمية  ال��ق��ن��وات  اإىل  ال���دخ���ول 
للح�صول على اخلدمات الرقمّية، 
وت����ق����دمي ال����دع����م ال���ف���ن���ي ال�����الزم 
الرقمية  ال��ه��وي��ة  واع��ت��م��اد  ل��ه��م، 
اخلدمات  على  احل�����ص��ول  ل��غ��اي��ات 

ا�صتخدام  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن  وغ����ري 
ال���ق���ن���وات ال���رق���م���ّي���ة، م����ن خالل 
ب��ع�����ض اخل�����ص��ائ�����ض التي  ت��ف��ع��ي��ل 
��ن��ُه��م وُت�����ص��اِع��دُه��م ع��ل��ى طلب  مُت��كِّ
ه��ذه اخل��دم��ات واال���ص��ت��ف��ادة منها 
واحُل�صول عليها دون حتميلهم اأي 

ر�صوم اأو اأعباء مالية اإ�صافية. 
واأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، 
احلكومية  اجلهة  طلب  على  بناًء 
اجلهة  اأو  الق�صائية  لطة  ال�صُّ اأو 
للخدمة  م��ة  املُ��ق��دِّ احلكومية  غ��ري 
ال���رق���م���ي���ة، وب���ع���د ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي 
الإم����ارة دب���ي، وم��رك��ز دب��ي لالأمن 
اجلهة،  هذه  ا�صتثناء  االإلكرتوين، 
ب�صكل دائ��م اأو ُم��وؤّق��ت، من اأي من 
املعايري  اأو  وابط  ال�صّ اأو  القواعد 
للقانون،  وف��ق��اً  و  ال��ذك��ر.  �صالفة 
طائلة  وحتت  املتعامل،  على  يجب 

باأمن  املُتعلِّقة  ال�صيا�صات  وتطبيق 
االأعمال يف  وا�صتمرارية  املعلومات 
للخدمات  ُع��ط��ل  اأي  ح���دوث  ح��ال 
وتبّني  ت��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
االإلكرتونية  االأن��ظ��م��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
الرقمية،  دب��ي  هيئة  م��ن  املُعتمدة 
تقدمي  دع������م  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
وتطويرها  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات 
ب�صكل موّحد على م�صتوى االإمارة، 
وت�����وف�����ري اخل������دم������ات ال���رق���م���ّي���ة 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
ده���ا اجلهة  حُت���دِّ اأخ����رى  ل��غ��ة  واأي 
مع  ال��رق��م��ي��ة،  للخدمات  م��ة  املُ��ق��دِّ
التي  اللغة  االع��ت��ب��ار  بعني  االأخ���ذ 
اللغات  بني  من  املتعامل  لها  ُيف�صِّ

املتوفرة.
الرقمّية  اخل��دم��ات  م��واءم��ة  وتتم 
املتعاملني،  ف����ئ����ات  ج���م���ي���ع  م�����ع 
الهمم  اأ������ص�����ح�����اب  ف���ي���ه���م  مب������ن 

التزاماته  م���ن  ب�����اأي  اإخ����الل����ه  اأو 
القانون  ه��ذا  يف  عليها  املن�صو�ض 
��ادرة مُب��وج��ب��ه و  و ال���ق���رارات ال�����صّ
االإم����ارة،  يف  ال�����ص��اري��ة  الت�صريعات 
ويكون املُتعاِمل وحده هو امل�صوؤول 
اإداري��������اً عند  و  و ج���زائ���ي���اً  م��دن��ي��اً 
االقت�صاء عن كل االأ�صرار النا�صئة 

عن ذلك االإخالل.
اأن����ه يجوز  و ن�����ّض ال��ق��ان��ون ع��ل��ى 
لطة  ال�صُّ اأو  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ة 
ُموافقة  اأخ������ذ  ب���ع���د  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
املالية  ودائ������رة  ��ة  املُ��خ��ت�����صّ اجل��ه��ة 
اأو  عامة  جهة  الأي  تعهد  اأن  بدبي 
خا�صة بتقدمي اخلدمات الرقمية 
اأو بتوفري االأنِظمة  بالنِّيابة عنها، 
والقنوات  االإلكرتونية  وال��ربام��ج 
لتقدمي  ال�������الزم�������ة  ال����رق����م����ي����ة 
خدماتها الرقمية اأو اإدارة وت�صغيل 
ه���ذه االأن��ِظ��م��ة وال���ربام���ج، وذلك 

•• اأبوظبي-وام:

د�صن �صمو ال�صيخ خالد بن حممد 
املجل�ض  اآل نهيان، ع�صو  زايد  بن 
رئي�ض  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
مقر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
املجتمعي  ح��ف��ي��ت  ج���ب���ل  م���رك���ز 
الدكتور  معايل  م��ن  ك��ل  بح�صور 
م��غ��ري خ��م��ي�����ض اخل��ي��ي��ل��ي، رئي�ض 
باأبوظبي،  املجتمع  تنمية  دائ���رة 
الرميثي،  حممد  م��رمي  و���ص��ع��ادة 
التنمية  م���وؤ����ص�������ص���ة  ع�����ام  م���دي���ر 

االأ�صرية.
يعد امل��رك��ز اجل��دي��د ث��ام��ن مركز 

متكني  اأن��دي��ة  ت�صمنه  جانب  اإىل 
وال�صباب  ل���ل���ط���ف���ل  اج���ت���م���اع���ي 
اإ�صافة  امل��واط��ن��ني  وك��ب��ار  وامل�����راأة 
املجتمعية.  للق�صايا  مر�صد  اإىل 
وت�صعى موؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية 
ج��اه��دة م��ن خ���الل خ��دم��ات هذا 
بيئة  ت��وف��ري  اإىل  امل��رك��ز اجل��دي��د 
اجتماعية واأ�صرية حا�صنة الأفراد 
االأ�صرة واملجتمع لتعزيز الرتابط 
وت���ق���وي���ة االأوا�������ص������ر االأ�����ص����ري����ة، 
وتعزيز  ال����ع����الق����ات  وت����وط����ي����د 
لبناء  االج����ت����م����اع����ي،  ال���ت���الح���م 

جمتمع متما�صك ومتعا�صد.
تد�صني  م���را����ص���م  م����ع  وت����زام����ن����ا 

وقائي  ا�صرتاتيجي  اإط���ار  توفري 
االجتماعي  التغيري  لدعم  �صامل 
منظومة  ي�صمن  مب��ا  االإي��ج��اب��ي 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخل����دم����ات متكن 
املعارف  اإىل  الو�صول  م��ن  االأ���ص��ر 
لها  ممار�صتهم  وتعزيز  وامل��ه��ارات 
واال�صتجابة ملتطلبات واحتياجات 
والرعاية  التمكني  م��ن  املجتمع 
وحتفيز  لهم،  ال��الزم��ة  الوقائية 
الن�صطة  املجتمعية  م�صاركتهم 
ك����ل وف�����ق اإم���ك���ان���ات���ه وق�����درات�����ه، 
ل��ت��ع��زي��ز ج�����ودة ح��ي��ات��ه��م وزي�����ادة 
ان���دم���اج���ه���م يف احل���ي���اة  ف����ر�����ض 
جبل  م��رك��ز  يتميز  االجتماعية. 

اأجيال  خللق  االأب��ن��اء،  ب��ني  القيم 
واالأفكار  امل��ه��ارات  تتبنى  مبدعة 
االيجابية والتغيري نحو االأف�صل 

يف جمتمعنا«.
���ص��ع��ادة مرمي  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
حم���م���د ال���رم���ي���ث���ي، م����دي����ر ع���ام 
م���وؤ����ص�������ص���ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ�����ص����ري����ة: 
بخدمات  امل�صتقبل  “ن�صت�صرف 
ا�صتثنائية من خالل و�صع خطط 
لتحقيق  امل���دى  بعيدة  ا�صتباقية 
احتياجات  تلبي  نوعية  اإجن���ازات 
الفئات املجتمعية كافة من اأطفال 

ون�صاء وكبار املواطنني«.
حفيت  جبل  مركز  اأن  اأو�صحت  و 

يف  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  تابع 
اإىل تقدمي  العني ويهدف  مدينة 
وتلبية  �صاملة  جمتمعية  خدمات 
واالأ�صر  املجتمع  اأف���راد  متطلبات 
الفعالة الأفراد  امل�صاركة  وت�صجيع 
التما�صك  وتعزيز  لدعم  املجتمع 

املجتمعي.
ال���ذي يحمل  امل��رك��ز،  يج�صد ه��ذا 
ال���ه���وي���ة امل���وؤ����ص�������ص���ي���ة اجل����دي����دة، 
املتكامل  املجتمعي  املركز  مفهوم 
تطلعات  تعزيز  اإىل  ي�صعى  ال��ذي 
ال���ق���ط���اع االج���ت���م���اع���ي يف اإم�����ارة 
ل�����ص��م��ان ج������ودة حياة  اأب���وظ���ب���ي 
االأ�����ص����رة ومت��ا���ص��ك��ه��ا، م���ن خالل 

املركز، قال معايل الدكتور مغري 
دائ���رة  رئ��ي�����ض  اخل��ي��ي��ل��ي،  خمي�ض 
اأب���وظ���ب���ي:  امل���ج���ت���م���ع يف  ت��ن��م��ي��ة 
“ياأتي تد�صني مركز جبل حفيت 
امل��ج��ت��م��ع��ي خ���ط���وة ج���دي���دة على 
القطاع  م��ن��ظ��وم��ة  دع����م  ط���ري���ق 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  االج��ت��م��اع��ي 
ع���رب رف����ع ج����ودة احل���ي���اة الأف����راد 
املجتمع كافة و امل�صاهمة يف اإعداد 
ركيزة  ت�����ص��ك��ل  م��ت��م��ا���ص��ك��ة  اأ�����ص����رة 
اأن  و  ال�صيما  للمجتمع  حم��وري��ة 
عن  االأوىل  امل�صوؤولة  هي  االأ���ص��رة 
ال�صليمة  ال��رتب��ي��ة  اأ���ص�����ض  غ��ر���ض 
وت���ع���زي���ز ال��ت�����ص��ام��ح وغ������ريه من 

حفيت املجتمعي بتقدمي خدمات 
عمل  ل�صاعات  �صاملة  جمتمعية 
اأط��ول على مدار اليوم، مبا يتيح 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة ل��ل��ت��وا���ص��ل االأ����ص���ري 
وامل���ج���ت���م���ع���ي وت�����ب�����ادل امل����ع����ارف 
واخل���ربات بني االأج��ي��ال، وتعزيز 
والعمل  املجتمعية  امل�صاركة  روح 
ال�صراكة  خ����الل  م���ن  ال��ت��ط��وع��ي 
دور  وتفعيل  املحلي  املجتمع  م��ع 
ال�صركاء اال�صرتاتيجيني لت�صهيل 
املجتمع  الأف��راد  و�صول اخلدمات 
جانب  اإىل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وف�����ق 
تنظيم ملتقيات اأ�صرية جتمع بني 
االجتماعي،  والتثقيف  الرتفيه 

اجتماعية  بيئة  ي��وف��ر  املجتمعي 
ج�������اذب�������ة، ورع�������اي�������ة وم���������ص����ان����دة 
اأفراد  جلميع  متكاملة  اجتماعية 
اأنه  اإىل  منوهة  واملجتمع  االأ�صرة 
املتعامل  ن��ظ��ام رح��ل��ة  ت��د���ص��ني  مت 
رحلة  تت�صمن  التي  االإلكرتونية 
انطالقا  واالأ�صرة  للفرد  متكاملة 
النظام  يف  الت�صجيل  مرحلة  م��ن 
وتقييم االحتياجات وفقا للمراحل 
االجتماعية  واالأو���ص��اع  النمائية 
خدمات  بتلقي  وانتهاء  املختلفة 
التمكني االجتماعي وقيا�ض االأثر 
الفرد  على  االج��ت��م��اع��ي  وال��ع��ائ��د 

واالأ�صرة واملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
�شهيل املزروعي: الإمارات متتلك بنية حتتية واإ�شكانا حكوميا من الأكرث تطورا عامليا 

امل�صتقبلية االأمر الذي يتطلب منا العمل اجلاد وت�صخري الطاقات لتحقيق 
مقدمة  يف  امل��واط��ن  ت�صع  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة  حكومتنا  وتطلعات  ط��م��وح��ات 

اهتماماتها.
وقال معايل املزروعي: اإن دولة االإمارات متتلك بنية حتتية واإ�صكاناً حكومياً 
لتحقيق  اجل��اد  للعمل  اأ�صا�صياً  حمفزاً  ي�صكل  ما  عاملياً  تطوراً  االأك��ر  من 
وتعزيز جهودنا خلدمة  القطاعات احليوية  االإجن��ازات يف هذه  املزيد من 
املجتمع ويرتجم توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�ض الدولة،”حفظه اهلل” واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
املجل�ض  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  واأ�صحاب  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأعلى حكام االإمارات بتوفري بنية حتتية متطورة واإ�صكان حكومي م�صتدام 

الوطنية  ل��الق��ت�����ص��ادات  وداع��م��ا  حم��اوره��ا،  مبختلف  امل�صتدامة  للتنمية 
العمل  جميعاً  منا  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  والتجاري،  االجتماعي  وال��رتاب��ط 
امل�صتقبل مبا  الرئي�صة لال�صتباقية واملرونة وتطوير قطاعات  املبادئ  وفق 

يتواءم مع تطلعات قيادتنا.
امل�صتوى  على  التنفيذية  الفرق  ت�صكيل  عن  االإع��الن  االإجتماع  خالل  ومت 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل�صري  والتخطيط  والنقل  االإ���ص��ك��ان  يف  واملعنية  الوطني 
واملبادرات  االأهداف  واأهم  امل�صتقبلية  التنفيذية  الطاقة ومناق�صة خططها 
التي �صتعمل عليها تلك الفرق خالل املرحلة املقبلة مبا ين�صجم مع املبادئ 
الع�صر لدولة االإمارات وخا�صة املبداأ االأول الذي اأكد اأن االأولوية الرئي�صة 
و�صالحيات  وت�صريعات  موؤ�ص�صات  م��ن  االحت���اد  تقوية  �صتبقى  ال��ك��ربى 
وميزانيات واأن تطوير مناطق الدولة كافة عمرانياً وتنموياً واقت�صادياً هو 

الطريق االأ�صرع واالأكر فعالية يف تر�صيخ احتاد دولة االإمارات.

•• دبي-وام:

والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  فار�ض  ف��رج  بن حممد  �صهيل  اأك��د معايل 
بيئة حمفزة  االإم��ارات متثل  املتطورة لدولة  التحتية  البنية  اأن   ، التحتية 
لت�صريع وترية التنمية امل�صتدامة واالزدهار والنماء وداعما اأ�صا�صياً لتعزيز 
ريادة الدولة منوذجاً عاملياً يف خمتلف املجاالت وخا�صة الطرق واالإ�صكان 
والنقل ومعززة مل�صتهدفات الدولة للخم�صني عاماً املقبلة. جاء ذلك خالل 
تروؤ�ض معاليه االإجتماع الثاين ملجل�ض االإمارات للبنية التحتية واالإ�صكان، 

الذي عقد عن بعد “افرتا�صياً” بح�صور االع�صاء.
مواطنيها  خدمة  �صبيل  يف  كبرية  جهوداً  تبذل  الدولة  اأن  معاليه  واأو�صح 
على  بو�صفهم  لهم  االأ���ص��ري  واال�صتقرار  احلياة  وج��ودة  ال�صعادة  وحتقيق 
والتوجهات  امل�صتدامة  التنمية  وحم��رك  االإم��ارات  حكومة  اأولويات  قائمة 

اأولوية ق�صوى يف  يحقق ال�صعادة للمواطنني وجودة حياتهم، والتي متثل 
. اأجندة احلكومة للخم�صني عاماً املقبلة ومئوية االإمارات 2071 

واأ�صاف معاليه ان اعتماد جمل�ض الوزراء موؤخراً ميزانية قرو�ض برنامج 
املقبلة  ال�صنوات  درهم خالل  مليار   12 تبلغ  بقيمة  لالإ�صكان  زايد  ال�صيخ 
يوؤكد مدى االهتمام الكبري الذي يحظى به قطاع اإ�صكان املواطنني و�صعي 
قادرة  ناظمة  وت�صريعات  قوانني  خالل  من  وتنظيمه  لتطويره  احلكومة 
االإم��ارات مبختلف املجاالت وتلبية  التطور احلا�صل يف دولة  على مواكبة 
لالحتياجات امل�صتقبلية الأبناء وبنات االإمارات، والتي تهدف مبجملها اإىل 

تعزيز اال�صتقرار االأ�صري وحتقيق امل�صتوى الالئق للمعي�صة.
الربي  النقل  بقطاع  الر�صيدة  القيادة  اهتمام  املزروعي مدى  واأك��د معايل 
املقبلة،  عاماً  اخلم�صني  خالل  للدولة  التطويرية  امل�صاريع  يت�صدر  ال��ذي 
واأحد م�صارات النموذج التنموي اجلديد للدولة والذي بدوره ميثل حمركاً 

العلماء �شيوف رئي�ض الدولة ي�شيدون بتجربة الدولة يف تر�شيخ املعاين ال�شمحة للدين احلنيف

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك 

»�شلطان بن خليفة الإن�شانية وبرجيل الطبية« تتعاونان لعالج مر�شى الثال�شيميا

مل�صت�صفيات  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بي  )يف  جم���م���وع���ة  اأن  ب����رج����ي����ل، 
بهذه  تعتز  ال�صحية  للرعاية  اإ���ض( 
مبدى  الثقة  تعك�ض  التي  ال�صراكة 
االإمكانيات التي توفرها م�صت�صفيات 
املجموعة و احلر�ض على التخفيف 
م����ن م���ع���ان���اة امل���ر����ص���ى واآالم�����ه�����م، 
ب��ت��ق��دمي اأف�����ص��ل ال��رع��اي��ة واأح����دث 
يف  تتوفر  ال��ت��ي  العاملية  ال��ع��الج��ات 

مدينة برجيل الطبية.
من جهته قال الدكتور خالد م�صلم 
جمموعة  يف  االأب��ح��اث  ق�صم  رئي�ض 
اإن  ال�صحية  للرعاية  ا���ض(  ب��ي  )يف 
ت�صهد  الثال�صيميا  مر�ض  عالجات 
واأ�صبح  ومتالحقة  كبرية  تطورات 
ال��ك��ث��ري م���ن االأب����ح����اث ي���رك���ز على 
تطويرها للتخفيف من م�صاعفات 
جودة  حت�صني  يف  وامل�صاهمة  املر�ض 

احلياة.

والرعاية الطبية، وتعزيز التطورات 
ودعم   ، العلمي  والبحث  التعليم  يف 

اخلدمات االإن�صانية واخلريية.
حممود  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  ق�����ال  و 
التنفيذي  الرئي�ض  علي  اآل  ط��ال��ب 
للموؤ�ص�صة: ياأتي هذا التعاون املثمر 
لدعم مر�صى الثال�صيميا يف الدولة، 
واخلربات  باالمكانيات  منا  اإمي��ان��ا 
برجيل  مدينة  يف  املتوفرة  الطبية 
الطبية حيث كان يتم ب�صكل م�صتمر 
اإر�صال املر�صى للخارج لتلقي العالج 
بزراعة نخاع العظم على �صبيل املثال 
ومع وجود هذه العالجات املتطورة 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  ب��رج��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف 
االإمارات  دول��ة  يف  بوجودها  نفتخر 
اأ���ص��ب��ح ل��دي��ن��ا ح��اف��ز ق���وي لتوجيه 
املر�صى لهذه املن�صاأة بهدف تخفيف 

اأعباء ال�صفر للخارج عليهم.
من جانبه اأكد جون �صونيل الرئي�ض 

ت��وف��ري م��رك��ز رع���اي���ة ���ص��ام��ل مزود 
الت�صخي�ض  خ�����دم�����ات  ب������اأح������دث 
واخل�����������ربات ال���ط���ب���ي���ة واالإداري������������ة 
�صريرية  اأب�����ح�����اث  يف  وامل���������ص����ارك����ة 
تلبية  اإىل  ت��ه��دف  ج��دي��دة  عالجية 
التي  ال�������ص���ري���ري���ة  االح����ت����ي����اج����ات 
نتائج  وحت�����ص��ني  امل��ر���ص��ى  يفتقدها 
العالج اإ�صافة اإىل اجلانب التوعوي 
مبر�ض  التوعية  بحمالت  املتمثل 
التثقيفية  احلمالت  و  الثال�صيميا 
املعنيني  امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  جلميع 
الثال�صيميا،  م���ر����ص���ى  ب����رع����اي����ة 
وت��ع��ظ��ي��م اال����ص���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب 
احللول  خالل  من  وذويهم  املر�صى 

املتكاملة واملتطورة.
و ت�صعى “موؤ�ص�صة �صلطان بن خليفة 
والعلمية”  االإن�����ص��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
باعتبارها موؤ�ص�صة اإن�صانية وعلمية، 
العالج  اإىل  ال��و���ص��ول  حت�صني  اإىل 

•• اأبوظبي - وام:

وقعت موؤ�ص�صة �صلطان بن خليفة اآل 
ومدينة  والعلمية  االإن�صانية  نهيان 
املن�صاأت  اإح������دى  ال��ط��ب��ي��ة  ب��رج��ي��ل 
اإ�ض”  ب���ي  “ يف  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة 
املجال  يف  بينهما  ال�صراكة  لتعزيز 
ال�صحي وذلك بح�صور �صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن خليفة اآل نهيان 
رئي�ض  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  م�����ص��ت�����ص��ار 

الدولة الرئي�ض االأعلى للموؤ�ص�صة.
تقدمي  االت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  و�صيتم 
بالدولة  الثال�صيميا  ملر�صى  العالج 
مبدينة برجيل الطبية مبا يجنبهم 
العالج  لتلقي  للخارج  ال�صفر  اأعباء 
ت��ط��وي��ر اجلانب  و  دع���م  اإىل ج��ان��ب 

البحثي.
الدكتور  ب��ح�����ص��ور  االت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ف��ي��ال��ي��ل  ���ص��م�����ص��ري 
االدارة الع�صو املنتدب ملجموعة “يف 
للرعاية ال�صحية كل من  بي ا�ض” 
���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب اآل 
للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  علي 
التنفيذي  الرئي�ض  �صونيل  وج���ون 
برجيل  مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  االإق���ل���ي���م���ي 
املدراء  و  املوؤ�ص�صة  اأع�صاء  بح�صور 

التنفيذيني يف املجموعة.
تر�صل  ب������اأن  االت���ف���اق���ي���ة  وت��ق�����ص��ي 
اإىل  الثال�صيميا  مر�صى  املوؤ�ص�صة 
مدينة برجيل الطبية لتلقي العالج 
ال��ع��الج��ات احلديثة  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث 
واالأك���ر ت��ط��ورا يف ال��دول��ة كزراعة 
ي��ع��د العالج  ال�����ذي  ال��ع��ظ��م  ن���خ���اع 

االأمثل للمر�صى.
اأهمية  على  االإتفاقية  بنود  ورك��زت 
ال�صريرية  ال��رع��اي��ة  م�صار  حت�صني 
مل��ر���ص��ى ال��ث��ال���ص��ي��م��ي��ا يف ال���دول���ة و 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�صوؤون  العامة  الهيئة  رئي�ض   - الكعبي  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�صتقبل 
االإ�صالمية واالأوقاف، مبقر الهيئة يف اأبوظبي، اأ�صحاب الف�صيلة العلماء 
على  ل��الط��الع  الهيئة  زاروا  ال��ذي��ن  اهلل،  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  �صيوف 
وخدماتها  ر�صالتها  اإي�صال  يف  وا�صرتاتيجيتها  الديني  ال�صاأن  يف  جتربتها 
الهيئة،  النيادي، مدير عام  �صعيد  �صعادة حممد  للمجتمع وذلك بح�صور 

واملدراء التنفيذيني وعدد من امل�صوؤولني يف الهيئة.
بداية  يف  مثمنا  ال�صيوف،  بالعلماء  الكعبي،  ال��دك��ت��ور  �صعادة  رح��ب  وق��د 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  فيها  ي�صت�صيف  التي  ال�صنوية  املكرمة  حديثه هذه 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة-حفظه اهلل -يف �صهر رم�صان عدداً 
من العلماء، جريا على ال�صنة التي اأ�ص�صها موؤ�ص�ض دولة االإمارات العربية 
املتحدة ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه -.. وذكر رئي�ض 
من  العلماء  اللتقاء  و�صانحة  نوعية  مبادرة  هو  الربنامج  ه��ذا  ان  الهيئة 
خمتلف دول العامل وتبادل الروؤى واخلربات، م�صريا اإىل اأهمية دور علماء 
الدين يف ن�صر املبادئ االإ�صالمية ال�صحيحة التي يت�صم بها ديننا احلنيف 
وتر�صيخ  املبارك  ال�صهر  هذا  لنفحات  مواكبة  النا�ض  نفو�ض  يف  وتعميقها 
املعاين ال�صامية القائمة على الرتاحم والت�صامح، مثمنا االهتمام واملتابعة 
رئي�ض  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  الربنامج  لهذا 

جمل�ض الوزراء، وزير �صوؤون الرئا�صة.
الوجه  بعك�ض  الر�صيدة  القيادة  اهتمام  لل�صيوف  الكعبي  الدكتور  واأك��د 
وقيمه  ال�صمحة،  معانيه  وتر�صيخ  االإ���ص��الم��ي،  لديننا  امل�صرق  احل�صاري 

االإن�صانية النبيلة، ويتج�صد ذلك يف د�صتور دولة االإمارات العربية املتحدة، 
وقوانينها التي ت�صمن لكل الذين يقيمون على اأر�صها حقوقهم وحريتهم 
مما جعلها وواحة للتعاي�ض والت�صامح بني جميع اجلاليات يعي�صون يف وئام 
ال�صالم  اإ�صاعة  تعزز  التي  الر�صيدة  القيادة  مبادرات  اإىل  م�صريا  وتناغم، 

والتوا�صل االإيجابي بني �صعوب العامل.
كما عرف الدكتور عمر حبتور الدرعي املدير التنفيذي لل�صوؤون االإ�صالمية 
ال�صيوف بالهيئة ور�صالتها وروؤيتها واال�صرتاتيجية التي تتبعها يف اإي�صال 
االرتقاء  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا  م��واك��ب��ة،  ع�صرية  ب��اأ���ص�����ض  للمجتمع  خ��دم��ات��ه��ا 
باخلطاب الديني وم�صايرته ملتغريات الع�صر ، متطرقا اإىل نهجها يف  اإدارة 
الر�صمي لالإفتاء،  واملركز  الكرمي  القراآن  امل�صاجد ومراكز حتفيظ  �صوؤون 
واال�صتفادة من التقنية الذكية التي اأ�صبحت نهج عمل وممار�صة يف دولة 
االإمارات، موؤكدا على الدعم الكبري الذي جتده من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صاحب  –واأخيه  اهلل  –حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض 
الوزراء، حاكم دبي، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو حكام 

االإمارات، مما �صاهم تطورها وارتقاء خدماتها .
من جانبهم تقدم العلماء ال�صيوف بال�صكر للهيئة على ح�صن اال�صتقبال 
من  ومل�صوه  راأوه  مبا  و�صعادتهم  اأعجابهم  عن  معربين  االأخ��الق  ورحابة 
الهيئة  تنتهجه  ال��ذي  واملتطور  ال��راق��ي  وباالأ�صلوب  ال��دول��ة،  يف  اإجن���ازات 
االإ�صالمي  للدين  ال�صامية  املعاين  تر�صيخ  يف  وجهودها  �صوؤونها  اإدارة  يف 

وتعاليمه ال�صمحة.

حمذرا من اختفاء بلده يف غ�سون مائة عام

وزير خارجية توفالو: ن�شتعد لل�شيناريو الأ�شواأ
كدولة بدون اأر�ض؟ هل �صيكون لدينا احلق يف الت�صويت؟ هل �صيكون لنا احلق 
يف امتالك اأ�صولنا ال�صيادية مثل اإ�صم املجال DotTV واحلق يف ميحطاتنا؟«. 
على  تعتمد  التي  توفالو  مثل  �صغرية  لدولة  م�صروع  الت�صاوؤل  ه��ذا  اإن  وق��ال 

.DotTv اإيرادات بيع تراخي�ض ال�صيد واإ�صم جمال االإنرتنت الرئي�صي
اأ�صار كويف اأن توفالو ت�صعى الإيجاد اإطار قانوين حلماية حقها يف وجود الدولة 

ب�صكلها القانوين بغ�ض النظر عن تداعيات التغري املناخي.
وقال اإن بع�ض الدول تغ�ض الب�صر عن ق�صية التغري املناخي ولذلك ال توجد 
واأ�صار  االآن.  حتى  توفالو  يف  الو�صع  م��ع  التكيف  اأو  حلماية  اأق���رت  اإج����راءات 
ودعوتها  االأخ���رى  ال���دول  م��ع  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  ال��دول��ة  رغبة  اإىل 

لالعرتاف بهذه املباديء.
اإك�صبو  يف  م�صاركتها  بعد  م��وؤخ��راً  اأبوظبي  يف  �صفارتها  افتتحت  توفالو  كانت 
تاأ�صي�ض عالقات �صداقة  اأن روؤي��ة بالده تعتمد على  واأك��د كويف  2020 دبي. 
االإبداع  ال��دول��ة يف جم��االت  ري���ادة  اإىل  م�صرياً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  م��ع 

والتكنولوجيا. و ثمن ا�صت�صافة دولة االإمارات لقمة املناخ /COP-28/ حيث 
اأكد اأنها فر�صة منا�صبة القرتاح حلول للتعامل مع تداعيات التغري املناخي.

اإت��ف��اق��ي��ة ترخي�ض م��ع �صركة  اإىل االإم�����ارات،  اأث��ن��اء زي��ارت��ه  ال��وزي��ر،  كما وق��ع 
نطاق  االأخ���رية  �صتدير  مبوجبها  وال��ت��ي  االإن��رتن��ت،  لنطاقات   GoDaddy

DotTV الأغرا�ض جتارية.

االأ���ص��م��اك وت�����ص��رب امل��ي��اه امل��احل��ة اإىل االأرا����ص���ي ال��زراع��ي��ة.وق��ال وزي���ر العدل 
واالت�صاالت وال�صوؤون اخلارجية يف توفالو اإنه ي�صعب اأحياناً على االأ�صخا�ض 
املقيمني يف املدن الكربى فهم تداعيات التغري املناخي، حيث يعتقدون اأن اآثار 

التغري املناخي مازالت بعيدة لكن التغري املناخي �صيطال اجلميع.
اإذا  ع��ام��اً   100 اإىل   50 غ�صون  يف  باالختفاء  -امل��ه��ددة  توفالو  دول��ة  ت�صعى 

ا�صتمرت تداعيات التغري املناخي- اإىل اإيجاد حلول بديلة حلماية وجودها.
ت��وف��ال��و م�صروع  ال��ع��دل واالت�����ص��االت وال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف  وت��ط��ور وزارة 
“امل�صتقبل االآن” والذي ي�صمل �صل�صلة من االأن�صطة التي ت�صرف عليها الوزارة 

والتي �صتحمي الدولة من خماطر ارتفاع من�صوب املياه.
اأر�صنا، وبناء جدران بحرية،  اإنقاذ جزرنا، وا�صتعادة  “ن�صعى اإىل  وقال كويف : 
ال�صعب جًدا  يكون من  رمب��ا  اأن��ه  وه��و  االأ���ص��واأ،  لل�صيناريو  ا  اأي�صً ن�صتعد  لكننا 
اإىل  �صكانها  ي�صطر  وقد  عاماً.   100-50 توفالو يف غ�صون  العي�ض يف  على 
االنتقال«. وت�صاءل ما الذي ميكننا فعله يف هذه احلالة؟ هل ميكننا اال�صتمرار 

••اأبوظبي-وام:

دع��ا �صاميون روب���رت ك��ويف وزي��ر ال��ع��دل واالت�����ص��االت وال�����ص��وؤون اخلارجية يف 
توفالو دول العامل اإىل خف�ض االنبعاثات وحتمل م�صوؤولية اأكرب يف اإطار جهود 
خماطر  م��ن  توفالو  مثل  ال�صغرية  اجل��زر  حلماية  املناخي  التغري  مكافحة 
االإم���ارات )وام( توفالو تواجه  اأنباء  وق��ال كويف يف ح��وار مع وكالة  االختفاء. 
العبء االأكرب لتغري املناخ وعلى الرغم من اأننا اأقل م�صاهم يف امل�صكلة.. فنحن 
�صيطال  املناخي  التغري  اأن  وك�صعب”..موؤكداً  ك��اأم��ة  االن��ق��را���ض  ن��واج��ه  م��ن 

اجلميع واأن الدول الكربى �صتتاأثر بهذا التحدي عاجاًل اأم اآجال .
واعترب اأن حماية توفالو اليوم مبثابة حماية العامل.. ولفت اإىل اأن بالده يف 

مقدمة الدول املهددة بالغرق يف حال ارتفاع من�صوب مياه البحر .
اإن احلل لهذه امل�صكلة يتمثل يف قيام الدول بخف�ض االنبعاثات وحتمل  وقال 
التغري  ت��داع��ي��ات  ملكافحة  ال��ه��ادف��ة  العاملية  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  اأك���رب  م�صوؤولية 

املناخي.
�صمال  600 كيلومرت  الهادئ، على بعد حوايل  املحيط  تقع توفالو يف و�صط 
 11000 اأ�صغر دولة يف العامل، ويبلغ عدد �صكانها حوايل  فيجي، وهي رابع 
�صخ�ض. وهي تتاألف من �صت جزر مرجانية وثالث جزر تغطي م�صاحة تبلغ 
تاآكل  التي ت�صمل  املناخ  اآثار تغري  27 كيلومرًتا مربًعا. ت�صهد توفالو  حوايل 
مل�صايد  االإيكولوجي  النظام  على  يوؤثر  ال��ذي  املرجان  وابي�صا�ض  ال�صواحل، 

القا�صمي  ح���م���ي���د  ب�����ن  حم����م����د 
والتنمية  االإح�����ص��اء  دائ���رة  رئي�ض 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ض  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ص��م��ي  اأح����م����د 
بن  �صعود  وال�صيخ  النفط،  جمل�ض 
�صلطان بن حممد القا�صمي مدير 
وال�صيخ  الرقمية،  ال�صارقة  مكتب 
القا�صمي،  ف���ي�������ص���ل  ب�����ن  ط�������ارق 
اأح��م��د ب��ن ال�صيخ  و���ص��ع��ادة را���ص��د 
وروؤ�صاء  االأم��ريي،  الديوان  رئي�ض 
الدوائر واملوؤ�ص�صات املحلية ومدراء 
وجموع  بال�صارقة  املحلية  الدوائر 

املواطنني.

وال��ع��زة وال��رف��ع��ة، وع��ل��ى االأمتني 
باخلري  واالإ����ص���الم���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 

والربكات.
ال�صيخ  م��ن  ك��ل  اال�صتقبال  ح�صر 
رئي�ض  القا�صمي  �صعود  بن  حممد 
وال�صيخ  امل���رك���زي���ة،  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة 
خالد بن عبد اهلل القا�صمي رئي�ض 
هيئة ال�صارقة للموانئ واجلمارك 
وامل��ن��اط��ق احل�����رة، وال�����ص��ي��خ خالد 
دائرة  رئي�ض  القا�صمي  ع�صام  ب��ن 
ال���ط���ريان امل����دين، وال�����ص��ي��خ �صامل 
رئي�ض  القا�صمي  الرحمن  عبد  بن 
وال�صيخ  احل����اك����م،  ���ص��م��و  م��ك��ت��ب 

•• ال�سارقة-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�ض  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ب��ح�����ص��ور �صمو  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
�صلطان  ب����ن  ����ص���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ص��م��ي 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  و���ص��م��و 
حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن 

اأم�������ض، يف ق�صر  ال�����ص��ارق��ة، م�����ص��اء 
بحلول  املهنئني  ال��ع��ام��ر،  ال��ب��دي��ع 
ال�صيوخ  من  املبارك  رم�صان  �صهر 
وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني واأع���ي���ان البالد 

واأبناء القبائل واملواطنني.
خال�ض  ع����ن  امل���ه���ن���ئ���ون  واأع���������رب 
هذه  بحلول  وتربيكاتهم  تهانيهم 
على  العزيزة  االإ�صالمية  املنا�صبة 
ق��ل��وب امل�����ص��ل��م��ني ج��م��ي��ع��اً، راجني 
اأن يعيد هذه  امل��وىل عز وج��ل  من 
مبوفور  ����ص���م���وه  ع���ل���ى  امل���ن���ا����ص���ب���ة 
دولة  العافية وعلى  ودوام  ال�صحة 
االإم��ارات العربية املتحدة بالتقدم 
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•• دبي - وام:

ال�صحية  ال���������ص����وؤون  جل���ن���ة  ع���ق���دت 
والبيئية يف املجل�ض الوطني االحتادي 
برئا�صة  ب��ع��د،  ع���ن  اج��ت��م��اع��ا  اأم�������ض 
ال�صرهان  ع���ب���داهلل  ن��اع��م��ة  ����ص���ع���ادة 
النائب الثاين لرئي�ض املجل�ض رئي�صة 
اللجنة، ناق�صت خالله م�صروع قانون 
احتادي بتعديل بع�ض اأحكام القانون 
 2019 ل�صنة   /8/ رق��م  االحت����ادي 
ومهنة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ����ص���اأن  يف 

ال�صيدلة واملن�صاآت ال�صيدالنية.
اللجنة  اأع�������ص���اء  االج���ت���م���اع  ح�����ص��ر 
ن����ا�����ص����ر حممد  ك������ل م������ن  ������ص�����ع�����ادة 
واأحمد  ال��ل��ج��ن��ة،  م���ق���رر  ال��ي��م��اح��ي 
عبداهلل  و���ص��م��ي��ة  ب���و����ص���ه���اب،  ح���م���د 

النقبي،  �صعيد  و���ص��ذى  ال�����ص��وي��دي، 
رك��ا���ض، وحممد  ب��ن  وع����ذراء ح�صن 
املجل�ض  اأع�������ص���اء  ال��ي��م��اح��ي  اأح���م���د 
املذكرة  واأ���ص��ارت  الوطني االحت���ادي. 
اأنه  اإىل  القانون  مل�صروع  االإي�صاحية 

امل�����ص��ت��ج��دات التي  اإط�����ار م��واك��ب��ة  يف 
اال�صتثمار،  مبجال  ال��ب��الد  ت�صهدها 
االأجنبي  امل�صتثمر  بتملك  وال�صماح 
ياأتي  ال�صحي،  القطاع  يف  لل�صركات 
تعديله  امل���ق���رتح  ال���ق���ان���ون  م�����ص��روع 

املتعلقة  االأح��ك��ام  بع�ض  تعديل  اإىل 
بالتمتع بجن�صية الدولة لفتح من�صاأة 
�صيدالنية، وت�صمن م�صروع القانون 
ن�صو�ض  ا�صتبدال  ب�صاأن  م��واد،   /3/

واإ�صافة مواد قانونية جديدة.

•• ال�سارقة-الفجر:

االجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  ك�صفت 
م�صتفيداً   94 اأن  ال�������ص���ارق���ة،  يف 
"متكني"  ب���ربن���ام���ج  اإحل���اق���ه���م  مت 
2020م،  ال���ع���ام  يف  اإط���الق���ه  م��ن��ذ 
ذوي  ت�صغيل  ال��ربن��ام��ج  وي�صتهدف 
م�صتفيدي  م����ن  امل����ح����دود  ال����دخ����ل 
االأقل  العمرية  الفئات  من  ال��دائ��رة 
م��ن ���ص��ن 45 ع��ام��اً، وال���ق���ادرة على 
ال��ع��م��ل وال���ع���ط���اء، ب��وظ��ائ��ف وعقد 
م��وؤ���ص��ات حكومة  م��وؤق��ت يف خمتلف 
ال�صارقة واجلهات اخلا�صة والقطاع 
وتنمية  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  االأه�����ل�����ي، 
القدرات واملهارات لالأ�صرة ومتكينها 
وتخطي  ظ���روف���ه���ا  م���واج���ه���ة  م����ن 
االإبداع  ثقافة  وتر�صيخ  م�صكالتها، 
موؤهلني  ل��ي�����ص��ب��ح��وا  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
بخربات وجتارب تفيدهم يف تطوير 
وحت�صني امل�صتوى املعي�صي واحلفاظ 
على متا�صك االأ�صرة يف ظل الظروف 

ال�صعبة التي قد تتعر�ض لها.

تعزيز الرفاه االجتمــاعي
ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���ال���ت اآم����ن����ة احل���م���ادي 
"متكني" التابع الإدارة  مدير مكتب 
الدائرة  اأن  االجتماعية،  امل�صاعدات 
والعي�ض  ال��رف��اه  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�صعى 
و�صقل  وت��ن��م��ي��ة  ال����ك����رمي،  ال���الئ���ق 
من  العديد  يف  امل�صتفيدين  مهارات 
امل����ج����االت امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ف��ع��ي��ل دور 
وتعزيزها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
بالوعي من خالل ا�صتقطاب االأفراد 
واملوؤ�ص�صات امل�صاهمة يف امل�صروع، كما 

امل�صتمر  �صعيها  ال��ربن��ام��ج  ويج�صد 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق ن��ه��ج��ه��ا ال���رام���ي نحو 
التمكني،  اإىل  الرعاية  من  التحول 
من خالل اإك�صاب هذه الفئة مهارات 
وقدرات وخربات م�صتدامة توؤهلهم 
اأن  من  ومتكنهم  مهاراتهم  لتطوير 

يكونوا اأفراد فاعلني باملجتمع.
تنفيذ  اإىل  يهدف  املكتب  اأن  وذك��رت 
مل�صتحقي  داع���م���ة  متكينية  ب���رام���ج 
احلد  اإىل  االج���ت���م���اع���ي  ال�������ص���م���ان 
ال�����ذي ي���ك���ون���ون ف��ي��ه ق����ادري����ن على 
اخلا�صة  امل�صريية  ال��ق��رارات  اتخاذ 
لل�صيطرة  ال����ق����وة  ت��ك�����ص��ب��ه��م  ب���ه���م 
ع���ل���ى ح���ي���ات���ه���م وام�����ت�����الك امل�������وارد 
بهدف  واإدارت���ه���ا  منها  واال���ص��ت��ف��ادة 
و�صمان  اخلا�صة  االأه����داف  حتقيق 
تكافوؤ الفر�ض والعدالة االجتماعية 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة ب��رام��ج منها، 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب وي��ت�����ص��م��ن عقد 
�صراكات موؤ�ص�صية لتاأهيل م�صتحقي 
واإك�صابهم مهارات جديدة،  ال�صمان 
ت���وظ���ي���ف وي���ع���م���ل على  وب����رن����ام����ج 
لدعم  املجتمع  ج��ه��ات  م��ع  التن�صيق 
ال�صمان  مل�صتحقي   التمكني  برامج 
االجتماعي بطرح فر�ض التوظيف، 
وبرنامج التعليم ويعمل على اإحلاق 

يف  االجتماعية  ال�صمان  م�صتحقي 
املوؤ�ص�صات التعليمية. 
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برامج  ب������اأن  احل�����م�����ادي،  واأ������ص�����ارت 
احلقيبة التدريبية التي مت تنفيذها 
لتاأهيل و�صقل مهارات امل�صتفيدين، 
م���ت���ن���وع���اً،  ب����رن����اجم����اً   65 ب���ل���غ���ت 
وترتكز على تنمية قدرات ومهارات 
احلياة  جم������االت  يف  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
اليومية وفق اأحدث اأمناط املهارات 
والتفكري  االإب���������داع  م����ه����ارات  م���ث���ل 
الناقد، التعاون، االت�صال، الفتة اإىل 
�صمن  تاأتي  التدريبية  احلقائب  اأن 
�صل�صلة من الربامج التدريبية التي 
يتم تقدميها اإىل م�صتفيدي الدائرة 
م�����ن خ������الل خ�������رباء واأك����ادمي����ي����ني 
م��ت��خ�����ص�����ص��ني، ب��ه��دف ب��ن��اء ق���درات 
املنت�صبني و�صقل مهاراتهم مبختلف 
اخل�����ربات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف 

تطوير حياتهم املهنية.

جهة داعمة  15
وث���م���ن���ت احل������م������ادي ال����ت����ع����اون ما 
االجتماعية  اخل���دم���ات  دائ�����رة  ب���ني 
يف  واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

االإمارة جتاه برنامج "متكني" كونه 
اأتاح الفر�ض الوظيفية املنا�صبة لهذه 
لتطوير  وتاأهيلهم  وتدريبهم  الفئة 
15 جهة  ع���دده���م  وب���ل���غ  اأدائ�����ه�����م، 
االقت�صادية  التنمية  دائ����رة  وه���ي: 
بال�صارقة، ومركز �صاحية اخلالدية، 
التنمية االقت�صادية بالذيد،  ودائرة 
– مليحة،  الريا�صي  ون��ادي مليحة 
العربية  االأكادميية  اأمناء  وجمل�ض 
للعلوم والتكولوجيا والنقل البحري 
– خورفكان، ومركز ال�صحة العامة 
كلباء،  مدينة  وبلدية  – خورفكان، 
وهئية ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون 
ومركز  كلباء،  ال�صرقية من  قناة    -
دب��ا احل�صن،  ف��رع  ال��وق��ائ��ي-  الطب 
دبا  ف��رع  ل��ل��رتاث-  ال�صارقة  ومعهد 
احل�صن، وجمعية ال�صارقة اخلريية 
– فرع  بال�صارقة، وجمعية ال�صارقة 
اخلريية-  ال�صارقة  وجمعية  الذيد، 
ال�صارقة  وجمعية  خ��ورف��ك��ان،  ف���رع 
اإىل  اإ�صافًة  كلباء،  – ف��رع  اخلريية 

دائرة اخلدمات االجتماعية.

•• ال�سارقة-الفجر:

الكبري-  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأط��ل��ق��ت 
املعنّية  العاملّية  االإن�صانّية  املوؤ�ص�صة 
واملحتاجني  ال��الج��ئ��ني  مب�����ص��اع��دة 
اإن�صانّية حتت  -، حملة  العامل  حول 
اأم�����وال  ل��ت��ج��م��ع  اأنا"  "من  ع���ن���وان 
�صهر  خ�����الل  وال�������ص���دق���ات  ال����زك����اة 
رم�����ص��ان ال��ف�����ص��ي��ل، ب��ه��دف تقدمي 
م�صاعدات �صحّية وغذائّية وتعلمّية 
الوقت  للمحتاجني والالجئني، ويف 
وحماية  ك���رام���ت���ه���م  ����ص���ون  ن��ف�����ص��ه 
ا�صتخدام  جت��ن��ب  ع���رب  م�����ص��اع��ره��م 
وت����وظ����ي����ف �����ص����وره����م وه���وي���ات���ه���م 
ال�����ص��خ�����ص��ّي��ة يف امل��ح��ت��وى امل���ق���دم يف 

جميع التربعات.
ال�صرر  ح��ج��م  اأنا"  "من  وك�����ص��ف��ت 
ال����ذي ق���د ي��ت��ع��ر���ض ل���ه ال���الج���ئ اأو 
توظيف  مت  اإذا  امل��ح��ت��اج،  اأو  الفقري 
يف  وجهه  وظهر  ال�صخ�صية  �صورته 
حمالت جمع التربعات وامل�صاعدات، 
يكون  اأن  م��ع��ن��ى  ل��ت��ج�����ص��د  وج������اءت 

بدءاً  بكامل مراحله،  اإن�صانياً  العمل 
جلهود  و�صواًل  وغاياته،  فكرته  من 
ت���ق���دمي���ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات واالأف���������راد 
وانتهاًء  امل�������ص���اع���دة،  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 

بتحقيق نتائجه على اأر�ض الواقع.
كرامة  ����ص���ون  اأن  احل��م��ل��ة  واأك������دت 
امل��ح��ت��اج��ني وال��الج��ئ��ني ي��ع��د عماًل 
ي������وازي تقدمي  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  اإن�����ص��ان��ي��اً 
وال�صحّية  ال���غ���ذائ���ّي���ة  امل�������ص���اع���دات 
اأن  والتعليمّية، منطلقة من حقيقة 
واالأي���ادي  الكبرية  القلوب  اأ�صحاب 
البي�صاء، ال يحتاجون جلرح م�صاعر 
وم�صاهدته  رج��ل  اأو  ام���راأة  اأو  طفل 
ليتربعوا  م��وؤمل��ة  �صعف  حل��ظ��ات  يف 
لهذا  جانبه،  اإىل  ويقفوا  باأموالهم 
وق����ادة  راأي،  ب���اأ����ص���ح���اب  ا���ص��ت��ع��ان��ت 
لتقدمي  وفنانني  وموؤثرين،  تغيري، 

ر�صالة احلملة.
وف���ت���ح���ت احل���م���ل���ة اأم��������ام االأف��������راد 
اإىل  ل��ل��وق��وف  الفر�صة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ي�صد  م����ا  ع����ائ����الت ال جت����د  ج���ان���ب 
املر�ض  من  يعانون  واأف���راد  جوعها، 

ال����دواء للعالج،  اأث��م��ان  ي��ج��دون  وال 
واآخرون اأبعدتهم احلروب والنزعات 
ع���ن ب��ل��دان��ه��م وال ي���ج���دون م����اأوى 
يقيهم الربد واحلر ومينح اأطفالهم 
فر�صة احل�صول على التعلم والغذاء 
للتربع  املجال  احلملة  فتتيح  وامل��اء، 
وتقدمي اأموال الزكاة وال�صدقات من 
خالل احلواالت امل�صرفية على رقم 
-430430-0011 احل�������ص���اب: 
ال���������ص����ارق����ة  م�����������ص�����رف   –  020

نقداً،  والدفع  وال�صيكات،  االإ�صالمي 
الر�صائل  والتربع عن طريق خدمة 
االإنرتنت  خ���الل  وم���ن  ال��ق�����ص��رية، 
https:// ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  على 

/tbhf.ae/zakat
م�صاعدة  اأنا"،  "من  وت�����ص��ت��ه��دف 
امل���ح���ت���اج���ني وال����الج����ئ����ني يف ع���دة 
ال���ع���امل، م��ن��ه��ا لبنان،  ب���ل���دان ح���ول 
امل�صتفيدين  جانب  اإىل  وفل�صطني، 
من مركز القلب الكبري التعليمي يف 

�صتوزع  حيث  ب��االإم��ارات،  )ال�صارقة( 
اأموال الزكاة والتربعات كاملة على 
م�صاريع الرعاية ال�صحية، والتعليم، 
بلد  وامل��اء، وفقاً حلاجة كل  والغذاء 

وكل فئة م�صتهدفة. 
م�صاعيها  يف  احل���م���ل���ة  وت���ت���ط���ل���ع 
اجلراحية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت���ق���دمي  اإىل 
الذين  لالأطفال  ال�صحية  والرعاية 
ت�����ص��رروا م��ن ال��ن��زاع��ات واحل����روب 
الدرا�صية  امل��ن��ح  وت��وف��ري  ل��ب��ن��ان،  يف 

لالأطفال ال�صم والبكم يف فل�صطني 
الكبري يف  القلب  من خالل مدر�صة 
درا�صة  منح  اإىل  باالإ�صافة  قلقيلية، 
الطب يف قطاع غزة، فيما ت�صعى اإىل 
لل�صباب  ج��دي��دة  تعليم  فر�ض  خلق 
الذين ينت�صبون ملركز القلب الكبري 
الذين  وه��م  االإم����ارات،  يف  التعليمي 
حالت ظروف بلدانهم االأ�صلية قبل 
اإىل االإم��ارات من االنتظام  دخولهم 
بال�صفوف الدرا�صية، اأو الذين اأنهوا 

ظروفهم  وحالت  الثانوية،  الدرا�صة 
التحاقهم  دون  واملادية  االجتماعية 
ال�صتكمال  واجل���ام���ع���ات  ب��ال��ك��ل��ي��ات 
على  احلملة  �صتعمل  كما  درا�صتهم، 
حزم  وت��وف��ري  متعففة  اأ���ص��ر  رع��اي��ة 

غذائية �صهرية لهم يف عدة بلدان.
قالت �صعادة مرمي احلمادي، مديرة 
ر�صالة  يف  الكبري"،  "القلب  موؤ�ص�صة 
انطالق احلملة: "عزيزي االإن�صان.. 
اأو  ل��ن نعر�ض ل��ك ���ص��وًرا م���وؤث���رة.. 

امل��زي��د ع��ن املعاناة امل��وؤمل��ة، ل��ن نريك 
ال  عائلة حمتاجة  اأو  ���ص��ورة الج��ئ، 
لن  احل��ي��اة،  اأ�صا�صيات  اأب�صط  متلك 
نن�صر �صورهم، واأ�صماءهم كي نقول 
والأننا  امل�����ص��اع��دة،  ي�صتحقون  اإن��ه��م 
ب�����ص��ر، وه���م ب�����ص��ر.. م���ن واج��ب��ن��ا اأن 
نحرتم خ�صو�صيتهم وكرامتهم واأن 
عليها..  ونحافظ  اإن�صانيتهم  ن�صون 
قد ن�صارك �صورهم وحلظات فرحهم 
وجناحهم، ولكن لن ن�صارك حلظات 

�صعفهم وحاجتهم".
حملة  اأن���������ا؟(  ")من  واأ������ص�����اف�����ت: 
�صهر  ال��ك��ب��ري يف  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ق�ص�ض  لكم  ت�صرد  املبارك،  رم�صان 
ال��الج��ئ��ني وامل��ح��ت��اج��ني يف ك���ل من 
ف��ل�����ص��ط��ني ول���ب���ن���ان وغ����ريه����ا، عرب 
تدعمهم،  اأن  اختارت  ماألوفة  وج��وه 
ال�صهر  خ���الل  ���ص��وت��ه��م  ت��ك��ون  واأن 
ال����ك����رمي. ف���م���ع���ك.. ���ص��ن�����ص��غ��ي اإىل 
ق�ص�صهم، وبف�صلك �صنتحرك �صوًيا 
وفوًرا لتوفري اأ�صا�صيات حياة ي�صعب 

عليهم الو�صول الأب�صطها".

جتمع اأموال الزكاة وال�سدقات يف رم�سان

»من اأنا« حملة اإماراتية من »القلب الكبري« مل�شاعدة املحتاجني والالجئني
تتجنب ا�ستخدام حمتوى اإعلمي يظهر ال�سور والهويات ال�سخ�سية للفئات امل�ستهدفة 

»�شحية الوطني« تناق�ض م�شروع قانون بتعديل اأحكام القانون الحتادي 
ب�شاأن املنتجات الطبية ومهنة ال�شيدلة واملن�شاآت ال�شيدلنية

بالتعاون مع 15 جهة حكومية وخمتلفة يف االإمارة
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•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
امل�صابة بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم 
183،491 فح�صا جديدا  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل 
اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.   و�صاهم تكثيف  با�صتخدام 
اإجراءات التق�صي والفح�ض يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات 
جديدة  اإ���ص��اب��ة  حالة   300 ع��ن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على 

امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حاالت  كورونا  بفريو�ض 
م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلاالت امل�صجلة 892،470 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات  خالل االأربع والع�صرين �صاعة 
يف الدولة 2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 621 حالة 
جديدة مل�صابني بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ض  اأع��را���ض  من  التام 
ال�صفاء  ح���االت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�صت�صفى،  دخ��ول��ه��ا  م��ن��ذ 

حالة.  870،614

»ال�شحة« جتري 183,491 فح�شا ك�شفت عن 300 اإ�شابة جديدة بفريو�ض 
كورونا و621 حالة �شفاء وعدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 

»ال�شحة« تعلن تقدمي 3,745 جرعة من 
لقاح »كوفيد-19« خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

من  جرعة   3،745 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح "كوفيد19-" خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�ض 24،558،731 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 248.31 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�صعياً 
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد 

يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�ض " كوفيد19-".

اخلدمات العامة يف راأ�ض اخليمة تخف�ض 
املخالفات البيئية بن�شبة 50 %

•• راأ�س اخليمة-وام:
اأطلقت دائرة اخلدمات العامة يف راأ�ض اخليمة مبادرة خلف�ض قيمة املخالفات البيئية التي حررها 
مفت�صو دوريات راقب بن�صبة %50 طوال �صهر رم�صان املبارك. وتاأتي هذه املبادرة �صمن املبادرات 
التي تتخذها الدائرة يف اإطار احلر�ض على ن�صر الوعي و ثقافة احلر�ض على بيئة �صحية م�صتدامة. 
وقال �صعادة املهند�ض اأحمد حممد احلمادي مدير عام دائرة اخلدمات العامة اإن الهدف الرئي�ض من 
خمالفات "راقب" توعية اأفراد املجتمع باأهمية البيئة واحلفاظ عليها وعدم ت�صويه املظهر اجلمايل 
ملناطق االإمارة التي ت�صهد اإقبااًل كبريا على مدار العام من االأهايل وال�صياح، الفتا اإىل اأن مفت�صي 
راقب �صجلوا اأكر من 3396 خمالفة بيئية خالل الربع االأول من العام 2022. واأكد املهند�ض 
احلمادي اأن املبادرة تاأتي �صمن جهود الدائرة مل�صاعدة االأ�صخا�ض الذين خالفوا القوانني البيئية 

املعمول بها على ت�صديد قيمة املخالفات التي ارتكبوها ومت ت�صجيلها عرب خدمة "راقب" البيئية.

»متكني«  برنامج  من  م�شتفيدا   94
لتنمية القدرات بال�شارقة

•• ال�سارقة- وام:

اإحلاقهم  94 م�صتفيداً مت  اأن  ال�صارقة  ك�صفت دائرة اخلدمات االجتماعية يف 
بربنامج "متكني" منذ اإطالقه يف العام 2020.

الدائرة  م�صتفيدي  م��ن  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  ت�صغيل  ال��ربن��ام��ج  وي�صتهدف 
العمل والعطاء،  45 عاماً، والقادرة على  االأق��ل من �صن  العمرية  الفئات  من 
ال�صارقة واجلهات اخلا�صة  بوظائف وعقد موؤقت يف خمتلف موؤ�صات حكومة 
والقطاع االأهلي. وتهدف اخلطوة اإىل تعزيز وتنمية القدرات واملهارات لالأ�صرة 
االإبداع  ثقافة  وتر�صيخ  م�صكالتها،  وتخطي  ظروفها  مواجهة  من  ومتكينها 
والتخطيط، لي�صبحوا موؤهلني بخربات وجتارب تفيدهم يف تطوير وحت�صني 
امل�صتوى املعي�صي واحلفاظ على متا�صك االأ�صرة يف ظل الظروف ال�صعبة التي 
الإدارة  التابع  "متكني"  مكتب  مدير  احلمادي  اآمنة  وقالت  لها.  تتعر�ض  قد 
الالئق  والعي�ض  الرفاه  تعزيز  اإىل  ت�صعى  الدائرة  اإن  االجتماعية،  امل�صاعدات 
امل�صتفيدين يف العديد من املجاالت املختلفة،  الكرمي، وتنمية و�صقل مهارات 
وتفعيل دور امل�صوؤولية املجتمعية وتعزيزها بالوعي من خالل ا�صتقطاب االأفراد 
يج�صد  الربنامج  اأن  اإىل  احل��م��ادي  ولفتت  امل�صروع.  يف  امل�صاهمة  واملوؤ�ص�صات 
الرعاية  من  التحول  نحو  الرامي  نهجها  حتقيق  نحو  امل�صتمر  الدائرة  �صعي 
اإىل التمكني، من خالل اإك�صاب هذه الفئة مهارات وقدرات وخربات م�صتدامة 

توؤهلهم لتطوير مهاراتهم ومتكنهم من اأن يكونوا اأفرادا فاعلني باملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

 ،" اإنفي�صتمينت ليمتد  " /ADQ/ و" اإي20  " القاب�صة  وقعت كل من 
التجارية  االأع��م��ال  وتطوير  تنفيذ  يف  متخ�ص�صة  ا�صتثمارية  �صركة  وه��ي 
لل�صحة  جديدة  من�صة  الإن�صاء  اتفاقية  ام�ض،  االإم���ارات  دول��ة  يف  الزراعية 
احليوانية يف اإمارة اأبوظبي، لت�صكل عالمة فارقة يف قطاع الرعاية ال�صحية 

احليوانية يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا.
لت�صنيع  م��ت��ط��ورة  من�صاأة  احل��دي��ث��ة  احل��ي��وان��ي��ة  ال�صحة  من�صة  و�صت�صم 
�صحية  خدمات  يقدمان  م�صت�صفيني  ي�صم  وجممعا  احل��ي��وان��ات،  لقاحات 
بيطرية وفقا الأحدث مناذج الرعاية. ومبجرد ت�صغيلهما، �صيعمل املرفقان 
على تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي الريادية على امل�صتوى االإقليمي يف جمال 
واإنتاج  تطوير  مع  واجل��م��ال  للخيول  املتطورة  البيطرية  الرعاية  تقدمي 
ال�صرق  منطقة  منها  لت�صتفيد  تكنولوجيا  املتقدمة  احليوانية  اللقاحات 

االأو�صط واأفريقيا.
يف  احل��ي��اة  وع��ل��وم  ال�صحة  ملحفظة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��ا���ص��م،  فهد  وق���ال 
ال�صحية وعلوم  الرعاية  قطاع  يف  خرباتنا  على  اعتمادا   "  : "القاب�صة" 
ال�صحة  الإن�صاء من�صة موازية يف جمال  احلياة، متكنا من حتديد فر�صة 
احليوانية. لي�صتفيد هذا امل�صروع امل�صرتك مع "اإي20 اإنفي�صتمينت ليمتد" 
احليوانية  اللقاحات  وليوفر  الكبرية،  اأبوظبي  اإم���ارة  �صوق  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
الرعاية  وت��ق��دمي  واجل��م��ال  اخل��ي��ول  احل��ي��وان��ات مثل  للحفاظ على �صحة 

الالزمة لها".
اإنفي�صتمينت  "اإي20  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلابري،  �صلطان  وق��ال 
تقدمي  يف  �صن�صهم  "القاب�صة"،  م��ع  التعاون  ه��ذا  مبوجب   "  : ليمتد" 
االإم����ارات،  دول���ة  يف  والفعالية  ال��ك��ف��اءة  م��ن  عالية  درج���ة  على  تكنولوجيا 
يف  االأك��رب  االأ�صواق  وخلدمة  املحلي،  االإنتاج  لدعم  �صركائنا  مع  و�صنتعاون 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وخارجها".

»القاب�شة« و »اإي20 اإنفي�شتمينت ليمتد« تن�شئان من�شة مبتكرة لل�شحة احليوانية باأبوظبي

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  69/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

تاريخ   1926/2012 و   1925/2012 و   1924/2012 االأرق������ام  ذوات  ال���ره���ن  ع��ق��ود  ت��زي��ي��ل   : ال���دع���وى  م��و���ص��وع 
بال�صيغة التنفيذية. وتوقيع احلجز على العقارات املرهونة وهي: - العقار الكائن باإمارة دبي ? من نوع �صقة   2012/05/28
�صكنية - يف منطقة مر�صى دبي - رقم االأر�ض 174 - رقم املبنى 2 - ا�صم املبنى: �صم�ض 2 - رقم العقار 803 - رقم الطابق 8 - 
امل�صاحة باملرت املربع 184.93. - العقار الكائن باإمارة دبي ? من نوع �صقة �صكنية - يف منطقة مر�صى دبي - رقم االأر�ض 169 - رقم 
املبنى 4 - ا�صم املبنى: اأمواج 14 - رقم ال�صقة 402 - رقم الطابق 4 - امل�صاحة 1،838.10 /قدم مربع 170.77 مرت مربع. 
 - العقار الكائن باإمارة دبي ? يف منطقة مردف - رقم االأر�ض 3/2715 - امل�صاحة 10،125 قدم مربع/940،64 مرت مربع.

طالب التنفيذ : م�صرف عجمان / �ض.م.ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة عجمان- املنامة - عجمان - �صارع امليناء - مبنى امليناء  
وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال  

املطلوب اإعالنه : حم�صار عبداهلل �صعيد عمر التميمي 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة مردف - �صارع رقم 28C - فيال رقم 251 - رقم قطعة االر�ض 2715/3 �صندوق بريد 

n@e  -  05027117999  -   4101390734 مكاين    050/2117999 رقم  هاتف  دبي   9436
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط 
بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�صروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  اأن ال تقل هذه 
اأو�صاف املمتلكات : 1 - بيانات العقار : 1 - قطعة ار�ض وما عليها من بناء -رقم االر�ض 3/2715 - املنطقة : مردف - امل�صاحة 
: 940،64 مرت مربع - التقييم )3،750،000( درهم.  2- �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�ض 169 - ا�صم 
170،77 مرت مربع - التقييم : )1،783،298/25(  402 - امل�صاحة :  4 - رقم العقار :  4 - رقم املبنى :  املبنى : ام��واج 
2- رقم العقار :  2 - رقم املبنى :  174 - ا�صم املبنى : �صم�ض  3- �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر���ض :  دره��م. 

درهم.   1،682،538/06  : التقييم   - مربع  مرت   184،93  : امل�صاحة   -  803
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

جن����وى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوغ������ن������دا   ، ن�����ان�����ت�����ام�����ب�����ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )b1391202( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0553381703

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و / م�������ريزا خ���ان 
اف���غ���ان�������ص���ت���ان   ، خ��������ان  ن����������واز 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )O2111906(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة االف��غ��ان�����ص��ت��ان��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ع������ب������داهلل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�صتان   ، ب��ل��و���ض  ع��ب��دال��غ��ف��ور 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   -  )EK0008091(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�صتانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ران������ي������ه   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
ال�صودان   ، اب��ك��ر  ادم  ح�����ص��ن 
اجل����ن���������ص����ي����ة ج����������واز ����ص���ف���ره 
  )P04752726( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0505200374

فقدان جواز �شفر

ان���ت���ي���م   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ن�����ي�����ب�����ال   ، ج����������������������وروجن 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )06953434( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0503332306

فقدان جواز �شفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع���������������ارف ح�����������ص�����ني حم���م���د 
بنغالدي�ض  ع���ب���دال�������ص���الم   
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )A00334852(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0559943665

فقدان جواز �شفر
يا�صني  ح��م��زه   / امل��دع��و  فقد 
باك�صتان     ، ي���ا����ص���ني  حم���م���د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)KN6804812(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562317584

فقدان جواز �شفر
ن�صيبا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوغ�������ن�������دا    ، ن������اك������اي������ي������زا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)A00170871(  رق��م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0521882434

فقدان جواز �شفر
ديني�ض   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اوغ������ن������دا    ، م����وك����ي����ي����ب����ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)B0987585(  رق�����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0558466850

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ب��ن حممد  "جامعة ح��م��دان   عقدت 
العليا  االإدارة  اج���ت���م���اع  الذكية" 
ربيع  لف�صل  الدار�صني  مع  للجامعة 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة   ،2022
"جامعة  رئ���ي�������ض  ال����ع����ور،  م��ن�����ص��ور 
الذكية"،  حم����م����د  ب������ن  ح������م������دان 
العليا،  االإدارة  اأع�����ص��اء  وب��ح�����ص��ور 
الدار�صني  من  كثيفة  م�صاركٍة  و�صط 
االأكادميية.  الربامج  خُمتلف  �صمن 
باجلامعة  العام  امل�صجل  مكتب  وق��ام 
اللقاءات  م����ن  جم���م���وع���ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
الهيئة  اأع�����ص��اء  ب��ح�����ص��ور  املنف�صلة 
التدري�صية واالإدارية، ومت تخ�صي�ض 
كل منها لفئة معنية من الدار�صني، 
بحيث �صملت طالب برامج الدرا�صات 
اجلامعية؛ واملاج�صتري؛ والدكتوراه؛ 

وبرامج الدبلوم والتطوير املهني.   
العور  من�صور  الدكتور  �صعادة  واأّك��د 
اللقاءات  ه�����ذه  ع���ق���د  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
باعتبارها تتيح من�صًة مل�صاركة االآراء 
العليا  االإدارة  ف��ري��ق  اأع�������ص���اء  ب���ني 
وم�صوؤويل  واالأكادمييني  والدار�صني 
التعليمية  وك������وادره������ا  اجل����ام����ع����ة 
م�صتجدات  اآخ��ر  ملناق�صة  واالإداري�����ة، 
يف  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت���ط���ورات 
اجلامعة، وتبادل املقرتحات واالآراء.

 واأ�صاف العور: "تاأتي هذه اللقاءات 
اإ�صراك  بتعزيز  التزامنا  مع  متا�صياً 
جيل ال�صباب يف بلورة روؤى اأكادميية 
املتطلبات  ت���واك���ب  ُم��ب��ت��ك��رة  ع��ل��م��ي��ة 
الراهنة،  ل��ل��م��رح��ل��ة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ومت��ك��ن��ه��م م��ن اال���ص��ط��الع بدورهم 
يف ت�صميم مالمح امل�صتقبل وخو�ض 
غمار املناف�صة العاملية بكفاءة ومتيز، 
�صيدي  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ا���ص��ت��ل��ه��ام��اً 

بن  ح��م��دان  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد 
للجامعة، يف  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض  دب���ي 
ال�صابة  الكوادر  اأمام  الطريق  متهيد 
من  بفعالية  امل�صاركة  من  ومتكينهم 
اال�صت�صرافية  توقعاتهم  طرح  خالل 
مل�صتقبل التعليم يف اجلامعة، ورفدهم 
توؤهلهم  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  ب��اخل��ربات 
م�صتقبل  ب���ن���اء  يف  اأك�����رب  دور  ل��ل��ع��ب 
م�صريته  دع���ائ���م  وت��ر���ص��ي��خ  ال���وط���ن 
اال�صت�صرافية  وتوقعاتهم  التنموية، 

مل�صتقبل التعليم يف اجلامعة".
العليا  االإدارة  اج���ت���م���اع  اأنَّ  ُي���ذك���ر 
الذكية  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جلامعة 
ف�صل  ك����ل  يف  واح��������دة  مل������رة  ُي���ع���ق���د 
عة  مو�صَّ ل���ق���اءاٌت  وت��ت��خ��ل��ل��ه  درا����ص���ي، 
الدار�صني  ب���ني  امل����ح����اور  وم���ت���ع���ددة 
باجلامعة،  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  وف���ري���ق 
ومقرتحاتهم  اأف���ك���اره���م  مل��ن��اق�����ص��ة 
املتعلقة  ت�����ص��اوؤالت��ه��م  على  واالإج���اب���ة 
��م يف اجل��ام��ع��ة بهدف  ال��ت��ع��لُّ ب��رح��ل��ة 
االإدارة  ب��ني  املتينة  ال��رواب��ط  تعزيز 
ال�صبل  وا���ص��ت��ك�����ص��اف  وال����دار�����ص����ني، 
الكفيلة بتوفري جتربة تعليمية اأكر 

متيزاً وتكاُماًل.  

•• دبي-الفجر:

االإدارة  يف  املت�صللني  اإدارة  �صبطت 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
مراكز  م��ع  بالتعاون  دب���ي،  �صرطة  يف 
حملة  �صمن  مت�صواًل   178 ال�صرطة 
للرتاحم"،  خاطئ  مفهوم  " الت�صول 
العامة ل�صرطة  القيادة  اأطلقتها  التي 
ان��ط��الق احلملة يف  دب���ي، وذل���ك منذ 
املا�صي ولغاية  مار�ض  �صهر  من   18
اليوم االأول من �صهر رم�صان املبارك، 
ال��ذك��ور و44 من  134 م��ن  ب��واق��ع 

االإناث.
مدير  العديدي،  اأحمد  العقيد  وق��ال 
االإدارة  يف  ب��ال��ن��ي��اب��ة  املت�صللني  اإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
اإن االإدارة �صكلت فرق العمل بالتعاون 
مع مراكز ال�صرطة واالإدارات الفرعية 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  ل�����الإدارة  ال��ت��اب��ع��ة 
يتولون  بحيث  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وامل��ب��اح��ث 
مهام ر�صد الظواهر املقلقة قبل �صهر 
ر���ص��د مواقع  وم��ن �صمنها  رم�����ص��ان، 
اأواًل  �صبطهم  ليتم  املت�صولني  متركز 

باأول.
اأن حملة  ال��ع��دي��دي،  العقيد  واأ���ص��اف 
للرتاحم"  خ��اط��ئ  م��ف��ه��وم  "الت�صول 
يف  املُ�صاهمة  الناجحة  احل��م��الت  م��ن 
�صنوياً، نظراً  املت�صولني  اأعداد  خف�ض 
ل�����الإج�����راءات ال�������ص���ارم���ة واحل���ازم���ة 
امل�صبوطني،  املت�صولني  حيال  املتخذة 
م�صرياً اإىل اأن االإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية تقوم �صنوياً بو�صع 
خطة اأمنية متكاملة ملكافحة الت�صول، 
املتوقع  االأماكن  ال��دوري��ات يف  وتكثف 

تواجد املت�صولني فيها.
اأن هناك جهات ر�صمية وهيئات  وبنّي 

�صخ�ض  الأي  ميكن  خريية  وجمعيات 
املالية  امل�صاعدة  لطلب  اإليها  اللجوء 
اأن  اأخ����رى، م��وؤك��داً  اح��ت��ي��اج��ات  اأي  اأو 
ال��ت�����ص��ول ي��ه��دد اأم���ن امل��ج��ت��م��ع وحياة 
اإىل �صورة  اأف��راده، وي�صيء  وممتلكات 
احل�صاري،  مظهرها  وي�صوه  الدولة، 
ارتكاب  بنتائج خطرية منها  ويرتبط 
بع�ض اجلرائم مثل ال�صرقة والن�صل، 
واأ�صحاب  ومر�صى  اأطفال  وا�صتغالل 
همم يف الت�صول، لتحقيق مكا�صب غري 
م�صروعة، الفتاً اإىل اأن هناك اأ�صخا�صاً 
حلاجتهم  ت�����ص��ول��ه��م  ���ص��ب��ب  ي��ع��ل��ل��ون 
االأم������ر غ���ري قانوين  ل���ل���م���ال، وه�����ذا 
القانون االحتادي وفق   ويعاقب عليه 
املادة 9 ل�صنة 2018 يف �صاأن مكافحة 
الت�صول والتي  تعاقب مرتكب الت�صول 
 3 على  تزيد  ال  مل��دة  باحلب�ض  املنفرد 
اأ���ص��ه��ر وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال تقل ع��ن 5 
اأدار  من  كل  ُيعاقب  كما  دره��م،  اآالف 
وا�صتقدم  املُ��ن��ظ��م  ال��ت�����ص��ول  ج���رمي���ة 
اأ�صخا�صاً من اخلارج لي�صتخدمهم يف 
 6 ارتكابها، باحلب�ض مدة ال تقل عن 
اأ�صهر والغرامة التي ال تقل عن 100 

األف درهم.

امل�صاهمة  اإىل  اجل����م����ه����ور  ودع���������ا 
االإي��ج��اب��ي��ة م��ع االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة يف 
احلّد من ظاهرة الت�صول، من خالل 
ال�صدقات  ت��وزي��ع  ع��ن  ك��ل��ي��اً  االب��ت��ع��اد 
والتوجه  ���ص��خ�����ص��ي،  ب�����ص��ك��ل  وال���زك���اة 
للتربع باأموال �صدقاتهم اإىل الهيئات 
ك��ي ال يكونوا  واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 
�صبباً يف انت�صار اجلرائم التي يرتكبها 

املت�صولون حتت غطاء الت�صول. 

ك��م��ا ودع����ا اإىل االإب�����الغ ال���ف���وري عن 
مكان  اأي  يف  ر���ص��ده  يتم  مت�صول  اأي 
ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع م��رك��ز االت�����ص��ال على 
الرقم )901( اأو االإبالغ عرب خدمة 
"عني ال�صرطة" على التطبيق الذكي 

ل�صرطة دبي.
ك��م��ا وح�����ذر ال��ع��ق��ي��د ال���ع���دي���دي من 
التعاطف  ل��ر���ص��ائ��ل  ���ص��ح��ي��ة  ال���وق���وع 
مت�صولون  يبعثها  التي  االلكرتونية 

االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  ع���رب 
والربيد االإلكرتوين وتت�صمن روايات 
وعدم  بتجاهلها  م��ط��ال��ب��اً  م��ف��ربك��ة، 
االن�صياق وراءها اأو ت�صديقها، واالإبالغ 
عنها عرب من�صة E-Crime املعنية 
بتلقي بالغات اأفراد اجلمهور املتعلقة 
باجلرائم االإلكرتونية ب�صورة �صل�صلة 
و�صهلة من خالل العنوان االلكرتوين 

 .www.ecrime.ae

•• دبي-وام: 

تنظم هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي عدة مبادرات جمتمعية خالل �صهر 
رم�صان املبارك لتج�صيد قيم العطاء وتعزيز امل�صوؤولية املجتمعية وذلك 
بالتعاون مع بنك اأبوظبي االأول و�صركة "كيولي�ض ام ات�ض اي" امل�صوؤولة 
التعاون  ه��ذا  وي��اأت��ي  دب��ي  ت��رام  دب��ي وت�صغيل  ت�صغيل و�صيانة م��رتو  ع��ن 
انطالقاً من الغايات واالأهداف اال�صرتاتيجية للهيئة التي حتر�ض على 
تعزيز ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض يف الكثري من املجاالت ومنها املبادرات 

املجتمعية.
�صائقي  م��ن  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  الرم�صانية  الهيئة  م���ب���ادرات  وت�صتهدف 
احلافالت والعّمال و�صائقي دراجات التو�صيل و�صائقي ال�صاحنات واالأيتام 

مع  بالتعاون  املبادرات  تنفيذ  ..و�صيتم  املحدود  الدخل  ذوي  من  واالأ�صر 
�صركاء الهيئة يف املجال املجتمعي واملتطوعني.

يف  املوؤ�ص�صي  واالت�����ص��ال  الت�صويق  اإدارة  م��دي��ر  امل��ح��رزي  رو���ص��ة  وق��ال��ت 
ب�صهر رم�صان  م��ب��ادرات خا�صة   3 العام  ه��ذا  دب��ي  "تنظم ط��رق  الهيئة: 
الف�صيل واأولها مبادرة /با�ض اخلري/ التي ت�صتهدف �صائقي احلافالت 
بنك  مب�صاركة  ال�صاحنات  و�صائقي  التو�صيل  دراج��ات  و�صائقي  والعّمال 
"كيولي�ض ام ات�ض اي" وموؤ�ص�صة برتول االإمارات  اأبوظبي االأول و�صركة 
وكونتيننتال لالإطارات وجمعية بيت اخلري والهالل االأحمر وجمعية دار 

الرب.
و�صتوفر هذه املبادرة 30 األف وجبة مبعدل 1000 وجبة اإفطار يومياً 
كما �صتوفر الهيئة 17،500 وجبة اإفطار وذلك بالتعاون مع متطوعني 

لتوزيع  خ��ا���ص��ة  ح��اف��ل��ة  تخ�صي�ض  و���ص��ي��ت��م  للهيئة  ال��رئ��ي�����ض  امل��ب��ن��ى  يف 
الوجبات.

تقام  التي  الرم�صاين/  /امل��ري  هي  الثانية  املبادرة  اأن  املحرزي  واأ�صافت 
�صيتم توزيع بطاقات نول  االإن�صاين حيث  زايد للعمل  بالتزامن مع يوم 
معباأة م�صبقاً لالأ�صر من ذوي الدخل املحدود وميكن ا�صتخدامها يف عدد 
التجزئة  حم��الت  من  جمموعة  يف  والت�صوق  الكربى  البيع  منافذ  من 

لتوفري احتياجاتهم لل�صهر الف�صيل.
حممد  "مبادرات  م�صاريع  اأحد  ال�صبيل/  /خبز  فهي  الثالثة  املبادرة  اأما 
بن را�صد اآل مكتوم العاملية" املعنية بتوفري خبز طازج جماين لفئة االأ�صر 
املحتاجة والعّمال من خالل اأجهزة ذكية موزعة يف 10 مناطق يف اإمارة 
دبي تقوم باإنتاج اخلبز الطازج بلم�صة واحدة و�صيكون دور الهيئة يف هذه 

امل��ب��ادرة ه��و رع��اي��ة اجل��ه��از يف منطقة ال��ق��وز م��ن خ��الل حمفظة الهيئة 
االأن�صطة  تنفيذ  الهيئة حتر�ض على  اأن  املحرزي  رو�صة  واأك��دت  للخري. 
منها  امل��رج��وة  الفائدة  وحتقيق  وج��ه  اأك��م��ل  على  الرم�صانية  وال��ربام��ج 
االإج���راءات  كافة  وتطبيق  مل��راع��اة  باالإ�صافة  امل�صتهدفة  الفئات  جلميع 
تنفيذ  القائمني على  واملنظمني  التطوعية  والفرق  االحرتازية لالأفراد 
مبادرات اإفطار ال�صائمني كما تعترب املبادرات الرم�صانية فر�صة لل�صباب 
الراغبني بالتطوع حتقيق التوا�صل بني خمتلف الثقافات واالأعمار من 
خالل امل�صاركة يف تنفيذ املبادرات االإن�صانية وتعزيز العمل التطوعي الذي 
القيادة  اإجن��ازات عاملية متميزة بف�صل روؤي��ة  االإم���ارات  حققت فيه دول��ة 
احلكيمة التي ر�صخت مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية وتنمية قدرات ال�صباب 

يف تنفيذ اأعمال التطوع داخل الدولة اأو خارجها.

»طرق دبي« تنظم مبادرات ملختلف الفئات خالل �شهر رم�شان

•• دبي-الفجر:

ووق����اي����ة  ال�������ص���ح���ة  وزارة  ك����ّرم����ت 
الكاتب  بجائزة  الفائزين  املجتمع 
خم�ص�صة  م�صابقة  وه��ي  ال�صغري 
ل��الأط��ف��ال يف ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة من 
توعية  اإىل  تهدف  �صنة،   15-10
االأط�����ف�����ال ب���اأه���م���ي���ة ت��ب��ن��ي اأمن�����اط 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ح��ي��ة  احل���ي���اة 
البدين  والن�صاط  ال�صحي  ال��غ��ذاء 
مبكرة،  م��رح��ل��ة  االط���ف���ال يف  ع��ن��د 
والتي ت�صاهم يف التقليل من فر�ض 
االإ�����ص����اب����ة ب��ال�����ص��م��ن��ة واالأم�����را������ض 

املرتبطة بها ومنها ال�صكري.
تهدف امل�صابقة اإىل ت�صجيع االأطفال 
على كتابة ق�ص�ض توعوية ت�صهم يف 
على  االأط��ف��ال  من  اأقرانهم  حتفيز 
ال�صحي  ال���غ���ذاء  ب��ث��ق��اف��ة  االل���ت���زام 
وال���ن�������ص���اط ال����ب����دين، وت�����ص��ع��ى اإىل 
الر�صالة  ت��و���ص��ي��ل  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
وب�صاطة  ت��ف��ه��م��اً  اأك�����ر  ب���اأ����ص���ل���وب 

ويتنا�صب مع طريقة تفكريهم.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته 
ال����وزارة يف دي��وان��ه��ا ب��دب��ي بح�صور 
�صعادة الدكتور ح�صني عبد الرحمن 
امل�صاعد لقطاع  الرند وكيل الوزارة 

ال�����ص��ح��ة ال����ع����ام����ة، ومم���ث���ل���ني عن 
وزارة  م���ن  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  ال�����ص��رك��اء 
تنمية  وزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
ل�صوؤون  االأع��ل��ى  املجل�ض  اخل��ا���ض، 

االأ�صرة، �صندوق املرح بال�صارقة.  
م�صابقة  من  االأوىل  املرحلة  وكانت 
�صهر  يف  انطلقت  ال�صغري  ال��ك��ات��ب 
من  اأك��ر  مب�صاركة   2021 يونيو 
302 طفل من خمتلف اجلن�صيات، 
 11 الفائزين  امل�صاركني  عدد  وبلغ 
بن�صر  الفائزين  و�صيحظى  ط��ف��اًل. 
وطباعة  خ��ا���ض  كتيب  يف  اأعمالهم 

خ��م�����ض ن�����ص��خ م���ن ك��ّت��ي��ب االأع���م���ال 
الفائزة ومكافاآت مادية.

ثقافة  ل��ن�����ص��ر  امل����واه����ب  ا���ص��ت��ث��م��ار 
�صحية

الرند  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
لقطاع  امل�������ص���اع���د  ال����������وزارة  وك���ي���ل 
ال���ه���دف من  اأن  ال���ع���ام���ة،  ال�����ص��ح��ة 
رفع  ه��و  ال�صغري  ال��ك��ات��ب  م�صابقة 
احلياة  ب����اأمن����اط  االأط�����ف�����ال  وع�����ي 
طاقاتهم  وا����ص���ت���ث���م���ار  ال�����ص��ح��ي��ة 
ومواهبهم لتعزيز مفاهيم ال�صحة 
اأن  اإىل  ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة، م�����ص��رياً 
توجهات  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي  امل����ب����ادرة 

احلياة  اأمن�������اط  ل��ت��ع��زي��ز  ال���������وزارة 
ال�صحية وتقدمي الرعاية ال�صحي�ة 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�صاملة 
املجتمع  وقاية  ت�صمن  وم�صتدامة 
م��ن االأم����را�����ض، ك��م��ا ت��خ��دم جهود 
الوزارة و�صركائها يف جمال مكافحة 
ومنها  ال�������ص���اري���ة  غ���ري  االأم�����را������ض 

ال�صمنة عند االأطفال.

مبادرات الوزارة للقراءة
�صهر  اأن  اإىل  ال��رن��د  ���ص��ع��ادة  ول��ف��ت 
القراءة يف دولة االإمارات يهدف اإىل 
بالعلم  مت�صلح  ق���ارئ  جمتمع  ب��ن��اء 

وامل��ع��رف��ة، ق���ادر على ق��ي��ادة م�صرية 
دعم  الدولة، من خالل  التنمية يف 
وت��ع��زي��ز دور االأ���ص��ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف 
االأطفال،  لدى  القراءة  حب  غر�ض 
الطفولة  تنمية  يف  اأهميتها  واإب��راز 

الوزارة  اأن  �صعادته  واأو�صح  املبكرة، 
م�����ن اجل�����ه�����ات ال�������رائ�������دة يف دع����م 
للقراءة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
م���ن خ���الل ع���دة م����ب����ادرات، ومنها 
مبادرة "كتابي االأول" التي اأطلقتها 

م���ع جمموعة  ب���ال���ت���ع���اون  ال��������وزارة 
�صابقا  الوزارة  فازت  كما  "كلمات"، 
احتادية  م���ب���ادرة  اأف�����ص��ل  ب��ج��ائ��زة 
على  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  ت�صجيع  يف 

القراءة.

•• دبي-الفجر: 

االأكرب  وجبة،  املليار  م��ب��ادرة  اأعلنت 
م����ن ن���وع���ه���ا يف امل���ن���ط���ق���ة الإط����ع����ام 
الغذائي  ال���دع���م  وت���وف���ري  ال��ط��ع��ام 
 50 يف  واملحتاجني  للفقراء  املبا�صر 
اآليات مي�ّصرة  اأرب��ع  دول��ة، تخ�صي�ض 
وم�صاهمات  ت����ربع����ات  ال���ص��ت��ق��ب��ال 
االأقل  اإغ��اث��ة  يف  واملوؤ�ص�صات  االأف���راد 
حظاً وم�صاندة جهود جمابهة حتدي 

اجلوع و�صوء التغذية يف العامل. 
وت��ف��ت��ح ق��ن��وات ال��ت��ربع االأرب����ع التي 
وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  تخ�ص�صها 
لدعم  للجميع  املالية  امل�صاهمة  باب 
�صوء  يعانون  وم��ن  احتياجاً،  االأك��ر 
فيه  ال���ذي مي��ر  ال��وق��ت  التغذية، يف 

ال��ع��امل ب��ت��ح��دي��ات يف جم���ال توفري 
االأمن الغذائي خا�صة للفئات اله�صة، 
من االأطفال والالجئني والنازحني 

و�صحايا الكوارث واالأزمات.

عرب املوقع االإلكرتوين
وي�صتقبل موقع مبادرة املليار وجبة
 www.1billionmeals.ae
واملوؤ�ص�صات  االأف���راد  من  التربعات   ،
وال�������ص���رك���ات ورج������ال االأع����م����ال من 
داخل الدولة وخارجها، حيث ميكن 
ت��ق��دمي امل��ب��ل��غ ال���ذي ي��ري��ده املتربع 
ليذهب لتوفري طرود غذائية ومواد 
واالأ�صر  املحتاجني  مت��ّك��ن  متوينية 
التي  ال��وج��ب��ات  اإع����داد  م��ن  املتعففة 

ت�صد رمقهم. 

دعم بالر�سائل الن�سية
كما توفر مبادرة "املليار وجبة" خيار 
التربع عرب الر�صائل الن�صية يف حال 
الرغبة بالتربع بدرهم واحد يومياً 
للمبادرة من خالل ا�صرتاك �صهري، 
بكلمة  ن�صية  ر���ص��ال��ة  اإر����ص���ال  مي��ك��ن 
الرقم  على   "Meal" اأو  "وجبة" 
"دو"  ���ص��ب��ك��ة  مل�����ص��ت��خ��دم��ي   1020
مل�صتخدمي   1110 ال��رق��م  على  اأو 

�صبكة "ات�صاالت".

حتويلت م�سرفية 
وجبة"  "املليار  م�����ب�����ادرة  وت����ق����دم 
امل�صرفية  ال��ت��ح��وي��الت  ق��ن��اة  ك��ذل��ك 
املجهود  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  امل���ب���ا����ص���رة 
اخل��������ريي واالإغ�������اث�������ي ل���ل���م���ب���ادرة. 

كبار  وخ���ا����ص���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع،  ومي���ك���ن 
امل���������ص����اه����م����ني، ال�����ت�����ربع ل���ل���م���ب���ادرة 
التربع  املراد  املبلغ  بتحويل  مبا�صرة 
ب��ه ع��ل��ى احل�����ص��اب امل�����ص��ريف اخلا�ض 
املعتمد:  احل�صاب  رقم  على  باملبادرة 
 AE300260001015333439802
الوطني  دب������ي  االإم������������ارات  ب���ن���ك  يف 

بالدرهم االإماراتي.

مركز االت�سال
يف  بامل�صاهمة  ل��ل��راغ��ب��ني  مي��ك��ن  ك��م��ا 
مع  التوا�صل  وجبة"  "املليار  مبادرة 
ف��ري��ق م��رك��ز االت�����ص��ال اخل��ا���ض بها 
 8009999 امل��ج��اين  ال��رق��م  ع��ل��ى 
الذي  باملبلغ  التربع  عملية  لرتتيب 
الدعم  لتوفري  تخ�صي�صه  ي��ري��دون 

الغذائي للمحتاجني.

التمويل اجلماعي بح�س اإن�ساين
من  وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  وتنطلق 
امل�صتدام  املجتمعي  التمويل  مفهوم 
ال��غ��ذائ��ي ومقومات  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري 
االأم��������ن ال����غ����ذائ����ي ل���ل���ف���ئ���ات االأك�����ر 
اح���ت���ي���اج���اً، ف��ي��م��ا ت���ع���ّول ع��ل��ى ح�ض 
امل�صاعدة  ي��د  وم���د  وال���ب���ذل  ال��ع��ط��اء 
وال��ع��م��ل اخل����ريي واالإن�������ص���اين لدى 
االإمارات  دولة  واملوؤ�ص�صات يف  االأفراد 
والعامل بفتحها باب امل�صاركة للجميع 
�صهر  يف  وامل�������ص���اه���م���ات  ب���ال���ت���ربع���ات 
رم�صان املبارك، ملا فيه توفري الدعم 
الغذائي للمحتاجني حتى بلوغ هدف 
"املليار  مبادرة  وتف�صح  وجبة.  املليار 

"مبادرات  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  وجبة"، 
العاملية"،  اآل مكتوم  حممد بن را�صد 
املجال ملختلف فئات املجتمع والهيئات 
اخلا�صة  وال���������ص����رك����ات  احل���ك���وم���ي���ة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات االق���ت�������ص���ادي���ة ورج����ال 
من  االإن�صاين  العمل  ورواد  االأع��م��ال 
للم�صاهمة  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل 
املجتمعات  يف  املحتاجني  م�صاندة  يف 
االأق���ل دخ���اًل م��ن خ��الل ال��ت��ربع عرب 
بالر�صائل  اأو  االإل���ك���رتوين،  موقعها 
الن�صية الق�صرية، اأو عرب التحويالت 
امل�صريف  اإىل احل�صاب  املبا�صرة  املالية 

اخلا�ض باملبادرة.

يف �سهر العطاء
وتزامنا مع بدء �صهر رم�صان املبارك 

وانطالق مبادرة املليار وجبة، توفر 
االأكرب  امل��ب��ادرة  يف  امل�صاهمة  خيارات 
من نوعها يف املنطقة الإغاثة الفقراء 
واملحتاجني �صريان حياة ملن يعانون 
يف احل�صول على الغذاء لهم والأفراد 

عائالتهم.

تعاون على اخلري
وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت���ت���ع���اون 
الغذائي  ب��ال��دع��م  املبا�صر  للو�صول 
خمتلف  يف  وال��ف��ق��راء  للمحتاجني 

ال���ع���امل م���ع ك����ٍل م���ن برنامج  ب���ق���اع 
العاملي، وال�صبكة االإقليمية  االأغذية 
ل��ب��ن��وك ال��ط��ع��ام، وم��وؤ���ص�����ص��ة حممد 
ل���الأع���م���ال  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ص����د  ب����ن 
واملفو�صية  واالإن�����ص��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ص��ام��ي��ة 
للطعام،  االإم��ارات  وبنك  الالجئني، 
دبي  وج��م��ع��ي��ة  ال�����رب،  دار  وج��م��ع��ي��ة 
اخلريية، وموؤ�ص�صات العمل اخلريي 
الدول  واالإن�����ص��اين واالج��ت��م��اع��ي يف 

التي تغطيها.  

تهدف لتوعية االأطفال باأهمية تبني احلياة ال�سحية بطريقة مبتكرة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تكرم الفائزين بجائزة الكاتب ال�شغري

تبداأ تلقي م�ساهمات جميع املتربعني مع اأول اأيام �سهر رم�سان املبارك لتقدمي الدعم الغذائي يف 50 دولة

مبادرة »املليار  وجبة« تخ�ش�ض 4 قنوات للتربع واإطعام الطعام للمحتاجني والفقراء 

�سمن حملة »الت�سول مفهوم خاطئ للرتاحم«

�شرطة دبي ت�شبط 178 مت�شوًل 

• باب امل�ساهمة مفتوح للجميع من االأفراد واملوؤ�س�سات والفعاليات االقت�سادية ورجال االأعمال ورواد العمل اخلريي واالإن�ساين داخل الدولة وخارجها 
املتربعني م�ساهمات  ي�ستقبل   1billionmeals.ae وجبة  ملبادرة  االإلكرتوين  • املوقع 

للمبادرة  املبا�سر  الترّبع  خيارات  من  و»ات�ساالت«  »دو«  عرب  الن�سية  • الر�سائل 
املتربعني املالية تخ�س�س ل�سراء معونات غذائية وتوزيعها للمحتاجني يف 50 دولة • م�ساهمات 

»�شمان« تعتمد �شاعات العمل 
الر�شمية خالل �شهر رم�شان

•• اأبوظبي -وام: 

لل�صمان  الوطنية  ال�صركة  اأع��ل��ن��ت 
ال�صحي - �صمان عن �صاعات العمل 
اأف��رع��ه��ا خ���الل �صهر  ال��ر���ص��م��ي��ة يف 
رم�صان املبارك والتي ت�صمل تطبيق 
نظام �صاعات عمل جديد بفرعها يف 
مدينة العني ينق�صم اإىل فرتة عمل 

�صباحية وم�صائية.
العمل  ن��ظ��ام  "�صمان"  و���ص��ت��ط��ب��ق 
ب��ف��رتت��ني يف ف��رع��ه��ا مب��دي��ن��ة العني 
املدينة  يف  املتعاملني  لرغبة  تلبية 
الفرتة  يف  العمل  �صاعات  تبداأ  حيث 
التا�صعة  ال�����ص��اع��ة  م���ن  ال�����ص��ب��اح��ي��ة 
ظهراً  الثالثة  ال�صاعة  اإىل  �صباحاً 
من  امل�صائية  ال��ف��رتة  ت��ب��داأ  فيما   ..
 11 ال�صاعة  حتى  الثامنة  ال�صاعة 
العمل  �صاعات  �صتكون  بينما  م�صاًء 
االأخ����رى يف  ال�صركة  اأف���رع  ب��اق��ي  يف 
الدولة من ال�صاعة التا�صعة �صباحاً 
وذلك  ع�صراً  الثالثة  ال�صاعة  وحتى 
و�صيكون  اخلمي�ض  اإىل  االإث��ن��ني  من 
العمل اأيام اجلمعة يف جميع الفروع 
ال�صاعة  من  الف�صيل  ال�صهر  خ��الل 
 12 ال�صاعة  وحتى  �صباحاً  التا�صعة 

ظهراً.
مكاتب  اأن  "�صمان"  واأو����ص���ح���ت 
واملتواجدة  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  اخل���دم���ة 
يف م��راك��ز اخل���دم���ات امل��ت��ع��ددة مثل 
وغريها  و"ت�صهيل"  "مت"  م��راك��ز 
املتبعة  العمل  ل�صاعات  وفقاً  �صتعمل 
يف هذه املراكز. وتاأتي هذه اخلطوة 
امل�صتمر  "�صمان"  ال���ت���زام  اإط����ار  يف 
بتلبية خمتلف احتياجات متعامليها 
معامالتهم  اإجن����از  م��ن  ومتكينهم 
ب�صهولة ومرونة من خالل متديدها 
تزويدهم  وموا�صلة  العمل  ل�صاعات 
م�صتوى  اإىل  ترقى  رائ���دة  بخدمات 
تر�صيخ  يف  ي�����ص��اه��م  مب��ا  تطلعاتهم 
�صركة  مب��ث��اب��ت��ه��ا  "�صمان"  م��ك��ان��ة 
رائدة يف قطاع التاأمني ال�صحي على 

م�صتوى املنطقة.

جامعة حمدان بن حممد الذكية تعقد 
اجتماع الإدارة العليا خلريف 2022
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

بتفعيل  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���رط���ة  ب��������داأت 
حاذر  رادارات  لنظام  االآيل  ال�صبط 
بتقنية    ي��ع��م��ل  وال������ذي  اأب���وظ���ب���ي  يف 
معابر  مل��راق��ب��ة  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
املركبات  خم��ال��ف��ات  ور����ص���د  امل�����ص��اة 
ال���ت���ي  الت�����ص��م��ح ب���اإع���ط���اء االأول���وي���ة  
لعبور امل�صاة من  االأماكن املخ�ص�صة 
لعبورهم ، وذل��ك  تزامناً م��ع  حملة 
"�صالمة  وزارة  الداخلية حتت �صعار 
امل���������ص����اة وال�������ص���ائ���ق���ني م�����ن ح������وادث 

الده�ض".
 وذك���رت اأن نظام ح���اذر  ي��ه��دف  اإىل 
االلتزام  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����ص��ائ��ق��ني  ت��ن��ب��ي��ه 
ب���ق���واع���د ال�����ص��ري وامل��������رور، واإع���ط���اء 
االأماكن  م��ن  امل�صاة  لعبور  االأول��وي��ة 
على  ح����ف����اظ����اً  ل����ه����م،  امل���خ�������ص�������ص���ة 
����ص���الم���ت���ه���م و����ص���الم���ة االآخ������ري������ن ، 
خمالفة  يتم  ف��ان��ه  ال��ن��ظ��ام  وبح�صب 
بالعبور  ت�����ص��م��ح  مل  اذا  م��رك��ب��ة  اأي 
الكامل للم�صاة يف  املناطق املخ�ص�صة 
لعبورهم  وتقوم الكامريات املزودة به  

بت�صوير لوحات  املركبات املخالفة . 
 ولفتت اإىل  انها  تدر�ض حاليا  تعميم  

اأبوظبي  اإم��ارة  النظام  على م�صتوى 
امل��دار���ض و  يف االأم��اك��ن القريبة م��ن 
امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة  ب��ع��د  جن��اح��ه يف 
من  عدد  ب�صبط  التجريبية  املرحلة 
ر�صائل  وار����ص���ال  امل��خ��ال��ف��ة  امل��رك��ب��ات 
املخالفني  لل�صائقني  فقط   ار�صادية 
الكامل  بالتوقف  االل��ت��زام  ب�����ص��رورة 
عند  عبور امل�صاة للمناطق املخ�ص�صة 
ان��ه ال  . واأك��دت �صرطة ابوظبي  لهم 
املرورية  املخالفات  حترير  ي�صعدها 
والت�����ه�����دف اإل���ي���ه���ا ب����اأي����ة ���ص��ك��ل من 
ال��ن��ظ��ام اجلديد  م��ع��ت��ربة  االأ����ص���ك���ال 
اىل  بالعودة  املخالفات  ملرتكبي  دافعاً 
من  امل���روري���ة  �صلوكياتهم   م��راج��ع��ة 
حيث االلتزام بالقوانني والنظم التي 

و�صالمة  �صالمتهم  ل�صمان  و�صعت 
امل�����ص��اة واأو���ص��ح��ت اأن���ه الي���زال �صبط 
الدوريات  طريق  عن  املخالفات  هذه 
باال�صافة اىل رادار حاذر .  ونا�صدت 
ال�صائقني ب�صرورة االهتمام بالرقابة 
االح�صا�ض  م����ن  ال���ن���اب���ع���ة  ال���ذات���ي���ة 
بامل�صوؤولية التي ترتتب على احرتام 
حقوق  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ  ال����ق����ان����ون 
م�����ص��ت��خ��دم��ي الطرق  م���ن  االخ���ري���ن 
ب��ك��ل ���ص��دق وط��ي��ب��ة خ��اط��ر مو�صحة 
ال�����ص��ائ��ق��ني غري  ب��ح��ق  امل��خ��ال��ف��ة  اأن 
عدم   "69" البند  ومنها  امللتزمني 
االأماكن  يف  للم�صاة  االأول��وي��ة  اإعطاء 
املخ�ص�صة للعبور، وخمالفتها 500 

درهم و6 نقاط مرورية.

•• اأبوظبي-وام:

زارت معايل مرمي بنت حممد �صعيد 
املناخي  ح��ارب املهريي وزي��رة التغري 
للطاقة  ب���راك���ة  حم���ط���ات  وال��ب��ي��ئ��ة، 
النووية، حيث اطلعت على التقدم يف 
م�صرية تطوير املحطات وم�صاهمتها 
الكربونية لقطاع  الب�صمة  يف خف�ض 
، ودع���م جهودها  ال��دول��ة  ال��ط��اق��ة يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف م����ب����ادرة ال���دول���ة 
املناخي  ل���ل���ح���ي���اد  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 

.2050
�صعادة  م��ع��ال��ي��ه��ا  ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
الع�صو  اإب��راه��ي��م احل���م���ادي،  حم��م��د 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب 
واملهند�ض  النووية،  االإم��ارات للطاقة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  احل���م���ادي،  ع��ل��ي 
ملوؤ�ص�صة  التابعة  للطاقة  نواة  ل�صركة 
واملكلفة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
براكة،  حم��ط��ات  و���ص��ي��ان��ة  بت�صغيل 
ونا�صر النا�صري، الرئي�ض التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة  التابعة  ل�صركة براكة االأوىل 
وامل�صوؤولة  النووية  للطاقة  االإم��ارات 
للمحطات،  امل���ال���ي���ة  اجل����وان����ب  ع����ن 
العليا يف  القيادة  م�صوؤويل  وعدد من 

املوؤ�ص�صة وال�صركات التابعة لها.
واط��ل��ع��ت م��ع��ايل ال���وزي���رة ع��ل��ى اآخر 
م�����ص��رية تطوير  امل�����ص��ت��ج��دات خ���الل 
حم��ط��ات ب���راك���ة، وق���ام���ت ب��ج��ول��ة يف 
ع�����دد م����ن م����راف����ق امل���ح���ط���ات، حيث 
ال��ت��ي تقودها  ال��ع��م��ل  ب��ف��رق  ال��ت��ق��ت 
ال��ك��ف��اءات االإم��ارات��ي��ة وامل�����ص��وؤول��ة عن 
ت�صغيل و�صيانة اأول حمطات الطاقة 

العربي،  العامل  يف  ال�صلمية  النووية 
وال��ت��ي ُت��ع��د م��ن اأه���م رك��ائ��ز التنمية 

امل�صتدامة يف دولة االإمارات.
كما اطلعت معاليها على �صري العمل 
يف املحطتني االأوىل والثانية يف براكة 
ال��ت��ج��اري يف  الت�صغيل  ب��داأت��ا  ال��ل��ت��ني 
على   2022 ومار�ض   2021 اأبريل 
كهربائية  ط��اق��ة  وت��ن��ت��ج��ان  ال���ت���وايل، 
مدار  ع��ل��ى  للبيئة  و���ص��دي��ق��ة  وف���رية 

ال�صاعة.
وق����ال����ت م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد 
ح�صة  زي��������ادة  " ت�����ص��ك��ل  امل�����ه�����ريي: 
مزيج  اإج��م��ايل  من  النظيفة  الطاقة 
لدعم  رئي�صة  رك��ي��زة  املحلي  الطاقة 
جهود دولة االإم��ارات ملواجهة حتدي 
امل��ن��اخ��ي، وم��ن��ظ��وم��ة عملها  ال��ت��غ��ري 
االقت�صاد  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول  ل��ت��ع��زي��ز 

االأخ�صر منخف�ض الكربون، وحتقيق 
ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����ص��ادي��ة م�����ص��ت��دام��ة مبا 
االإمارات  مبادرة  م�صتهدفات  يواكب 
حتقيق  نحو  لل�صعي  اال�صرتاتيجية 
احلياد املناخي 2050." واأ�صافت: " 
تعد حمطات براكة اأحد اأهم امل�صاريع 
ا�صتخدام  ت��ب��ن��ي  ل��ت��ع��زي��ز  ال���داع���م���ة 
الفاعل  ل���دوره���ا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  ال��ط��اق��ة 
يف خ��ف�����ض م���ع���دل ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 
الب�صمة  خف�ض  وب��ال��ت��ايل  ال��دف��ي��ئ��ة، 
التزام  يوؤكد على  ما  الكربونية، وهو 
العمل  جهود  وتعزيز  دعم  يف  الدولة 
مبادرة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  و  امل��ن��اخ��ي، 
وبهذه   ".2050 امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد 
اإبراهيم  حممد  �صعادة  قال  املنا�صبة، 
الرتحيب  "ي�صرنا   : احل������م������ادي 
مب��ع��ايل م���رمي امل��ه��ريي يف حمطات 

براكة للطاقة النووية ال�صلمية التي 
التنمية  رك���ائ���ز  اأه�����م  م���ن  اأ���ص��ب��ح��ت 
ال�صهور  خ��الل  ال��دول��ة  يف  امل�صتدامة 
االث��ن��ت��ي ع�����ص��رة امل��ا���ص��ي��ة م���ن خالل 
الكهرباء  م���ن  وف����رية  ك��م��ي��ات  اإن���ت���اج 
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة 

على مدار ال�صاعة".
واأ�صاف احلمادي : " ُتعترب حمطات 
اأب��رز امل�صاهمني يف حتقيق  براكة من 
املناخي،  احل����ي����اد  م����ب����ادرة  اأه��������داف 
ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون مب��وا���ص��ل��ة خف�ض 
الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�صمة 
نتطلع  بينما  املقبلة،  ال�صنوات  خالل 
للم�صتقبل من خالل اإجناز املحطتني 
تطوير  وموا�صلة  وال��راب��ع��ة،  الثالثة 
ال�صلمية يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 

دولة االإمارات لعقود مقبلة".

وبداأت االأعمال االإن�صائية يف حمطات 
ووا�صلت   ،2012 ع�����ام  يف  ب����راك����ة 
ال��ت��ق��دم ع��ل��ى ن��ح��و ث��اب��ت م��ن��ذ ذلك 
االإجناز  ن�صبة  و�صلت  حيث  احل���ني، 
اأكر  اإىل  االأرب���ع  املحطات  يف  الكلية 

من 96%.
�صتنتج  ب���ال���ك���ام���ل،  ت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا  وف�����ور 
ب����راك����ة االأرب��������ع م����ا ي�صل  حم���ط���ات 
اإىل رب���ع اح��ت��ي��اج��ات دول���ة االإم�����ارات 
 22.4 م��ن  و�صتحد  ال��ك��ه��رب��اء،  م��ن 
مليون طن من االنبعاثات الكربونية 
�صنوًيا. وبحلول عام 2025، �صتوفر 
الكهرباء  %85 من  براكة  حمطات 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  للبيئة  ال�صديقة 
م�����ص��اه��م يف خف�ض  اأك�����رب  و���ص��ت��ك��ون 
بن�صبة  االإمارة  الكربونية يف  الب�صمة 

.50%

•• دبي-الفجر: 

���ص��ّك��ل اإع������الن دول�����ة االإم���������ارات عن 
وجبة"  امل���ل���ي���ار  "مبادرة  ان����ط����الق 
االأكرب  لتكون  رم�����ص��ان  �صهر  مطلع 
من نوعها يف املنطقة لتوفري الدعم 
ن��وع��ي��ة جديدة  اإ����ص���اف���ة  ال���غ���ذائ���ي، 
ملد  جلهودها االإن�صانية عربياً وعاملياً 
ي��د ال��ع��ون ل��ك��ل م��ن ي��ح��ت��اج امل�صاندة 
اأو  دي�����ن  اأو  ع�����رق  ب����ني  مت��ي��ي��ز  دون 

منطقة جغرافية. 
"املليار وجبة"  وفيما �صتعمل مبادرة 
على اإغاثة املحتاجني والفقراء يف 50 
دولة حول العامل، وم�صاندة وتقدمي 
ال��ف��ئ��ات االأكر  اإىل  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 
ال�صعيفة  ال���ف���ئ���ات  خ��ا���ص��ة  ح���اج���ة، 
والالجئني  واالأط���ف���ال  ال��ن�����ص��اء  م��ن 
وال�����ن�����ازح�����ني و����ص���ح���اي���ا ال�����ك�����وارث 
واالأزمات، تر�صخ املبادرة االأ�صمل من 
املتوا�صلة  االإم�����ارات  م�����ص��رية  ن��وع��ه��ا 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
�صاحب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل"  "حفظه 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
اهلل"، الإغاثة امللهوف ومعاونة املحتاج 
وم�����ص��ان��دة ال�����ص��ع��ي��ف، ل��ت��وؤك��د النهج 
ملختلف  وامل�صتمر  وامل�����ص��ت��دام  املتميز 
واملجتمعي  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  اأ���ص��ك��ال 
واالإن�صاين، مبا يحقق قفزات كربى 
تقدمي  وم���ب���ادرات  اأدوات  ت��ط��وي��ر  يف 

العون االإغاثي املبا�صر مل�صتحقيه.

ا�ستدامة يف العمل االإن�ساين 
اأي�صاً  ت�����ص��ك��ل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى 
م��ت��ك��ام��اًل حلملة  ا���ص��ت��ك��م��ااًل ن��وع��ي��اً 
اأطلقها  التي  وجبة"  مليون   100"
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�صهر  ب����دء  ع�����ص��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
رم�صان املبارك العام املا�صي، لتقدمي 
 47 يف  ل��الأق��ل حظاً  الغذائي  ال��دع��م 
دول����ة وت��وزي��ع��ه ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر على 
امل�صتفيدين منه بالتعاون مع منظمات 
اإقليمية ودولية منها برنامج االأغذية 
لبنوك  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال�صبكة  ال��ع��امل��ي 
الطعام وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�صانية، 
لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  جانب  اإىل 
ر�صالتها  الالجئني  ل�����ص��وؤون  املتحدة 
يف  م�صتمرة  وه��ي  العاملية،  االإن�صانية 
الكرامة  �صون  يف  م�صوؤوليتها  حتمل 
املعاناة  وط�����اأة  وت��خ��ف��ي��ف  االإن�����ص��ان��ي��ة 

الب�صرية يف العامل.  

اخلريي  العمل  يف  عاملية  ــادة  ري
واالإن�ساين 

وتعزز هذه املبادرات واحلمالت ريادة 
ال��ع��م��ل اخلريي  االإم��������ارات يف  دول����ة 
ال���ع���امل���ي، وال���ت���ي قدمت  واالإن�������ص���اين 
خ�����الل ع���ق���د واح������د ف���ق���ط م����ن عام 
اأكر   2021 ع���ام  وح��ت��ى   2010
من 206 مليار درهم من امل�صاعدات 
اخلارجية التي ا�صتفادت منها الدول 
ال��ن��ام��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ات االأق�����ل دخ���اًل، 
وذه��ب منها ح��وايل %90 ل��دول يف 
قارتي اإفريقيا واآ�صيا بواقع اأكر من 
يف  اخلارجية  امل�صاعدات  من   50%

اإفريقيا وحوايل %40 يف اآ�صيا.
اأن  اإىل  اإح���������ص����اءات  ت�����ص��ري  وف���ي���م���ا 
امل�صاعدات االإغاثية التي قدمتها دولة 
عام  احت��اده��ا  تاأ�صي�ض  منذ  االإم����ارات 
و�صلت   2018 ع��ام  وحتى   1971
زاد  ال���ع���امل،  ح����ول  دول����ة   178 اإىل 

االإن�صانية  اجلهود  خ��الل  العدد  ه��ذا 
ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا ال��دول��ة ل��ت��ق��دمي ونقل 
امل�صتلزمات الطبية والوقائية اخلا�صة 
مبواجهة جائحة كوفيد19-، خا�صة 
بعد اأن مثلت امل�صاعدات التي قدمتها 
الدولة  %80 من حجم اال�صتجابة 
ال���دول���ي���ة ل���ل���دول امل���ت�������ص���ررة خالل 

اجلائحة يف بداياتها.
كما تت�صدر االإمارات دول العامل �صمن 
االقت�صادي  التعاون  "منظمة  قائمة 
والتنمية" للعمل االإن�صاين من حيث 
الر�صمية  االإمنائية  امل�صاعدات  ن�صبة 

للدخل الوطني االإجمايل. 

حتى املليار
وجبة" ما  "املليار  م��ب��ادرة  وت��وا���ص��ل 
مت حتقيقه العام املا�صي �صمن حملة 
اإىل  وجبة" للو�صول  مليون   100"
 780 ت�صيف  ب��ح��ي��ث  وج��ب��ة،  م��ل��ي��ار 
 220 اإىل  ج����دي����دة  وج���ب���ة  م���ل���ي���ون 

مليون   100" حملة  وزعتها  مليوناً 
وجبة" حتى �صهر مار�ض 2021.

 
�سل�سلة متوا�سلة    

"املليار  اأن حتقق مبادرة  يتوقع  وكما 
وجبة" تفاعاًل �صاماًل من املتربعني 
وامل�������ص���اه���م���ني م����ن االأف���������راد ورج�����ال 
امل�صهود  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات  االأع�����م�����ال 
واملوؤ�ص�صات  االإن�������ص���اين  ب��ال��ع��م��ل  ل��ه��ا 
االقت�صادية  والفعاليات  وال�صركات 
العمل  وم���وؤ����ص�������ص���ات  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
واملجتمعي،  واالإن���������ص����اين  اخل������ريي 
�صكلت حملة "100" على مدى 28 
جمع  �صاماًل  جمتمعياً  ح��راك��اً  ي��وم��اً 
الذي  النهائي  املبلغ  �صعف  اأك��ر من 
حددته احلملة، يف موؤ�صر على حجم 
العطاء  وق��ي��م  االإن�����ص��اين  ال��ت�����ص��ام��ن 
الرا�صخة  اخل��ريي  والعمل  والتاآخي 
�صرائحه  بكافة  االإم���ارات  جمتمع  يف 

وفئاته.

بالت�صامن  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  وم��ث��ل��م��ا 
جائحة  تداعيات  من  املت�صررين  مع 
كوفيد19- خالل حملة "10 مليون 
وجبة" التي نظمتها مبادرات حممد 
ال��ع��امل��ي��ة على  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
رم�صان  يف  االإم�����ارات  دول���ة  م�صتوى 
العطاء  دائ�������رة  ت��و���ص��ع��ت   ،2020
وامل�����ص��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ب��ا���ص��رة مع 
لت�صمل  حملة "100 مليون" وجبة 
االأف����راد واالأ���ص��ر االأق���ل ح��ظ��اً يف 47 
املليار  "مبادرة  اإع���الن  ل��ي��اأت��ي  دول���ة، 
هذه  يف  واالأح�������دث  االأك�����رب  وجبة"، 
االإن�صانية،  امل���ب���ادرات  م��ن  ال�صل�صلة 
وي����ت����ّوج ن��ه��ج ري������ادة دول�����ة االإم�������ارات 
العمل  وا����ص���ت���م���راري���ة  ا����ص���ت���دام���ة  يف 
اخل��������ريي واالإن�������������ص������اين وت����ط����وي����ره 
بتوجيهات  لي�صمل،  اآف��اق��ه  وت��و���ص��ي��ع 
ا�صتجابة  ويف  الر�صيدة  قيادتها  م��ن 
تقدمي  ع��ل��ى  جمتمعها  ح��ر���ض  اإىل 
امل��زي��د ل��ل��م��ح��ت��اج��ني، اأك����رب ع���دد من 

امل�صتفيدين حول العامل.
 100" وق��د ع���ززت خم��رج��ات حملة 
اأرب�����ع  غ���ط���ت  وجبة" ال���ت���ي  م���ل���ي���ون 
ق����ارات، م��وق��ع دول���ة االإم�����ارات �صمن 
ال��دول اخلم�ض االأك��ر دعم لربنامج 
االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة، 
ور���ص��خ��ت ري��ادت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة يف حجم 
امل�صاعدات االإن�صانية ن�صبة اإىل دخلها 

االإجمايل. 

ُبعد موؤ�س�سي
وال���ي���وم مي��ث��ل االإع�����الن ع���ن مبادرة 
نوعية جديدة  "املليار وجبة" خطوة 
ال��ذي يج�صد حر�ض  امل�صار  ه��ذا  على 
وموؤ�ص�صاتها  وقيادتها  االإم��ارات  دولة 
االإن�صانية  وم���ب���ادرات���ه���ا  اخل����ريي����ة 
املنظم  املوؤ�ص�صي  البعد  تكري�ض  على 
تكتفي  ال  ك��ون��ه��ا  االإن�������ص���اين،  للعمل 
فقط بامل�صاهمة يف توفري �صبكة اأمان 
اأه��داف التنمية  غذائي ودعم حتقيق 

االأمم  و���ص��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل�������ص���ت���دام���ة 
�صمنها  وم���ن   2030 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة 
العامل،  الق�صاء على اجلوع يف  هدف 
اإقليمي  ت��ع��اون  ب��ل وت��ب��ن��ي م��ن��ظ��وم��ة 
العمل  واأدوات  اآليات  لتطوير  ودويل 
اخلريي واالإن�صاين واالإغاثي العاملي. 

العمل  لــــرواد  عــاملــيــة  عا�سمة 
االإن�ساين

قيم  على  احلري�صني  ل��دور  وتكرمياً 
ال��ع��ط��اء يف جم��ت��م��ع االإم��������ارات، كان 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اليوم  م��ع  بالتزامن  اأع��ل��ن  مكتوم  اآل 
اأغ�صط�ض  يف  االإن�صاين  للعمل  العاملي 
على  احل�صول  باب  فتح  عن   2021
االإم����ارات  دول���ة  الذهبية يف  االإق��ام��ة 
االإن�صاين،  العمل  قطاع  يف  للعاملني 
م���ا ي��ك��ّر���ض م��وق��ع��ه��ا ع��ا���ص��م��ة عاملية 

لرواد العمل اخلريي واالإن�صاين.

اإطعام الطعام وقيم �سهر ال�سيام
رم�صان  �صهر  ح��ل��ول  ي��ق��رتب  وف��ي��م��ا 
املبارك، الذي اختري موعداً النطالق 
مبادرة "املليار وجبة" ملا يحمله ال�صهر 
ال��ع��ط��اء والبذل  ال��ف�����ص��ي��ل م���ن ق��ي��م 
والتكافل  وال����رتاح����م  واالإح���������ص����ان، 
جمتمع  ي�صتعد  واالأخ���ّوة،  والتعاطف 
يف  للم�صاهمة  اأطيافه،  بكل  االإم��ارات 
للمحتاجني،  العون  يد  وم��د  امل��ب��ادرة 
العامل  لهم يف  ج���ريان  ي��ب��ات  ال  حتى 
اإحياًء لقيم ال�صهر الف�صيل  جائعني، 
واإجنازاً الأف�صل االأعمال ومن �صمنها 

اإطعام الطعام.

•• ال�سارقة -وام:

مركز  ينظمه  2022" ال��ذي  رم�صان  "ليايل  معر�ض  ُيطل 
اإك�صبو ال�صارقة خالل الفرتة من 12 اإىل 26 اأبريل اجلاري 
بحلة جديدة  ال�����ص��ارق��ة،  و�صناعة  غ��رف��ة جت���ارة  م��ن  وب��دع��م 
ال�صارقة  اإم��ارة  وزوار  �صكان  بانتظار  �صيكون  حيث  العام،  هذا 
مذهلة  ت�صّوق  واأج���واء  بالفعاليات  زاخ��رة  رم�صانية  اأم�صيات 
حافلة بالعرو�ض التناف�صية والتخفي�صات الكربى التي ت�صل 

ن�صبتها اإىل 75 باملائة.
والذي  رم�صان"  "ليايل  معر�ض  م��ن  ال����دورة  ه��ذه  وتتميز 
والعالمات  االأ�صماء  اأهم  من  لنخبة  وا�صعة  م�صاركة  �صي�صهد 

التجارية الوطنية والعاملية يف جمال جتارة التجزئة بتقدمي 
امل�صاحبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  وغ��ن��ي��ة  متنوعة  ب��اق��ة 
للعرو�ض والتي �صت�صمل برامج ثقافية وتراثية وفنية وتوعية 
الن�صاطات  اإىل جمموعة كبرية من  دينية و�صحية باالإ�صافة 
�صحوبات  جانب  اإىل  العائلة  اأف���راد  لكل  املالئمة  الرتفيهية 

يومية على جوائز جمزية خ�ص�صتها اإدارة املعر�ض للزوار.
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  امل��دف��ع  حممد  �صيف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
املعر�ض  زوار  ���ص��ن��وي��اً  ن�����ص��ارك  اأن  " ي�صرنا  ال�����ص��ارق��ة  اإك�����ص��ب��و 
احتفاالتهم ب�صهر رم�صان املبارك لنقدم لهم اأجواء رم�صانية 
ممتعة يف هذا احلدث الذي حظي على امتداد دوراته ال�صابقة 
بثقة واإع���ج���اب اجل��م��ه��ور وال�����زوار وال�����ص��ي��اح، م���وؤك���داً حر�ض 

واأن�صطته  احل��دث  هذا  فعاليات  تطوير  على  ال�صارقة  اإك�صبو 
ب�صكل م�صتمر للحفاظ على �صمعته ومكانته كواحد من اأكرب 

الفعاليات الت�صويقية ال�صنوية يف اإمارة ال�صارقة.
واأ�صار املدفع اإىل اأهمية املعر�ض يف تن�صيط احلركة التجارية 
واإ�صاعة اأجواء البهجة والفرح على امتداد اأيام ال�صهر الف�صيل 
اإىل جانب امل�صاهمة يف تعزيز �صياحة الت�صوق والتي تعد اأحد 
املعر�ض  اأن  مو�صحا  االإم����ارات،  يف  ال�صياحية  االأمن���اط  اأب���رز 
جنح يف هذا املو�صم با�صتقطاب عار�صني جدد وخ�صو�صاً من 
ال�صوق  يف  ح�صورها  لتعزيز  ت�صعى  التي  الوطنية  ال�صركات 
املحلي وزيادة مبيعاتها والرتويج ملنتجاتها ف�صاًل عن م�صاركة 

وا�صعة من اأ�صهر العالمات التجارية العاملية.

»ليايل رم�شان« ينطلق ب� »اإك�شبو ال�شارقة« 12 اأبريل

مرمي املهريي تلتقي فرق العمل وتطلع على الدور 
ال�شرتاتيجي ملحطات براكة 

مبادرة »املليار وجبة« تتّوجها بعد اأن �سكلت »حملة 100 مليون وجبة« منوذجًا عامليًا لها

ريادة الإمارات يف العمل الإن�شاين م�شرية متوا�شلة

»حاذر« ير�شد خمالفات معابر امل�شاة بالذكاء ال�شطناعي يف اأبوظبي

دارة الدكتور �شلطان القا�شمي ت�شلط ال�شوء على امليدالية 
الذهبية "ابن �شينا" املمنوحة من "اليون�شكو"

•• ال�سارقة - وام: 

امليدالية  ال�صهر" ال�صوء على  "قطعة  اأبريل اجلاري و�صمن م�صروع  القا�صمي خالل  ت�صلط دارة الدكتور �صلطان 
الذهبية "ابن �صينا" والتي منحتها املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة "اليون�صكو" ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اأعلى  من  وتعترب   1998 اأكتوبر  يف  ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
امليداليات التي مُتنح لل�صخ�صيات التي بذلت جهوداً كبريًة يف جمال ن�صر الثقافة والرتبية والتعليم وهي من اأبرز 
االأهداف االأ�صا�صية ل� "اليون�صكو". وتقلد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة امليدالية من فريدريكو مايور املدير العام 

ملنظمة اليون�صكو خالل جل�صة خا�صة ُعقدت بح�صور وفود الدول االأع�صاء يف املجل�ض التنفيذي للمنظمة.
ت�صليط ال�صوء �صهرياً  اإىل  ويهدف  القا�صمي  �صلطان  الدكتور  دارة  اأطلقته  م�صروع  يذكر اأن "قطعة ال�صهر" هو 
على اإحدى القطع املميزة من جمموعة مقتنيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة التي متثل اإجنازات ا�صتثنائية يف خمتلف املجاالت العلمية والثقافية.

•• عجمان-وام:

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ص�����ص��ة م��ن��ار االإمي�����ان اخل��ريي��ة يف ع��ج��م��ان، حملتها 
على  والفرحة  ال�صعادة  الإدخ���ال  ي�صلهم"  خريكم   " الرم�صانية 
االأ�صر املتعففة وحمدودي الدخل واالأيتام واالأفراد داخل الدولة، 
ال�صروط  عليهم  تنطبق  مم��ن  االأ�صخا�ض  اآالف  منها  وي�صتفيد 
التي  حملتها  اأن  املوؤ�ص�صة  واأع��ل��ن��ت  امل��وؤ���ص�����ص��ة.  قبل  م��ن  امل��ح��ددة 
م�صاريع   7 للحياة" تت�صمن  مانحاً  ج��زء  " كن  �صعار  تاأتي حتت 
ومبادرات، �صيتم تنفيذها خالل �صهر رم�صان املبارك، هي اإفطار 

ال�����ص��ائ��م، وامل���ري ال��رم�����ص��اين، و ال�����ص��ل��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، وزك���ات���ي املال 
�صعادة نا�صر بن  واأكد  العيد، والعيدية لالأيتام.  والفطر، وك�صوة 
علي اجلنيبي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة منار االإميان اخلريية، اأن 
م�صاعدات  تو�صيل  رم�صان  ل�صهر  حملتها  يف  ت�صتهدف  املوؤ�ص�صة 
ن�صبة  امل�صتفيدة، وحتقيق  االأ�صر  املح�صنني الأكرب عدد ممكن من 
ت�صكيل  مت  اأن���ه  اإىل  م�����ص��رياً  امل�صتفيدين،  ع��دد  يف  ملحوظة  من��و 
تقدمي  "ياأتي  وق��ال:  امل�صاريع.  هذه  لتنفيذ  الالزمة  العمل  فرق 
من  انطالقاً  وامل�صتفيدين،  املتعففة  لالأ�صر  املقدمة  امل�صاعدات 
بيد  االأخ���ذ  على  يح�ض  ال���ذي  احلنيف  لديننا  ال�صامية  امل��ب��ادئ 

لروؤية  حتقيقا  عليهم،  ال�����ص��رور  واإدخ�����ال  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��ف��ق��راء 
واأهداف املوؤ�ص�صة لتقدمي خدمة متميزة الأفراد املجتمع".

ال��ع��دي��د من  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ال��ف��ع��ل يف  ب�����داأت  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الغذائية  وال�صالل  املري  توزيع  وحتديداً  رم�صان،  �صهر  م�صاريع 
وفق  املقبلة،  االأي���ام  خ��الل  التوزيع  و�صي�صتمر  امل�صتفيدين،  على 
اأن املوؤ�ص�صة تتبع  اإىل  جدول زمني مت و�صعه لهذا الغر�ض، الفتاً 
ال�صادرة من اجلهات  الوقائية  والتدابري  االإج��راءات االحرتازية 
االإ�صابة  من  وامل�صتفيدين  املوظفني  لوقاية  واملخت�صة  ال�صحية 
ب�صكل  ا�صتعدت  املوؤ�ص�صة  اأن  اجلنيبي،  وذكر  " كورونا".  بفريو�ض 

امل�صاريع  اأهم  من  باعتباره  ال�صائم،  اإفطار  م�صروع  لتنفيذ  كامل 
اأهم  هم  امل��ح��دود،  الدخل  ذوي  واالأ���ص��ر  العمال  ويعترب  املو�صمية، 
املوؤ�ص�صة  اإطالق  اأن  واأو�صح  امل�صروع.  ت�صتفيد من هذا  �صريحتني 
حلملتها الرم�صانية ال�صنوية تهدف اإىل التوا�صل مع اأهل اخلري 
دعم  اأج��ل  من  للجمعية  و�صدقاتهم  زكاتهم  لتقدمي  واملح�صنني 
املوؤ�ص�صة  م�صاريع  ودع���م  وامل��ح��ت��اج��ة،  ال��ف��ق��رية  االأ���ص��ر  وم�صاعدة 
للموؤ�ص�صة  املح�صنني  م�صاندة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  املتنوعة،  االإن�صانية 
يدعم بقوة ما تقوم به من جهود يف اأداء عملها وتقدمي خدماتها 

للفقراء واملحتاجني.

»منار الإميان اخلريية« تطلق حملتها الرم�شانية »خريكم ي�شلهم«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

توا�صل جائزة حممد بن زايد الأف�صل معلم، تقدمي �صل�صلة 
النوعية،  والتدريبية  التعريفية  وال��ربام��ج  ال��ور���ض  م��ن 
لتكوين  �صعيا  اجل��ائ��زة،  يف  امل�صاركني  املعلمني  م�صتهدفة 
م��ع��ارف اأك��ر ع��ن متطلبات اجل��ائ��زة، وجت��ذي��ر جمموعة 
من املهارات والقدرات الرتبوية وتوظيفها يف �صياق ي�صهم 
باأهداف  والتعريف  للمعلمني،  قوية  م�صاركات  حتقيق  يف 

وحماور اجلائزة.
ويف هذا ال�صدد ، نظمت اجلائزة موؤخرا برناجما تدريبيا 
حتت عنوان " التعاي�ض ال�صلمي والتعددية" ، بالتعاون مع 
جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�صانية، �صم عددا كبريا 

من املعلمني املنت�صبني للجائزة.
وت�صعى اجلائزة اإىل حتقيق نهجها الرائد يف الرتكيز على 
واإك�صابه  املعلم  متكني  ع��رب  التعليم،  وا���ص��ت��دام��ة  تطوير 
اأف�����ص��ل االأ�صاليب  م���ه���ارات ج���دي���دة، وذل����ك ع��رب اع��ت��م��اد 
من  �صل�صلة  تخ�صي�ض  �صمنها  وم��ن  الرتبوية،  واالآل��ي��ات 
امل�صاركني  املعلمني  اأمام  املجال  واإتاحة  التعريفية،  الور�ض 
يف اجلائزة، لاللتحاق بها، �صعيا نحو �صقل كفاءات وقدرات 

املعلمني، وزيادة معرفتهم.
كما ت�صهم هذه الور�ض يف تنمية كفاءات ومهارات املعلمني، 
واالأ�صاليب  املتقدمة،  واملعارف  العلوم  باأحدث  وتزويدهم 

فنون  من  متكنا  اأك��ر  يكونوا  بحيث  احلديثة،  الرتبوية 
العمل الرتبوي، مبا ينعك�ض على تطور وريادة التعليم يف 

بلدانهم.
اأمني عام جائزة حممد بن  واأك��د الدكتور حمد الدرمكي 
�صراكات  جمموعة  وثقت  اجلائزة  اأن  معلم،  الأف�صل  زاي��د 
ا�صرتاتيجية مع جهات عدة، من اأجل تقدمي كافة اأ�صكال 
وروؤيتها  اجل��ائ��زة  اأه���داف  ي�صهم يف حتقيق  ال���ذي  ال��دع��م 
ذراعا م�صاندة لتقدمي  �صكل  الرتبوية، وهو ما  وفل�صفتها 
اجلامعات  مع  بالتعاون  للمعلمني،  نوعية  تدريبية  ور���ض 
املعارف  اأف�صل  لتوفري  املتخ�ص�صة،  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
واملهارات املطلوبة. وقال اإن الربنامج الذي يحاكي توجهات 
اجلائزة يهدف يف اأحد حماورها اإىل تعميق قيم اأ�صيلة يف 
الن�ضء، اإذ يعترب الت�صامح من اأ�صمى القيم واأهمها، حيث 
اإنه ي�صهم يف حتقيق التعاي�ض ال�صلمي بني خمتلف االأعراق 
ما له اأثر فعال يف املجتمعات ومتا�صكها، وكمثال على ذلك 

ت�صم دولة االإمارات اأكر من 200 جن�صية.
مفاهيم  يف  مت�صلة  خمتلفة  حم���اور  ال��ربن��ام��ج  ويناق�ض 
 ، وال��ت��ع��ددي��ة  ال�صلمي  والتعاي�ض  وم�صتوياته،  التعاي�ض 
ظل  يف  ال�صلمي  والتعاي�ض  واالإ���ص��الم   ، التعددية  واأن����واع 
التعددية الدينية، و تعزيز التعاي�ض والتعددي، والت�صامح 
واالأخ��وة االإن�صانية يف فكر املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه ".

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  "تريندز  م���رك���ز  وق����ع 
جيجو  و"معهد  واال�صت�صارات" 
اجلنوبية  ك����وري����ا  يف  لل�صالم" 
وت����ع����اون تهدف  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  اإىل 
والعلمية،  البحثية  امل���ج���االت  يف 
واإعداد االأبحاث امل�صرتكة، وتبادل 
فعاليات  وت���ن���ظ���ي���م  اخل�����������ربات، 
م�صرتكة، وذلك مبا يخدم اأهداف 
وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات اجل���ان���ب���ني يف 

جماالت البحوث ون�صر املعرفة.
ع االتفاقية عن "تريندز"  وقد وقَّ
العلي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
ل��ل��ب��ح��وث واال����ص���ت�������ص���ارات؛ وعن 
اإن  الدكتور  لل�صالم  جيجو  معهد 
رئ��ي�����ض معهد جيجو  ه���ان  ت��ائ��ي��ك 
امل�صوؤولني  كبار  بح�صور  لل�صالم 
االتفاقية  وتن�ض  اجلانبني.  لدى 
على تعزيز التعاون بني اجلانبني 
تنظيم  اإط��ار  يف  بينهما  والتن�صيق 
م����وؤمت����رات، وم��ل��ت��ق��ي��ات، ون����دوات 
دول����ي����ة م�������ص���رتك���ة، ف�������ص���اًل عن 
ت���ب���ادل اخل�����رباء وال��ب��اح��ث��ني مبا 

امل�صرتكة ويخدم  االأه��داف  يحقق 
م�������ص���ل���ح���ة ال�����ط�����رف�����ني. وات����ف����ق 
م�صاركة  ع��ل��ى  اأي�������ص���اً  اجل���ان���ب���ان 
مركز "تريندز" يف منتدى جيجو 
�صيقام  ال���ذي  واالزده�����ار  لل�صالم 

خالل االأ�صهر املقبلة. 
عبداهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  واأع����رب 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �صعادته  ع��ن  العلي 
معهد جيجو لل�صالم، ملا ميثله من 
واأكادميية  وعلمية  بحثية  قيمة 

والهتمامه  ال��ع��امل،  م�صتوى  على 
اأن  م�����ص��ي��ف��اً  ال�����ص��الم،  ق��ي��م  بن�صر 
هذا  مثل  "على  "تريندز  ح��ر���ض 
اهتمامه  �صياق  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��ع��اون 
باالنفتاح على املوؤ�ص�صات االأكادميية 
املهمة  البحثية  وامل��راك��ز  العاملية 
يف ال��ع��امل، م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز ن�صر 
املعرفة وخدمة الب�صرية.  بدوره، 
اإن تائيك هان عن  اأعرب الدكتور 
�صعادته بالتعاون البحثي والعلمي 

ي�صكل  "تريندز" ال��ذي  مركز  مع 
ب�صمعة  حت���ظ���ى  ب��ح��ث��ي��ة  م��ن�����ص��ة 
التعاون  اأن  م��وؤك��داً  ع��امل��ي��ة،  وث��ق��ة 
اإ����ص���اف���ة  مي���ث���ل  "تريندز"  م����ع 
والعلمي  البحثي  للعمل  ن��وع��ي��ة 
بالن�صبة اإىل معهد جيجو لل�صالم، 
التعاي�ض  ق��ي��م  ن�����ص��ر  يف  واأه���داف���ه 
اإىل  اأ���ص��ار  كما  واحل���وار.  وال�صالم 
ب��ني معهد جيجو  ال����روؤى  ت��واف��ق 
اأهمية  ح���ول  "تريندز"  وم���رك���ز 

ن��ه�����ص��ة االأمم  ال��ب��ح��ث يف  م���راك���ز 
ون�صر  والتنمية،  ال�صالم  وحتقيق 
املعرفة ال�صحيحة املوثقة القائمة 

على البحث العلمي الر�صني.
وت���اأت���ي م��ذك��رة ال��ت��ع��اون يف اإط���ار 
ال���ب���ح���وث  م�����راك�����ز  دور  ت����اأك����ي����د 
الق�صايا  حت��ل��ي��ل  يف  وال���درا����ص���ات 
ال��ع��امل��ي��ة وو���ص��ع ال��ت�����ص��ورات التي 
ت�صهم يف و�صع روؤى بحثية علمية 
ر�صينة ملواجهة التحديات يف �صتى 
تريندز  م��رك��ز  وّق���ع  اإذ  امل���ج���االت؛ 
للبحوث واال�صت�صارات، حتى مطلع 
هذا العام 2022، اأكر من 130 
اتفاقية �صراكة وتعاون مع العديد 
من اجلامعات واملوؤ�ص�صات ومراكز 
االإقليمية  وال���درا����ص���ات  ال��ب��ح��وث 
جيجو  معهد  اأن  ويذكر  الدولية. 
اأبحاث  مركز  هو   )JPI( لل�صالم 
 2006 ع��ام  اأُن�ِصئ  جنوبي  ك��وري 
لدرا�صة  مكر�صة  بحثية  كموؤ�ص�صة 
�صبه اجلزيرة  ال�صالم وتعزيزه يف 
التعاون  لتعزيز  وكذلك  الكورية، 
اآ����ص���ي���ا، ومن  ����ص���رق  االإق��ل��ي��م��ي يف 
الدبلوما�صية  ا���ص��ت��خ��دام  اأه��داف��ه 
االقت�صادية وال�صيا�صية يف حتقيق 

�صالم م�صتقر. 

•• اأبوظبي- وام:

اأط����ل����ق ����ص���ن���دوق ال�����وط�����ن، امل����ب����ادرة 
املجتمعية ملجموعة من رجال االأعمال 
من  اخلام�صة  الن�صخة  االإم��ارات��ي��ني، 
التي  االإماراتي"،  "املربمج  م��ب��ادرة 
اأب����ري����ل اجل����اري  ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 14 
كفاءات  وت��اأه��ي��ل  اإع����داد  اإىل  وت��ه��دف 
العلوم  جم���االت  يف  نا�صئة  اإم��ارات��ي��ة 

املتقدمة.
التي   ، اجلديدة  الن�صخة  يف  وي�صارك 
العقارية،  ال��دار  �صركة  برعاية  تاأتي 
منطقة  م��ن  م��ت��م��ي��زا  ط��ال��ب��ا   220
يف  عالية  نتائج  حققوا  ممن  الظفرة 
امل�صتوى االأ�صا�صي واملوؤهلني لالنتقال 
اال�صطناعي،  ال���ذك���اء  م�����ص��ت��وى  اإىل 
االإم���ارات  مناطق  م��ن  طالبا  و580 
ب��ن��ج��اح م�صتوى  اأمت������وا  ك���اف���ة مم���ن 
اإىل  و�صينتقلون  اال�صطناعي  الذكاء 
باقر،  هند  وق��ال��ت  امل��ت��ق��دم.  امل�صتوى 

"نطمح  الوطن:  �صندوق  ع��ام  مدير 
االإماراتي  املربمج  مبادرة  خالل  من 
اإىل حتقيق اأهداف الدولة يف الو�صول 
اإىل اقت�صاد وطني تناف�صي وم�صتدام 
حيث  ال�صاملة،  التنمية  عجلة  يدعم 
لتمكني  اأي�������ص���ا  ت�����ص��ع��ى  امل����ب����ادرة  اإن 
ت��ك��ون م��رك��زا رياديا  اأن  ال��دول��ة م��ن 
واالبتكار،  واالإب�������داع  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وداعمة  ح��ا���ص��ن��ة  وب��ي��ئ��ة  وامل���ع���رف���ة، 
اإىل  واأ�صارت  اال�صتثنائية".  للمواهب 
اجليل  تعليم  على  تعتمد  امل��ب��ادرة  اأن 
النا�صئ لغات الربجمة املختلفة، التي 
ت�صكل عن�صرا رئي�صيا يف تقنيات الثورة 
اال�صطناعي،  ك��ال��ذك��اء  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
بجانب  البيانات،  وعلم  والروبوتات، 
الواقع املعزز واالفرتا�صي، باالإ�صافة 

اإىل اأمن املعلومات.
منذ  ال���ربن���ام���ج  "�صهد  واأ�����ص����اف����ت: 
 ،2018 دي�صمرب  �صهر  انطالقته يف 
خالله  من  تعلم  حيث  الفتا،  جناحا 
خمتلف  م����ن  ط���ال���ب  اآالف   4 ن���ح���و 
اأ���ص��ا���ص��ي��ات برجمة  م��ن��اط��ق ال���دول���ة 
احلا�صوب، وهو ما �صيجعل خططهم 
وي�صهل  و���ص��وح��ا،  اأك����ر  امل�صتقبلية 
املهنية  تخ�ص�صاتهم  اخ��ت��ي��ار  عليهم 
ت�صري  اإذ  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
من  امل��ائ��ة  يف   60 اأن  اإىل  التقديرات 
ال��وظ��ائ��ف ذات االأج�����ور امل��رت��ف��ع��ة يف 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ����ص���وف ت��ت��ط��ل��ب م���ه���ارات 
جانبها  م��ن  االأ�صا�صية".  ال��ربجم��ة 
اإدارة  ق��ال��ت ���ص��ل��وى امل��ف��ل��ح��ي، م��دي��ر 
املجتمعية  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  اال���ص��ت��دام��ة 
"ي�صكل  العقارية:  ال��دار  يف  املوؤ�ص�صية 
الوطنية  ل��ل��م��ب��ادرات  امل�صتمر  دعمنا 
االإم���ارات  مكانة  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اال�صتثنائية  للمواهب  عاملي  كمركز 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل ج�������زءا من  يف جم�������االت 
اأولوياتنا يف الدار العقارية، وانطالقا 
فاإننا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  م�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا  م���ن 
ال��ن�����ص��خ��ة اجلديدة  ب��دع��م  ف���خ���ورون 
االإماراتي"،  "املربمج  ب��رن��ام��ج  م��ن 

املا�صية  ن�����ص��خ��ه  ك���ل  يف  اأث���ب���ت  ال����ذي 
امل�صلح  ال�صباب  من  جيل  بناء  اأهمية 
مهارات  ال�صيما  امل�صتقبلية،  باملهارات 
التي  اال�صطناعي  والذكاء  الربجمة 
يف  الرئي�صية  امل���ه���ارات  م��ن  اأ���ص��ب��ح��ت 

�صوق العمل".
"املربمج االإماراتي"  ويهدف برنامج 
االإم���ارات���ي���ني  االأط����ف����ال  ت��ع��ل��ي��م  اإىل 
7 و14  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح 
ال��ربجم��ة بطريقة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ع��ام��ا 

مبتكرة وتفاعلية ، ويطمح اإىل تعليم 
الربجمة  اأ�صا�صيات  طفل  اآالف   10
 3 وت�����ص��ج��ي��ل   ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
الربجمة  ب����رام����ج  يف  م��ن��ه��م  اآالف 

املتقدمة.

�شندوق الوطن يطلق الن�شخة اخلام�شة من »املربمج الإماراتي«

•• اأبوظبي-وام:

ي��ع��ان��ون م��ن بع�ض  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى  ال��ع��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي لل�صحة  ن�صح م��رك��ز 
االمرا�ض املزمنة اتباع عدد من الن�صائح املهمة كي ت�صاعدهم على احلفاظ 
وامل�صتمرة  الدقيقة  املراقبة  اأن  اأك��د  كما  رم�صان  �صهر  ط��وال  على �صحتهم 
�صهر  ل�صيام  ال�صكري  ملر�صى  اأ�صا�صية  �صرورة  ال��دم  يف  اجللوكوز  مل�صتويات 

رم�صان ب�صكل اآمن.
وُيعّد مر�ض ال�صكري وارتفاع �صغط الدم والقلب واأمرا�ض االأوعية الدموية 
اأبوظبي ومع  املجتمع يف  اأف��راد  ال�صائعة بني  املزمنة  وال�صمنة من احل��االت 
اقرتاب �صهر رم�صان املبارك حّدد مركز اأبوظبي لل�صحة العامة ما ينبغي 
لقدوم  ا�صتعداداً  �صالمتهم  ل�صمان  االأمرا�ض مراعاته  بهذه  امل�صابني  على 

هذا ال�صهر الف�صيل.
مركز  يف  املزمنة  االأم��را���ض  ق�صم  رئي�صة  ال�صحي  ب��دور  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��ارت 
اأن  اإىل  "وام"  االم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  العامة  لل�صحة  اأبوظبي 
قبل  اتباعها  املزمنة  االأم��را���ض  اأ�صحاب  على  ينبغي  التي  االأوىل  اخلطوة 

على  للح�صول  امل��ع��ال��ج  الطبيب  زي���ارة  ه��ي  رم�����ص��ان  �صهر  ب�صيام  التفكري 
وطبيعة  للمري�ض  العامة  ال�صحية  احلالة  تقدير  ميكنه  حيث  اال�صت�صارة 
تعديل  واإمكانية  امل�صاعفات  ح��دوث  خماطر  وتقدير  امل�صاحبة  االأع��را���ض 

اأوقات تناول االأدوية وحتديد قدرة املري�ض على ال�صيام.
عليه  ينبغي  بال�صيام  للمري�ض  ال�صحية  احلالة  ت�صمح  "عندما  واأ�صافت: 
كما  تناولها  واأوق���ات  االأدوي���ة  ج��رع��ات  �صبط  املعالج  طبيبه  م��ع  يناق�ض  اأن 
ميكنه فيما بعد مناق�صة خطة النظام الغذائي مع الطبيب اأو مع اأخ�صائي 

التغذية".
واأو�صحت الدكتورة بدور اأي�صاً فوائد تناول ثالث وجبات معتدلة على االأقل 
بداًل من وجبتني كبريتني كما ن�صحت بتناول وجبة ال�صحور يف وقت متاأخر 
/ ال��دم  ال�صكر يف  م�صتويات  انخفا�ض  ي�صاعد على جتنب  االإمكان مبا  قدر 

على  حتافظ  كافية  طاقة  توليد  على  اجل�صم  وم�صاعدة  ال��دم/  �صكر  نق�ض 

ن�صاط املري�ض وحيويته طوال اليوم.
وقدمت الدكتورة جمموعة من الن�صائح حول التغذية ال�صليمة خالل �صهر 
والع�صائر  واملاحلة  الدهنية  االأطعمة  تناول  من  احل��ّد  اأهمها  من  رم�صان 
وال��ق��ه��وة وال�����ص��اي وامل�����ص��روب��ات ال��غ��ازي��ة الأن��ه��ا م���درة للبول وق��د ت���وؤدي اإىل 
 3-2 ب��ع��د  ف��ق��ط  ���ص��غ��رية  اإىل ح�ص�ض  احل��ل��وي��ات  ت��ن��اول  وتقليل  اجل��ف��اف 
من  والتاأكد  يومي  ب�صكل  تناولها  عدم  ويف�صل  االإفطار  وجبة  من  �صاعات 
 ?50 اإىل   45 ن�صبة  على  حتتوي  بحيث  الطعام  وجبات  يف  اجليد  التوازن 
عن  تقل  ون�صبة  الربوتينات  30? من  اإىل   20 ون�صبة  الكربوهيدرات  من 
35? من الدهون التي يف�صل اأن تكون من الدهون االأحادية واملتعددة غري 
امل�صبعة اإ�صافة اىل احلفاظ على رطوبة اجل�صم بني غروب ال�صم�ض و�صروقها 
من خالل �صرب املياه وغريها من الع�صائر االأخرى غري املحالة واالعتماد 
على اأ�صاليب الطهي ال�صحية مثل ا�صتبدال القلي بالزيوت اإىل القلي بالهواء 

مثل  ببطء  الطاقة  حت��رر  التي  الن�صوية  الكربوهيدرات  وت��ن��اول  ال�صاخن 
مع  الب�صمتي  واالأرز  وال�صوفان  احلبوب  متعدد  واخلبز  واجلري�ض  الهري�ض 
الفا�صوليا والبقول والعد�ض والفواكه واخل�صروات يف ال�صحور اإ�صافة اىل 

تنويع االأطعمة واخل�صروات �صمن نظامك الغذائي خالل �صهر رم�صان.
ال�صيام  ار���ص��ادات الطبيب ح��ول  ات��ب��اع  اأهمية  ب��دور على  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
واالأوعية  القلب  ب��اأم��را���ض  للم�صابني  بالن�صبة  االأدوي����ة  ت��ن��اول  وط��ري��ق��ة 
الدموية وعدم الرتدد باالإفطار عند ال�صعور بالتوعك واال�صطراب واال�صراع 
بدء  عليهم  ينبغي  ال�صكري  ملر�صى  وبالن�صبة  الطبية.  الرعاية  طلب  اإىل 
والتي ميكن  الب�صيطة  بالكربوهيدرات  غنية  اأطعمة  بتناول  االإفطار  وجبة 
اأو �صرب احلليب  اأو اثنتني من التمر  اأن ميت�صها اجل�صم ب�صرعة مثل حبة 
وميكن اأن يتبع ذلك بتناول الكربوهيدرات املعقدة قليلة ال�صكر مثل الهري�ض 
واالأرز البني واخلبز كامل احلبوب واخل�صروات مع تناول كمية معتدلة من 
الربوتينات. وللمحافظة على ن�صاط اجل�صم وحيويته طوال �صهر رم�صان، 
اأن  ن�صاط بدين معتدل ويف�صل  اأهمية ممار�صة  الدكتورة بدور على  اأك��دت 

يكون ذلك بعد �صاعتني من االإفطار.

اأبوظبي لل�شحة العامة يقدم ن�شائح ل�شيام �شحي يف �شهر رم�شان

جائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم تقدم 
�شل�شلة ور�ض وبرامج تدريبية نوعية

»مركز تريندز« ومعهد »جيجو لل�شالم« يف كوريا اجلنوبية يوقعان اتفاقية تعاون بحثي ومعريف 

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ص���د  ب���ن 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي، و�صمو ال�صيخ 
اآل مكتوم  مكتوم بن حممد بن را�صد 
رئي�ض جمل�ض  نائب  دب��ي  نائب حاكم 
موؤ�ص�صة  توقيع  املالية،  وزي��ر  ال���وزراء 
و�صركائها  للحكومات  العاملية  القمة 
تفاهم  م����ذك����رات  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني 

لتعزيز ال�صراكات اال�صرتاتيجية.
واأثنى معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
رئي�ض  ال�����وزراء  ���ص��وؤون جمل�ض  وزي���ر 
للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�ص�صة 

يف  بدورهم  واأ�صاد  القمة  �صركاء  على 
اإجن����اح احل���دث ال����دويل ال��ب��ارز الذي 
جمع العامل على اأر�ض دولة االإمارات، 
لبحث �صبل ت�صميم و�صناعة م�صتقبل 

اأف�صل للمجتمعات.
�صراكات  اإن  ال��ق��رق��اوي  حممد  وق���ال 
ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ات متثل 
من����وذج����ا ل��ل�����ص��راك��ة وال���ت���ك���ام���ل بني 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومية  اجلهات 
املتخ�ص�صة،  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
انعك�صت نتائجها االإيجابية على  وقد 
 ،2022 للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
اأكد  التي  ال�صابقة  القمة  دورات  ويف 
فيها �صركاوؤها �صعيهم الدوؤوب الإجناح 

�صمعتها  وت��ع��زي��ز  وت��ط��وي��ره��ا  ال��ق��م��ة 
وم��وق��ع��ه��ا وري���ادت���ه���ا ب���ني االأح������داث 
اأج��ن��دة �صانعي  االأه���م على  ال��دول��ي��ة 

القرار العاملي.
التي  ال�������ص���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ات  و���ص��م��ل��ت 
ك���اًل م���ن ه��ي��ئ��ة الطرق  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت 
واملوا�صالت بدبي ومّثلها معايل مطر 
جمل�ض  ورئي�ض  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير 
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت 
ب���دب���ي، وه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
الطاير  حممد  �صعيد  معايل  ومّثلها 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب�����ي، وهيئة 
تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية 

ومّثلها �صعادة املهند�ض ماجد �صلطان 
تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ع�����ام  م���دي���ر  امل�������ص���م���ار 
الرقمية،  واحل���ك���وم���ة  االت���������ص����االت 
املهند�ض  �صعادة  ومّثلها  دب��ي  وبلدية 
لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الهاجري  داوود 
دبي، و�صركة طريان االإمارات ومّثلها 
العالقات  م���دي���ر  ال�������ص���رك���ال  خ���ال���د 
احلكومية يف طريان االإمارات، ومعهد 
الدكتور  ومّثله  التكنولوجي  االبتكار 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ج��ون�����ص��ون  روي 
والطاير  التكنولوجي،  االبتكار  ملعهد 
الطاير  ���ص��ع��ي��د  وم��ّث��ل��ه��ا  ل��ل�����ص��ي��ارات 
الرئي�ض التنفيذي للطاير لل�صيارات.

وياأتي توقيع ال�صراكات اال�صرتاتيجية 

ليعك�ض  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
القمة  ب�����ني  االإي����ج����اب����ي����ة  ال����ع����الق����ة 
و�صركائها، وال�صعي امل�صرتك لالإ�صهام 
لبناء  ال���ه���ادف���ة  ال���ع���امل���ي���ة  ب���اجل���ه���ود 
املقبلة،  ل��الأج��ي��ال  اأف�����ص��ل  م�صتقبل 

الكربى  للتحديات  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار 
القطاعات  يف  احلكومات  تواجه  التي 
احليوية االأكر ارتباطاً باالإن�صان، مبا 

ي�صهم يف حت�صني حياة املجتمعات.
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ومت���ث���ل 

م��رج��ع��اً ع��امل��ي��اً ل��ل��ح��ك��وم��ات وال����دول، 
واأ�صحاب  ل��ل��ع��ق��ول  ج��ام��ع��ة  وم��ن�����ص��ة 
االأف����ك����ار و����ص���ّن���اع ال����ق����رار واخل�����رباء 
ون����خ����ب����ة امل�������ص���ت�������ص���رف���ني وال���ع���ل���م���اء 
واالأك����ادمي����ي����ني وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني، من 

يلتقون  ال���ذي  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
ا�صتك�صاف  يف  للم�صاركة  خاللها  م��ن 
مبتكرة  حلول  واإيجاد  جديدة  فر�ض 
للتحديات و�صناعة وت�صميم م�صتقبل 

اأف�صل للب�صرية.

بح�سور حمدان بن حممد ومكتوم بن حممد

القمة العاملية للحكومات تعزز ال�شراكات مع �شركائها ال�شرتاتيجيني

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004589 يف  الدعوى رقم

اإىل : نور ات�ض ار كون�صولتان�ض �ض م ح  ذ.م.م جمهول حمل االإقامة : بداللة املدعي
اإمارة   : االإقامة  حمل   / العنوان  احلمادي  ابراهيم  حممد  ح�صن  عبدالعزيز   / )ة(  املدعي  باأن  نعلمكم 
ال�صارقة - املجاز 3 - �صارع الكورني�ض - برج بيت الهالل - مكتب رقم 605 - رقم هاتف -065777714  

971506711747  : الهاتف  رقم   -   0506711747
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب���� - الزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ املطالبة مع الفائدة القانونية 
بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد، باالإ�صافة اىل مبلغ 1000 درهم تعوي�ض عن االأ�صرار 
املدنية  الدائرة  الدائرة  اأمام  احل�صور  عليكم  يتوجب  لذا  العقد.  ببنود  عليه  املدعى  اخالل  من  الناجمة 
والتجارية اجلزئية االأوىل حمكمة عجمان االحتادية �صباح يوم ........ املوافق 2022/04/11 ال�صاعة 
م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو ار�صال وكيل معتمد ينوب  و  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   09:30

عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70392
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0050357
اإخطار عديل

باال كري�صنان كوجنى  �صوماتي كري�صنا جريي  ال�صيد/  بالتوقيع  الهند، وميثله  املخط�ر: برمياناندان كونييل، اجلن�صية 
ال�صيد  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب   ،784197331368270 رقم  هوية  بطاقة  واحمل  الهند،   : اجلن�صية  كوروت 

الكاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم 2020/1/199760 بتاريخ 2020/11/26
العن�وان : ال�صارقة - هاتف رقم : 971504683917

املخطر اإليه : ال�صيد/ �صاجيف ارينجابورام ابوكوتان ارينجابورام كوتابا ابوكوتان، اجلن�صية : الهند، ويحمل جواز �صفر 
G2758018 رقم

العن�وان : ال�صارقة - النهدة - برج التايجر - بلوك B نف�ض الربج يوجد كويك �صوبرماركت
هاتف رقم  : 0569787007 - 0543177277

مو�صوع االإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 18،928 )ثمانية ع�صر الف وت�صعمائة وثمانية وع�صرون درهماً فقط ال غري(
وبقيم�ة  للمخطر،  �صي�ك  بتحرير  اليه�م  املخطر  ق�ام  اليه�م،  املخطر  و  املخطر  بي�ن  التج�اري  التعام�ل  نتيج�ة   : الوق�ائ�ع 

اجمالية )18،928( درهم با�صم / برمياناندان كونييل واملبينة بالو�صف التايل :
بنك االمارات اال�صالمي بتاريخ 2019/12/12 على  وامل�صحوب   )702019( رقم  ال�صيك   .1

مت تقدمي على املخطر ال�صيكات على البنك املذكور ، اال انها اعيد دون �صرفه، مرفق �صورة من ال�صيك / حاول املخطر 
االت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�صوع لكن دون جدوى، لذلك ، يخطر املخطر )املخطر اليهم( ب�صرورة �صداد 
املبلغ وقدره 18،928 درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه واإال �صي�صطر اأ�صفا اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية التي تكفل 

احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
جتاري    SHCAPCICOMS2021 /0000757 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�صتاأنف �صده : 1-تورك اوتومي�صن �صي�صتمز )م.م.ح( 

عنوانه : اإمارة ال�صارقة - منطقة ال�صيف م�صتودع رقم 600  م 3 كيو 4 82 و 83 
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : بنك االإ�صتثمار �ض.م.ع 

رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،20../.../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
SHCAPCICOMS2021 /0000757  املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - 
جتاري.  فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة ال�صارقة بدار الق�صاء 
...... يوم ....... املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�صتنظر  قانونا  او ح�صور من ميثلك  بينات ويف حالة عدم ح�صورك  من 

الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
جتاري    SHCAPCICOMS2021 /0000757 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�صتاأنف �صده : 2 - �صركة تورك الأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م

رقم  مكتب   Ameri امريي  برج  تيكوم  هايت�ض  الرب�صاء  منطقة  دبي   : عنوانه 
77617  ليكن معلوما لديك اأن   16190 231187 دبي مكاين  401 �ض ب 
امل�صتاأنف : بنك االإ�صتثمار �ض.م.ع  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../.../..20، 
  SHCAPCICOMS2021  /0000757 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف 
ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي  جتاري.    - املدنية  االإ�صتئنافية  املحكمة 
امام حمكمة ال�صارقة بدار الق�صاء ...... يوم ....... املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 
9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�صورك او ح�صور من 

ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الرأي

إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع. («المصرف») وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة»)، والذي يتألف من 

ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وملخص بيان الدخل الموحد، والتي تم إعدادها استناًدا إلى البيانات المالية الموحدة المدققة 

للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

في رأينا، يعتبر ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق ملخص عادل عن البيانات المالية الموحدة المدققة، استناًدا إلى المعلومات التي حددتها ا�دارة.

ملخص البيانات المالية

إن ملخص البيانات المالية الموحدة ال يتضمن كافة ا�فصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. وبالتالي، ال تعتبر قراءة ملخص البيانات المالية 

الموحدة وتقرير مدققي الحسابات هذا بديًلا عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير مدقق الحسابات المرفق بها. إن ملخص البيانات المالية الموحدة 

والبيانات المالية الموحدة المدققة ال تعكس آثار ا�حداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها

لقد أبدينا رأًيا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة المدققة ضمن تقريرنا الصادر بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٢. يتضمن التقرير أيًضا التوضيح �مور التدقيق الرئيسية.

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة

إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات المطلوبة لتنعكس في ملخص البيانات المالية الموحدة بحيث يكون 

ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ما إذا كان ملخص البيانات المالية الموحدة هو ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة استناًدا إلى إجراءاتنا، والتي تمت 

وفًقا لمعيار التدقيق الدولي رقم ٨١٠ (وتعديالته) «مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات المالية».

١- معلومات الشركة
ــارة  ــم إم ــمو حاك ــب الس ــن صاح ــادر ع ــري الص ــوم ا�مي ــب المرس ــرف») بموج ــابقا) («المص ــط س ــرق ا�وس ــك الش ــالمي ش.م.ع. (بن ــارات ا�س ــرف ا�م ــس مص تأس
دبــي كبنــك تقليــدي ذو مســؤولية محــدودة فــي إمــارة دبــي بتاريــخ ٣ أكتوبــر ١٩٧٥،  تــم إعــادة تســجيل المصــرف كشــركة مســاهمة عامــة فــي يوليــو ١٩٩٥، 

ويخضــع لرقابــة مصــرف ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 

فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ ١٠ مــارس ٢٠٠٤ ، تمــت الموافقــة علــى تحويــل أنشــطة المصــرف لتتوافــق مــع أحــكام ومبــادئ 
الشــريعة ا�ســالمية، واكتملــت عمليــة التحــّول بتاريــخ ٩ أكتوبــر ٢٠٠٤ (تاريــخ التحــّول)، بعــد أن حصــل المصــرف علــى الموافقــات المطلوبــة مــن مصــرف ا�مــارات 

العربيــة المتحــدة المركــزي والدوائــر الحكوميــة المختصــة بدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

ــة  ــركة ا�م النهائي ــا أن الش ــة»)، كم ــة للمجموع ــركة القابض ــي («الش ــة، دب ــاهمة عام ــركة مس ــي، ش ــي الوطن ــارات دب ــك ا�م ــة لبن ــركة تابع ــو ش ــرف ه إن المص
ــي  ــوق دب ــي س ــدرج ف ــرف ُم ــي. إن المص ــة دب ــا حكوم ــي فيه ــاهم الرئيس ــركة المس ــي ش ــتثمار وه ــي ل�س ــة دب ــي مؤسس ــة ه ــة للمجموع ــركة القابض للش

ــي. المال

إن المصــرف مــدرج فــي ســوق دبــي المالــي (رمــز المؤشــر : «EIB»). والموقــع ا�لكترونــي للمصــرف هــو: http://www.emiratesislamic.ae. با�ضافــة إلــى 
المركــز الرئيســي فــي دبــي، يمــارس المصــرف نشــاطه مــن خــالل ٤٢ فرعــًا فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة، وتشــتمل هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة الموجــزة 

الموّحــدة  علــى البيانــات الماليــة للمصــرف وفروعــه وشــركاته التابعــة التاليــة (يشــار إليهــا معــا بـــ «المجموعــة»).

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل وا�ستثمار ا�سالمي المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية.
إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب. ٦٥٦٤ ، دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

٢- ا�سس المحاسبية
بيان االمتثال 

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات القوانين 
السارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة 
متسقة على جميع السنوات المقدمة،  ما لم يذكر خالف ذلك. 

٣- العملة التشغيلية وعملة العرض 
يتم عرض هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة («الدرهم ا�ماراتي») وهو العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر خالف 

ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. تمت إعادة تصنيف ا�رقام المقابلة في ا�يضاحات حول البيانات المالية لعام 
٢٠٢٠ لتتوافق مع العرض للعام الحالي. وقد تم إجراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات المقدمة وهي ال تؤثر على ا�رباح السابقة.

٤- أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 

•  تم قياس المشتقات المتوافقة مع الشريعة على أساس القيمة العادلة؛ 
•  ا�دوات المالية المصنفة على أنها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛ و

•  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر تم قياسها بالقيمة العادلة.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من ا�دارة أن 
تضع أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من ا�حكام أو التعقيد   أو تلك النقاط التي تكون فيها 

االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموّحدة للمجموعة قد تم ا�فصاح عنها في ا�يضاح رقم ٥. 

١٠- مستحق من بنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٥٧٥,٨٢٦٢,٠٩٧,٨٠٤٢,٦٧٣,٦٣٠تمويالت �جل

٧٩٩٩,٣٠٨٩٩,٣٨٧ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل

٥٧٥,٩٠٥٢,١٩٧,١١٢٢,٧٧٣,٠١٧إجمالي المستحق من البنوك

( ٤,٢٩٩)--ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة

٥٧٥,٩٠٥٢,١٩٧,١١٢٢,٧٦٨,٧١٨

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

محلية
ا�مارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

أجنبية
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

٣٤٦,٤٠٠١,٥٦٩,٠٠٠١,٩١٥,٤٠٠تمويالت �جل

١,٤٩٨,٦٦٦٢٥٤,١٦٤١,٧٥٢,٨٣٠ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل

١,٨٤٥,٠٦٦١,٨٢٣,١٦٤٣,٦٦٨,٢٣٠إجمالي المستحق من البنوك

(١٦,٤٩٦)--ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة

١,٨٤٥,٠٦٦١,٨٢٣,١٦٤٣,٦٥١,٧٣٤

١١- أوراق مالية استثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٤٩,٨٥٨ - ١٠٨,٧٢٣ ٤١,١٣٥ أسهم

٢,٩٩٢ ٧٢٥ - ٢,٢٦٧ أخرى

١٥٢,٨٥٠ ٧٢٥ ١٠٨,٧٢٣ ٤٣,٤٠٢

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٣٤,٠٠٨ - ٨١٩,١٧٥ ١١٤,٨٣٣ صكوك حكومية

١٧٥,٠٧٨ ٨٢,٦٧٤ ٩٢,٤٠٤ - صكوك شركات

١,١٠٩,٠٨٦ ٨٢,٦٧٤ ٩١١,٥٧٩ ١١٤,٨٣٣

( ٣,٥٦٨) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١,١٠٥,٥١٨

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا�خر – أدوات

صكوك

٢٦٩,٤٨٦ ١٨٤,٢٩٥ ٨٥,١٩١ - صكوك حكومية

٥,١٦٨,٥٢٣ ٨٨٢,٨٧٤ ٨٥٨,٧٣٨ ٣,٤٢٦,٩١١ صكوك شركات

٥,٤٣٨,٠٠٩ ١,٠٦٧,١٦٩ ٩٤٣,٩٢٩ ٣,٤٢٦,٩١١

(١١,٧٩٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٥،٤٢٦،٢١٠

٦,٦٩٩,٩٤٥ ١,١٥٠,٥٦٨ ١,٩٦٤,٢٣١ ٣,٥٨٥,١٤٦ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٦,٦٨٤,٥٧٨ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

١٥٧،٠٣٢ - ١١٢،٣٩٧ ٤٤،٦٣٥ أسهم

٣،١٥٨ ٢،٦١٥ - ٥٤٣ أخرى

١٦٠،١٩٠ ٢،٦١٥ ١١٢،٣٩٧ ٤٥،١٧٨

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٦٤،٤٠٢ - ٨٤٩،٢٠٦ ١١٥،١٩٦ صكوك حكومية

١١٥،٠٦١ - ١١٥،٠٦١ - صكوك شركات

١،٠٧٩،٤٦٣ - ٩٦٤،٢٦٧ ١١٥،١٩٦

( ٣,١٣٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١،٠٧٦،٣٢٤

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا�خر – أدوات

صكوك

١٤٩،٠١٥ ٦٢،١٠٠ ٨٦،٩١٥ - صكوك حكومية

٣،٤٧٠،٣٣٢ ٢٩٩،٠٨٨ ٥٦٥،٩٣١ ٢،٦٠٥،٣١٣ صكوك شركات

٣،٦١٩،٣٤٧ ٣٦١،١٨٨ ٦٥٢،٨٤٦ ٢،٦٠٥،٣١٣

(٢٨,٦٥٤) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٣،٥٩٠،٦٩٣

٤،٨٥٩،٠٠٠ ٣٦٣،٨٠٣ ١،٧٢٩،٥١٠ ٢،٧٦٥،٦٨٧ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٤،٨٢٧،٢٠٧ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة
@@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط

@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة الشرق ا�وسط.

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٠ جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة.
تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٠ جزءًا من هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة.إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٦.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٦.

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس ا�دارة

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط) 
أكبر أحمد

رقم القيد ١١٤١
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

٢٥ ينايـر ٢٠٢٢

البيانات المالية الموحدة للســــنة المنتهــــــية في ٣١ ديســـــمبر ٢٠٢١
بيان الدخل الموّحد للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١بيان المركز المالي الموّحد للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ملخص البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح
الموجودات

٩١٠,٦٨٨,١٦٦١٩,٦٣٣,٥٣٩نقد وودائع لدى المصرف المركزي
١٠٢,٧٦٨,٧١٨٣,٦٥١,٧٣٤مستحق من بنوك

١١٦,٦٨٤,٥٧٨٤,٨٢٧,٢٠٧أوراق مالية استثمارية
١٢٤٢,٦١٤,٠٢٤٤٠,٨٠٨,٩٧٦ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٣٠٧٨٧,٢٠٠٥٠٤,٦٦٦قبوالت المتعاملين
٢٩٦,٧٢٩٣٦٤,١٣٧عقارات استثمارية

٢٨١,٨٧٣٣٠١,٥٥٤ممتلكات ومعدات
١٣٧٨٣,١١٧٤٧٩,٤٩٠موجودات أخرى

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣إجمالي الموجودات
المطلوبات

١٤٢٫٥٤٨٫٤٣٢٧,٨١٣,٩١٠مستحق للبنوك
١٥٤٧,٢٦٩,٠٦١٤٦,٨٧٨,٠٧٥ودائع المتعاملين
١٦٣,٦٧٢,٥٠٠٥,٥١٠,٩٣٣صكوك مستحقة

٣٠٧٨٧,٢٠٠٥٠٤,٦٦٦قبوالت المتعاملين
١٧٢,٠٧٦,٢٢٨٢,٠١١,٧١٥مطلوبات أخرى

٥٦,٣٥٣,٤٢١٦٢,٧١٩,٢٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
١٨٥,٤٣٠,٤٢٢٥,٤٣٠,٤٢٢رأس المال المصدر

١٩٦٩١,٠٢٥٦٠٨,٧١٧احتياطي قانوني وإلزامي
١٩٥٤٣,٠٤٣٥١٤,٤٩٥احتياطي آخر

١٩١١٢,٣٩٠١٨٧,٣٦١إحتياطي القيمة العادلة
١,٧٧٤,١٠٤١,١١١,٠٠٩أرباح محتجزة

٨,٥٥٠,٩٨٤٧,٨٥٢,٠٠٤إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٢٠٢٠ ألف درهم٢٠٢١ ألف درهمإيضاح

الموجودات

٢٠١،٩٤٠،٣٤٥٢،١٣٦،٥٨٨دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

(٤٤٢،٦٣٦)(٢٢٩،١٥٦)٢١توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

٦٤,٩٠٤,٤٠٥٧٠,٥٧١,٣٠٣صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

٧٢٦،١٨٤٦٦٨،٠٤٣دخل الرسوم والعموالت

(٢٩٦,٣٠٤)(٣٥٦,٩١٠)مصروفات الرسوم والعموالت

٢٢٣٦٩،٢٧٤٣٧١،٧٣٩صافي الرسوم والعموالت

٢٣٣١٧،٥٣٢٢٢،٣٣٠دخل تشغيلي آخر

٢،٣٩٧،٩٩٥٢،٠٨٨،٠٢١إجمالي الدخل التشغيلي

(١،٠٨٣،٩٤٢)(١,١٩١,١٠٠)٢٤مصروفات عمومية وإدارية

١،٢٠٦،٨٩٥١،٠٠٤،٠٧٩صافي ا�رباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة

(١،٤٣٤،٠٥٤)(٣٣٢،٤٤٦)صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات مالية

(٥٢،٢٥٠)(٥١،٣٦٤)صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات غير مالية

(١،٤٨٦،٣٠٤)(٣٨٣،٨١٠)٢٥إجمالي صافي خسارة انخفاض القيمة

(٤٨٢،٢٢٥)٨٢٣،٠٨٥صافي أرباح / (خسارة) السنة

(٠٫٠٨٩)٢٧٠٫١٥٢ربحية / (خسارة) السهم

نسبة الملكية ٪
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الرئيسي النشاط  تاريخ وبلد التأسيس

%١٠٠ %١٠٠ خدمات وساطة مالية ٢٦ أبريل ٢٠٠٦
ا�مــارات العربية المتحدة

شركة ا�مارات ا�سالمي
للوســاطة المالية ذ.م.م

%١٠٠ %١٠٠ شــركة ذات هدف خاص ٦ يونيو ٢٠٠٧
جزر كايمان

%١٠٠ %١٠٠ شــركة ذات هدف خاص ١٥ مايو ٢٠١٤
جزر كايمان

٢٠- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

١,٢٢٨,٩٥٨ ١,٠١٢,٩٧٨ المرابحة
٤٨٧,٥١٥ ٤٥٠,٣١٧ إجاره

٤٨,٠٤١ ٤٠,١٩٩ استصناع
٣٧٢,٠٧٤ ٤٣٦,٨٥١ أخرى

٢,١٣٦,٥٨٨ ١,٩٤٠,٣٤٥

٢١- توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٣٠٦٫٦٨٩ ١٣٥٫٧٤٩ التوزيعات المستحقة للمودعين

١٣٥٫٩٤٧ ٩٣٫٤٠٧ ا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

٤٤٢٫٦٣٦ ٢٢٩٫١٥٦

تمثل التوزيعات على الودائع ا�سالمية الحصة من ا�يرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل 
مجلس الفتوى والرقابة الشرعية.

تمثل ا�رباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المحولة إلى شركة ا�مارات ا�سالمية للصكوك المحدودة التي تم 
إنشاؤها خصيصًا لهذه المعاملة.

٢٢- صافي دخل الرسوم والعموالت

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٥٠٫٣٠٣ ٦٠٫٢٢٤ دخل العموالت 

٦١٧٫٤٧٠ ٦٦٥٫٩٦٠ دخل الرسوم

٦٦٨٫٠٤٣ ٧٢٦٫١٨٤ إجمالي دخل الرسوم والعموالت

(٢٩٦٫٣٠٤) (٣٥٦٫٩١٠) مصروفات الرسوم والعموالت

٣٧١٫٧٣٩ ٣٦٩٫٢٧٤

٢٣- دخل تشغيلي آخر

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

١٤,٥٩٤ ٥,٩٧٣
توزيعات أرباح على االستثمار في ا�سهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو
الخسارة

٦١ ٢٦٧ أرباح من بيع صكوك مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر

(٢٦٩,٠٧٩) (٣,٢٨٥) خسائر من أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٣,٧٦١ (٤٤٣) دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)

٢٥١,٣٨٧ ٢٦٤,٤٠٣ دخل من العمالت ا�جنبية@

٢١,٦٠٦ ٥٠,٦١٧ دخل آخر (صافي)

٢٢,٣٣٠ ٣١٧٫٥٣٢

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال 

يقوم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي با�شراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات رأس 
المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام ٢٠١٧ ، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل ٣ للجنة بازل للرقابة المصرفية («لجنة بازل») ، 
بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل ٣ ، شأنه شأن بازل ٢ ، من ثالث «ركائز»: 

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال، وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق.

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال

أصدر مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل ٣ ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من ١ فبراير ٢٠١٧ ، حيث تم تطبيق متطلبات الحد 
ا�دنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق ١ من ا�سهم العادية والشق ١ ورأس المال ا�جمالي.

يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي (احتياطي رأس المال التحوطي) واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى يصل إلى ٢٫٥٪ لكل احتياطي بحيث 
يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع ٧٪.

فيما يتعلق بالعام ٢٠٢١. وفقًا لمعايير خطة الدعم االقتصادي الموجهة، لغاية يونيو ٢٠٢٢، من المطلوب الحفاظ على رأس المال التحوطي عند نسبة ١٫٥٪ 
من قاعدة رأس المال. ليس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادية. وليس مطلوبا الحفاظ عليه للعام ٢٠٢١.

رأس المال النظامي 

ينقسم رأس المال النظامي للمجموعة إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق ا�ول ل�سهم العادية والشق ا�ول والشق الثاني ا�ضافي اعتماداً على خصائصها.

•  يشمل الشق ا�ول ل�سهم العادية، ويمثل الفئة ا�على جودة من رأس المال، رأسمال ا�سهم وعالوة ا�سهم واالحتياطي القانوني والنظامي واالحتياطيات 
ا�خرى وا�رباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية ا�خرى المتعلقة بالبنود المدرجة 

في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة �غراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف ا�مارات العربية 
المتحدة المركزي.  

•  يشتمل الشق ١ من رأس المال على أدوات رأس المال ل�سهم غير العادية.
•  يشتمل الشق ٢ من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.  

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤١،٢٢٧،٤٨٨ ٣،١١٣،٢٢٦ ٣٦،٠٨٠،٢٤٢٢،٠٣٤،٠٢٠الرصيد في ١ يناير

-١،١٣٩،٢٤٢ ٦٨٧،٩٥٩ (١،٨٢٧،٢٠١)التحويالت من المرحلة ١

-٣٥٦،٤٢٤ (١،١٩٢،٧١٦)٨٣٦،٢٩٢ التحويالت من المرحلة ٢

-(٢٩)١١ ١٨ التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٤،٧٦٨،٢٦٩ ٢٩٨،٢٧٦(٤٥٤،٤٩٧)٤،٩٢٤،٤٩٠

(٨٥٤،٩٥٦)(٨٥٤،٩٥٦)--المبالغ المشطوبة خالل العام

٤٥،١٤٠،٨٠١ ٤،٠٥٢،١٨٣ ١،٠٧٤،٧٧٧ ٤٠،٠١٣،٨٤١ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة@

(٤،٣٣١،٨٢٥)(٣،٢٩٥،٩١٣)(٢٨٩،٢٨٨)(٧٤٦،٦٢٤)خسائر االئتمان المتوقعة

٣٩،٢٦٧،٢١٧٧٨٥،٤٨٩٧٥٦،٢٧٠٤٠،٨٠٨،٩٧٦القيمة الدفترية

حسب وحدات ا�عمال

١٨،٩٥٠،٤٧٨ ٣،٤٣٨،٣٦١ ٥٤٢،٦٦٩ ١٤،٩٦٩،٤٤٨ الخدمات المصرفية للشركات

٢٦،١٩٠،٣٢٣ ٦١٣،٨٢٢ ٥٣٢،١٠٨ ٢٥،٠٤٤،٣٩٣ الخدمات المصرفية ل�فراد

٤٠،٠١٣،٨٤١١،٠٧٤،٧٧٧٤،٠٥٢،١٨٣٤٥،١٤٠،٨٠١إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

المرحلتان ١ و ٢ تقدمان تمويالت مصنفة ضمن الفئات من ١ أ إلى ٤ و، في حين أن المرحلة ٣ و الموجودات التي شهدت انخفاضًا في قيمتها االئتمانية القائمة 
أو المشتراة هي عبارة عن تمويالت غير عاملة مصنفة ضمن الفئات ٥ أ إلى ٥ د.

الخدمات المصرفية للشركات � تشمل التمويالت المنتجة صفر  درهم (٢٠٢٠: ٣٤٫٣ مليون درهم ) لتمويالت مقابل قائمة مراقبة المتعاملين.

٣٦- إدارة المخاطر (تتمة)

ي) المبلغ المؤجل وا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة

خالل عام ٢٠٢٠، سحبت المجموعة مبلغ ١٫٦٥٠ مليون درهم من التمويل بالتكلفة الصفرية في إطار خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف 
ا�مارات العربية المتحدة المركزي وقامت بسداد المبلغ بالكامل بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، بلغ إجمالي المبالغ المؤجلة الدفع المقدمة للعمالء ٢٫٥٢٨ مليون درهم ، تم سداد ١٫٣٦٩ مليون درهم منها حتى تاريخه، مما 
أدى إلى تأجيالت نشطة بمبالغ وصلت لغاية ١٫١٥٩ مليون درهم. يبلغ إجمالي االنكشافات القائمة للعمالء المستفيدين من التأجيالت ١٠٫٦٠٠ مليون درهم. 

ليس هناك مبالغ مؤجلة الدفع نشطة تتعلق بخطة الدعم االقتصادي الموجهة.

١٢- ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

بالتكلفة المطفأة

٢٨,٨٩٢,٨٦٦ ٢٩,٩٥٦,٩٨٨ مرابحة

١,٤٨٦,٩٤٩ ١,٦٤٦,٧١٣ ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

٢٤٩,٥٩٦ ٢٠٨,٣٨٦ وكالة

١,١٤١,٤٨٣ ٨٧٣,١٧٨ استصناع

١٤,٩٣٨,٦٣٠ ١٥,٥٨١,٥٠٧ إجارة

١٩,٠٧٤ ٧٦,٧٩٧ أخرى

٤٦,٧٢٨,٥٩٨ ٤٨,٣٤٣,٥٦٩ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

(١,٥٨٧,٧٩٧) (١,٣١٠,٤٧١) ناقصًا: دخل مؤجل

(٤,٣٣١,٨٢٥) (٤,٤١٩,٠٧٤) ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

٤٠,٨٠٨,٩٧٦ ٤٢,٦١٤,٠٢٤ صافي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤,٠٥٢,١٨٣ ٣٫٨٤٣٫٧٢٠ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

حسب وحدة ا�عمال :

١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ ١٥٫٠٣٦٫٣٦٤ قطاع الشركات

٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ ٢٧٫٥٧٧٫٦٦٠ قطاع ا�فراد

٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ٤٢٫٦١٤٫٠٢٤

تم تصكيك موجودات إجارة للشركات بمبلغ ٢٫٣ مليار درهم (٢٠٢٠: ٤٫٦ مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة صفر درهم (٢٠٢٠: ٠٫٢ مليار درهم) تم رهنها 
 لغرض إصدار التزام بالصكوك. 

(يرجى الرجوع �يضاح ١٦). 

تم ا�فصاح عن الذمم المدينة للتمويل ا�سالمي التي تعرضت النخفاض في القيمة بمزيد من التفاصيل في ا�يضاح رقم ٣٦ (١). 

١٤- مستحق لبنوك

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم

٨٨٫١٤٨ ٦٠٫٢٤٥ ودائع تحت الطلب

٧٫٧٢٥٫٧٦٢ ٢٫٤٨٨٫١٨٧ ودائع �جل وودائع أخرى

٧٫٨١٣٫٩١٠ ٢٫٥٤٨٫٤٣٢

يبلغ متوسط معدالت الربح المدفوع على ما ذكر أعاله ٠٫٠٧٪ سنويًا (٢٠٢٠: ٠٫٣٢٪ سنويًا).

١٥- ودائع المتعاملين

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم أ) بحسب النوع

١٩,٢٧٩,٨٨٤ ٢١,٨٦٤,٧٨٢ ودائع تحت الطلب واشعارات قصيرة ا�جل

١٢,٣٤٦,٦٠٩ ٨,٢٣٧,٧٠٤ وكالة

٢,٤١٣,٣٣٦ ٢,٢٠٦,٩٦٠ ودائع �جل

١٢,٥٤٣,٢٤٦ ١٤,٦٥٠,٠٤٢ حسابات ادخار

٢٩٥,٠٠٠ ٣٠٩,٥٧٣ أخرى

٤٦,٨٧٨,٠٧٥ ٤٧,٢٦٩,٠٦١

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
رأس المال المتاح

٧،٩٠١،١٥١ ٨،٤٨٩٫١٧٠ الشق ا�ول من حقوق الملكية العادية 
٧،٩٠١،١٥١ ٨،٤٨٩٫١٧٠ الشق ا�ول من رأس المال 
٨،٣٩٩،٢٣٠ ٩،٠١٠٫١٣٣ إجمالي رأس المال المؤهل

ا�صول المرجحة بالمخاطر
٣٩،٨٤٦،٢٨١ ٤١،٦٧٧،٠٧٥ مخاطر االئتمان

٢٩،٥٧٨ ٦١،٩٦١ مخاطر السوق
٣،٩٥٠،٠٣٠ ٣،٩١٩،٩٩١ المخاطر التشغيلية

٤٣،٨٢٥،٨٨٩ ٤٥،٦٥٩،٠٢٧ إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
نسبة رأس المال

٪١٩٫١٦ ٪١٩٫٧٣ أ. ا�جمالي الموّحد للمجموعة 
٪١٨٫٠٣ ٪١٨٫٥٩ ب. نسبة الشق ا�ول ل�جمالي الموّحد
٪١٨٫٠٣ ٪١٨٫٥٩ ج. نسبة الشق ا�ول ل�سهم العادية ل�جمالي الموّحد

٣٥- إدارة وتخصيص رأس المال  ( تتمة )

فيما يلي نسب كفاية رأس المال وفقًا �طار بازل ٣:

٢٠٢٠ ألف درهم ٢٠٢١ ألف درهم
الشق ١ من أسهم رأس المال العادية 

٥،٤٣٠،٤٢٢ ٥،٤٣٠،٤٢٢ رأس المال
١،٢٠٧،٥٢٤ ١٫٢٨٤٫٦٤٤ احتياطيات مؤهلة

١٥٢٫١٩٦ -
ترتيبات التحول: إعادة قيد جزئية لتأثير خسائر االئتمان المتوقعة على أسهم 

 رأس المال 
الشق ا�ول العادية 

١٫١١١٫٠٠٩ ١،٧٧٤،١٠٤ أرباح محتجزة / (-) خسارة

٧٫٩٠١٫١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية قبل التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

- - ناقصًا: االستقطاعات التنظيمية

٧،٩٠١،١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

٧,٩٠١,١٥١ ٨٫٤٨٩٫١٧٠ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد الترتيبات االنتقالية 
الستقطاعات (الشق ١ من أسهم رأس المال العادية) الفئة (أ)

- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١ آخر على سبيل المثال (أسهم عالوة، حصة أقلية)
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١ بعد الترتيبات االنتقالية الفئة (ب)

الشق ٢ من رأس المال
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ الشق ٢ من رأس المال ا�خر (بما في ذلك المخصصات العامة وغير ذلك)
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ إجمالي الشق ٢ من راس المال
٤٩٨,٠٧٩ ٥٢٠,٩٦٣ إجمالي الشق ٢ من رأس المال بعد الترتيبات االنتقالية (الشق ٢) الفئة (ج)

٨٫٣٩٩٫٢٣٠ ٩,٠١٠٫١٣٣ إجمالي رأس المال التنظيمي - (أ + ب + ج)

٣٦- إدارة المخاطر

ح) تحليل جودة االئتمان:

 يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 
ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة للموجودات المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠٢١

لمدة ١٢ شهرا
خسائر االئتمان

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – غير
منخفضة قيمة 

االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة

على مدى العمر
االفتراضي – منخفضة

قيمة االئتمان

ا�جمالي

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٤٠,٠١٣,٨٤١١,٠٧٤,٧٧٧٤,٠٥٢,١٨٣٤٥,١٤٠,٨٠١الرصيد في ١ يناير

-٥٢٥,١٤٥٤٥,٠٧٤(٥٧٠،٢١٩)التحويالت من المرحلة ١

-١٦٤,٢٥٦(٣٨٩,٣٦١)٢٢٥,١٠٥التحويالت من المرحلة ٢

-(١,٣٤٢)١,٣٤٢-التحويالت من المرحلة ٣

أصول مالية جديدة، صافي الدفعات المسددة 
وأخرى

٩٦,٦٩٨٢,٤٠٥,٤٤٦(٣١١,٥٥٥)٢,٦٢٠,٣٠٣

(٥١٣,١٤٩)(٥١٣,١٤٩)--المبالغ المشطوبة خالل العام

٤٢,٢٨٩,٠٣٠٩٠٠,٣٤٨٣,٨٤٣,٧٢٠٤٧,٠٣٣,٠٩٨إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

(٤،٤١٩،٠٧٤)(٣،٤٥٢،٧١٥)(٢٤٩،٢٤٨)(٧١٧،١١١)خسائر االئتمان المتوقعة

٤١,٥٧١,٩١٩٦٥١,١٠٠٣٩١,٠٠٥٤٢,٦١٤,٠٢٤القيمة الدفترية

حسب وحدات ا�عمال

١٤,٤٠٤,٨٦٩٥٩٥,٢٠٥٣,٣٩٣,٧٨١١٨,٣٩٣,٨٥٥الخدمات المصرفية للشركات

٢٧,٨٨٤,١٦١٣٠٥,١٤٣٤٤٩,٩٣٩٢٨,٦٣٩,٢٤٣الخدمات المصرفية ل�فراد

٤٢,٢٨٩,٠٣٠٩٠٠,٣٤٨٣,٨٤٣,٧٢٠٤٧,٠٣٣,٠٩٨القيمة الدفترية

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.
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•• كييف-وكاالت

ب��ني مو�صكو وكييف،  اأوك��ران��ي��ا  ال��دائ��رة يف  امل��ع��ارك  �صهدت 
تدمري  ب��ق��درات  تتميز  الفتاكة  االأ�صلحة  م��ن  ع��دد  دخ���ول 

عالية.
من  زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك������راين  ال��رئ��ي�����ض  وط��ل��ب 
اأ�صرتاليا اإمداد بالده مبركبات "بو�صما�صرت" املدرعة، كما 
واأ�صلحة  وط��ائ��رات  دب��اب��ات  "الناتو" الإر���ص��ال  حلفاء  نا�صد 

م�صادة لها.
قال  املا�صي  يوم اخلمي�ض  االأ���ص��رتايل  للربملان  ويف خطابه 
االأ�صرتالية  "بو�صما�صرت"  مركبات  اإر���ص��ال  اإن  زيلين�صكي، 
املدرعة "�صتفعل الكثري من اأجل حريتنا واأمننا، و�صت�صاعد 
مورنينغ  "�صيدين  �صحيفة  ح�صب  كبري"،  ب�صكل  اأوكرانيا 

هريالد" االأ�صرتالية.
املركبات دون حتديد  تلك  باإر�صال  بالتعهد  اأ�صرتاليا  ورّدت 
من  اإ�صافية  دوالر  مليون   25 تقدمي  اأك���دت  كما  ع��دده��ا، 

امل�صاعدات الع�صكرية لكييف، تت�صمن طائرات بدون طيار.
خمتلف  م��ع  لتتنا�صب  "بو�صما�صرت"  امل��درع��ات  و�صممت 
االأجواء والت�صاري�ض، وتعترب ناقلة جنود م�صفحة م�صممة 

حلمل 10 اأفراد باأ�صلحتهم اإىل املعركة.

وعالوة على ذلك، فاإنه مبقدور "بو�صما�صرت" العمل لثالثة 
اأيام بدون اإعادة تزويد بالوقود، كما ت�صتطيع حمل مدافع 

هاون واأ�صلحة ثقيلة.
عايل  الفوالذ  اإن  �صي" االأ�صرتالية،  بي  "اإيه  �صبكة  وتقول 
ال�صالبة يف "بو�صما�صرت" يوفر حماية عالية �صد القذائف 

واالألغام.
وتعليقا على جتاوب الغرب مع الدعوة االأوكرانية لتزويدها 
باالأ�صلحة، قال الباحث يف املركز امل�صري للفكر والدرا�صات 
ا�صرتاتيجية  اأن  "يبدو  من�صور:  حممد  اال�صرتاتيجية 
القوى الغربية فيما يتعلق باالأ�صلحة املقدمة اإىل اأوكرانيا 
ال��دع��م، يتعدى  اأع��ل��ى م��ن  ب���داأت يف االجت���اه نحو م�صتوى 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ت�����ص��رة ع��ل��ى ال�صواريخ  ال�����ص��اب��ق��ة  امل��رح��ل��ة 

املحمولة على االأكتاف امل�صادة للطائرات والدبابات".
"املرحلة اجلديدة تت�صمن على ما يبدو  واأ�صاف من�صور: 
االنتقال اإىل ناقالت اجلند املدرعة وعربات القتال، ورمبا 

يف مرحلة الحقة دبابات القتال".
وتابع: "هذه املرحلة تبدو من خاللها مالمح رغبة القوى 
املدرعات  يف  االأوك��ران��ي��ة  اخل�صائر  تعوي�ض  يف  االأوروب���ي���ة 
وال���دب���اب���ات، ويف ن��ف�����ض ال��وق��ت ات��خ��اذ ه���ذا امل��ن��ح��ى كورقة 

ت�صعيدية �صد رو�صيا".

واأو���ص��ح "يف ه��ذا االإط����ار ي��ربز ت��ط��وران اأ���ص��ا���ص��ي��ان، االأول 
االأمل���اين على  ال��ف��ي��درايل  االأم���ن  يتمثل يف موافقة جمل�ض 
تزويد اجلي�ض االأوكراين ب�58 عربة قتال مدرعة من نوع 
PBV-501، واالآخر موافقة اأ�صرتاليا على تزويد اجلي�ض 

االأوكراين بعربات القتال املقاومة لالألغام بو�صما�صرت".
ورغم اأن قرار اأ�صرتاليا له دالالته بح�صب من�صور، لكنه "ال 
لت�صليح  بالنظر  االأوك���راين،  للجي�ض  معتربة  اإ�صافة  ميثل 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل��رك��ب��ات ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى م��دف��ع عدمي 
االأوك���راين  اجلي�ض  اأن  كما  ميلي،   73 عيار  م��ن  االرت����داد 
بي1-(  اإم  )ب��ي  ع��رب��ات  م��ن  اأخ���رى  ن�صخا  بالفعل  ميتلك 
املركبات  "تلك  ق��ائ��ال:  من�صور  وا�صرت�صل  ال�صوفياتية". 
واأو�صكاو�ض  اأ�صرتاليا  تالي�ض  �صركتي  م��ن  م�صرتك  اإن��ت��اج 
امل��ا���ص��ي، ومت  ال��ق��رن  ت�صعينيات  اأواخ�����ر  م��ن��ذ  االأم��ريك��ي��ة، 
جتارب  على  ب��ن��اء  ال��الح��ق��ة،  ال�صنوات  م���دار  على  تعديلها 
جنوب اإفريقيا كعربات مقاومة لالألغام، كما دخلت اخلدمة 
واأ�صرتاليا  وال���ي���اب���ان  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ه��ول��ن��دا  ج��ي��و���ض  ل���دى 

واإندوني�صيا وفيجي وجامايكا ونيوزيلندا".
املعركة،  �صاحة  يف  املركبات  لتلك  الع�صكرية  االأهمية  وع��ن 
امل��رك��ب��ات خ��ا���ض جتارب  م��ن  ال��ن��وع  "هذا  اأو���ص��ح من�صور: 
ال�����ص��الم يف العراق  ب��ع��ث��ات ح��ف��ظ  ق��ت��ال��ي��ة ك���ب���رية ���ص��م��ن 

واأفغان�صتان، وناميبيا وكمبوديا، وميكن للجي�ض االأوكراين 
اأنواعا  تنتج  اأن��ه��ا  خا�صة  �صريع،  ب�صكل  ت�صغيلها  ا�صتيعاب 

مثل  خ��ربة من جي�صها،  اأق��ل  اأن جيو�صا  كما  منها،  مماثلة 
فيجي وجامايكا، تقوم بت�صغيلها وا�صتخدامها".

تبادل وزير الدفاع الرتكي خلو�صي اأكار، وجهات النظر مع نظريه 
مدينة  من  االإج���الء  عمليات  ح��ول  رزنيكوف،  اأوليك�صي  االأوك���راين 
ماريوبول جنوبي اأوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الرتكية يف بيان، اأن 
مباحثات اأكار ورزنيكوف جاءت يف ات�صال هاتفي، وفقاً ملا نقلته وكالة 
االأنا�صول لالأنباء. واأ�صاف البيان اأن اأكار ورزنيكوف تبادال وجهات 
امل�صاعدات  واإي�صال  م��اري��وب��ول،  من  االإج���الء  عمليات  ح��ول  النظر 
االإن�صانية. واأو�صح اأن اأكار �صدد خالل االت�صال �صرورة اإعالن هدنة 
املمرات  واإب��ق��اء  ال�صحايا،  من  مزيد  �صقوط  دون  للحيلولة  عاجلة 
اأن تركيا �صتوا�صل  اأك��ار  واأك��د  املدنيني.  االإن�صانية مفتوحة الإج��الء 
وقت  ويف  االإن�صانية.  امل�صاعدات  حيال  عاقتها  على  يقع  م��ا  القيام 
يف  اإن�صانياً  مم��راً  فتحت  اإنها  الرو�صية،  ال��دف��اع  وزارة  قالت  �صابق، 
مدينة ماريوبول االأوكرانية الإجالء املدنيني  بناًء على طلب الرئي�ض 
الرتكي رجب طيب اأردوغان. واأو�صحت الدفاع الرو�صية يف بيان عرب 
االأوكرانيني  املدنيني  الإج��الء  فتحه  مت  االإن�صاين  املمر  اأن  تليغرام، 
واالأجانب املوجودين يف املدينة. وذكر اأنه ميكن للمواطنني االأجانب 
االنتقال من ماريوبول اإىل بريديان�صك عرب املمر االإن�صاين، ومنها 
القرم  جزيرة  �صبه  اإىل  اأو  اأوكرانيا  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  اإىل 

الواقعة حتت �صيطرة رو�صيا.

انُتخب املحافظ رودريغو ت�صافيز امل�صوؤول ال�صابق يف البنك الدويل، 
تواجه  دول��ة  يف  �صنوات،  اأرب��ع  على  متتّد  لوالية  لكو�صتاريكا  رئي�ًصا 
اأزمة اقت�صادية واجتماعية لكنها من بني االأكر ا�صتقراًرا يف اأمريكا 
بفوز  فيغريي�ض  م��اري��ا  خو�صيه  الو�صطي  املر�صح  واأق���ّر  الالتينية. 
 47،1% %52،9 من االأ�صوات مقابل  ت�صافيز الذي ح�صل على 
ملناف�صه، وفق ما اأعلنت املحكمة العليا لالنتخابات بعد فرز %89 من 
بطاقات االقرتاع. وُدعي نحو 3،5 مليون ناخب لالإدالء باأ�صواتهم 
يف هذه الدولة ال�صغرية. وقد جرت عملية االق��رتاع بدون حوادث 
اأن�صاره،  من  ح�صد  اأم��ام  فيغريي�ض  االأ�صبق  الرئي�ض  و�صّرح  ُتذكر. 
"كو�صتاريكا �صّوتت وال�صعب قال كلمته. كدميوقراطيني، �صنحرتم 

دائًما هذا القرار اأهّنئ رودريغو ت�صافيز واأمتّنى له االأف�صل".
من جانبه، قال ت�صافيز "اأتلقى باأكرب قدر من التوا�صع هذا القرار 
املقّد�ض من جانب �صعب كو�صتاريكا بالن�صبة يل هذه النتيجة لي�صت 

ميدالية وال جائزة، اإمنا م�صوؤولية كبرية".
ويعد ت�صافيز البالغ 60 عاًما، باإيجاد حلول للم�صاكل التي تواجهها 
%70 من الناجت املحلي  كو�صتاريكا: الدين اخلارجي الذي يعادل 
االإجمايل ون�صبة الفقر التي بلغت %23 ومعّدل البطالة الذي بلغ 

العام. القطاع  يف  الف�صاد  وف�صائح   14%

اإنها ا�صطرت الإلغاء  اأم�ض االثنني  اإيزي جيت   قالت �صركة طريان 
بع�ض الرحالت من واإىل بريطانيا بعد اأن ت�صبب موجة جديدة من 

كوفيد19- يف م�صتويات مر�صية اأعلى من املعتاد بني موظفيها.
و�صهدت اإجنلرتا، التي اأزالت جميع القيود املتعلقة بفريو�ض كورونا 
يف وقت �صابق من العام احل��ايل، ارتفاعا جديدا يف حاالت االإ�صابة 
اإذ ُيعتقد اأن واح��دا من كل 13  بكوفيد19- يف االأ�صابيع االأخ��رية، 
�صخ�صا اأ�صيب بالفريو�ض يف االأ�صبوع املنتهي يف 26 مار�ض اآذار، وهو 

اأعلى معدل منذ بدء اجلائحة.
امل�صتويات  ع��ن  بكثري  امل�صت�صفيات  دخ��ول  م�صتويات  تقل  ح��ني  ويف 
اأبلغت  ال�صركات  بع�ض  فاإن  و2021،   2020 يف  ال�صابقة  املرتفعة 
عن ا�صطرابات يف خدماتها، مبا يف ذلك يف املطارات، ب�صبب حاجة 
اإجراءات  اإنها اتخذت  اإيزي جيت  املوظفني للبقاء يف املنزل. وقالت 
للتقليل من اال�صطرابات من خالل اإدراج اأطقم احتياطية اإ�صافية، 

لكنها ا�صطرت اإىل اإلغاء بع�ض الرحالت.
يف  للعمالء  ه��ذا  ي�صببه  ق��د  اإزع����اج  الأي  "ناأ�صف  ب��ي��ان  يف  واأ���ص��اف��ت 

الرحالت املتاأثرة".
واألغت اإيزي جيت حوايل 60 رحلة جوية من واإىل بريطانيا اأم�ض 
االث��ن��ني، م��ن ب��ني م��ا ي��ق��رب م��ن 1645 رح��ل��ة م��ق��ررة. كما األغت 
من  قليال  ع��ددا  اإي��روي��ز(  )بريتي�ض  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط 

الرحالت اأم�ض االأول االأحد.

عوا�سم

اأنقرة

�شان خو�شيه

لندن

•• دبي-رويرتز

اأم�ض  االإي���ران���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  ق���ال 
االثنني اإن الواليات املتحدة م�صوؤولة عن توقف املحادثات 
بني طهران والقوى العاملية يف فيينا بهدف اإحياء االتفاق 

النووي املربم يف 2015.
اأ�صبوعي  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف  زادة  خطيب  �صعيد  وق���ال 
"اأمريكا م�صوؤولة عن توقف هذه املحادثات... االتفاق يف 

متناول اليد اإىل حد كبري".
وتابع "على وا�صنطن اأن تتخذ قرارا �صيا�صيا ب�صاأن اإحياء 

االأبد"  اإىل  تنتظر  "لن  ط��ه��ران  اأن  م�صيفا  االتفاق"، 
يوم  االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  قالت  االت��ف��اق.  الإح��ي��اء 
اإن املحادثات النووية ما زال بها عدد قليل من  اخلمي�ض 
امل�صائل العالقة، م�صيفة اأن م�صوؤولية اتخاذ هذه القرارات 

تقع على عاتق طهران.
وتقول اإيران اإنه ما زالت هناك م�صائل عالقة، منها اإلغاء 
وا�صنطن ت�صنيفها لقوات احلر�ض الثوري االإي��راين على 
اأنها منظمة اإرهابية اأجنبية. كما ت�صغط طهران من اأجل 
اأمريكي  رئي�ض  اأي  �صحب  بعدم  �صمانات  على  احل�صول 
االأخرى  امل�صائل  وم��ن  االتفاقية.  م��ن  ال��ب��الد  م�صتقبلي 

التي مل يتم حلها املدى الذي ميكن اأن ي�صل اإليه خف�ض 
م�صتعدة  طهران  اإن  اأي�صا  زادة  خطيب  وق��ال  العقوبات. 
الرئي�صية  االإقليمية  مناف�صتها  مع  املحادثات  ال�صتئناف 
الق�صايا  ح��ل  يف  رغبتها  ال��ري��ا���ض  اأب����دت  اإذا  ال�����ص��ع��ودي��ة 
العالقة بني البلدين. اأجرب مطلب رو�صي القوى العاملية 
اآذار، لكن  اأوائ��ل مار�ض  النووية يف  املفاو�صات  على تعليق 
مكتوبة  �صمانات  على  ح�صلت  اإنها  الحقا  قالت  مو�صكو 
املرتبطة  بالعقوبات  ت��ت��اأث��ر  ل��ن  اإي����ران  م��ع  ب���اأن جت��ارت��ه��ا 
بامل�صي  ت�صمح  قد  مو�صكو  اأن  اإىل  ي�صري  مما  باأوكرانيا، 

قدما نحو اإحياء االتفاق.

اإيران حتمل اأمريكا م�شوؤولية توقف حمادثات فيينا  

مو�سكو ترى يف فيديو "اجلثث" فربكة واأنه عبارة عن متثيلية

جثة تلوح بيدها واأخرى جتل�ض.. هل فعاًل جمزرة بوت�شا متثيلية فا�شلة؟

مدريد تتحدث عن اإبادة جماعية حمتملة يف اأوكرانيا 
•• مدريد-اأ ف ب

حتدث رئي�ض الوزراء االإ�صباين بيدرو �صان�صيز عن "اإبادة جماعية" حمتملة يف اأوكرانيا، غداة العثور على ع�صرات 
اجلثث يف مدينة بوت�صا الواقعة �صمال غرب كييف بعد حتريرها من القّوات الرو�صّية.

وقال �صان�صيز اأثناء منتدى اقت�صادي "�صنقوم بكل ما يف و�صعنا كي ال يبقى اأولئك الذين يرتكبون جرائم احلرب 
هذه بدون عقاب ويتمكنوا من املثول اأمام املحاكم، ويف هذه الق�صية املحّددة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية على 

ا، اإبادة جماعية". خلفية حاالت مزعومة ت�صمل جرائم �صد االإن�صانية وجرائم حرب، ومَل ال نقولها اأي�صً
اإىل  "جلب من جديد احلرب  الذي  الرو�صي فالدميري بوتني  الرئي�ض  ي�صّنه  ب�"العدوان غري املربر" الذي  ون��ّدد 

اأبواب االحتاد االأوروبي".
اأو يف �صوارع يف حميط العا�صمة كييف يف نهاية االأ�صبوع املا�صي،  واأث��ارت �صور ع�صرات اجلثث يف مقابر جماعية 
�صدمة الدول الغربية. واّتهم الرئي�ض االأوكراين فولودميري زيلين�صكي االأحد رو�صيا بارتكاب "اإبادة جماعية" يف 

اأوكرانيا، غداة اكت�صاف عدد كبري من اجلثث يف بوت�صا.

•• عوا�سم-وكاالت

على  متناثرة  جثثا  م�����ص��ورة  مقاطع  اأظ��ه��رت  اأن  بعد 
ط���رق���ات م��دي��ن��ة ب��وت�����ص��ا االأوك���ران���ي���ة وات���ه���ام القوات 
احلرب  ب��داأت  املدنيني،  بحق  جم��ازر  بارتكاب  الرو�صية 
املقاطع  فربكة  ب��ني  ميديا  ال�صو�صيال  على  الكالمية 

امل�صورة واأخرى تدافع عن �صحتها.
واعترب دميرتي بوليان�صكي، النائب االأول ملندوب رو�صيا 
ب�صوارع  "اجلثث  اأن فيديو  املتحدة،  الدائم لدى االأمم 

بوت�صا" االأوكرانية مفربك، واأنه عبارة عن متثيلية.
االأول  اأم�����ض  تويرت  على  من�صور  يف  بوليان�صكي،  وق��ال 
مزيفة" لت�صويه  فيديوهات  تنتج  "اأوكرانيا  اإن  االأح��د 

�صمعة اجلي�ض الرو�صي.
بيدها  تلوح  جثة  هناك  الفيديو  ه��ذا  "يف  اأن  واأ���ص��اف 
فجاأة! و"جثة" جتل�ض فجاأة بعد مرور ال�صيارة يف املرة 

القادمة �صيجدون بب�صاطة ممثلني اأف�صل!".
اإنتل" حللت  "اأورورا  ل�صفحة  بفيديو  مغرد  عليه  ورد 
فيه املقطع، الذي يظهر اأن "الذراع املتحركة" املزعومة 
الزجاج  ع��ل��ى  م��ط��ر  "قطرة  جم���رد  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه���ي 

االأمامي لل�صيارة".
وكانت وزارة الدفاع االأوكرانية ن�صرت الفيديو االأ�صلي، 
م�صاء ال�صبت، بعد دخول القوات االأوكرانية اإىل مدينة 

بوت�صا يف �صمال غربي كييف.
جديدة"،  "�صربرنيت�صا  ب���  ح�صل  م��ا  ال���وزارة  وو�صفت 
البو�صنيني  بحق  ح�صلت  ال��ت��ي  امل��ج��زرة  اإىل  اإ���ص��ارة  يف 

امل�صلمني عام 1995.
اأيدي  يف  ك��ان��ت  االأوك��ران��ي��ة  بوت�صا  "مدينة  اإن  وق��ال��ت 
وحو�ض رو�صية لعدة اأ�صابيع، ومت اإعدام مدنيني تع�صفيا، 
وتناثرت  ظ��ه��وره��م،  خ��ل��ف  بع�صهم  اأي����دي  تقييد  ومت 

جثثهم يف �صوارع املدينة".
اإن  االأح���د،  الرو�صية،  ال��دف��اع  وزارة  قالت  جانبها،  م��ن 
ا�صتعادتها  ال��ت��ي  بوت�صا،  يف  مدنيني  تقتل  مل  ق��وات��ه��ا 

القوات االأوكرانية من اجلنود الرو�ض.
"يف وق��ت كانت ه��ذه املدينة  ال���وزارة يف بيان  واأ���ص��اف��ت 
حتت �صيطرة القوات امل�صلحة الرو�صية، مل يتعر�ض اأي 

مواطن حملي للعنف".
وتابعت الوزارة اأن جميع ال�صكان "اأتيحت لهم الفر�صة 
للمغادرة بحرية" من املنطقة "نحو ال�صمال"، يف وقت 
"الإطالق  تتعر�ض  للمدينة  اجلنوبية  ال�صواحي  كانت 

نار من القوات االأوكرانية على مدار ال�صاعة".
انت�صرت  التي  الفيديو  ومقاطع  ال�صور  اأن  واع��ت��ربت 
جلثث يف �صوارع بوت�صا كانت "فربكة جديدة )قام بها( 

نظام كييف لو�صائل االإعالم الغربية".
يف بوت�صا، �صاهد �صحايّف يف وكالة فران�ض بر�ض ال�صبت 
جثث نحو ع�صرين رجاًل اأحدهم م�صاب بجرح بالغ يف 

الراأ�ض، يف اأحد ال�صوارع على م�صافة مئات االأمتار.
من جهته، نفى اجلي�ض الرو�صي قتل مدنّيني يف بوت�صا، 

مّتهًما اأوكرانيا بفربكة ال�صور.
كانت  وق��ٍت  "يف  بيان  يف  الرو�صّية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
هذه املدينة حتت �صيطرة القّوات امل�صّلحة الرو�صّية، مل 

يتعّر�ض اأّي مواطن حمّلي للعنف".
واأّكدت اأّن اجلي�ض الرو�صي وّزع 452 طًنا من امل�صاعدات 

االإن�صانّية على املدنّيني يف هذه املنطقة.
وتابعت الوزارة اأّن جميع ال�صّكان "اأتيحت لهم الفر�صة 
للمغادرة بحّرية" من املنطقة "نحو ال�صمال"، يف وقت 
"الإطالق  تتعّر�ض  للمدينة  اجلنوبّية  ال�صواحي  كانت 

نار من القّوات االأوكرانّية على مدار ال�صاعة".
وكتب نائب �صفري رو�صيا لدى االأمم املتحدة دمييرتي 
بوليان�صكي على تويرت "يف �صوء اال�صتفزازات البغي�صة 
االأوك��ران��ّي��ني يف بوت�صا، طلبت  امل��ت��ط��ّرف��ني  م��ن ج��ان��ب 

 4 االثنني  ال��دويل  االأم��ن  ملجل�ض  اجتماع  عقد  رو�صيا 
ني�صان/اأبريل".

ونّددت م�صوؤولة يف االإدارة االأمريكّية بطلب رو�صيا عقد 
م�صوؤولة  كتبت  ت��وي��رت،  وع��ل��ى  االأم���ن.  ملجل�ض  اجتماع 
الوكالة االأمريكّية للتنمية الدولية �صامانثا باور، وهي 
"رو�صيا  اأّن  �صفرية �صابقة لبالدها لدى االأمم املتحدة، 

تلجاأ اإىل ال�صيناريو نف�صه كما يف القرم وحلب".
الدفاع عّما ال مُيكن  "املُجرَبة على  اأّن رو�صيا  واأ�صافت 
الدفاع عنه )هنا فظائع بوت�صا(، ُتطالب باجتماع ملجل�ض 
االأمن الدويّل حتى تتمّكن من التظاهر بالغ�صب وتدعو 

اإىل املحا�صبة"، معتربة اأّن "ال اأحد ُي�صّدق ذلك".
ومل ُتعلن االأمم املتحدة بعد ما اإذا كان االجتماع الطارئ 

ملجل�ض االأمن �صُيعقد .
24 �صباط/ ب��داأت يف  التي  اأوكرانيا  اأ�صفرت احلرب يف 
فرباير، عن مقتل اآالف االأ�صخا�ض على االأقّل واأجربت 
نحو 4،2 ماليني اأوكراين على الفرار، 90 يف املئة من 
بينهم ن�صاء واأطفال. ميدانًيا، اأعلنت اأوكرانيا اأّن القّوات 
الرو�صّية تن�صحب من مدن اأ�صا�صّية يف حميط العا�صمة 
يف  االن��ت�����ص��ار  الإع����ادة  ال�����ص��م��ال  يف  وت�صرينيهيف  كييف 
ال�صرق واجلنوب بهدف "احلفاظ على ال�صيطرة" على 

املناطق التي حتتّلها هناك.
اأعلنت  اأكر من �صهر على بدء الهجوم الرو�صي،  وبعد 
ال�صبت  ماليار  غانا  االأوك����راين  ال��دف��اع  وزي��ر  م�صاعدة 
كييف  ومنطقة  وغو�صتوميل  وبوت�صا  اإيربني  "حترير 

بكاملها من الغزاة".
ق�صف  االأح��د يف  اآخ��رون  واأ�صيب ثالثة  �صخ�ض  وُقتل 
رو�صي مل�صت�صفى يف روبيجني يف �صرق اأوكرانيا، وفق ما 

اأعلن حاكم املنطقة �صريغي غايداي.
كما ُقتل �صبعة اأ�صخا�ض واأ�صيب 34 اآخرون يف ق�صف 
املدينة  خ��ارك��ي��ف،  يف  �صكنًيا  ح��ًي��ا  ط���ال  االأح����د  رو���ص��ي 
الكبرية يف �صمال �صرق اأوكرانيا، وفق ما اأفادت النيابة 

املحّلية.
واأعلنت م�صوؤولة حقوق االإن�صان يف الربملان االأوكراين 
النار  فتحت  الرو�صّية  ال��ق��ّوات  اأّن  ديني�صوفا  ليودميال 
االأحد لتفريق تظاهرة �صّد وجودها يف مدينة خاكوفكا 
املحتّلة يف جنوب اأوكرانيا، ما اأّدى اإىل اإ�صابة عدد غري 

حمّدد من االأ�صخا�ض.
اأرا���ض يف  410 مدنّيني يف  وع��ِر على جثث تعود اإىل 
االآونة  يف  االأوكرانّية  القّوات  ا�صتعادتها  كييف  منطقة 
النائبة  اأعلنت  ما  وفق  الرو�صّية،  القّوات  من  االأخ��رية 

العاّمة الأوكرانيا اإيرينا فينيديكتوفا االأحد.
االأحد  االأطل�صي  �صمال  املتحدة وحلف  الواليات  عرّبت 

اأدّل��ة جديدة على قتل مدنّيني  اإزاء ظهور  عن �صدمة 
يف اأوكرانيا، وحّذرا من اأّن تراجع القّوات الرو�صّية من 
اأو  ت��اّم  ان�صحاب  اإىل  اإ���ص��ارة  يكون  ال  ق��د  كييف  حميط 

اإنهاء للعنف يف اأوكرانيا.
االأحد  بلينكن  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجّية  وزير  وقال 
هذه  م��ع  التعامل  اإاّل  َي�َصعك  "ال  اإن"،  اإن  "�صي  لقناة 
واقع  "هذا هو  بو�صفها �صربة موؤملة"، م�صيًفا  ال�صور 
ما يح�صل كّل يوم ما دامت وح�صّية رو�صيا �صّد اأوكرانيا 

م�صتمّرة".
واأّك������د االأم������ني ال���ع���ام حل��ل��ف ���ص��م��ال االأط��ل�����ص��ي ين�ض 
"لي�ض متفائاًل جًدا"  اأّنه  �صتولتنربغ من جهته االأحد 
حميط  من  قّواتها  �صحب  عن  رو�صيا  تقوله  ما  ب�صاأن 

كييف.
بل  ت��راج��ًع��ا،  لي�ض  ن��راه  "ما  اإن"،  اإن  "�صي  لقناة  وق��ال 
"ينبغي  م�صيًفا  قّواتها"،  متركز  ُتعيد  رو�صيا  اأّن  نرى 
اأال نكون مفرطني يف التفاوؤل الأّن الهجمات �صتتوا�صل 

ا ب�صاأن احتمال تزايد الهجمات". ونحن قلقون اأي�صً
وقال امل�صت�صار االأملاين �صولت�ض يف ت�صريح "علينا ت�صليط 
ال�صوء بالكامل على هذه اجلرائم التي ارتكبها اجلي�ض 
"وجوب حما�صبة مرتبكي هذه  الرو�صي"، م�صّدًدا على 
باإف�صاح  ا  لها"، ومطالًبا خ�صو�صً اجلرائم وَمن خّطط 
و"توثيق  املنطقة  لدخول  دولّية  منّظمات  اأم��ام  املجال 

هذه الفظائع".
االأحد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض  وا�صتنكر 
ال�صور "التي ال حُتتَمل" من بوت�صا االأوكرانّية، مطالًبا 

مبحا�صبة "ال�صلطات الرو�صية".
مقابر  على  العثور  اأّن  االأح��د  املتحدة  االأمم  واع��ت��ربت 
"جرائم  عن  جّدية  ت�صاوؤالت  يثري  بوت�صا  يف  جماعّية 

حرب حمتملة"، موؤّكدة اأهّمية االحتفاظ بكّل االأدّلة.
اأنطونيو  ال���دول���ّي���ة  ل��ل��م��ن��ّظ��م��ة  ال���ع���ام  االأم�����ني  واأع�����رب 
املدنّيني  ل�����ص��ور  ال��ع��م��ي��ق��ة  "�صدمته  ع��ن  غ��وت��ريي�����ض 
م�صتقّل  حتقيق  م��ن  ُب��ّد  "ال  ق��ائ��اًل  بوت�صا"،  يف  القتلى 

يتيح حما�صبة" امل�صوؤولني عن اجلرمية.
ب������دوره، و���ص��ف رئ��ي�����ض ال������وزراء ال��ربي��ط��اين بوري�ض 
على  ل��رو���ص��ي��ا  الدنيئة"  "الهجمات  االأح����د  ج��ون�����ص��ون 
مدنّيني يف بوت�صا باأّنها "جرائم حرب"، واعًدا بت�صديد 

العقوبات على مو�صكو.
الكندي جا�صنت  ال���وزراء  رئي�ض  دان  امل��واق��ف،  �صياق  يف 
ترودو االأحد عملّيات القتل "الفظيعة واملرّوعة" ملدنّيني 

يف مدينة بوت�صا، قائاًل اإّنه يجب حما�صبة رو�صيا.
"ا�صتعداده"  االأح��د  فرن�صي�ض  البابا  اأب��دى  جانبه،  من 
اإّنه  ق��ائ��ال  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ال�صالح  اإ���ص��ك��ات  يف  للم�صاعدة 

جاهز لزيارة كييف، ومنّدًدا ب�"احلرب الدن�صة" يف هذا 
البلد.

واأعرب رئي�ض املجل�ض االأوروبي �صارل مي�صال االأحد على 
للفظاعات  املخيفة  ال�صور  حيال  "�صدمته  عن  تويرت 
التي ارتكبها اجلي�ض الرو�صي يف منطقة كييف املحّررة"، 
واملنظمات  اأوكرانيا  ُي�صاعد  االأوروب��ي  "االحتاد  م�صيًفا 
ملالحقات  ال�����ص��روري��ة  االأدل���ة  جمع  يف  احلكومية  غ��ري 

اأمام املحاكم الدولية".
كابليت�صني  �صريهي  بوت�صا  يف  االإغ��اث��ة  م�����ص��وؤول  وق��ال 
االأحد لوكالة فران�ض بر�ض اإن 57 جثة اإ�صافية ُدفنت 

يف مقربة جماعية يف بوت�صا.
ق����ال اأن����ات����ويل ف����ي����دوروك رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ب��وت�����ص��ا التي 
لفران�ض  الرو�صية،  القوات  من  االأوكرانيون  ا�صتعادها 
بر�ض اإن "كل هوؤالء االأ�صخا�ض اأعِدموا، قِتلوا بر�صا�صة 
يف موؤخر الراأ�ض"، م�صريا اإىل دفن نحو 300 �صخ�ض 

جماعية". مقابر  "يف 
واأ�صاف "يف بع�ض ال�صوارع نرى 15 اإىل 20 جثة على 
االأر�ض" لكن "ال ي�صعني اأن اأقول كم من اجلثث ال تزال 
يف اأفنية املنازل وخلف االأ�صوار"، مو�صحا اأنه ُعر على 
عدد من القتلى مكّبلني بوا�صطة �صريط قما�ض اأبي�ض 

ي�صتخدم لالإ�صارة اإىل اأنهم غري م�صلحني.
ا من اأعنف  و�صهدت بوت�صا ومدينة اإيربني املجاورة بع�صً
24 ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر فيما  امل��ع��ارك منذ ب��دء ال��غ��زو يف 
كانت القوات الرو�صية حتاول تطويق كييف، وتعّر�صتا 

لق�صف مرّكز ت�صبب بدمار كامل.
رايت�ض  هيومن  منظمة  ن��ددت  االأح���د،  ن�صرته  بيان  يف 
والتي  املدنيني  بحق  ترتكب  التي  باالنتهاكات  ووت�ض 

ترقى اإىل م�صتوى "جرائم احلرب".
"انتهاكات  وّث��ق��ت  اأن��ه��ا  اإىل  احلقوقية  املنظمة  ولفتت 
ام���راأة  اغ��ت�����ص��اب  اإىل ح��ال��ة  م�����ص��رية  ق��وان��ني احلرب"، 
مرات متكررة و�صرب جندي رو�صي لها وعمليات اإعدام 
�صد  و"تهديدات  اأخرى"  عنف  و"حاالت  رج��ال  �صبعة 

املدنيني"، ف�صاًل عن النهب.
�صعيا  االأح����د  م��و���ص��ك��و  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  م�����ص��وؤول  زار 
اإن�صانية" يف  الأغرا�ض  نار  اإط��الق  "وقف  اإىل  للتو�صل 
وقت اأ�صفرت احلرب حتى االآن عن �صقوط اآالف القتلى 

و�صردت اأكر من 4،2 ماليني اأوكراين.
وكانت رو�صيا حتى االآن ترف�ض اأي زيارة مل�صوؤول كبري 

يف االأمم املتحدة يكون مو�صوعها الرئي�صي اأوكرانيا.
االأحد  دنديا�ض  نيكو�ض  اليوناين  اخلارجية  وزير  وزار 
اأوكرانيا،  اأودي�صا اال�صرتاتيجية يف جنوب غرب  مدينة 
على  ع��دة  هجمات  تنفيذ  بعد  وزارت����ه  اأع��ل��ن��ت  ح�صبما 

املدينة التي توؤمن منفذا على البحر االأ�صود.
اأودي�صا  يف  االأح����د  ���ص��ب��اح  ان��ف��ج��ارات  �صل�صلة  و�صمعت 
وت�صاعدت ثالثة اأعمدة من الدخان االأ�صود على االأقل 
ما  وفق  يبدو،  ما  على  �صناعية  نار يف منطقة  واأل�صنة 

اأفاد مرا�صل وكالة فران�ض بر�ض.
"حتا�صر  الرو�صية  ال��ق��وات  ت��زال  ال  اآخ���ر،  �صعيد  على 
االأوكرانية  امل��دن  كربى  خاركيف" ثاين  مدينة  جزئيا 
وال�صكنية  ال�صناعية  املناطق  تتعر�ض  حيث  ال�صرق،  يف 
القوات  اأرك��ان  هيئة  وفق  لق�صف مدفعي،  ال�صواء  على 
اإىل ت��راج��ع يف حدة  االأوك��ران��ي��ة التي ت�صري رغ��م ذل��ك 

الق�صف.
وك�صفت رئا�صة االأركان اأن رو�صيا تعتزم "ت�صكيل كتائب 
املحتلة  املناطق  يف  +متطوعني+  مقيمني  م��ن  موؤلفة 

موقتا يف اأوكرانيا ومن مرتزقة".
واأع��ل��ن��ت رو���ص��ي��ا ن��ه��اي��ة االأ����ص���ب���وع اأن���ه���ا ت��ري��د "تركيز 
مناجم  ح��و���ض  وه��و  دونبا�ض"،  حت��ري��ر  على  ج��ه��وده��ا 
كييف عن خ�صيتها من  اأعربت  اأوكرانيا حيث  �صرق  يف 

تفاقم الو�صع فيه.

ملاذا طلب الرئي�ض الأوكراين مدرعات »بو�شما�شرت« الأ�شرتالية؟
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عربي ودويل

جثمان طالب جزائري مقتول يف اأوكرانيا يوارى الرثى بخاركيف
•• كييف-وكاالت

ووري جثمان الطالب اجلزائري، حممد عبد املنعم طالبي، الرى يوم  
اأم�ض االأول االأحد مبقربة خاركيف باأوكرانيا، وذلك بعد اأكر من �صهر 

على مقتله بر�صا�ض اأحد القنا�صة و�صط احلرب الرو�صية االأوكرانية.
من  اجلثة  ا�صتخراج  ب��اإج��راءات  االإ�صالمية  اجلمعيات  اإح���دى  وتكفلت 
�صيارة  م��نت  على  نقلتها  ث��م  املدينة،  مب�ص�صفى  اجلثث  حفظ  م�صلحة 

خا�صة اإىل املقربة.
وقد انتظرت عائلة الطالب اأكر من �صهر على اأمل اأن يتم نقل جثمان 

ابنها اإىل اجلزائر، لكن ظروف احلرب حالت دون ذلك.

اإىل اجل��زائ��ر، مب��ا فيها جهود  اإع����ادة اجل��ث��م��ان  ك��ل اجل��ه��ود يف  وف�صلت 
الدبلوما�صية اجلزائرية نظرا للتعقيدات االإدارية، وطول امل�صافة الربية 
ظل  يف  التنقل  �صعوبة  م��ع  البولندية،  واحل���دود  خاركيف  مدينة  ب��ني 

اال�صتباكات امل�صلحة التي ت�صهدها املنطقة.
اأن االأو�صاع االأمنية  اأعلنت وزارة اخلارجية اجلزائرية،  ويف وقت �صابق، 
يف اأوكرانيا، هي التي حالت دون اإعادة جثمان الطالب، رغم التوا�صل مع 
دفن  بعدم  تعهدوا  الذين  خاركيف  م�صت�صفى  يف  االأوكرانيني  امل�صوؤولني 

اجلثمان دون ترخي�ض من عائلته.
وا�صت�صلمت عائلة الطالب، على راأ�صها والده الدكتور عبد املنعم لالأمر 
الواقع، فتقرر اإك��رام امليت من خالل دفنه، يف ظل ا�صتحالة نقل اجلثة 

اإىل اجلزائر اأو اأي مكان اآخر خارج خاركيف.
تويف ال�صاب حممد عبد املنعم طالبي يف اأوكرانيا، يوم 26 فرباير، وهو 

اأول رعية جزائري يلقى م�صرعه يف حرب اأوكرانيا.
حيث  الدرا�صة  اأج��ل  من  الأوكرانيا  �صافر  وق��د  ع��ام��اً،   25 ال�صاب  ويبلغ 

تخ�ص�ض يف جمال هند�صة الطريان.
واأكد عمه كمال طالبي، اأن مرا�صيم الدفن متت بالتن�صيق بني اجلمعية 

ووالده الذي قام بدفع م�صاريف العملية.
الطريقة  وف��ق  امل�صت�صفى  من  اجلثة  نقل  على  اأ�صخا�ض  اأربعة  واأ���ص��رف 
وقراءة  وتكفينها  غ�صلها  مت  اأن  بعد  خ��ارك��وف،  مقربة  اإىل  االإ�صالمية 
الفاحتة. وقال طالبي ملوقع �صكاي نيوز عربية " كانت اأمنيتنا الوحيدة 

نقل اجلثة اإىل اجلزائر ليدفن يف اأر���ض اأج��داده، لقد حاول وال��ده بكل 
لكن  اأي�صا،  حاولت  اجلزائرية  القن�صلية  اأن  كما  ذل��ك،  حتقيق  الطرق 
اإكراما  اخليار  هذا  �صوى  اأمامنا  يكن  ومل  جدا  م�صتحيال  اأ�صبح  االأم��ر 
احلدود  اجتازوا  جزائري   1400 من  اأكر  اأن  بالذكر  جدير  للميت". 
فرباير   24 يف  ال��رو���ص��ي��ة  الع�صكرية  العملية  ب��داي��ة  منذ  االأوك��ران��ي��ة، 
الذي متكنوا  اجلالية  اأفراد  ترحيل  تزال اجلزائر حتاول  وما   ،2022
من اخلروج من اأوكرانيا. ويف 4 مار�ض، و�صل 76 جزائريا يقيمون يف 
اأوكرانيا اىل اجلزائر العا�صمة قادمني من بوخار�صت الرومانية يف اأول 
رحلة اإجالء للرعايا اجلزائريني، �صمن برنامج خمطط �صمل 4 رحالت 

خا�صة باجلزائريني الفارين من احلرب.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

نورمان لي�صرت*
اأوكرانيا  ال��رو���ص��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  غ��زت  عندما 
الكرملني.  يف  �صديقه  ت��رام��ب  ام��ت��دح  �صهر،  قبل 
"ذكًيا"  الأوك��ران��ي��ا  ب��وت��ني  غ��زو  ك��ان  ل��ه،  فبالن�صبة 
كان  الرو�صي  الرئي�ض  اأن  م�صيًفا  "رائًعا"،  وحتى 
"ذكًيا": "اإنه ي�صتويل على بلد، حرفيا، مكان كبري 
اأر�ض كبرية بها الكثري من النا�ض،  و�صا�صع، قطعة 

وعليه فقط ال�صري فيها".
   كان ترامب جاهاًل كعادته، فقد اأخطاأ ب�صكل بائ�ض 
الذين  ل��الأوك��ران��ي��ني  اال�صتثنائي  الت�صميم  ب�صاأن 

يريدون بب�صاطة التوا�صل مع الغرب.
ي�صميه  ال��دف��اع عما  �صنوات يف  اأرب���ع  اأم�صى  لقد     
 ،2018 هل�صنكي  قمة  يف  حرب".  "جمرم  ب��اي��دن 
�ُصئل ترامب عما اإذا كان ي�صّدق املخابرات االأمريكية 
عام  انتخابات  يف  الرو�صي  التدخل  ب�صاأن  بوتني  اأو 

.2016
   ورد اأّن بوتني كان "قوًيا للغاية يف اإنكاره"، م�صيًفا 

اأنه "ال يرى اأي �صبب" لتدخل رو�صيا.

االأيديولوجية املعادية لرو�صيا
كما �صاعد ترامب بوتني �صد اأوكرانيا عندما كان يف 
 2019 عام  �صده  امل�صاءلة  ق�صية  ن�صاأت  ال�صلطة. 
الأنه رف�ض منح 391 مليون دوالر من امل�صاعدات 
الع�صكرية الأوكرانيا ما مل يجد الرئي�ض زيلين�صكي 
على  �صاعدته  رمب��ا  ب��اي��دن  ج��و  على  �صيا�صية  ثغرة 

ال�صعيد االنتخابي.
اإيديولوجية  الأوك��ران��ي��ا  املثرية  ال�صور  اأحيت  وق��د 
لل�صوفيات  امل��ع��ادي��ة  التقليدية  اجل��م��ه��وري  احل��زب 
وم�صوؤولو  املنتخبون  امل�صوؤولون  ويناأى  ولرو�صيا. 
احلزب اجلمهوري باأنف�صهم عن �صيد مار اإيه الغو، 

فاإىل اأي مدى �صتهّم�صه احلرب يف اأوكرانيا؟

     �صديق ترامب الكبري، ال�صناتور ليند�صي جراهام، 
اإنه يجب اغتيال بوتني، وقال  ذهب اإىل حد القول 
مكان يف  اإن��ه ال  بن�ض،  مايك  ال�صابق  الرئي�ض  نائب 

احلزب لل� "مدافعني عن بوتني ومادحيه".
املخل�صون،  ت���رام���ب  م���وؤي���دو  ي��وا���ص��ل  ذل����ك،  وم���ع 
املتطرف  اليمني  م��ن  اجلمهوريني  النائبني  مثل 
م��ادي�����ص��ون ك���اوث���ورن وم����ارج����وري ت��اي��ل��ور جرين، 
نيوز،  قناة فوك�ض  كارل�صون من  تاكر  اأقل  وبدرجة 

دعم بوتني و�صجب زيلين�صكي.
ال�صابق  املر�صح اجلمهوري  قيام  اإىل  اأدى ذلك  وقد 
ب�صبكة  بالتنديد  روم��ن��ي،  ميت  ال�صناتور  للرئا�صة 
وال�صيوف،  املن�صطني  اع��ت��رب  ح��ي��ث  ن��ي��وز  ف��وك�����ض 
درجة  اىل  ال��رو���ص��ي،  للت�صليل  ق��ن��وات  ي��ق��ول،  كما 
وزي���ر اخلارجية  م��ن  ب��اإ���ص��ادة  ف���ازت  ق��د  ال�صبكة  اأن 

الرو�صي الفروف.

بايدن من اأفغان�صتان اإىل اأوكرانيا
يف  بوتني  املتعاطفة،  ترامب  الم��ب��االة  �صجعت  لقد 
اأن  كما  لرو�صيا.  املفقودة  االأر����ض  ال�صتعادة  اإرادت���ه 

اإدارتي اأوباما وبو�ض لهما عالقة بهذا االأمر.
اأوباما، قام بوتني ب�صم �صبه جزيرة القرم  يف عهد 
الناطق  اأوك��ران��ي��ا  �صرق  على  و�صيطر   2014 ع��ام 
بالرو�صية، ومل يلق �صوى توبيخ رخو و�صربات على 
اليد من الواليات املتحدة والغرب. على غرار �صمه 

جلزء من جورجيا قبل �صت �صنوات يف عهد بو�ض.
االأمريكي  االن�����ص��ح��اب  ي��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن     
الكارثي من اأفغان�صتان، وت�صريحات بايدن املتكررة 
االلتزامات  م��ع  ق��د قطعت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب���اأن 
الوقت  ب��اأن  اأقنعت بوتني  الع�صكرية يف اخل��ارج، قد 

قد اأزف للتحرك.
ترجمة خرية ال�سيباين

بوتني وترامب واحلزب اجلمهوري...!

* كاتب �صحفي، وموؤلف كتب وا�صعة االنت�صار منها "الكتاب االأ�صود لكندا االإجنليزية"، و"حتقيقات 
حول االأجهزة ال�صرية" و"اأ�صرار خيار كندا"، و"ق�صية جريار بول" و"�صجني يف بانكوك" "�صرية ذاتية". 

�سيحالون بحالة تقدمي على النيابة العمومية

تون�ض: العقوبات يف التهم املوجهة للنواب ت�شل اإىل الإعدام

حزب رئي�ض الوزراء املجري يت�شدر نتائج النتخابات
•• بوداب�ست-اأ ف ب

ت�����ص��ّدر ح���زب رئ��ي�����ض ال�����وزراء امل��ج��ري فيكتور اأورب����ان 
اأفادت  م��ا  وف��ق  العامة  االنتخابات  يف  االأول��ي��ة  النتائج 
املئة من  63 يف  ف��رز  وم��ع  الوطنية.  االنتخابات  جلنة 
االأ�صوات، متّكن حزب فيد�ض القومي الذي ينتمي اإليه 
33،09 يف  املئة مقابل  55،16 يف  اأورب��ان من ح�صد 
اأحزاب،  املعار�صة الذي ي�صّم �صتة  املئة ل�صالح ائتالف 
ُيحّدد  ال���ذي  الوطنّية  االأح����زاب  لقوائم  الت�صويت  يف 
املجري  ال��ربمل��ان  مقاعد  اأ���ص��ل  م��ن  مقعدا   93 نتائج 
نتائج  يف  وا�صحا  تقدما  اأي�صا  فيد�ض  وحّقق  ال�199. 

الدوائر الفردّية التي حُتّدد بقّية املقاعد.
ومل يتم بعد فرز االأ�صوات يف بوداب�صت واملدن الكربى 
تاأّكد  ح��ال  يف  لكن  للمعار�صة،  ميال  االأك���ر  االأخ����رى 
االجتاه احلايل، قد يوؤّدي ذلك اإىل حتقيق حزب فيد�ض 
التي   2018 ع���ام  ب��ان��ت��خ��اب��ات  م��ق��ارن��ة  اأف�����ص��ل  نتيجة 

اأعطته غالبّية الثلثني يف الربملان.
 6،45 على  املتطّرف  اليميني  هازانك  وحاز حزب مي 
باملئة من االأ�صوات، ما ي�صري اإىل تخّطيه عتبة اخلم�صة 
يف امل��ئ��ة ال���الزم���ة ل���دخ���ول ال���ربمل���ان ل��ل��م��ّرة االأوىل يف 
تاريخه. و�صارك املجرّيون بكثافة االأحد يف االنتخابات 
الت�صريعّية التي ياأمل اأوربان يف اأن متنحه والية رابعة 
ع��ل��ى ال���ت���وايل يف ظ���ّل خ���وف م��ن ت��داع��ي��ات احل����رب يف 
ال��ذي يعتمد  ال���وزراء  امل��ج��اورة. وواج��ه رئي�ض  اأوكرانيا 
اأح���زاب  �صتة  م��ن  م�صبوق  غ��ري  حتالفا  ���ص��ي��ادي��ا،  نهجا 
بامل�صوؤول  االإطاحة  على  �صّممت  متباينة  توجهات  ذات 
"ال�صلطوي" البالغ 58 عاما. وعمل اأوربان الذي تتهمه 
القانون، خالل  انتهاكات عّدة لدولة  بارتكاب  بروك�صل 

واالإعالم،  الق�صاء  ك��ّم  على  املتتالية،  ال��ث��الث  والي��ات��ه 
و�صوت  للمجتمع.  م��ت�����ص��ددة  حم��اف��ظ��ة  روؤي����ة  ف��ار���ص��ا 
يف  مدر�صة  يف  �صباحا  ليفاي  اأنيكو  زوجته  مع  اأورب���ان 
�صواحي بوداب�صت، واعدا بتحقيق "ن�صر كبري". واأدىل 
زعيم املعار�صة وخ�صم رئي�ض الوزراء بيرت ماركي زاي 
)49 عاما( ب�صوته يف الوقت نف�صه مع اأطفاله ال�صبعة، 
)جنوب  هدمزوفازارهلي  مينته  يف  قدا�ض  ح�صور  بعد 

�صرق(.
غري  "ال�صروط  ا�صتنكر  ال��ف��وز،  يف  اأمله  عن  اأع��رب  واإذ 
ملناف�صه  ال�صماح  اإىل  تهدف  التي  وامل�صتحيلة"  العادلة 
و�صائل  اإىل  واأ���ص��ار  االأبد".  اإىل  ال�صلطة  يف  ب�"البقاء 
يكن  مل  حيث   - احلكومة  تخدم  التي  العامة  االإع���الم 
ي��ح��ظ��ى ب��ال��ظ��ه��ور يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��ام ���ص��وى خلم�ض 
عاما(   19( اأرب��اد  فلورا  الطالبة  وقالت  فقط.  دقائق 
املوالية  ال�صحافة  "تاأثري  اإّن  م��ّرة  اأّول  ت�صويتها  اإث��ر 

للحكومة وا�صع جدا، وال اأعتقد اأننا �صنفوز".
االقرتاع  يجري  فيما  االّتهامات،  ه��ذه  اأورب���ان  ورف�ض 
للمّرة االأوىل يف اإ�صراف اأكر من 200 مراقب دويل. 

كما ن�صر كل مع�صكر اآالف املتطوعني.
اأ�صادت زوز�صا اأالين )44 عاما(، وهي من اأن�صار احلرب 
تعمل م�صّممة،  اأطفال  الأربعة  "فيدي�ض" وواأم  احلاكم 
�صة للعائالت.  ب�"خف�ض ال�صرائب وبامل�صاعدات" املخ�صّ
اأنهم  ع��اًم��ا(   56( كونييك  اأغنيي�ض  راأت  امل��ق��اب��ل،  يف 
"نريد  بر�ض  فران�ض  لوكالة  وقالت  بالدنا".  "دمروا 
ال��ب��ق��اء يف اأوروب������ا، ن��ري��د دول����ة دمي��وق��راط��ي��ة يقودها 
الريفية.  املناطق  يف  املعركة  حُت�َصم  ومل  عقالنيون". 
دائ��رة مرتّددة   30 اإىل   20 وتكمن االجابة يف حتديد 

من �صاأنها اأن حتدد ت�صكيلة الربملان.

هل تتمكن لوبن من الفوز بالرئا�شة الفرن�شية؟

ه����ي ق�صية  ال����ن����واب  ����ص���د  رف���ع���ت 
بالقانون  لها  عالقة  وال  �صيا�صية 

اجلزائي واجلرائم التي يحتويها.
واعترب ال�صيد اأن اخلالف ال�صيا�صي 
بني باردو وقرطاج ال ميكن ح�صمه 
داعيا  والق�صاء،  اجلزائي  بالقانون 
واأن  ي�����ص��ع��ف  ال  اأن  اإىل  ال��ق�����ص��اء 
ي��ح��ك��م ب��ال��ع��دل واالإن�������ص���اف يف ما 

�صماه بالق�صية ال�صيا�صية.
النواب  با�صم  ديلو  �صمري  وحت��دث 
التحقيق  على  املحالني  ال�صابقني 
ال��ن��واب ال يخافون من  اأن  م��وؤك��دا 
التهم  اأن  اإىل  واأ����ص���ار  امل��ح��اك��م��ات، 
املوجهة اإليهم ح�صب االأ�صئلة اأثناء 
 72 الف�صل  ي�صتوعبها  التحقيق 
يق�صي  ال��ذي  اجلزائية  املجلة  من 
االعتداء  مرتكب  حق  يف  ب��االإع��دام 
الدولة  هيئة  ت��ب��دي��ل  ب��ه  امل��ق�����ص��ود 
مهاجمة  ع���ل���ى  ال�������ص���ك���ان  وح����م����ل 
بع�صهم بع�صا بال�صالح وبث الهرج 
وال�صلب والقتل بالرتاب التون�صي.

ال�����ذي  االت�����ه�����ام  اأن  اإىل  واأ�������ص������ار 
باإحالة  ���ص��ي��ع��رف  ر���ص��م��ي��ا  ���ص��ي��وج��ه 
النيابة  على  تقدمي  بحالة  النواب 
العمومية مبينا ان النيابة �صتتخذ 
تكييفا  �صيت�صمن  ال����ذي  ق���راره���ا 

للتهمة.
اأم�ض،  اإذاع����ي  ت�صريح  يف  واأ���ص��اف 
املا�صي،  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ق���د مت  اأن����ه 
قبل  م���ن  ن����واب   7 اإىل  اال���ص��ت��م��اع 
االإره���اب من جملة  فرقة مكافحة 

8 مت توجيه ا�صتدعاءات لهم.
الق�صية  ه����ذه  اأن  دي���ل���و  واأو�����ص����ح 
مت�صكوا  ق��د  ال��ن��واب  واأن  �صيا�صية 
68 من الد�صتور، والذي  بالف�صل 
اأي  اإج���راء  اأن��ه ال ميكن  ين�ض على 
تتبع ق�صائي مدين اأو جزائي �صد 
اأو  ال�����ص��ع��ب،  ن����واب  ع�����ص��و مبجل�ض 
اأو  اآراء  الأج��ل  حماكمته  اأو  اإيقافه، 
يقوم  اأعمال  اأو  يبديها،  اقرتاحات 

بها، يف ارتباط مبهامه النيابية.

واأن  املا�صية  خالفاتها  جت��اوز  اإىل 
قوة  لت�صكيل  ال��ي��د  يف  ال��ي��د  ت�����ص��ع 
امليداين  بالعمل  وامل���ب���ادرة  ���ص��م��ود 

ال�صلمي.
ال�صابق  العميد  اع��ت��رب  كلمته  ويف 
التي  الق�صية  اأن  ال�صيد  الب�صري 

الالئحة التي �صادق عليها الربملان 
املنحل ح�صب تاأكيده.

امل���دين اىل  املجتمع  ال�����ص��اب��ي  ودع���ا 
ح��م��ل ق�����ص��ي��ة ال���ن���واب اىل ال�����راأي 
العام الوطني والدويل والفعاليات 
ال�صيا�صية، كما دعا القوى ال�صيا�صية 

ملفاتهم وفق قوله.
م���ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��رب اأح���م���د جنيب 
اجتماع  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ال�����ص��اب��ي 
الذهاب  ه��و  امل��ن��ح��ل  ن���واب  جمل�ض 
العودة اىل  اإىل ح��وار وطني وع��دم 
وفق   2021 ي��ول��ي��و   25 ق��ب��ل  م��ا 

•• الفجر - تون�س
عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن 
اأم�ض  ن��دوة �صحفية  الربملان  ن��واب 
االإثنني لتقدمي تفا�صيل اال�صتماع 
مار�ض   30 يوم  املجتمعني  للنواب 
املا�صي يف اجلل�صة العامة عن بعد.

للمحامني  ال�����ص��اب��ق  العميد  واأك����د 
التهم  اأن  ال��ك��ي��الين،  ال����رزاق  ع��ب��د 
ت�صل  ق��د  خطرية  للنواب  املوجهة 
منها  االإع���دام  اإىل  بع�صها  عقوبات 
حم��اول��ة االن��ق��الب واإدخ���ال البالد 

يف دوامة عنف. 
وق���د مت اال���ص��ت��م��اع ل��� 6 ن���واب يوم 
من  ال�صوؤال  وك��ان  املا�صي  اجلمعة 
جتتمعون  ك��ي��ف  االت����ه����ام:  دائ������رة 
بتجميد  يق�صي  م��ر���ص��وم  وه��ن��اك 

عمل الربملان.
النواب  اأن  ال�صابق  العميد  واأ�صاف 
الذي خ�صعوا لال�صتنطاق مت�صكوا 
وفق  الد�صتور  وعلوية  باحل�صانة 
العامة  اجلل�صة  اأن  معتربا  ق��ول��ه، 
متت  املنحل  ال��ربمل��ان  عقدها  التي 

وفق مقت�صيات الد�صتور.
النواب  ه���وؤالء  اإن  ال��ك��ي��الين  وق���ال 
اأمام  �صيمثلون   7 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
الق�صاء قائال: ناأمل اأن يتم حفظ 

•• الفجر - تون�س
على  لها  تدوينة  يف  مو�صي  عبري  احل��ر  ال��د���ص��ت��وري  احل���زب  رئي�صة  اأعلنت 
�صفحتها الر�صمية على في�صبوك عن اعتزامها تنظيم م�صرية الزحف على 

ق�صر قرطاج يوم 15 مايو القادم.
وقالت مو�صي يف تدوينتها اإن الفئات املتنوعة من ال�صعب التون�صي التي عانت 

•• باري�س-وكاالت

ذلك؟" هذا  فعل  حقاً  ميكنها  "هل 
بتوتر  يت�صبب  ال����ذي  ال�������ص���وؤال  ه���و 
جملة  ملرا�صل  وفقاً  باري�ض  يف  كبري 
يف  الربيطانية  "نيو�صتايت�صمان" 
اإي�����دو ف�����وك. ف��ق��د �صدرت  اأوروب�������ا 
نتيجة ا�صتطالع راأي جديد االأ�صبوع 
املا�صي اأظهرت اأن الزعيمة اليمينية 
لوبن  م��اري��ن  املخ�صرمة  املتطرفة 
الرئا�صة  م��ن  ق��ري��ب��ة  م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى 

الفرن�صية.

واأذي��ال��ه��م خ��الل ع�صرية  امل�صلمني واذيالهم  االإخ���وان  االأم��ري��ن ج��راء حكم 
بقوتها  املف�صوح  التالعب  بفعل  اأ�صهر   8 منذ  معاناتها  وتعمقت  ال��دم��ار 
وم�صتقبلها، تقروؤكم ال�صالم وتقول لكم اأن تون�ض بورقيبية و�صتبقى كذلك.
2 الذي �صيجهز عما تبقى  وتابعت مو�صي: لن مير خمطط ربيع اخل��راب 
من الدولة... و ال بناء قاعدي وال تفكيك موؤ�ص�صاتي و ال حر�ض ثوري وال 

ا�صتفتاء على الطريقة االإيرانية ح�صب ما جاء يف التدوينة.

يفعلون  ال���ذي���ن  م���ن   77% ل��ك��ن 
ل����وب����ن على  �����ص����ي����خ����ت����ارون  ذل��������ك، 
اأعلى  ال��رق��م  ه��ذا  الرئي�ض احل���ايل. 
مم��ا ت��ظ��ه��ره ا���ص��ت��ط��الع��ات اأخ����رى، 
لكنه موؤ�صر واحد اإىل االأهمية التي 
�صيج�صدها هوؤالء الناخبون يف نتائج 

االنتخابات.
ميالن�صون  رف�����ض   ،2017 ���ص��ن��ة 
لوبان  م��واج��ه��ة  م���اك���رون يف  دع����م 
خالل اجلولة الثانية موجهاً �صربة 
املناه�صة  اجلمهورية"  ل�"اجلبهة 
للوبن والتي تدفع داعمي االأحزاب 
وجه  يف  االحت������اد  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
انتخابات  خ���الل  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 

اجلولة الثانية.
داعمي  اإن  ذل��ك،  من  النقي�ض  على 
حجماً  االأ�صغر  الي�صارية  االأح���زاب 
ك��اخل�����ص��ر واال�����ص����رتاك����ي ي���وؤي���دون 
 .80% ب��ن�����ص��ب��ة ت��خ��ط��ت  م���اك���رون 
و�صط  ناخبي  من   60% و�صيختار 

اليمني ماكرون.

وف����ق����اً ال����ص���ت���ط���الع ال���������راأي ال����ذي 
�صيفوز  اإي�����الب�����ي،  ����ص���رك���ة  اأج����رت����ه 
ماكرون  اإميانويل  احل��ايل  الرئي�ض 
االأ�����ص����وات  م���ن  ف��ق��ط  ب�52.6% 
املرحلة  يف  للوبن   47.5% مقابل 
الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الثانية 
 24 يف  اإج��راوؤه��ا  امل��زم��ع  الفرن�صية 
النتيجة  مت���ث���ل  احل�������ايل.  اأب����ري����ل 
اجلولة  �صجلته  عما  ج��ذري��اً  حت��واًل 
2017 حني  انتخابات  الثانية من 
فاز ماكرون ب�%66 من االأ�صوات، 
 34% ن�صبة  على  ل��وب��ن  وح�صلت 

منها.
اأه����م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تقف  اأح����د  اإن 
خلف هذه االأرقام الالفتة هو قدرة 
ل��وب��ن ع��ل��ى ج���ذب ج���زء م��ن ناخبي 
ميالن�صون.  ج���ان-ل���وك  ال��ي�����ص��اري 
وفقاً لال�صتطالع نف�صه، اإن 44% 
مليالن�صون  �صي�صوتون  ال��ذي��ن  م��ن 
باأي  يتمتعوا  لن  االأوىل  اجلولة  يف 
تف�صيل يف مواجهة ماكرون-لوبن. 

من  ب���ك���ث���ري  اأف���������ص����ل  ل����وب����ن  اأداء 
مل����اك����رون يف  م��ن��اف�����ض حم��ت��م��ل  اأي 
الرئي�ض  �صيفوز  ال��ث��ان��ي��ة.  اجل��ول��ة 
ومر�صحة  ميالن�صون،  على  احل��ايل 
بيكري�ض  ف����ال����ريي  اجل���م���ه���وري���ني 
وال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف اإري�����ك زميور 
االأ�����ص����وات وهو  م���ن   60% ب��ن��ح��و 
هو  مم��ا  كبري  ب�صكل  اأو���ص��ع  هام�ض 

عليه عند مناف�صة لوبان.
على  املحافظة  م��ن  لوبن  متكن  اإن 
زخ��م��ه��ا ���ص��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��درت��ه��ا يف 
اآمالها  حطمت  التي  ال��زالت  جتنب 
 .2017 ���ص��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة  يف اجل��ول��ة 
وي���ت���ذك���ر ال��ف��رن�����ص��ي��ون ع���ل���ى وجه 
بني  تلفزيونية  مناظرة  اخل�صو�ض 
كانت  ك��م  ك�صفت  وم���اك���رون  ل��وب��ان 
ناخبني  تطلعات  تلبية  م��ن  بعيدة 
الو�صول  م����ن  مت��ك��ن��ت  اإذا  ك�����ر. 
ف�صيعتمد  ال���ث���ان���ي���ة،  اجل���ول���ة  اإىل 
جيد  اأداء  ع��ل��ى  ب���ال���ف���وز  اأم�����ل  اأي 
بني  الفا�صلني  االأ���ص��ب��وع��ني  خ���الل 

ج��ول��ت��ي االن��ت��خ��اب��ات. ع����الوة على 
ذل����ك، وم���ع ه���ذه االأرق������ام اجليدة، 
على  لوبن  مع  الناخبون  �صيتعامل 
وتتمتع  ب��ه��ا  م��وث��وق  مر�صحة  اأن��ه��ا 
كونها  عن  عو�صاً  الفوز  باحتماالت 
النجاح.  يف  اأم���ل  ب��ال  ف�صواًل  متثل 
اأن  عليها  ���ص��ي��ك��ون  اأن���ه  يعني  وه���ذا 
و�صخ�صيتها  �صيا�صاتها  ع��ن  ت��داف��ع 
مب�������ص���داق���ي���ة خ�������الل االأ�����ص����اب����ي����ع 
بعد  حملتها.  م��ن  ال�صاقة  االأخ���رية 
اأك��ر م��ن �صهر على ان��ط��الق حرب 
النقا�ض  يبتعد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو�صيا 
داخ����ل ف��رن�����ص��ا ع��ن ال��غ��زو ليتطرق 
اأزمة  على  خ�صو�صاً  تداعياته  اإىل 
يف  ب��ارت��ف��اع  امل��دف��وع��ة  املعي�صة  كلفة 
بينما  ال��ط��اق��ة.  واأ���ص��ع��ار  الت�صخم 
ا���ص��ت��ف��اد م���اك���رون م��ن ال��ن��ظ��ر اإليه 
كرجل دولة متمر�ض حني كان غزو 
اأ�صبح  االأجندة،  راأ���ض  على  اأوكرانيا 
مع  االآن  اأ�صعف  الفرن�صي  الرئي�ض 

انتقال اجلدل اإىل كلفة املعي�صة.

موعدها 15 مايو القادم:

عبري مو�شي تعلن عن م�شرية الزحف على قرطاج...!

م�صرية جديدة للد�صتوري يف االفق

الربملان التون�صي املنحل
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تون�ض.. اأزمة اأ�شعار يف رم�شان وحرب حكومية على املحتكرين
•• تون�س-وكاالت

تواجه العائالت التون�صية يف االأيام االأوىل من �صهر رم�صان �صعوبات يف 
توفري احتياجاتها من املواد الغذائية من اأجل اإعداد مائدة االإفطار، وفق 

ما جرت عليه العادة يف ال�صهر الكرمي.
فاالأزمة االقت�صادية التي متر بها البالد وحرب امل�صاربة واالحتكار التي 
للعثور  املواطن  رحلة  من  جعلت  مواجهتها،  اأج��ل  من  ال�صلطات  تكافح 
على ما يحتاجه من مواد غذائية يف االأ�صواق واملحالت باأ�صعار مقبولة 
ال��غ��ذائ��ي��ة مثل الزيت  امل���واد  اأزم���ة نق�ض بع�ض  ���ص��اق��ة. وت��رتاك��م  رح��ل��ة 
والدقيق وال�صكر من االأ�صواق التون�صية منذ اأ�صهر، وتبدو اأزمة متداخلة 

ما  ومنها  امل��زودي��ن،  بع�ض  قبل  من  باالحتكار  يتعلق  ما  منها  االأ�صباب، 
يخ�ض النق�ض يف االإنتاج ب�صبب االإ�صرابات.

وقال رئي�ض منظمة اإر�صاد امل�صتهلك لطفي الرياحي، يف ت�صريحات ملوقع 
�صكاي نيوز عربية، اإن" االأزمة مفتعلة يف جزء منها من قبل امل�صاربني، 
الأن الكميات التي يوفرها املنتجون مل تتغري منذ اأ�صهر، كما اأن ال�صلوك 

اال�صتهالكي املبالغ فيه من قبل بع�ض املواطنني عمق االأزمة".
ودعا اإىل "عدم التخوف من فقدان املواد الغذائية والعمل على تخزينها، 
فاالأزمة �صت�صهد انفراجا قريبا، الأن املخازن تتوفر على ما يكفي لتاأمني 
قوت التون�صيني". وي�صتكي التون�صيون مع حلول �صهر رم�صان من غالء 
اأ�صعار بع�ض املواد االأ�صا�صية وفقدان بع�صها االآخر، ومنها مادة الدقيق 

واخلبز الذي يقبل التون�صيون على ا�صتهالكه بكرة، ولديه قيمة رمزية 
اأمام  املمتدة  الطوابري  م�صهد  اأن  حتى  التون�صية،  العائالت  مائدة  على 

املخابز اأ�صبح ماألوفا منذ اأيام ويثري تذمر املواطنني.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن معدل ا�صتهالك اخلبز يف تون�ض وفق اآخر اإح�صائيات 
�صنويا، كما يرتفع  الواحد  للفرد  74 كيلوغراما  بلغ  اال�صتهالك  ملعهد 

ا�صتهالك املواطنني للخبز ب�25 باملائة خالل �صهر رم�صان.
ت�صخ  فيما  خبز،  قطعة  ماليني  ثمانية  يوميا  التون�صية  املخابز  وتنتج 
وال�صلب  ال��ل��ني  القمح  م��ن  ط��ن   200 نحو  ال�����ص��وق  يف  يوميا  ال����وزارة 

و1200 طن من ال�صميد املوجه الإعداد اخلبز مبختلف اأ�صنافه.
من جهتها قالت وزارة التجارة التون�صية "اإنه رغم اال�صطرابات يف ن�صق 

عر�ض املواد املدعمة، متكنت من توفري 741 األف طن من القمح، و10 
اآالف طن من ال�صكر، و7 اآالف طن من االأرز، و17 األف طن من الزيت 

املدعوم، و80 األف طن من اخل�صر".
كما اأعلنت هياكل الرقابة التابعة لها اأنها ت�صن "احلرب" على حمتكري 
االأحكام  ح��د  ت�صل  �صدهم  ���ص��ارم��ة  ع��ق��وب��ات  وتطبق  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد 

بال�صجن لكل من يثبت تورطه يف امل�صاربة باملواد الغذائية.
ال�صلطات  اأطلقته  الذي  وامل�صاربة،  برنامج مقاومة االحتكار  وقد مكن 
منذ 10 مار�ض املا�صي، من الك�صف عن 2320 خمزناً ع�صوائيا للمواد 
املدعومة،  االأ�صا�صية  امل���واد  م��ن  ط��ن  اآالف   5 ق��راب��ة  وحجز  االأ�صا�صية، 

وت�صجيل ما يقرب من 4 اآالف خمالفة.

ارتهانها تقلي�ض  على  م�شّممة  ككل  ال�شناعة  اأّن  بعد  املوؤكد  غري  • من 
اأملانيا يف  خطرية  واجتماعية  اقت�شادية  عواقب  له  �شتكون  لبكني,  الظهر  • اإدارة 

بعد �صنوات من دعم ال�صادرات اإىل ال�صني، اعرتفت اأجنيال مريكل قبل اأن ترتك ال�صلطة باأن هناك حاجة لتغيري العالقة مع بكني.

من تداعيات احلريق االأوكراين:

الرتهان لل�شني: �شحوة اأملانية موؤملة...!

ب��اإم��دادات الطاقة  ب��داأ هذا الوعي 
التي تعتمد ب�صكل كبري على رو�صيا. 
�صي  ال�صيني  الرئي�ض  ت�صاهل  اإن 
وتعاطفه  مو�صكو  جتاه  بينغ  جني 
على  االآن  ب���رل���ني  ي���ج���رب  م���ع���ه���ا، 
املرتبطة  املخاطر  النظر يف  اإع��ادة 
هي  "هذه  ال�صني.  م��ع  بتجارتها 
فيها  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  االأوىل  امل������رة 
للم�صالح  خم��ال��ًف��ا  م��وق��ًف��ا  ب��ك��ني 

روليج،  ت��ي��م  ي���ذّك���ر  االأوروبية"، 
املتخ�ص�ض يف العالقات بني اأوروبا 
وال�صني يف املعهد االأملاين لل�صيا�صة 

اخلارجية.

عر�س جتاري هائل
ق�������ص���وة الأن  ت��������زداد  ال�������ص���ح���وة     
العالقات بني البلدين اأقوى بكثري 
م���ن ال��ع��الق��ات م���ع رو���ص��ي��ا. حتت 

حريف  ث��اين  االآن  اأملانيا  اأ�صبحت 
الأملانيا حيث مت �صراء 104 مليار 
يورو من الب�صائع. ومع الواردات، 

اأجن��ي��ال م��ريك��ل، ت�صاعفت  ق��ي��ادة 
ال�صادرات اإىل ال�صني ثالث مرات 
عن  قلياًل  يزيد  ما  خ��الل  تقريًبا 
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   اأث����ارت ه��ذه ال��ع��الق��ة اجل���دل يف 

ع�صر �صنوات. ثامن �صوق ل� "�صنع 
بقيمة   2009 ع����ام  املانيا"  يف 
ال�صراءات،  36.5 مليار يورو من 

واأ�صبح  �صنوات،  ع��دة  طيلة  املانيا 
ه���ذا اجل���دل م�����ص��م��وًع��ا اأك���ر منذ 
�صي جني  اأن  الوا�صح  م��ن  ب��ات  ان 
يقوم  اأو  اقت�صاده  يحرر  ل��ن  بينغ 
ب��دم��ق��رط��ة ن��ظ��ام��ه. ���ص��ّج��ل احتاد 
ال�صناعة القوي نقطة حتول اأوىل 
تعريف  خ����الل  م���ن   2019 ع����ام 

ال�صني باأنها "مناف�ض نظامي".

رافعة مغرية للزدهار
   واأدرك���ت اأجن��ي��ال مريكل نف�صها 
قبل مغادرتها ال�صلطة باأّن تطوير 
�صيكون  ال�������ص���ني  م�����ع  ال����ع����الق����ة 
�صرورًيا. واأدت احلرب يف اأوكرانيا 
لكن  احل��رك��ة،  وت���رية  ت�صريع  اإىل 
اإىل  "يرقى  ل��ب��ك��ني  ال��ظ��ه��ر  اإدارة 
اأ�صل  ك����ان  من�����وذج  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ك 
االأمل�����اين، وم���ن املحتمل  االزده�����ار 
اقت�صادية  ع���واق���ب  ل���ه  ت��ك��ون  اأن 
بول  يحذر  خطرية"،  واجتماعية 
درا�صة  جلنة  يف  الباحث  موري�ض، 
االأملانية،  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
للعالقات  ال��ف��رن�����ص��ي  امل��ع��ه��د  يف 

الدولية.
اإىل  ال���وب���اء واحل����رب  اأدى  ل��ق��د     
يتعني  التي  اأملانيا  و�صائل  تقلي�ض 

م��واج��ه��ة حتديات  ���ا  اأي�������صً ع��ل��ي��ه��ا 
يكون  ال�����ص��ي��اق،  ه����ذا  ويف  امل����ن����اخ. 
ال�صينية  ال��ن��م��و  راف��ع��ة  اىل  امل��ي��ل 
هوام�ض.  ال�صتعادة  خ��ا���ض  ب�صكل 
وب���اع���ت���ب���اره���ا راأ���������ض احل����رب����ة يف 
�صناعة  حتقق  االأمل���اين،  االقت�صاد 
ال�صيارات، اأكر من 30 باملائة من 
ويعترب  ال�صني،  يف  اأعمالها  حجم 
خو�ض عملية التحول نحو التنقل 
�صادراتها  وت���ن���وي���ع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

حتدًيا كبرًيا.
   "من غري املوؤكد بعد، اأّن ال�صناعة 
ككل م�صّممة على تقليل ارتهانها"، 
ح�����ص��ب ت��ق��دي��رات ت��ي��م رول���ي���ج. ان 
�صت�صاعد، الأّن عقد  دفعة حكومية 
االئ���ت���الف احل���اك���م اجل���دي���د اعاد 
والقانون  االإن�صان  حقوق  اح��رتام 
ال���ت���ع���اون  ����ص���م���ي���م  اإىل  ال���������دويل 
الباحث  وي���ط���ال���ب  ال�������ص���ني.  م���ع 
االقت�صادية  ال��ب��ح��وث  م��ع��ه��د  يف 
اأندريا�ض باور، يف "هاندل�صبالت"، 
معاهدة  على  ال�صريع  بالت�صديق 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  م��ريك��و���ص��ور 
االأوروب���ي���ة اجلديدة  واالت��ف��اق��ي��ات 

مع الهند واأ�صرتاليا.
عن ليزكو

•• الفجر –خرية ال�سيباين

اإدراك  اإىل  اأملانيا  دفــع  رو�سيا  جتــاه  بكني  كــرم  اإن 
على  التجاري  اعتمادها  لتقليل  امللحة  احلــاجــة 
من  وارداتها  خف�س  من  تعقيًدا  اأكرث  حتٍد  ال�سني. 

الهيدروكربونات الرو�سية.
"لقد  الأملــانــيــا.  زلـــزاال  االأوكــرانــيــة  احلـــرب  مثلت 
اأدركت اأن العلقات االقت�سادية القدمية مع �سريك 
و�سحاها"،  ع�سية  بني  تنفجر  اأن  ميكن  جيو�سيا�سي 
يلحظ نواه باركني، اخلبري يف العلقات بني اأوروبا 

وال�سني يف جمموعة الروديوم العاملية.

حتالف ال�سدر "اإنقاذ الوطن" ال ميكنه حتقيق الن�ساب مبفرده

ما اأ�شباب رف�ض الإطار التن�شيقي تويّل املعار�شة يف العراق؟

هوؤلء هم الرابحون واخلا�شرون يف حرب اأوكرانيا؟

•• بغداد-وكاالت

ترف�ض قوى االإطار التن�صيقي يف العراق، تويّل دور املعار�صة 
زمام  لت�صّلم  الوطن"  "اإنقاذ  حت��ال��ف  اأم����ام  امل��ج��ال  وف�����ص��ح 
املبادرة، وتنفيذ م�صروعه الهادف اإىل ت�صكيل حكومة اأغلبية 
�صيا�صية. ومتايزت ال�صفوف ال�صيا�صية، خالل االأيام القليلة 
الوطن" ال  "اإنقاذ  ال�صدر،  اأن حتالف  ات�صح  املا�صية، حيث 
فعلي،  ب�صكل  ميتلك  حيث  مبفرده،  الن�صاب  حتقيق  ميكنه 
رئي�ض  ان��ت��خ��اب  جل�صة  ت��ت��ط��ّل��ب  بينما  ن��ائ��ًب��ا،   150 ن��ح��و 

اجلمهورية ثلثي اأع�صاء املجل�ض )220 نائًبا(.
وي�صعى ال�����ص��در م��ن خ���الل حت��ال��ف��ه ال��ث��الث��ي، م��ع احلزب 
ال�صيادة  وحتالف  مقعًدا(   31( الكرد�صتاين،  الدميقراطي 
�صيا�صية،  اأغلبية  حكومة  ت�صكيل  اإىل  م��ق��ع��ًدا(،   65 )نحو 
بقية  وعزل  املقبلة،  للمرحلة  البالد  اإدارة  م�صوؤولية  تتوىّل 
على  الرقيب  دوره��ا،  ملمار�صة  املعار�صة،  خانة  يف  االأح���زاب، 
اأع�����ص��اء يف  اأع��م��ال احل��ك��وم��ة. ويّت�صح م��ن خ��الل تعليقات 
ال�صيا�صية  التن�صيقي، )تكتل �صيا�صي ي�صم االأجنحة  االإطار 
من  وقلقهم  خوفهم  اأخ����رى(،  واأح����زاب  امل�صلحة  للف�صائل 
قد  عك�صية  ال�صتدارة  حت�ّصًبا  االأم���ور،  زم��ام  ال�صدر  ت�صليم 
امل�صتوى  على  عليهم  ت�صييًقا  مت��ار���ض  اأو  نفوذهم  ت�صعف 

ال�صيا�صي والع�صكري.

ملحقات ق�سائية ب�سبب الف�ساد
كاأحد  العام،  امل��ال  وال��ت��ورط يف  الف�صاد  �صبهات  وي��ربز ملف 

ت���ويّل دور  التن�صيقي يف  االإط����ار  ق���وى  اأ���ص��ب��اب ع���دم رغ��ب��ة 
اأه��م��ّي��ة وع��ل��وي��ة ه���ذا ال����دور يف املمار�صات  امل��ع��ار���ص��ة، رغ���م 
والف�صائل  االأح������زاب  اأغ���ل���ب  اأن  ��ًة  خ��ا���صّ ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
املن�صوية حتت جناح قوى االإطار، تولت �صابًقا اإدارة الدولة، 

يف اأغلب مفا�صلها.
هنا يقول ع�صو االإطار، وعد القدو، يف ت�صريح متلفز: "اإنهم 
يريدون جتريدنا من كل قوة، ت�صريعية وتنفيذية، وعقب 

و�صولهم اإىل ال�صلطة، �صيتخذون بحّقنا عدة اإجراءات".
�صمن  �صيا�صّيون،  وحُمّللون  ُكّتاب  ث  يتحدَّ ال�ّصياق،  ذات  يف 
االأجواء العامة، عن �صرورة تقدمي حتالف "اإنقاذ الوطن" 
اأي ملفات  التن�صيقي، بعد حتريك  االإط��ار  �صمانات، لقوى 
ال�صيا�صية  الت�صويات  ع��ن  حديثهم  �صمن  وذل��ك  �صدهم، 
بت�صكيل  التن�صيقي،  االإط��ار  ق��وى  وُتطاِلب  الطرفني.  بني 
بعد خ�صارتها  وذلك  اجلميع،  فيها  ي�صرتك  توافق  حكومة 
17 مقعًدا فقط، نزواًل  يف االنتخابات النيابية، وحتقيقها 
48 مقعًدا كانت تلك القوى قد ح�صلت عليها خالل  من 

انتخابات عام 2018.

فقدان ال�ّسطوة
الدولة  ج�صم  يف  امل�صّلحة  املجموعات  تلك  وج��ود  ك��ان  واإذا 
قد  الوطن"  "اإنقاذ  حتالف  و�صول  ف��اإن  خمتلفة،  باأ�صكال 
ال��ت��ي علقت  ال���زوائ���د،  م��ن  ه���ذا اجل�����ص��م  مي��ه��د لتخلي�ض 
نفوذ  اإ�صعاف  يعني  م��ا  وه��و  املا�صية،  ال�صنوات  خ��الل  ب��ه، 
املجموعات امل�صّلحة، التي كانت ت�صتمّد قوتها من ال�صرعية 

املمنوحة لها. وُت�صيطر تلك الف�صائل على منافذ حدودية 
واأر�صفة موانئ يف العراق عرب الف�صاد والر�صاوى التي متالأ 
وك�صب  الدولة  موؤ�ص�صات  يف  التغلغل  عن  ف�صاًل  خزائنها، 
االأموال عرب االبتزاز وبيع الوظائف والتحكم يف التعيينات 
امل��م��ن��وع��ات وتهريب  ال��ت��ج��ارة وب��ي��ع  اإىل مم��ار���ص��ة  و���ص��واًل 

النفط.
كما حت�صل تلك املجموعات على متويٍل من الدولة العراقية 
باعتبارها �صمن هيئة احل�صد ال�صعبي التي تتلقى متوياًل 
املكا�صب على  املالية، وهو ما ي�صع تلك  املوازنة  ا من  �صنويًّ

املحك، يف حال الناأي بنف�صها على امل�صاركة يف احلكومة.
ويرى املُحلِّل االأمني، كمال الطائي، اأن "الف�صائل امل�صّلحة، 
�صرعية  اإىل  بحاجٍة  اأنها  اإال  ونفوذ،  بقوة  تتمتع  كانت  واإن 
الر�صمي  والغطاء  القانونية  ال�صمانات  لها  توّفر  دائ��م��ة، 
عنا�صرها �صمن  بع�ٍض من  زج  اإىل  لذلك جل��اأت  للتحرك، 
هيئة احل�صد ال�صعبي، ويف حال فتح مثل تلك امللفات، فهذا 
ل�"�صكاي  الطائي، يف ت�صريح  يعني �صربة لنفوذها". يرى 
نيوز عربية"، اأن "الذهاب نحو املعار�صة يعني موًتا بطيًئا 
اإىل �صرورة  لتلك الف�صائل واإ�صعاًفا لقوتها، لذلك ت�صعى 
ال�صلطة  املنا�صب يف  ومنحها  املقبلة،  اإ�صراكها يف احلكومة 

التنفيذية، و�صواًل اإىل ال�صلك الع�صكري".

اأفول �سيا�سي
ت��ك��اد ال��ت��ج��ارب امل��ا���ص��ي��ة تعطي ���ص��ورة وا���ص��ح��ة ع��ن �صبب 
قوتها،  تفقد  اإنها  اإذ  ال�صيا�صية،  التجمعات  بع�ض  تال�صي 

الوزراء  مثل  �صيا�صية،  منا�صب  على  ح�صولها  ع��دم  جلهة 
اأو املدراء العامني، الإدامة م�صروعها والبقاء �صمن االأجواء 

العامة.
االأحزاب  ع��دد من  العراقي  ال�صيا�صي  ال��ّذه��ن  ل��دى  وي��ربز 
والتجمعات ال�صيا�صية الكبرية، التي فقدت قوتها وتال�صت 
ب�صكل دائم، ب�صبب عدم م�صاركتها الفعلية يف احلكومة، وهو 

�صيناريو ت�صعى اأغلب االأحزاب اإىل جتنبه.
يف  ال�صيا�صية  العملية  اأن  العراقي  لل�صاأن  مراقبون  ي��رى 
بناء  وهدفها  دميقراطية  اأط��ر  على  مبنّيًة  لي�صت  ال��ع��راق 
املجتمع، بل لها عنوان رئي�ض واحد هو مقدار ما جتنيه هذه 
الفعاليات ال�صيا�صية من وجودها يف احلكم، وكلما ابتعدت 

عن ال�صلطة َقّل جمهورها.

يرى �صيا�صي �صمن قوى االإطار اأن ")حتالفنا( لديه �صعبية 
ميكن  وال  املجرد،  باملعنى  �صيا�صيًّا  حزًبا  لي�ض  فهو  وا�صعة، 
تكرار �صيناريو عدة اأحزاب عراقية تال�صت مبجرد ابتعادها 
ال�صخ�صيات  اأن  ًة  خا�صّ ال�صيا�صية،  وامل�صاركة  ال�صلطة  عن 
الأفكارها  اجلماهري  تتبعها  االإط���ار،  ق��وى  �صمن  املن�صوية 

وروؤيتها، ولي�ض لغر�ض اآخر".
ل�"�صكاي  ا�صمه  ال�صيا�صي، الذي رف�ض الك�صف عن  واأ�صاف 
تخ�صى  ال  ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي،  االإط�����ار  "قوى  اأن  عربية"،  ن��ي��وز 
امل�����ص��روع وف��ق روؤيتها،  ت��ري��د دخ���ول ه��ذا  امل��ع��ار���ص��ة، لكّنها 
وهو  نحوه،  دفعنا  اإىل  االآخ���رون،  ي�صعى  كما  ج��رًبا،  ولي�ض 
مب�صروع  اأّويل  ب�صكل  اإمياننا  رغ��م  على  �صده،  وقفنا  خيار 

حكومة االأغلبية".

•• وا�سنطن-وكاالت

اخلارجية  العالقات  جمل�ض  رئي�ض  ها�ض،  ريت�صارد  اعترب 
اأ�صعل حربني:  اأوكرانيا  بغزو  الكرملني  اأن قرار  االأمريكي، 
وحرباً  املدنيني،  وال�صكان  اأوكرانيا  مدن  �صد  رو�صيًة  حرًبا 

خا�صتها القوات امل�صلحة االأوكرانية �صد القوات الرو�صية.
اخلا�صرون اأكر بكثري من الفائزين. اإذ تبدو االأمم املتحدة، 
وخ��ا���ص��ة جمل�ض االأم����ن، ع��اج��زة ع��ن ال��ع��م��ل. ل��ق��د اأ�صرت 

احلرب باجلهود العاملية الإبطاء 
انت�صار االأ�صلحة النووية

اأن  �صينديكت"،  "بروجيكيت  مل��وق��ع  م��ق��ال  يف  ه��ا���ض،  وك��ت��ب 
رو�صيا تنت�صر يف احلرب االأوىل، يف حني تنت�صر اأوكرانيا يف 
الثانية، بينما يبقى التعاون الدويل اخلا�صر الوحيد يف كل 

مكان.
املفاو�صات  ���ص��ت��وؤدي  املثالية،  الناحية  م��ن  اأن���ه  ه��ا���ض  وذك���ر 
اأن��ه من املرجح  النار وت�صوية دائمة، غري  اإط��الق  اإىل وقف 
لبع�ض  ال�صراع  ي�صتمر  اأن  اأك��ر،  يكن  مل  اإن  ذات��ه،  بالقدر 
بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ض  ق��رر  اإذا  خا�صة  الوقت، 
ورَف�ض  للقتال،  قواته  تعر�ض  من  تقّلل  ا�صرتاتيجية  تبني 
تنفيذ نتيجة املفاو�صات بال�صروط التي قد تقبلها احلكومة 
حمدودة،  "حرباً  النتيجة  �صتكون  وب��ال��ت��ايل،  االأوك��ران��ي��ة، 
ليون  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ث��ورة  ق��ائ��د  تعبري  ح��د  �صالم"، على  ب��ال 

تروت�صكي.

مو�سكو.. اخلا�سر االأكرب
لن  فبوتني  االأك����رب:  اخل��ا���ص��ر  ه��ي  مو�صكو  اأن  ه��ا���ض  وراأى 
يكون قادًرا على حتقيق االأهداف ال�صيا�صية التي �صعى اإليها 
حكومة  وا�صتبدال  كييف  نحو  ال��زح��ف  وه��ي  االأرج���ح،  على 
زيلين�صكي بحكومة موالية  االأوك��راين فولودميري  الرئي�ض 

للكرملني.
ورّجح ها�ض اأن تكون حرب بوتني املختارة قد دّمرت الكثري 
والعزلة  امل�صبوقة  غري  العقوبات  لكن  م��ادي��اً،  اأوكرانيا  من 
اقت�صادياً.  رو�صيا  تدمر  ق���راره  اأحدثها  التي  االقت�صادية 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، غ���ادر ال��ع��دي��د م��ن ال��رو���ض املوهوبني 
اإذ  واح��دة؛  دفعة  اخل�صائر  الرو�صي  اجلي�ض  وتلقى  البالد، 
فقد ما ي�صل اإىل 15 األف جندي يف �صهر واحد، وظهر كقوة 

ه�صة، وهو ما �صي�صتغرق �صنوات الإعادة بنائه.
يتعلق  عندما  تعقيداً  اأك��ر  احل�صابات  اأن  على  ها�ض  و�صدد 
االأوكرانية  ال��ق��ي��ادة  �صمود  اأن  اعترب  اإذ  ب��اأوك��ران��ي��ا؛  االأم���ر 
الهوية  وباتت  "اأعجوبة"،  ُيعد  امل�صلحة  وجمتمعها وقواتها 
املقاومة  ع���ّززت  وق��د  م�صى؛  وق��ت  اأي  م��ن  اأق���وى  الوطنية 
القوية الأوكرانيا دميقراطيتها الفتية، لكّنه يف الوقت نف�صه، 
اأو�صح اأن هذا التعزيز كان له تكلفة باهظة؛ اإذ يقدر اأن 10 
ماليني اأوكراين )ربع ال�صكان( م�صردون داخلياً اأو الجئون، 
بنائه  اإع��ادة  �صت�صتغرق  ال��ذي  االقت�صاد  دم��ار  اإىل  باالإ�صافة 

الكثري من الوقت واملال.
رابحون.. ولكن

اأو�صح ها�ض اأن حلف �صمال االأطل�صي )الناتو(، على الرغم 
اإذ  من عدم اختباره ع�صكرياً، يعترب فائزاً كبرياً حتى االآن، 
بات اأكر احتاداً اأمام العدوان الرو�صي، كما اأنه ي�صتفيد من 
ت�صاهي  ال  التي  الرو�صية،  امل�صلحة  للقوات  ال�صعيف  االأداء 
وحكومتها  اأملانيا  تعترب  لها�ض،  وبالن�صبة  الغربي.  احللف 
الكبار.  الفائزين  اأوالف �صولت�ض من  اجلديدة وم�صت�صارها 
وميثل قرار �صولت�ض باإلغاء خط اأنابيب الغاز "نورد �صرتمي 
Nord Stream 2( "2(، والتعّهد مب�صاعفة االإنفاق 
تغيرياً  اأوكرانيا،  اإىل  االأ�صلحة  لنقل  واال�صتعداد  الدفاعي، 
اأملانيا التي تعتمد ب�صكل كبري على  كبرياً ومهماً يف �صيا�صة 

الطاقة الرو�صية. 
اأن االقت�صاد  اأن خيبة االأمل الوحيدة هي  لكن ها�ض اعترب 
الرو�صي،  الغاز  االأمل��اين �صي�صتغرق �صنوات لف�صل نف�صه عن 
وهو واقع يوفر ثقاًل مهماً لالقت�صاد الرو�صي. وراأى ها�ض 
اأن الرئي�ض االأمريكي جو بايدن هو اأحد الرابحني، معترباً 
اأنه اأدار مبهارة �صيا�صة دعم اأوكرانيا، ومعاقبة رو�صيا، ورف�ض 
الدعوات للتدخل املبا�صر يف احلرب، اأو اإن�صاء منطقة حظر 
عاملية  باإ�صعال حرب  املخاطرة  دون  ذلك  فعل  وقد  ط��ريان، 
اأمر  اأمريكا مًعا، وهو  اأن بايدن جمع حلفاء  ثالثة. واأ�صاف 
ال�صابق  الرئي�ض  والي��ة  من  �صنوات  بعد  اإليه  احلاجة  ت�صتد 
دونالد ترامب واالن�صحاب االأمريكي املهني من اأفغان�صتان. 
ولكن ها�ض اعترب اأن اإحدى زالته الرئي�صة هي و�صفه بوتني 
ب�"جمرم حرب"، والتلميح اإىل تغيري النظام، بينما يجب اأن 

ال�صيا�صة االأمريكية هو حمل بوتني على وقف  يكون هدف 
احلرب، وجتنب اأي ت�صعيد من اأي نوع.

ال�سني وو�سع ا�سرتاتيجي �سيئ
بالن�صبة لل�صني ورئي�صها �صي جينبينغ، اعترب ها�ض اأنهما يف 
و�صع اإ�صرتاتيجي اأ�صواأ مما كانا عليه قبل �صهر واحد فقط. 
الرئي�ض  ب��وت��ني، ع��ّر���ض  الوثيق م��ع  فمن خ��الل االرت��ب��اط 
ال�صيني نف�صه للنقد ب�صبب احلكم املعيب الذي ي�صّر ب�صمعة 

ال�صني، ويزيد من خماطر ا�صتهدافها بعقوبات ثانوية.
طويلة  ف��رتة  منذ  ال�صني  �صعت  وبينما  اأن��ه  ها�ض  واأو���ص��ح 
اإىل عك�ض  اأدى  رو�صيا  ف��اإن حتالفها مع  الغرب،  تق�صيم  اإىل 
الغربية، حيث كانت بكني  اأوروب��ا  اإىل نفور  اأدى  ذل��ك، فقد 
حتقق جناحات اقت�صادية كبرية. كما اأنه �صيوؤدي اإىل �صيا�صة 
على  ال�صوء  وي�صلط  ال�صني،  جت��اه  �صرامة  اأك��ر  اأمريكية 
�صد  اإذا حتركت ع�صكرياً  تواجهها  اأن  التي ميكن  التكاليف 

تايوان.

املزيد من اخلا�سرين
و�صرح ها�ض اأن اخلا�صرين اأكر بكثري من الفائزين. اإذ تبدو 
العمل.  عن  عاجزة  االأم��ن،  جمل�ض  وخا�صة  املتحدة،  االأمم 
لقد اأ�صرت احلرب باجلهود العاملية الإبطاء انت�صار االأ�صلحة 
 28 اأوكرانيا قد تخلت عن خمزونها منذ  وكانت  النووية، 
عاًما يف مقابل �صمان �صالمتها االإقليمية، اإال اأنها تعر�صت 

للغزو مرتني منذ عام 2014. كما كانت االأزمة �صيئة اأي�صاً 
يبدو  والتي  املناخ،  تغري  ملكافحة  املبذولة  للجهود  بالن�صبة 
اأمن  اأنها تراجعت موؤقتاً على االأقل ل�صالح تدابري لتعزيز 

الطاقة. 
بالن�صبة  �صيئة  اأزم����ة  ه��ي  اأوك��ران��ي��ا  ع��ل��ى  احل���رب  اإن  وق���ال 
االأرا�صي واحلروب  باأن غزو  الذين كانوا يجادلون  الأولئك 
يف  جادلوا  الذين  اأولئك  اأو  املا�صي،  من  �صيء  البلدان  بني 
اأن  اأحواله. واأ�صاف  اأف�صل  باأن العامل يف  ال�صنوات االأخ��رية 
االأحداث تقف اأي�صاً �صد حجج اأولئك املوجودين يف الي�صار 
واليمني على حد �صواء، والذين يجادلون باأن اخلطر االأكرب 
على االأمن الدويل هو تدخل الواليات املتحدة املفرط، واأنها 

ميكن اأن تتحول اإىل االهتمام بالداخل باأمان.

تداعيات على النظام العاملي
ا تكمن يف تداعيات هذا  واعترب ها�ض اأن امل�صاألة املهمة اي�صً
املبداأ  الرو�صي  الغزو  انتهك  اإذ  العاملي،  النظام  ال�صراع على 
االأ�صا�صي لال�صتقرار املوجود يف العامل، والذي ين�ّض على اأاَل 

يتّم تغيري احلدود بالتهديد، اأو با�صتخدام القوة.
اإذا كان بوتني  االأم��ور تتوقف على ما  الكثري من  اأن  وختم 
�صيفلت من مقامرته، اأو ما اإذا كان الثمن الذي �صُيجرب على 
دفعه، يفوق اأي مكا�صب، معترباً اأن هذا املوقف �صيحدد، اأكر 
من اأي �صيء اآخر، احلكم النهائي للتاريخ فيما يتعلق مبن 

ربح ومن خ�صر يف حرب بوتني.
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عربي ودويل

زعيم كوريا ال�صمالية كيم جونغ اأون بني �صباط اجلي�ض عند اإطالق �صاروخ هوا�صونغ 17- البالي�صتي العابر للقارات. ال�صاروخ الوح�ض هوا�صونغ - 17 تهديد جديد.

ال�صمالية  ك��وري��ا  �صيد  ينظر  ث��م 
العد  ق��ب��ل  ���ص��اع��ت��ه،  اإىل  ب��ع��ن��اي��ة 
"ال�صاروخ  واإط���������الق  ال���ن���ه���ائ���ي 
الوح�ض". ُبّث هذا الفيلم الدعائي 
�صكل  ويف  ه��ول��ي��وود،  طريقة  على 
توب غون، على التلفزيون الكوري 
تخليدا  مار�ض،   24 يف  ال�صمايل، 
بالي�صتي  ����ص���اروخ  اآخ����ر  الإط�����الق 
اأنتجته بيونغ يانغ:  عابر للقارات 
17-، القادر على حمل  هوا�صونغ 

روؤو�ض حربية نووية و�صرب قلب 
االأرا�صي االأمريكية.

املعجزة" الذي  "االنت�صار  ه��ذا     
العظيم"  الكوري  "ال�صعب  حققه 
والرفاهية  البالد  "اأمن  اأجل  من 
القادمة"،  ل���الأج���ي���ال  االأب�����دي�����ة 
الر�صمية،  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�صب 
املراقبني مت�صككني.  يرتك بع�ض 
الكوري اجلنوبي يف  يرى اجلي�ض 
ال�صاروخ جمرد �صاروخ هوا�صونغ 

ب���ي���ون���غ ي����ان����غ ل���ت���ج���رب���ة �����ص����اروخ 
ا�صرتاتيجي،  اأر�ض-بحر  بالي�صتي 
"ا�صرتاتيجيتها  م�����ن  ك����ج����زء 
من  امل��رك��ب��ة  و���ص��ت��ك��ون  الرادعة". 
غوا�صة  وه���ي  ي��ون��غ��ون��غ،   8.24
���ص��م��ال��ي��ة ���ص��غ��رية تطلق  ك���وري���ة 
ال�صواريخ. وتنت�صر ال�صائعات حول 
-االأوىل  حمتملة  ن��ووي��ة  جت��رب��ة 
2017. وحينها  منذ خريف عام 
بالكامل  ي���ان���غ  ب���ي���ون���غ  ���ص��ت��دف��ن 
ال�����وق�����ف االخ�����ت�����ي�����اري ل���ت���ج���ارب 
النووية  البالي�صتية  ال�����ص��واري��خ 
ال�����ذي تقرر  ل���ل���ق���ارات  وال���ع���اب���رة 
انخفا�ض  خ�صم  يف   ،2018 ع��ام 

التوترات يف �صبه اجلزيرة.

ايل،  جونغ  كيم  وجن��ل  �صونغ  اي��ل 
من  ت�صانغ،  �صيونغ  ت�صيونغ  يذّكر 
اإطالق  وي�����ص��ري  �صيجونغ.  معهد 
ال�����ص��واري��خ منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اإىل 
حتقيق  ع���ل���ى  ق�������ادرة  ال����ب����الد  اأن 
يف  االأق���ل  على  جن��اح��ات حقيقية، 
اإىل  اإن احل���اج���ة  ال���دف���اع.  جم���ال 
خلق جو احتفايل بعيد ميالد كيم 
اإيل �صونغ هي الدافع الرئي�صي ".

اأن  حقيقة  يانغ  بيونغ  ت�صتغل      
رو�صيا  م���ع  ال���دول���ي���ة  ال���ت���وت���رات 
اأي  احل��������ايل  ال�����وق�����ت  يف  حت���ظ���ر 
جديدة  ع���ق���وب���ات  ل���ف���ر����ض  ن���ّي���ة 
م���ن جم��ل�����ض االأم������ن ع��ل��ى كوريا 
وا�صنطن  دع��ت  وهكذا  ال�صمالية. 

ال�صخط، اىل اإعادة ح�صد الكوريني 
ال�����ص��م��ال��ي��ني خ��ل��ف زع��ي��م��ه��م -يف 
ال��وق��ت ال����ذي ي��ق��ات��ل��ون ف��ي��ه �صد 
"االنحرافات". دعا كيم جونغ اأون 
اإىل "تركيز احلملة االأيديولوجية 
املعادية  امل��م��ار���ص��ات  ع��ل��ى  ب��ع��ن��اي��ة 
يجروؤ  ملن  حتذير  لال�صرتاكية": 

على التمرد على �صلطته.
اال�����ص����ت����ق����رار  ه��������ذا  وي����ع����ت����رب     
اأه��م��ي��ة للنظام  اأك���ر  االج��ت��م��اع��ي 
 15 العام، يف  �صيحتفل هذا  حيث 
اأب��ري��ل، مب���رور 110 اأع����وام على 
م��وؤ���ص�����ض ال���دول���ة ك��ي��م اإي���ل �صونغ 
"�صرعية   .)1994-1912(
كيم جونغ اأون هي اأنه حفيد كيم 

يانغ  بيونغ  على  ت�صغط  "بكني 
للحد من التجارب"

ال�صمالية  "ا�صتفزازات" ك��وري��ا     
موجهة ب�صكل خا�ض اإىل الرئي�ض 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي اجل���دي���د، يون 
وعد  ال��ذي  املحافظ  ي��ول،  �صيوك 
باأن يكون حازًما جتاه بيونغ يانغ. 
ت�صتجيب  االخ��ت��ب��ارات  ه���ذه  ل��ك��ن 
ا لرهانات داخلية. منذ بداية  اأي�صً
جائحة كوفيد 19-، تعاين كوريا 
ال�صمالية من �صعوبات اقت�صادية 
خ���ط���رية، مم���ا اأث�����ار خم����اوف من 
هنا  ومن  خطرية.  جماعة  نوبات 
تاأتي احلاجة، يف مواجهة خماطر 

ال���ذي  ال�����ص��اب��ق  االإ������ص�����دار   -15
-بعد   2017 ع����ام  اإط����الق����ه  مت 
الكوري  النائب  وو�صف  حت�صينه. 
اجل���ن���وب���ي ه���ا ت����اي ك���ي���ون���غ، على 
نيوز" املتخ�ص�ض،  كيو  "ان  موقع 
"كذبة  ب���اأن���ه���ا  االإط�������الق  ع��م��ل��ي��ة 
كبرية" جلعل النا�ض ين�صون ف�صل 
احلقيقي   -17 هوا�صونغ  جتربة 
"يوا�صل  حذرين،  مار�ض.   16 يف 
البيانات"،  حت��ل��ي��ل  االأم��ري��ك��ي��ون 

بح�صب البنتاغون.
    املوؤكد، هو اأن كيم جونغ اأون يريد 
اإثبات وجوده، بينما يرتكز اهتمام 
ع��ل��ى احل���رب يف  ال����دويل  املجتمع 
ال�صمالية  كوريا  " تتبع  اأوكرانيا. 
اأ�صلحة تكتيكية  برناجًما لتطوير 
اختبار  اإىل  وحت����ت����اج  خم��ت��ل��ف��ة، 
واإثبات جناحها"، يقول جو ميونغ 

هيون من معهد اآ�صان.
   ووفق املركز االأمريكي للدرا�صات 
تعّد  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 

اإىل  غائم  ب�صكل  وطوكيو  و�صيول 
"رد حازم" على اإطالق ال�صواريخ 
للقارات.  ال���ع���اب���رة  ال��ب��ال��ي�����ص��ت��ي��ة 
مو�صكو  حم���ور  ب��ني  امل��واج��ه��ة  ان 
-ب��ك��ني، وال���غ���رب، ق��د ت��دف��ع حتى 
تطبيق  تقييد  اإىل  وبكني  مو�صكو 
العقوبات احلالية �صد بيونغ يانغ، 
املتحدة  االأمم  قرار  عار�صت  التي 

حول غزو اأوكرانيا.
اأزم����ة خطرية  ب��ك��ني  ت��ري��د  "ال     
يانغ  ب��ي��ون��غ  وت���دف���ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأولويات  ان  ال��ت��ج��ارب.  م��ن  للحد 
اأن يكون لديها �صبه  ال�صني دائما 
وغري  ومنق�صمة  م�صتقرة  جزيرة 
النكوف،  اأندريت�ض  يذّكر  نووية"، 
الكورية  ك���وك���م���ني  ج���ام���ع���ة  م����ن 

اجلنوبية.
    ق��وي يف مقاطع الفيديو تلك، 
اليدين  يبقى كيم مع ذلك مقّيد 

ا. اأي�صً
عن الك�سربي�س

كوريا ال�سمالية:

ال�شاروخ الوح�ض يعيد كيم جونغ اأون اإىل الواجهة
اجلديد,  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ض  اإىل  خا�ض  ب�شكل  موجه  • الختبار 

ا لق�شايا داخلية لكنه ي�شتجيب اأي�شً

•• الفجر -خرية ال�سيباين
يف  احلـــرب  على  الـــدويل  االهــتــمــام  يــرتكــز  بينما 
اأنه ال  اإثبات  ال�سمالية  اأوكرانيا، يريد زعيم كوريا 
املت�سررين  مواطنيه  تعبئة  واإعــادة  خطرًيا،  يزال 

ب�سدة من االأزمة االقت�سادية.
اأون،  جونغ  كيم  �ــســوداء،  ونــظــارات  جلدية،  �سرتة 
حماط بكبار ال�سباط بالزي الر�سمي الكامل، يخرج 
ت�سوير  -مت  حازمة  بخطوة  �سخمة،  حظرية  من 
ت�سويرية  ومو�سيقى  البطيئة،  باحلركة  امل�سهد 

رائعة. 

رئي�شة ال�شلطة التنفيذية يف هونغ كونغ لن ترت�شح لولية ثانية 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

الم   ك��اري  كونغ  هونغ  يف  التنفيذية  ال�صلطة  رئي�صة  اأعلنت 
اأيار-مايو،  يف  ثانية  لوالية  ترت�صح  لن  اأنها  االثنني  اأم�ض 
املدينة  يف  لبكني  املوالية  ال�صيا�صية  النخبة  تختار  عندما 
اأنهي  "�صوف  ال�صحفيني  اأم���ام  الم  وق��ال��ت  ج��دي��ًدا.  زعيًما 
لل�صلطة  كرئي�صة  �صنوات  خم�ض  على  ام��ت��ّدت  التي  والي��ت��ي 
م�صريتي  ر�صميا  واأخ��ت��م  حزيران/يونيو   30 يف  التنفيذية 

املهنية التي ا�صتمرت 42 عاما يف احلكومة".
اآذار/ يف  لنواياها  اأبلغتهم  الذين  بكني  ق��ادة  اأن  الم  واأك���دت 

مار�ض 2021 ، "تفهموا واحرتموا" خيارها.
وعزت الم )64 عاماً( قرارها اإىل "اعتبارات عائلية".

وهم  االأوىل،  املرتبة  عائلتي يف  اأف��راد  اأ�صع  اأن  "علي  وقالت 
يعتربون اأن الوقت حان للعودة اإىل املنزل".

اأول  اأ�صبحت الم  بعد م�صرية مهنية يف موؤ�ص�صات احلكومة، 
امراأة ترتاأ�ض هونغ كونغ يف عام 2017.

وكانت واليتها خ�صو�صاً حافلة باالأحداث. اأدت االحتجاجات 
ب�صط  اإىل   2019 ع��ام  للدميوقراطية  امل��وؤي��دة  ال�صخمة 
املدينة.  على  بقوة  �صيطرتها  ال�صينية  امل��رك��زي��ة  احلكومة 
ال�صارمة  كوفيد"  "�صفر  ا�صرتاتيجية  كونغ  هونغ  وتبّنت 

املتحّورة  ظهرت  حتى  ال��ف��ريو���ض،  على  ال�صيطرة  اأج��ل  م��ن 
اأوم���ي���ك���رون ال�����ص��دي��دة ال���ع���دوى واأغ���رق���ت ال��ن��ظ��ام ال�صحي 
عن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  من�صب  ت���ويل  ينجم  وال  امل��ح��ل��ي. 
للمع�صكر  الرئي�صية  املطالب  اأح��د  وه��و  مبا�صرة،  انتخابات 
الدميوقراطي الذي مّت اإ�صكاته. اإمنا تعني جلنة موؤلفة من 

الزعيم. لبكني،  موالون  جميعهم  �صخ�ض،   1500
اأي توقعات موؤكدة عن ال�صخ�صية التي �صتخلف  ومل تر�صح 
الم يف قيادة املدينة التي يبلغ عدد �صكانها 7،5 مليون ن�صمة، 
وهي ثالث مركز مايل يف العامل. ومن املقرر اختيار رئي�ض 
ال�صلطة التنفيذية اجلديد يف 8 اأيار/مايو، ولكن حتى االآن 

مل ُيك�صف عن اأي مر�صح واقعي.
وا�صارت و�صائل اعالم حملية اإىل اأن نائب امل�صوؤولة التنفيذية 
مر�صح  اال�صتخبارات،  جهاز  يف  �صابق  ع�صو  وه��و  يل،  ج��ون 

حمتمل.
وقالت الم االثنني اإنها مل تتلق حتى االآن اأي طلب ا�صتقالة 
اأي ع�صو  ���ص��روري��ة ينبغي على  ال�����وزراء، وه��ي خ��ط��وة  م��ن 

باحلكومة القيام بها قبل دخوله يف احلملة االنتخابية.
وثقتها،  املنتهية واليتها بكني على دعمها  الزعيمة  و�صكرت 
م�صبوقة"  غري  "�صغوط  ب�  ات�صمت  واليتها  اأن  اإىل  م�صرية 

ب�صبب احتجاجات 2019 واأزمة وباء كوفيد19-.

ال�سني تر�سل اجلي�س واالأطباء 

فحو�شات جلميع �شكان �شنغهاي مع ارتفاعات اإ�شابات كوفيد

نا�شونال اإنرت�شت: حرب اأوكرانيا ل ت�شّتت النتباه عن منطقة الهندي والهادي

•• �سنغهاي-رويرتز

اأر�صلت ال�صني اجلي�ض واآالف العاملني يف جمال 
يف  للم�صاعدة  �صنغهاي  اإىل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
�صكانها  جل��م��ي��ع  كوفيد19-  اخ��ت��ب��ارات  اإج�����راء 
26 مليونا، مع ا�صتمرار االرتفاع  البالغ عددهم 
يف عدد االإ�صابات بفريو�ض كورونا اأم�ض االثنني.

وا�صتيقظ بع�ض ال�صكان قبل الفجر حتى يجري 
اأفراد الرعاية ال�صحية الذي يرتدون الزي  لهم 
االأبي�ض م�صحة احلنجرة �صمن اختبار احلم�ض 
مبالب�ض  طوابري  يف  كثريون  وا�صطف  ال��ن��ووي، 
من  بع�صا  بع�صهم  م��ن  م��رتي��ن  بعد  على  ال��ن��وم 

اأجل التباعد االجتماعي.
اأن جي�ض  امل�صلحة  تابعة للقوات  وذك��رت �صحيفة 
اأكر  االأح����د  اأر���ص��ل  ال�صيني  ال�صعبي  ال��ت��ح��ري��ر 
م��ن األ��ف��ني م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي من 
الدعم  وق��وات  والبحرية  اجلي�ض  اأق�صام  خمتلف 

اللوجي�صتي امل�صرتكة اإىل �صنغهاي.
ال��ع��ام��ل��ني يف  األ���ف���ا م���ن   38 وو����ص���ل ح��ت��ى االآن 
جيانغ�صو  مثل  مقاطعات  من  ال�صحية  الرعاية 
وفقا  �صنغهاي،  اإىل  بكني  والعا�صمة  وت�صيجيانغ 
اأظهرت  وال���ت���ي  االإع������الم احل��ك��وم��ي��ة،  ل��و���ص��ائ��ل 

و�صولهم بالقطار فائق ال�صرعة والطائرات وهم 
ي�صعون كمامات ويحملون حقائب �صفر.

وتعد هذه اأكرب عملية متعلقة بال�صحة العامة يف 
االأول لكوفيد- التف�صي  ال�صني منذ تعاملت مع 
19 يف ووهان، حيث مت اكت�صاف فريو�ض كورونا 
2019. وقال  اأواخ��ر عام  امل�صتجد الأول مرة يف 
اأر�صل  اإن جي�ض التحرير ال�صعبي  جمل�ض الدولة 
يف ذلك الوقت اأكر من اأربعة اآالف من العاملني 
تقع  حيث  هوبي  مقاطعة  اإىل  ال�صحة  جم��ال  يف 

ووهان.
و���ص��ج��ل��ت ���ص��ن��غ��ه��اي، ال��ت��ي ب�����داأت ع��م��ل��ي��ة اإغ���الق 
اآذار ومت متديدها  مار�ض   28 يف  على مرحلتني 
منازلهم،  يف  البقاء  ال�صكان  جميع  على  لتفر�ض 
اأعرا�ض  ب����دون  بكوفيد19-  اإ���ص��اب��ة   8581
و425 اإ�صابة م�صحوبة باأعرا�ض يف الثالث من 
اإجراء  املواطنني  م��ن  طلبت  كما  ني�صان.  اأب��ري��ل 

االختبارات الذاتية االأحد.
اكتظاظا  االأك��ر  املدينة  العملية يف  وج��اءت هذه 
يف  �صنغهاي  اإع����الن  ع�صية  ال�����ص��ني  يف  ب��ال�����ص��ك��ان 
املتعلقة  ال��ق��ي��ود  ل���رف���ع  ت��خ��ط��ط  اأن���ه���ا  ال���ب���داي���ة 

باالإغالق.
ت���ق���اري���ر ع����ن م�������ص���وؤول ���ص��ح��ي �صيني  ون���ق���ل���ت 

متتلك  ال��ب��الد  اأن  املا�صي  ال�صهر  امل�صتوى  رفيع 
12400 موؤ�ص�صة قادرة على اإجراء اختبارات ملا 

ي�صل اإىل 900 مليون �صخ�ض يوميا.
ال��ع��دي��د م��ن امل�صت�صفيات  اأي�����ص��ا  امل��دي��ن��ة  وح��ول��ت 
ال�صكنية  والعمارات  الريا�صية  االألعاب  و�صاالت 
وغريها من االأماكن اإىل مواقع للحجر ال�صحي 
امل���رك���زي، مب���ا يف ذل���ك م��رك��ز ���ص��ن��غ��ه��اي ال���دويل 
اجلديد للمعار�ض الذي ميكنه ا�صتيعاب 15 األف 

مري�ض بكامل طاقته.
تلقوا  اإن��ه��م  االث��ن��ني  اأم�����ض  ال�صكان  بع�ض  وق���ال 
ال�صخ�صية  ال�صحة  اختبارهم على تطبيق  نتائج 
اخلا�ض بهم بعد ما يزيد بقليل على اأربع �صاعات 
من اخل�صوع للفح�ض يف ال�صباح. لكن يف اأجزاء 
يتلقوا  مل  اإنهم  البع�ض  ق��ال  املدينة،  من  اأخ��رى 

بعد اأي اإخطار ب�صاأن موعد اختباراتهم.
االأفراد  اإن  ال�صبت  ي��وم  �صنغهاي  �صرطة  وق��ال��ت 
الذين يرف�صون اخل�صوع اإىل فح�ض كوفيد19- 
بدون اإبداء �صبب وا�صح �صيواجهون عقوبة اإدارية 

اأو جنائية.

الرعاية ال�سحية حتت �سغط
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  على  ال�صغط  ك��ان 

ال�صيوعي  احل���زب  واأع�����ص��اء  امل��دي��ن��ة  يف  ال�صحية 
كبريا، اإذ يعملون على مدار ال�صاعة الإدارة عملية 

اإغالق املدينة والتعامل مع خيبة اأمل ال�صكان.
وان��ت�����ص��رت ���ص��ور وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى و�صائل 
الرعاية  الأف���راد  ال�صينية  االجتماعي  التوا�صل 
على  ينامون  وهم  املنهكني  واملتطوعني  ال�صحية 
مقاعد بال�صتيكية اأو على الع�صب خارج املجمعات 

ال�صكنية، اأو يتعر�صون للتوبيخ من قبل ال�صكان.
ويوم ال�صبت، قال مركز بودونغ ال�صيني ملكافحة 
االأمرا�ض يف املدينة اإنه يحقق يف ت�صجيل م�صرب 
ملكاملة بني اأحد املوظفني واأحد اأقارب مري�ض كان 
كوفيد19-  اختبار  نتائج  من  حريته  عن  يعرب 

اخلا�ض بوالده.
على  ال�صيطرة  املركز  موظفة  �صماع  ميكن  وك��ان 
اإنها  اإع��الم حملية  و�صائل  قالت  التي  االأمرا�ض، 
خبرية يف االأمرا�ض املعدية، وهي تقول يف �صخط 
اإنها اأثارت بنف�صها خماوف ب�صاأن قواعد االختبار 
اأ�صبح  الفريو�ض  واإن  احلالية  ال�صحي  واحلجر 

م�صاألة "�صيا�صية".
من  م�صتقل  ب�صكل  التحقق  لرويرتز  يت�صن  ومل 

الت�صجيل.
وبداأ م�صتخدمو من�صة ويبو للتوا�صل االجتماعي 

والذي  بينغ"،  وي  ج��و  "احموا  )ها�صتاج(  و�صم 
مليون   2.9 اإىل  االث��ن��ني  اأم�����ض  ب��ح��ل��ول  و���ص��ل 
م�����ص��اه��دة، و���ص��ط خم����اوف م���ن اأن���ه���ا ق���د تواجه 
ي��ت��ع��ار���ض مع  علنا مب��ا  ال��ت��ح��دث  ب�صبب  ع��ق��وب��ة 

الرواية الر�صمية.
البالد  بينغ  ج��ني  ���ص��ي  ال�صيني  ال��رئ��ي�����ض  وح���ث 
اأق��رب وقت ممكن مع  على كبح تف�صي املر�ض يف 

التم�صك ب�صيا�صة "التطهري الديناميكي".
وي���وم ال�����ص��ب��ت، دع���ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض ال�����وزراء �صون 
املركزية  احل��ك��وم��ة  اأر���ص��ل��ت��ه��ت  ال��ت��ي  ت�����ص��ون الن، 
"اتخاذ خطوات حازمة  اإىل �صنغهاي، املدينة اإىل 

و�صريعة" للحد من اجلائحة.

�صوت�صو  مدينة  اأن  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  وذك���ر 
���ص��الل��ة من  اكت�صفت  ال�����ص��ني  ���ص��رق  ال��واق��ع��ة يف 
متحور اأوميكرون ال تتطابق مع اأي متحور اآخر 
يف قاعدة البيانات املحلية اأو قاعدة بيانات التتبع 

الدولية ملتحورات الفريو�ض.
وقالت �صحيفة )�صاين�ض اآند تكنولوجي( اليومية 
امل��دع��وم��ة م��ن ال��دول��ة نقال ع��ن اأح��د املخت�صني 
بعد  وا�صحا  لي�ض  اإن��ه  الوطنية  البيانات  بقاعدة 
ما اإذا كان الفريو�ض هو متحور ثانوي جديد من 
اأوميكرون واإن ظهور �صاللة اأو اثنتني جديدتني 
يف  اأوم��ي��ك��رون  انت�صار  اإىل  بالنظر  طبيعي  اأم���ر 

ال�صني.

•• وا�سنطن-وكاالت

ال�صيا�صة  ال��رو���ص��ي��ة-االأوك��ران��ي��ة على  ت��اأث��ريات احل��رب  ع��ن 
مركز  رئي�ض  كتب  اآ�صيا،  منطقة  حيال  االوروب��ي��ة  االأمنية 
ا�صتوكهومل ل�صوؤون جنوب اآ�صيا واملحيطني الهندي والهادي 
جاغاناث باندا اأن االأزمة يف اأوكرانيا ترتك اأ�صداء متعددة 

يف اأنحاء العامل، عدا عن تاأثرياتها االإن�صانية الكارثية.
ال�صدع  خطوط  حددت  فاإنها  اجليو�صيا�صية،  الناحية  ومن 
دول  بقية  مقابل  يف  الهند  املثال،  �صبيل  )على  احللفاء  بني 
ال��ت��ح��ال��ف ال��رب��اع��ي ل��ل��ح��وار -ك������واد-(، مم��ا ���ص��ل��ط ال�صوء 
الهند  وحت��دي��داً  متناف�صني،  ان�صواء  على  ق�صد،  غ��ري  ع��ن 
يقّو�ض  الذي  االأم��ر  ال�صمت،  ا�صرتاتيجية  �صمن  وال�صني، 
وقف  يف  االأطل�صي  �صمال  وحلف  املتحدة  ال��والي��ات  �صدقية 

غزو غري �صروري اأو يف خف�ض التوترات، وحفز وحدة غري 
م�صبوقة يف اأوروبا.

البو�سلة اال�سرتاتيجية
وع��الوة على ذل��ك، ف��اإن موافقة االإحت��اد االأوروب���ي االأخرية 
حللف  املحتمل  التبني  قبل  االإ�صرتاتيجية،  البو�صلة  على 
�صمال االطل�صي ملفهومه االإ�صرتاتيجي يف يونيو )حزيران( 
يف م���دري���د، ه���و ت��غ��ري م��ت��اأخ��ر ل��ك��ن م��رح��ب ب���ه يف �صيا�صة 
اإن البو�صلة  ب��امل��الح��ظ��ة،  االأم���ن االأوروب�����ي. وم��ن اجل��دي��ر 
اإنها  اإذ  وا�صعة.  اأبعاد  ذات  االأوروب��ي  اال�صرتاتيجية لالإحتاد 
لي�صت مقت�صرة على الدول االأع�صاء يف االحتاد اأو يف الناتو، 
لديها طموحات عاملية وعابرة لالأطل�صي. فما مدى  واإمن��ا 
العاملي،  املعززة لربوك�صل لالأمن  النظرة اجلديدة  تاأثريات 

على امل�صهد االأمني للمحيطني الهندي واالأطل�صي، ان�صجاماً 
"ا�صرتاتيجية البوابة العاملية"، التي ت�صتهدف "مبادرة  مع 

الطريق واحلزام" ال�صينية.

"اأوكو�س"
الإ�صرتاتيجية  االأوروب��������ي  االإحت�������اد  ح��م��ا���ص��ة  ف����رتت  ف��ه��ل 
االإ���ص��ت��ق��الل ال����ذات����ي، ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ت زخ���م���اً ع��ق��ب اإع����الن 
التحالف االأمني "اأوكو�ض" بني الواليات املتحدة وبريطانيا 
واأو�صرتاليا؟ وهل �صتتعار�ض مبادرات االإحتاد االأوروبي مع 
جماالت  خلف  ت�صعى  والتي  فعاًل،  بها  املعمول  الناتو  اآلية 
اأمنية عاملية مماثلة؟ بينما كان الرئي�ض الرو�صي فالدميري 
ينظم  االأوروب���ي  املجل�ض  كان  اأوكرانيا،  لغزو  ي�صتعد  بوتني 
والهادئ،  الهندي  املحيطني  يف  للتعاون  ال����وزاري  املنتدى 

الذي ي�صم الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي ونحو 30 
دولة من منطقة املحيطني الهندي والهادي )ناق�ض ال�صني 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة(. وي�����ص��م امل��ن��ت��دى ممثلني ع��ن بع�ض 
ثالثة  على  ال�����ص��وء  �صلط  حت��رك  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  املنظمات 
والهادي،  الهندي  املحيطني  منطقة  اأهمية  زي��ادة  اأه���داف: 
وزيادة االإ�صتقاللية االأوروبية، واإقامة توازن على اأ�صا�ض اأن 

ال�صني ت�صكل حتدياً، اإن مل يكن تهديداً.
ويلفت الكاتب اإىل اأن ال �صيء تاأثر من هذه االأهداف ب�صبب 
االأوكرانية قد  االأزم��ة  اأن  اأوكرانيا. وبدا  الدائرة يف  احلرب 
حولت انتباه العامل عن منطقة املحيطني الهندي والهادئ. 
ومع ذلك ال ميكن اأحداً اأن يتحمل �صرعة تقلب تلك املنطقة، 
خ�صو�صاً االحتاد االأوروب��ي يف وقت مي�صي فيه على طريق 
بعد  ما  حتالفات  ب��اأن  العامل  يقر  اليوم،  �صدقيته.  يف  يعزز 

قد  اجلماعي،  االأم��ن  مقاربة  على  القائمة  ال��ب��اردة  احل��رب 
اأكر  ذل��ك  فيها  يظهر  وم��ا من منطقة  الزمن.  عليها  عفا 
من منطقة املحيطني الهندي والهادي حيث الدول االأكر 
تناف�صاً ) الهند -ال�صني واليابان-كوريا اجلنوبية واليابان-
ال�صني( حتاول اأن توجد توازناً من خالل �صراكات م�صغرة 
ومتعددة واآليات تعاون اأمني. ومع ذلك، ال تزال هذه الدول 
مرتددة يف االنخراط على نحٍو كامٍل يف ت�صكيالت على غرار 
اأج��ل جتنب مواجهات ح��ادة. ويف �صوء  تكتالت ك��ربى، من 
االأمن  االأوروب���ي حيال  لالإحتاد  العاملية  املقاربة  ف��اإن  ذل��ك، 
يتعني  االأق��ل من حيث روحيتها. كذلك  دائرية، على  تبدو 
االأخذ يف االعتبار اأنه يف احلروب العاملية واالأزمات الكربى، 
م�صرتك،  رد  على  ال�صركاء  كل  يوافق  اأن  املحتمل  غري  من 

واإمنا يتم االإ�صرت�صاد بامل�صالح الوطنية لكل طرف.
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عربي ودويل
عملية ج�سر لندن:

هكذا ي�شتعد الإعالم الإجنليزي لرحيل اإليزابيث الثانية
•• الفجر -مود غارمي -ترجمة خرية ال�سيباين

اإعلمي  حدث  اأكرب  �سك  بل  �سيكون  لكنه  املحرمات،  من  املو�سوع 
يف تاريخ اململكة املتحدة... لذلك يجب اال�ستعداد واالإعداد له. 
"تخّيل، فاتتك اأهم جملة يف م�سريتك املهنية ب�سبب م�سروب ...". 
املرا�سلون  يفكر  اإجنلرتا،  يف  الثانية،  اإليزابيث  وفاة  عن  االإعلن 

امللكيون اأحياًنا يف االأمر قبل دخول احلانة. ومع ذلك، فهو مو�سوع 
يف�سل هوؤالء ال�سحفيون عدم اخلو�س فيه الأنه "ح�سا�س"، و�سّري 
قريبا،  باكنغهام.  ق�سر  من  تلقوها  التي  التو�سيات  ح�سب  حتى 
تعانق 96 عاًما، اأ�سبح الظهور العلني ل�ساحبة اجلللة نادًرا وهذا 
هذا،  اليوبيل  عام  يف  واجلوالت،  التد�سني  مرا�سم  انتهت  منطقي. 
ي�سافر ورثتها يف دول الكومنولث با�سمها للحتفال مبرور 70 عاًما 

جللو�سها على العر�س. بعد خم�سة اأ�سهر من املوؤمترات عرب الفيديو 
الثانية  اإليزابيث  التنقل وكوفيد خفيف، عادت  ب�سبب م�ساكل يف 
اأقيم يف لندن تكرميا  29 مار�س حل�سور القدا�س الذي  للظهور يف 
ومت  بطيئة،  خطوتها  كانت  ع�سا،  على  متكئة  فيليب.  لزوجها 

احلر�س على تق�سري امل�سافة قدر االإمكان.
   لقد اعادت هذه املخاوف ال�سحية طرح م�ساألة وفاتها، املحزنة 

ولكن احلتمية، يف �سميم اهتمامات جمموعة كاملة من النا�س، �سواء 
يف الدوائر احلكومية اأو يف جاكوار الند روفر اأو يف اأق�سام الت�سويق 
مل�سنعي االأكواب اأو بني املحررين يف و�سائل االإعلم. بالن�سبة لبول 
هاري�سون، الذي كان مرا�سل �سكاي نيوز امللكي يف الفرتة من 2010 
"�سيكون احلدث تاريخًيا للغاية ويجب التح�سري له.   ،2015 اإىل 

ا التخطيط لتغطيته االإعلمية ". وي�سمل هذا اأي�سً

�سور للتاريخ
وند�صور  اإل��ي��زاب��ي��ث  وف���اة  �صتمثل 
نهاية حقبة وبداية اأخرى: االأيام 
ت�صارلز.  اب��ن��ه��ا  ح��ك��م  م��ن  االأوىل 
�صي�صطر  ال���وق���ت،  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا 
ليكون مرئًيا  الظهور،  اإىل  ب��دوره 
ل���ل���ج���م���ه���ور وو�����ص����ائ����ل االإع��������الم، 
امللكي.  النظام  م�صتقبل  لتج�صيد 
"الربوتوكول حول هذا النوع من 
ي���رتك جم���ااًل �صغرًيا  ال��ل��ح��ظ��ات 
هاري�صون،  ب���ول  يحلل  للعفوية، 
ل��ك��ن ال��ع��ائ��ل��ة امل���ال���ك���ة غ���ال���ًب���ا ما 
ال�صري  -م��ث��ل  ب��امل��ف��اج��اآت  حتتفظ 
ويليام  ب����ه  ق�����ام  ال������ذي  امل����رجت����ل 
�صبقت  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة  و���ص��ق��ي��ق��ه يف 
الزفاف مع كيت، على �صبيل املثال. 
امل�صاعر،  من  �صيل  هناك  و�صيكون 
لكن االأ�صرة �صتعطي قبل كل �صيء 

�صورة حمرتمة وموحدة".
�صبط  دون  للعاطفة  بالن�صبة     
الت�صوير  ع��د���ص��ات  ف���اإن  ال��ن��ف�����ض، 
اجلمهور.  ج��ان��ب  اإىل  ���ص��ت��ت��ح��ول 
للح�صول  مبكًرا  اجلمهور  �صياأتي 
بالن�صبة  االم���اك���ن.  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
حتديد  م�صاألة  �صتكون  للم�صور، 
جم��م��وع��ة م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام، مع 

االأخبار العاجلة واملاراثون
   هناك �صاعات من اال�صرتجاعات، 
وكيلومرتات من املقاالت اجلاهزة 
يتعني  ولكن  اخلزائن،  خمزنة يف 
يكونوا  اأن  ا  اأي�صً ال�صحفيني  على 
م�صتعدين لع�صرة اأيام من االأخبار 
وعلى  ل���ل���م���اراث���ون.  امل�������ص���ت���م���رة، 
الربجمة  اأن حتذف من  القنوات 
اأي ���ص��يء ي��ب��دو غ���ري حم����رتم يف 
اأوقات "احلداد الوطني من الفئة 
مت  اع����الم،  و�صيلة  ك��ل  ويف   ."1
اإط��الع عدد قليل من املربجمني 
املختارين  واملرا�صلني  واملقدمني 

بعناية.
�صيظهرون  ل��ل��ذي��ن  ب��ال��ن�����ص��ب��ة     
"الربوفات �صرورية  الهواء،  على 
دائ��ًم��ا خطر  هناك  ن���ادرة،  ولكنها 
ح��������دوث ت�������ص���ري���ب���ات وب����ال����ت����ايل 
)وقع  اأح���ده���م  ي��ب��وح  �صائعات"، 
حادث يف بي بي �صي عام 2015، 
اعتذار  اإ�صدار  ال�صبكة  على  وكان 
دقيًقا  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ع��م��وم(. 
التعليق  على  وق����ادًرا  وحم��رتم��ا، 
ع��ل��ى ال��ت��واري��خ ال��رئ��ي�����ص��ي��ة لعهد 
حياتها  وا����ص���ت���ع���ادة  اإل���ي���زاب���ي���ث، 
وربط  وكامراأة،  للدولة،  كرئي�صة 

عد�صات  ه��ن��اك  �صتكون  ل��ن��دن،  يف 
ت�����ص��وي��ر ع��ن��د م��دخ��ل ال���دي���ر، يف 
... نظام  امل��خ��رج  ع��ن��د  ال�����ص��ح��ن، 
و�صعه  مت  ال�����ذي  ل�����ذاك  م�����ص��اب��ه 
انه   ...2002 ع���ام  االأم  للملكة 
مرّتب منذ فرتة طويلة.    يوؤكد 
بالن�صبة  اأن�����ه  ه���اري�������ص���ون،  ب����ول 
�صيء  "كل  ���ا  اأي�������صً ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون 
مواقع  من  الرخام،  على  منقو�ض 
طائرات  ت�����ص��اري��ح  اإىل  ال��ك��ام��ريا 
�صتلتقي  ك���م���ا  الهليكوبرت". 
قلعة  يف  الدولية  االإع���الم  و�صائل 
واأماكن  باكنغهام  وق�صر  وند�صور 
رم���زي���ة اأخ������رى. يف ك���ل م��ك��ان يف 
العامل، �صيكون اجلمهور راغبا يف 
كريل  دي  ج��ورج  ويحدد  ال�صور. 
وند�صور،  يف  امللكة  ماتت  "اإذا  اأن��ه 
فاإن امل�صورين يعرفون جيًدا من 
احل�صول  م���ن  ���ص��ي��ت��م��ك��ن��ون  اأي�����ن 
الذين  االأ�صرة  اأفراد  �صيارات  على 

ي�صلون ويغادرون القلعة".
تغذي  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  ل��ق��ط��ات   

باخليول  �صغفها  ع��ن  احل��ك��اي��ات 
االأهم  ولكن  ال��ك��ورج��ي،  ك��الب  اأو 
"النربة  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  ���ص��ي��ك��ون 

ال�صحيحة".
ا، وجود  اأي�صً اإع��داده��م     يتطلب 
����ص���رتة �����ص����وداء ورب����ط����ة ع���ن���ق يف 
العمل  دائ����ًم����ا. يف  ال��ي��د  م��ت��ن��اول 
نهاية  ع���ط���الت  ���ا يف  اأي�������صً ول���ك���ن 
االأ���ص��ب��وع وحتى يف االإج����ازة. عدم 
ارت������داء م��الب�����ض ����ص���وداء يف ذلك 
اليوم �صيعترب عدم احرتام و�صوء 
���ص��ل��وك م��ه��ن��ي. ال�����ص��ح��ف��ي الذي 
اأعلن عام 2002 وفاة امللكة االأم 
مرتديا بدلة رمادية وربطة عنق 

ارجوانية دفع الثمن.
املرا�صلني  ب��ع�����ض  ف�����اإن  ل���ذل���ك     
امل���ل���ك���ي���ني ي���ع���رف���ون م�����ص��ب��ق��ا ما 
فكر  وقد  اجلنازة،  يوم  �صريتدون 
امل�����ص��م��م��ون يف ذل����ك. ك��م��ا ميكن 
�صاعات  ب��ه��م يف ج��م��ي��ع  االت�����ص��ال 
ال���ن���ه���ار وال���ل���ي���ل. وع���ن���دم���ا يبدو    
فاإنهم  االره��اق،  بع�ض  امللكة  على 

ال�������ص���ح���ف ال���ي���وم���ي���ة وامل�����واق�����ع 
"ثم  اأي����ام.  لب�صعة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
�صيقود  ال������ذي  امل����وك����ب  ����ص���ي���اأخ���ذ 
�صك  ب�����ال  ل����ن����دن  اإىل  ال������رف������ات 
يتخيل   ،4 ام  ال�����ص��ري��ع  ال��ط��ري��ق 
جورج، �صتكون مغلقة ولكن بقليل 
م��ن احل��ي��ل��ة، مي��ك��ن ال��ع��ث��ور على 
منظر جميل للموكب ومرافقيه، 
من ج�صر يعربه على �صبيل املثال. 
جانب  على  اأنا�ض  هناك  و�صيكون 
ال��ط��رق، وزه��ور يف امل��ول، كل هذا 

�صيكون طبعا وا�صًحا للغاية".
االأم�����ري فيليب،  ج���ن���ازة  غ�����داة     
وال���ت���ي ج����رت م���ع ذل����ك يف جلنة 
�صغرية جًدا ب�صبب الوباء العاملي، 
خل�ض امل�صور اآرثر اإدواردز، الذي 
ك���ان ي��ت��اب��ع ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة ل��� "ذا 
�صن" طيلة خم�صة واأربعني عاًما، 
امل���وك���ب ع��ل��ى ت��وي��رت ع��ل��ى النحو 
اأحد  ت��اري��خ��ي... ال  "يوم  ال��ت��ايل: 
ذلك  يفعل  كيف  يعرف  العامل  يف 

ب�صكل اأف�صل".

اأنفاق  م����رتو  خ���ط���وط  ي��خ�����ص��ون 
ل���ن���دن ال���ت���ي ال ي��ت��م ال��ت��ق��اط اأي 
امليالد  اأعياد  �صيء عليها. وخالل 
وال�صهرات،  ال����زف����اف  وح���ف���الت 
�صيء.  ك��ل  يف  االف���راط  يتجنبون 
اإن�����ه خرب  ال�����ص��غ��ط ح��ق��ي��ق��ي،  ان 
م�����ص��ريت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، ول��ي�����ض من 
عليهم  و�صيتعني  اإف�����ص��اده.  حقهم 
ثواٍن  ب�صع  يف  عمليني  يكونوا  ان 
مع  التاريخية  اللحظات  لتقا�صم 

اجلمهور.

جهاز منحوت على الرخام
املواقع  ال��ف��ن��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن     
االإع����الم����ي����ة حم�������ددة م����ن االن 
"هناك  بها.  دراي��ة  على  واجلميع 
الزفاف  ح��ف��الت  ل��ت��ن��ظ��ي��م  اإدارة 
ب��ح��ي��ث يتم  اأو اجل���ن���ازات  امل��ل��ك��ي��ة 
االإجنليز  الأن  كال�صاعة،  ت�صويتها 
يف ه��ذا ب��ارع��ون، ي��رى ج���ورج دي 
ال�صابق  امل���ل���ك���ي  امل�������ص���ور  ك������ريل، 
امياج  جيتي  يف  التحرير  وم��دي��ر 

عملية ج�سر لندن
   �صتكون ال�صدمة هائلة، و�صت�صبه 
اإىل حد ما كارثة اأو هجوم، و�صوف 
ع���ن���دم���ا علمنا  ك���ن���ا  اأي������ن  ن���ت���ذك���ر 
ن�صر   ،2017 ع��ام  امللكة.  برحيل 
�صام نايت مقااًل طوياًل يف �صحيفة 
الغارديان حول ما �صيحدث يف ذلك 
اليوم، وهي عملية اأعدها باكنغهام 
ال��رم��زي املعروف  ب��دق��ة وا���ص��م��ه��ا 
على نطاق وا�صع هو "عملية ج�صر 

لندن".
    اأواًل، �صيقوم ال�صكرتري اخلا�ض 
رئي�ض  باإخطار  اجلاللة  ل�صاحبة 
ال����������وزراء ع���ل���ى خ����ط اآم�������ن، قبل 
الكومنولث  ح���ك���وم���ات  اإح����اط����ة 
ب����اإي����ج����از، واإر�������ص������ال ر����ص���ال���ة اإىل 
ال�صحافة. يف كل مكان، �صريتدي 
و�صيتم  �صوداء،  �صارات  امل�صوؤولون 
اإن��زال االأع��الم. من طلقات املدفع 
ع�صرة  بعد  الر�صمية  اجلنازة  اإىل 
ا�صتبق  و�صتمن�صرت،  دي���ر  يف  اأي����ام 
م��ع��رف��ة من  ح���د  اإىل  ب��اك��ن��غ��ه��ام 
مكان  اأي  ويف  ت��ق��ري��ًب��ا  �صيجل�ض 

اأثناء القدا�ض.
ا، �صت�صتغل     يف غرف التحرير اأي�صً
برقية  تنزل  عندما  �صخمة.  اآل��ة 
اخلرب، �صي�صدر �صوت اإنذار داخل 
���ص��ي، وي�صتعل ���ص��وء يف  ب��ي  ال��ب��ي 
اال�صتوديوهات اعالنا عن احلدث 

الكبري.
نائب  ال��غ��اردي��ان،  �صحيفة  "يف     
قائمة  ل���دي���ه  ال���ت���ح���ري���ر  رئ���ي�������ض 
مكتبه.  يف  م��ث��ب��ت��ة  ب��امل��و���ص��وع��ات 
اأحد  ت��امي��ز  ل�صحيفة  اإن  وُي���روى 
جاهًزا  امل��ح��ت��وى  م��ن  ي��وًم��ا  ع�صر 
و�صبكة  نيوز  �صكاي  ويف  للطباعة. 
امل�صتقل،  ال��ربي��ط��اين  التلفزيون 
امللكة  ال��ت��درب على وف��اة  حيث مت 
"ال�صيدة  با�صتخدام  �صنوات  طيلة 
�صيتم  ب���دي���ل،  ك��ا���ص��م  روبن�صون" 
الذين  امللكيني  اخل��رباء  ا�صتدعاء 
ت��وق��ي��ع عقود  اإج���ب���اره���م ع��ل��ى  مت 
و�صف  ح�صري"،  ب�����ص��ك��ل  ل��ل��ع��م��ل 

�صام نايت.
   كما مت التفكري يف عديد االأ�صياء، 
قوائم  اإىل  و�صواًل  طويلة،  لفرتة 
املو�صيقى احلزينة التي �صيتم بثها 
على اأجهزة الراديو بني موجزين 

لالأنباء.

ع��ل��ى �صورة  احل�����ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
وانتظار  بجانبها  والوقوف  قوية، 
��ا "،  ال��ل��ح��ظ��ة، ���ص��رب��ة ح���ظ اأي�����صً
"�صيظهر  دي كريل.  ي�صرح جورج 
م���و����ص���ع عنّي  وك����ال����ة يف  م�������ص���ّور 
ل��ه يف ال��وق��ت وامل��ك��ان حيث يجب 
مل�صّور  مي��ك��ن  ول���ك���ن  ي���ك���ون،  اأن 
املبادرة:  زم���ام  ي��اأخ��ذ  اأن  م�صتقل 
من  م��واق��ع  على  التفاو�ض  ميكن 
الو�صول اىل  الدفع مقابل  خالل 
خ���وا����ض، ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى منظر 

خمتلف...".
اأول ج���ن���ازة مللك  ���ص��ت��ك��ون ه���ذه     
واإذا   .1952 ع��ام  منذ  بريطاين 
ك���ان ال��ق�����ص��ر ي��ت��وق��ع ال��ك��ث��ري من 
ي��رغ��ب يف احلفاظ  لكنه  االأ���ص��ي��اء 
ع���ل���ى ����ص���ري���ت���ه���ا ق������در االإم�����ك�����ان، 
"غري  امل��و���ص��وع  ف��ق��ط الأن  ل��ي�����ض 
لل�صيطرة  ا  اأي�صً ولكن  منا�صب"، 
واالخراج  فاالأبهة  ال�صردية،  على 
اأ�صا�صيني للموؤ�ص�صة. تقوم ال�صركة 
لذا  النا�ض ب�صورتها،  على مت�صك 
ف��ه��ي ب��ح��اج��ة اإىل و���ص��ائ��ل اإع���الم 

تنقلها باأف�صل طريقة ممكنة.
   يف العام املا�صي، ك�صفت بوليتيكو 
ح�صرًيا عن بع�ض هذه املعلومات 
حتت  لل�صحافة  ن�صرها  مت  ال��ت��ي 
ج�صر  عملية  ح��ول  ال�صرية  ختم 
ل�����ن�����دن. ف�������ص���ي���ح���ة وغ���������ص����ب يف 
ال��ق�����ص��ر. ك����ان ال��ق�����ص��د م���ن هذه 
اال�صتباق  اإمكانية  اإتاحة  املوؤ�صرات 
جل��ه��از االع�����الم، ول��ك��ن ال ينبغي 
ب��اأي حال من االأح���وال، اأن ت�صبح 
م������ادة حت����ري����ري����ة. ك�����ان ه�����ذا هو 
االتفاق. ومنذئذ، اغلقت باكنغهام 
اأبوابها.    ر�صمًيا، يف عامل املعلقني 
يف  م��وج��ودة  االأخ��ب��ار  اإن  امللكيني، 
مكان اآخر. وي�صرون على اأن "هذا 
العام ال�صعار هو اليوبيل، اليوبيل، 
ر�صمي،  غ��ري  وب�����ص��ك��ل  اليوبيل". 
ي��ع��رّب االأك���ر ت�����ص��اوؤًم��ا ع��ن اأملهم 
يف اأن امللكة �صتكون قوية مبا يكفي 
�صهر  ال�����ص��رف��ة يف  ع��ل��ى  ل��ل��ظ��ه��ور 
الع�صكري  العر�ض  خ��الل  يونيو، 
بيعت  اللون )الذي  لقوات  الكبري 
ف���ي���ه االأم�����اك�����ن يف اأق������ل م����ن 60 
ثانية(. واالأكر تفاوؤاًل، يتذكرون 
اأن والدتها امللكة االأم عا�صت 101 

�صنة... وميكن اأن يكون وراثّيا.

امللكة اليزابيت... ال �صيء مرتوك لل�صدفة.

نع�ض امللكة االأم يف قاعة و�صتمن�صرت، 8 اأبريل 2002، ع�صية مرا�صم اجلنازة يف كني�صة و�صتمن�صرتال احد يف العامل يناف�ض االجنليز يف تنظيم املرا�صم الكربى

امللكة وويل العهدامللكة اليزابيث الثانية يف القدا�ض الذي اأقيم على �صرف زوجها الراحل االأمري فيليب

اجلاهزة املقالت  من  وكيلومرتات  ال�شرتجاعات  من  �شاعات  • هناك 
امل�شتمرة الأخبار  من  اأيام  لع�شرة  م�شتعدين  يكونوا  اأن  ال�شحفيني  • على 

الهليكوبرت طائرات  ت�شاريح  اإىل  الكامريا  مواقع  من  احلجر,  على  منقو�ض  �شيء  كل  للتلفزيون  • بالن�شبة 

• ُيروى اأن ل�شحيفة تاميز اأحد ع�شر يوًما من املحتوى جاهًزا للطباعة
ا وجود �شرتة �شوداء وربطة عنق يف متناول اليد دائًما اأي�شً الربامج  مقدمي  اإعداد  • يتطلب 

ناديا اآليلوييفا تزوجت من جوزيف يف الـ18 من العمر ورزقت منه بطفلني

لهذا ال�شبب.. دفع القائد ال�شوفيتي �شتالني زوجته لالنتحار
•• عوا�سم-وكاالت

�صتالني  جوزيف  ال�صوفيتي  القائد  ت��زوج  حياته،  فرتة  اأثناء 
ياكوف  اأ�صماء  حملوا  اأط��ف��ال،  بثالثة  خاللهما  رزق  مرتني 
اإحكام  يف  جن��اح��ه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  وف��ا���ص��ي��ل��ي.  و�صفيتلينا 
ربع قرن ومتكنه من  لنحو  ال�صوفيتي  االحت��اد  قب�صته على 
ب��اأدول��ف هتلر وط���رد االأمل����ان م��ن االأرا�صي  ال��ه��زمي��ة  اإحل���اق 
ال�صوفيتية باحلرب العاملية الثانية، مل تكن احلياة الزوجية 
ل�صتالني موفقة. فعام 1907، فقد القائد ال�صوفيتي زوجته 
االأوىل كاتو �صفانيدز )Kato Svanidze( التي قيل اإنها 
توفيت عقب اإ�صابتها بالتيفو�ض. وعام 1919، تزّوج �صتالني 
 Nadezhda( جمددا من امراأة حملت ا�صم ناديا اآليلوييفا

عاما.  23 بنحو  منه  اأ�صغر  كانت   )Alliluyeva

الزواج من �ستالني
 1901 اأيلول-�صبتمرب   22 ي��وم  ن��ادي��ا  ول���دت  ذل���ك،  اإىل 
ال��ت��ي ك��ان��ت ح��ي��ن��ه��ا ج����زءا من   )Baku( ب��اك��و مب��دي��ن��ة 
االإمرباطورية الرو�صية. يف االأثناء، كان والد ناديا �صديقا 
االأخري  اجت���ه  وق���د  البل�صفي.  ب��احل��زب  وزم��ي��ال  ل�صتالني 
التي  بطر�صربغ  ب�صانت  للعي�ض  عائلته،  رفقة  لالنتقال، 
عا�صت منذ مطلع القرن الع�صرين على وقع تقلبات �صيا�صية 
عديدة اأ�صفرت منت�صف �صهر اآذار/مار�ض 1917 عن رحيل 
الثاين  القي�صر نيقوال  تنازل  القي�صري تزامنا مع  النظام 

عن العر�ض.
ناديا  وافقت  �صتالني،  بجوزيف  امل�صبقة  معرفتها  وب�صبب 
ع�صرة  الثامنة  يف  وه��ي  �صتالني  من  ال��زواج  على  اآليلوييفا 
من العمر. ومن خالل هذا الزواج، رزقت االأخرية بكل من 

فا�صيلي عام 1921 و�صفيتلينا عام 1926.
ل���ع���دد م���ن القادة  ك�����ص��ك��رت��رية  ن���ادي���ا  يف االأث����ن����اء، ع��م��ل��ت 
البل�صفيني كلينني و�صتالني قبل اأن تلتحق فيما بعد باملعهد 
بكالوريو�ض  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  يف  اأم���ال  مبو�صكو  ال�صناعي 
هند�صة مبجال االألياف ال�صناعية. من ناحية اأخرى، عانت 
هذه ال�صابة الرو�صية من م�صاكل �صحية عديدة اأثرت على 
درا�صتها وحياتها العائلية التي عرفت نهاية تراجيدية عام 

.1931

انتحار زوجة �ستالني
كانت   ،1932 ع��ام  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�صرين  �صهر  خ��الل 
اأ�صابيع فقط من نهاية م�صريتها الدرا�صية  ناديا على بعد 
نف�ض  م��ن  ال�صابع  وي���وم  الهند�صة.  درج���ة  على  وح�صولها 

اإحياء الذكرى اخلام�صة  ال�صهر، ح�صرت االأخرية تظاهرة 
ع�صرة للثورة البل�صفية رفقة �صتالني والعديد من كبار القادة 
اآليلوييفا  ناديا  انتقلت  امل�صاء،  وبحلول  ال�صيوعي.  باحلزب 
رف��ق��ة زوج���ه���ا ج���وزي���ف ���ص��ت��ال��ني حل�����ص��ور اح��ت��ف��ال اأقامه 
 Kliment( فورو�صيلوف  كليمنت  ال�صوفيتي  امل�صوؤول 
اجته  االحتفال،  واأث��ن��اء  بالكرملني.   )Voroshilov
للتقرب من عدد  الكحول،  تاأثري  كان حتت  ال��ذي  �صتالني، 
الن�صاء مثريا بذلك غ�صب زوجته التي كانت حا�صرة على 
الإهانة  �صتالني  اجته  كالمية،  م�صادات  وعقب  املكان.  عني 
ناديا اآليلوييفا اأمام احلا�صرين. واأمام هذا الو�صع، ف�صلت 
اإحدى �صديقاتها، قرب  املكان للتم�صي، رفقة  ناديا مغادرة 
الكرملني. �صبيحة يوم 9 ت�صرين الثاين-نوفمرب 1931، 
�صدرها،  على  ال��ن��ار  اإط���الق  على  اآليلوييفا  ن��ادي��ا  اأق��دم��ت 

 Walther( ب��ي ب��ي  وال��ر  ن��وع  م��ن  م�صد�ض  با�صتخدام 
بهذا  �صماعه  وح��ال  حلياتها.  ح��دا  بذلك  وا�صعة   )PP
االأمر، اأ�صيب �صتالني ب�صدمة واأمر باإخفاء احلقيقة حول 
باإعالن  االإع��الم��ي��ني  امل�����ص��وؤول��ني  االن��ت��ح��ار مطالبا  ح��ادث��ة 
وفاة  حادثة  اأث��رت  ال��دودي��ة.  الزائدة  التهاب  ب�صبب  وفاتها 
�صنني،  م��دار  فعلى  �صتالني.  اأطفال  على  كبري  ب�صكل  ناديا 
الدودية قبل  الزائدة  ب�صبب  والدتها  بوفاة  �صفيتلينا  اآمنت 
اأن تكت�صف احلقيقة عام 1942 بجريدة بريطانية لت�صاب 
ب��وال��ده��ا. من  اأث���رت على عالقتها  ذل��ك ب�صدمة  اإث��ر  على 
ناحية اأخرى، اأهمل �صتالني ابنه فا�صيلي الذي با�صر ب�صرب 
الكحول يف �صن مبكرة. وقد اأدمن االأخري على تعاطي هذه 
امل�صروبات الكحولية ليفارق احلياة ب�صببها عام 1962 عن 

عمر ناهز 41 عاما.
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�سلطان اجلابر يف حوار مع وام : 

كلمة من�شور بن زايد يف العاملية للحكومات ر�شمت خريطة طريق �شاملة لتطوير قطاع ال�شناعة وتعزيز تناف�شيته عامليا

•• اأبوظبي-وام: 

والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  اأك��د 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  كلمة  اأن  املتقدمة 
جت�صد   2022 للحكومات  العاملية  القمة  خالل  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
االإمارات..  دول��ة  يف  ال�صناعي  القطاع  وتنمية  لتطوير  الر�صيدة  القيادة  نظرة 
يف  ودوره  ال�صناعة  ق��ط��اع  لتطوير  �صاملة  ط��ري��ق  خريطة  �صموه  كلمة  وت��ع��د 
تاأمني االكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة االإمارات على التعامل مع خمتلف 
التحديات وتنويع االقت�صاد ودعم املُنتج الوطني وتعزيز تناف�صيته واإر�صاء ثقافة 

ت�صجيع املنتجات امل�صنعة حملياً.
وقال معاليه يف حوار خا�ض مع وكالة اأنباء االإمارات "وام" .. اإن دولة االإمارات 
القطاع  اأم����ام  ي���زال  ال��ق��ط��اع��ات وال  ك��ب��ريي��ن يف خمتلف  وت��ق��دم��اً  حققت من���واً 
ال�����ص��ن��اع��ي ال��ك��ث��ري م��ن اجل��ه��د وال��ع��م��ل ل��ي��واك��ب ال��ن��م��و ال���ذي ت�����ص��ه��ده الدولة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  وتركز  الطموحة  امل�صتقبلية  واأهدافها 
املن�صودة يف هذا القطاع احليوي مبا يف ذلك زيادة  النوعية  النقلة  على حتقيق 
اأن تفعيل  واأ�صاف معاليه  االإجمايل.  املحلي  الناجت  ال�صناعة يف  ن�صبة م�صاهمة 
املنظومة ال�صناعية يتطلب تكامل االأدوار بني الوزارة والدوائر املحلية والقطاع 
اخلا�ض وموؤ�ص�صات التمويل فيما تعمل الوزارة تعمل على تعزيز املزايا التناف�صية 
م�صاهمة  رفع  اإىل  الهادفة  ال�صناعة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف  الوطنية  للمنتجات 
القطاع ال�صناعي الوطني يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل 300 مليار درهم يف 

عام 2031.
وفيما يلي ن�ض احلوار... 

�ض 1 : ُعِقدت موؤخراً فعاليات القمة العاملية للحكومات والتي ناق�صت م�صتقبل 
ا�صت�صراف  اأهمية القمة يف  جمموعة من القطاعات اال�صرتاتيجية، كيف ترون 

م�صتقبل القطاعات وحتديداً القطاع ال�صناعي؟ 
والتنبوؤ  امل�صتقبل  ال�صت�صراف  عاملية  من�صة  للحكومات  العاملية  القمة  تعد   : ج 
مبتغرياته وحتدياته وملتقى دويل لتبادل اخلربات والتجارب، وقدمت الدورات 
دورة  اأن  واأعتقد  املعرفة،  وت��ب��ادل  للنقا�ض  مم��ت��ازة  من�صة  القمة  م��ن  ال�صابقة 
العام على وجه اخل�صو�ض كانت مهمة ب�صكل خا�ض، فبعد جائحة كوفيد  هذا 
واال�صتعداد  املدى  والتخطيط طويل  املرونة  على  الرتكيز  اأهمية  ازدادت   -19

للم�صتقبل.
واأنتهز هذه الفر�صة الأثمن جهود القائمني على تنظيم القمة ح�صورياً مب�صاركة 
نخبة من الروؤ�صاء والوزراء واخلرباء وكبار امل�صوؤولني، مبا يج�صد الدور الذي 
قطاعات  يف  اال�صتثمار  نحو  العاملية  التوجهات  دع��م  يف  االإم����ارات  دول���ة  تلعبه 
لقيادتها  ال�صديدة  ال��روؤي��ة  وبف�صل  االإم���ارات،  دول��ة  اأن  على  وتاأكيداً  امل�صتقبل، 

ت�صكل مركزاً عاملياً ال�صت�صراف امل�صتقبل.
وركزت القمة هذا العام على كيفية اال�صتفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي 
ال�صناعة  وزارة  يف  لنا  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  وه���ذه  امل�صتقبلي،  احل��ك��وم��ي  العمل  يف 
متكني  خ��الل  م��ن  ال�صناعة  متكني  اإىل  ن�صعى  حيث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
تطبيق التكنولوجيا املتقدمة يف ال�صناعة لتمكني م�صتقبل ال�صناعات وحتديد 
الدولة  م�صتهدفات  م��ع  وموائمتها  اال�صرتاتيجية  االأول��وي��ة  ذات  القطاعات 

وتوجهاتها االقت�صادية، وزيادة م�صاهمة القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل.
�ض 2: كيف ترى معاليكم جناح دولة االإمارات يف تنظيم معر�ض اإك�صبو 2020 

دبي وانعكا�صاته على القطاع ال�صناعي؟ 
2020 دبي  اإك�صبو  ج : حققت دول��ة االإم��ارات جناحاً كبرياً يف تنظيم معر�ض 
نتيجة للروؤية احلكيمة والنظرة الثاقبة لقيادتنا الر�صيدة، حيث متكنت الدولة 
التحديات  برغم  اأج��م��ع  ال��ع��امل  باإعجاب  حظيت  ا�صتثنائية  ن�صخة  تقدمي  م��ن 
النجاح  ه��ذا  19" ومي��ث��ل  "كوفيد  ت��داع��ي��ات جائحة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  وامل�����ص��اع��ب 
امل�صتقبلية.  لثقة العامل يف دولة االإم��ارات ومنوذجها التنموي وروؤيتها  انعكا�صاً 
وتعد م�صاركة 192 دولة واأكر من 24 مليون زائر اإىل اإك�صبو دلياًل على قدرة 
االإمارات على توحيد العامل وح�صد الطاقات وحتفيزها وتوجيهها ملا يخدم منو 

وتقدم االإن�صان من خالل توا�صل العقول ل�صنع امل�صتقبل.
وجمع اإك�صبو 2020 دبي العامل يف دولة االإم��ارات وج�صد قدرتها على حتفيز 
التقدم االجتماعي واالقت�صادي االإيجابي وي�صرفني اأين كنت ع�صواً يف اللجنة 
العليا الإك�صبو 2020 التي دعمت هذا اجلهد من خالل املثابرة وت�صافر اجلهود 

ل�صمان جناح ومتيز احلدث.
ونحن يف وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، ن�صعى لال�صتفادة من هذه املزايا 
ونركز  ال�صناعة،  قطاع  منو  وحتفيز  ال�صركاء  ال�صتقطاب  الفريدة  وال��ق��درات 
والدوليني  املحليني  للم�صتثمرين  واجلاذبة  املنا�صبة  االأعمال  بيئة  تهيئة  على 
الدولة  به  تتمتع  2020 فر�صة الإب��راز ما  اإك�صبو  ال�صناعي، و�صكل  القطاع  يف 
من بيئة جاذبة ال�صتقطاب املواهب والكفاءات واخلرباء من خمتلف دول العامل، 
ال�صركاء  مع  العالقات  وتعزيز  العقول  توا�صل  على  اأي�صاً  ال���وزارة  تركز  حيث 

الدوليني ل�صنع امل�صتقبل وحتقيق امل�صتهدفات اال�صرتاتيجية للوزارة.
العاملية  القمة  اآل نهيان م�صاركة يف  زايد  ال�صيخ من�صور بن  : كان ل�صمو   3 �ض 

للحكومات حول تنمية ال�صناعة الوطنية، ما هي روؤية الوزارة لهذا املو�صوع؟ 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  �صيدي  كلمة   : ج 
نظرة  جت�صد  للحكومات،  العاملية  القمة  خ��الل   ، الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
وتعد  االإم����ارات.  دول��ة  يف  ال�صناعي  القطاع  وتنمية  لتطوير  الر�صيدة  القيادة 
كلمة �صموه خريطة طريق �صاملة تو�صح االأهمية اال�صرتاتيجية لتطوير قطاع 
ال�صناعة ودوره يف تاأمني االكتفاء الذاتي، وتعزيز مرونة وقدرة االإم��ارات على 
التعامل مع خمتلف التحديات، وتنويع االقت�صاد، ودعم املُنتج الوطني وتعزيز 

تناف�صيته، واإر�صاء ثقافة ت�صجيع املنتجات امل�صنعة حملياً.
لقد ر�صم �صموه يف كلمته االأبعاد اال�صرتاتيجية الأهمية تطوير القطاع ال�صناعي، 
التبادل  يف  واأهميته  البحر  مع  الدولة  الأبناء  التاريخية  العالقة  اأو�صح  حيث 
التجاري ون�صوء �صناعات وِحَرف ب�صيطة كانت توؤمن الأجدادنا االكتفاء الذاتي 
اإعادة  يف  كوفيد19-  جائحة  �صاهمت  "�صموه" كيف  اأو�صح  ثم  االأ�صا�صيات.  يف 
الرتكيز على تنمية القطاع ال�صناعي كاإحدى االأولويات اال�صرتاتيجية ل�صمان 
االعتماد على النف�ض، وزيادة ن�صبة م�صاهمة ال�صناعة يف الناجت املحلي االإجمايل. 
الغذائية  كال�صناعات  حيوية  جم��االت  عن  االأمثلة  بع�ض  "�صموه"  اأعطى  كما 
يف  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  زي��ادة  اأهمية  على  و�صدد  والع�صكرية،  والدوائية 

الناجت املحلي االإجمايل.
واأكد  ال�صركاء،  م��ع  التعامل  يف  الثقة  ح��ول  وا�صحة  ر�صائل  �صموه  اأع��ط��ى  كما 
واالإقليميني  املحليني  للم�صتثمرين  جاذبة  وجهة  تعد  االإم���ارات  دول��ة  اأن  على 
والدوليني من خالل اعتماد مبداأ ال�صفافية واملوثوقية. واأو�صح �صموه اأن دولة 
االإمارات تتميز باملرونة وال�صرعة يف اال�صتجابة للم�صتجدات واملتغريات، موؤكداً 
على اال�صتعداد لتطوير وتعديل القوانني مبا يخدم امل�صالح الوطنية وم�صالح 
ي�صتفيد  ب���اأن  مهتمة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن  على  �صموه  اأك���د  كما  امل�صتثمرين. 
املواطنون من التنمية ال�صناعية يف دولة االإمارات واأن ي�صاهموا يف م�صرية التنوع 

االقت�صادي.
وانطالقاً من دورها كجهة تنظيمية وت�صريعية لقطاع ال�صناعة، �صت�صتمر وزارة 
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالعمل والتعاون مع ال�صركاء املحليني لتنفيذ 
القيادة  روؤي���ة  وحتقيق  "�صموه"  كلمة  يف  وردت  التي  اال�صرتاتيجية  االأه���داف 
وتعزيز  باأدائه  واالرت��ق��اء  ال�صناعي  القطاع  منو  ت�صجيع  اإىل  الهادفة  الر�صيدة 
تناف�صيته واإنتاجه من خالل نقلة نوعية �صاملة ت�صهم يف زيادة ن�صبة م�صاهمة 
ال�صناعة يف الناجت املحلي االإجمايل مبا يتما�صى مع الطموحات الكبرية لدولة 

االإمارات يف اخلم�صني عاماً املقبلة.
�ض 4 : هل باالإمكان اأن تطلعونا على دور وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

يف دعم منو قطاع ال�صناعة يف دولة االإمارات خالل العقود املقبلة؟ 
ج : ل��الإج��اب��ة على ه��ذا ال�����ص��وؤال ال ب��د م��ن ال��ع��ودة اإىل ال��ب��داي��ات، ففي املا�صي، 
كانت "ال�صناعة" عبارة عن قطاع تابع الإحدى ال��وزارات، اإىل اأن تاأ�ص�صت وزارة 
خالل   2020 يوليو  يف  م�صتقلة  ك����وزارة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املوا�صفات  "هيئة  "ال�صناعة" مع  دمج قطاع  وذل��ك من خالل  جائحة كوفيد، 
واملقايي�ض" وملف "التكنولوجيا املتقدمة" لبناء قاعدة �صلبة ترمي اإىل تطوير 
تنظيم  عن  م�صوؤولة  م�صتقلة  جهة  ومتكني  تاأ�صي�ض  خالل  من  ال�صناعة  قطاع 
القطاع ال�صناعي وتطويره وتعزيز تناف�صيته بالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات 
ال�صلة على امل�صتويني االحتادي واملحلي وذلك لتلبية متطلبات املرحلة املقبلة يف 
القطاع  م�صاهمة  ترفع من  الوطنية مب�صتهدفات وخمرجات  التنموية  امل�صرية 
معريف  اقت�صاد  وتر�صيخ  لبناء  م�صتقبلية  روؤي���ة  �صمن  االقت�صاد  يف  ال�صناعي 
م�صتدام قائم على التكنولوجيا املتقدمة وال�صناعات املرتبطة بها، م�صتندة على 

برنامج القيمة الوطنية امل�صافة وتركز على قطاعات ذات اأولوية.
لل�صناعة  الوطنية  "اال�صرتاتيجية  اإع��داد  على  ال���وزارة  عملت  تاأ�صي�صها،  وف��ور 
بتطوير  معني  االأول  م�����ص��اري��ن،  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ال��ت��ي  املتقدمة"  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يركز  والثاين  االأول��وي��ة،  وذات  احليوية  وال�صناعات  حالياً  القائمة  ال�صناعات 
على تطوير مزايا تناف�صية جديدة ل�صناعات امل�صتقبل. وت�صمنت اال�صرتاتيجية 
اأكر من 16 مبادرة وم�صروعاً، بداأ العمل على تنفيذها ويتم تطويرها ب�صكل 
م�صتمر. وعلى هذا االأ�صا�ض، مت تطوير اال�صرتاتيجية ال�صناعية لتحقيق اأربعة 
للم�صتثمرين  املنا�صبة واجلاذبة  االأعمال  بيئة  تتمثل يف: تهيئة  رئي�صية  اأهداف 
املحليني والدوليني، ودعم منو ال�صناعات الوطنية وتعزيز تناف�صيتها، وحتفيز 
االبتكار وتبني التكنولوجيا املتقدمة يف االأنظمة واحللول ال�صناعية، و�صواًل اإىل 

تعزيز �صمعة الدولة ومكانتها كوجهة عاملية رائدة ل�صناعات امل�صتقبل.
واأود التنويه اإىل اأن الوزارة نظمت �صل�صلة من جل�صات "حوار م�صتقبل ال�صناعة" 
الوطنية  اإعداد اال�صرتاتيجية  املعنية خالل مرحلة  ال�صناعيني واالأط��راف  مع 
لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة. وال يزال هذا التوا�صل م�صتمراً معهم لتعزيز 

�صبل وممكنات ت�صهيل عملهم، وامل�صاهمة يف اإزالة اأية معوقات تواجههم.
اأن  اإال  لقد حققت دول��ة االإم��ارات من��واً وتقدماً كبريين يف خمتلف القطاعات، 
النمو  ل��ي��واك��ب  وال��ع��م��ل  الكثري م��ن اجل��ه��د  اأم��ام��ه  ي���زال  ال�صناعي ال  ال��ق��ط��اع 
ال�صناعة  وزارة  و�صرتكز  الطموحة،  امل�صتقبلية  واأهدافها  الدولة  ت�صهده  الذي 
القطاع  ه��ذا  يف  املن�صودة  النوعية  النقلة  حتقيق  على  املتقدمة  والتكنولوجيا 
احليوي، مبا يف ذلك زيادة ن�صبة م�صاهمة ال�صناعة يف الناجت املحلي االإجمايل. 
الوطني  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  رف��ع  اإىل  ال�صناعة  ا�صرتاتيجية  وت��ه��دف 
تكون  واأن   ،2031 العام  دره��م يف  300 مليار  اإىل  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
وتبني  االبتكار  وحتفيز  الوطني،  االقت�صاد  منظومة  يف  اأ�صا�صي  رافد  ال�صناعة 

التكنولوجيا املتقدمة يف االأنظمة واحللول ال�صناعية. 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��رت��ك��زات  اأب����رز  م��ا   .5 ���ض 

املتقدمة؟ 
الوزارة  تعمل  وتنظيمية،  ت�صريعية  كمظلة  االحت���ادي  دوره���ا  م��ن  انطالقاً  ج: 
القطاع  لنمو  ال��داع��م��ة  والفنية  والت�صريعية  اال�صتثمارية  البيئة  تهيئة  على 
كافة اجلهات االحتادية  والتكامل مع  والتعاون  بالتن�صيق  الدولة،  ال�صناعي يف 
واملحلية، وبالت�صاور مع ال�صركاء من القطاع اخلا�ض، من خالل "جمل�ض تطوير 
الوطنية  و"اللجنة  واملقايي�ض"  للموا�صفات  التوجيهية  و"اللجنة  ال�صناعة" 

للقيمة الوطنية امل�صافة".
ويجري العمل يف هذا االإطار على عدة مرتكزات، يتمثل االأول يف توفري ممكنات 
وعوامل النجاح لنمو القطاع ال�صناعي، والتي ت�صمل توفري منظومة ت�صريعية 
ال�صركاء وامل�صتثمرين واملواهب  الوطنية، وا�صتقطاب  حمفزة وداعمة لل�صناعة 

حول العامل.
ويتمثل املرتكز الثاين يف تعزيز املزايا التناف�صية للمنتجات الوطنية يف قطاعات 
واالأملنيوم  ك��احل��دي��د  الثقيلة  وال�����ص��ن��اع��ات  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  م��ث��ل  اأول���وي���ة  ذات 
وال�صناعات الدفاعية والكهربائية، والبرتوكيماويات، اإ�صافًة اإىل بناء القدرات 
كالهيدروجني،  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال��ط��اق��ة  ال��ف�����ص��اء،  م��ث��ل  م�صتقبلية،  ���ص��ن��اع��ات  يف 

والتكنولوجيا الزراعية مبا يتما�صى مع اأولوياتنا وم�صاحلنا الوطنية.
ويهدف املرتكز الثالث لتعزيز القدرات ال�صناعية الوطنية ومتكينها بالتكنولوجيا 
اإنتاجية يف االأ�صواق املحلية كبديل مناف�ض للواردات  املتقدمة، مبا يحقق وفرة 
من خالل منتجات ذات جودة عالية وكفاءة ت�صغيلية حتقق تطلعات امل�صتهلكني 

�صواء من ال�صركات اأو االأفراد.
ويعمل املرتكز الرابع على متكني ال�صناعات الوطنية وتعزيز تناف�صيتها وتو�صيع 
مثل  ال���وزارة،  تتبناها  التي  املحفزات  خ��الل  من  وذل��ك  وتطورها،  منوها  اآف��اق 

امل�صافة". الوطنية  القيمة  "برنامج 
واأود اأن اأعطي هنا بع�ض االأمثلة عن االأداء القوي لبع�ض ال�صركات والقطاعات يف 
ال�صناعات القائمة حالياً. ففي جمال البرتوكيماويات تعد "بروج" �صركة رائدة 
االأو�صط.  وال�صرق  اآ�صيا  املنتجني يف  اأك��رب  راب��ع  اأوليفينات وهي  البويل  اإنتاج  يف 

اليوم  لي�صل   2001 عام  منذ  اأ�صعاف   10 مبعدل  اإنتاجها  ال�صركة  و�صاعفت 
6 مليارات دوالر يف عام  5 ماليني طن �صنوياً من خالل مبيعات تفوق ال�  اإىل 

.2021
ويف ال�صناعات الدفاعية، تعد �صركة "ايدج" من �صمن اأكرب 25 �صركة �صناعات 
ويف  بال�صنة.  دوالر  م��ل��ي��ارات   5 تفوق  مببيعات  ال��ع��امل  م�صتوى  على  ع�صكرية 
"االإمارات العاملية لالأملنيوم" هي من اأكرب منتجي  �صناعات املعادن، فاإن �صركة 
االأملنيوم يف العامل، وتنتج ما يقارب 2.5 مليون طن �صنوياً من االأملنيوم امل�صبوب، 
ما ميثل %4 من ن�صبة االإنتاج العاملي لالأملنيوم اأو ما يقارب ن�صف كمية االأملنيوم 

املنتج يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
يف  عاملياً  منتج  اأك��رب  اخليمة" راب��ع  راأ����ض  "�صرياميك  تعترب  ال��ب��ن��اء،  م��واد  ويف 
لل�صرياميك،  �صنوياً  123 مليون مرت مربع  تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  القطاع  هذا 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل امل��ن��ت��ج��ات االأخ����رى و����ص���ادرات اإىل اأك���ر م��ن 150 دول����ة. ويف 
ال�صناعات الغذائية، يعترب م�صنع اخلليج لل�صكر اأكرب م�صفاة �صكر قائمة بذاتها 

يف العامل بطاقة اإنتاجية تزيد عن 7000 طن يف اليوم.
�ض 6. ما اأبرز االإجنازات التي مت حتقيقها حتى االآن منذ تاأ�صي�ض وزارة ال�صناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة؟ 
ج: خالل عام 2021، حققنا عدداً من اخلطوات املهمة، فقد �صجلت ال�صادرات 
ال�صناعية االإماراتية م�صتوى قيا�صياً، بارتفاعها اإىل 116 مليار درهم مقارنة 
يف  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  و�صلت  كذلك  ع��ام��ني،  قبل  دره��م  مليار   78 ب��� 
بداأت  التي  امل�صانع  عدد  وزاد   ، دره��م  مليار   140 اإىل  االإجمايل  املحلي  الناجت 
220 م�صنعاً جديداً، و�صاهم ذلك ب�صكل مبا�صر يف تقدم  بواقع  باالإنتاج فعلياً 
دولة االإمارات يف موؤ�صر التناف�صية ال�صناعية عاملياً من املركز 35 اإىل املركز 30 

."UNIDO" "بح�صب "منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
امل�صتوى  على  امل�صافة  الوطنية  القيمة  برنامج  بتطبيق  ال���وزارة  ب��داأت  كذلك 
ال��وط��ن��ي ب��ه��دف اإع�����ادة ت��وج��ي��ه اأك����رب ج���زء مم��ك��ن م��ن م�����ص��روف��ات امل�صرتيات 
41.4 مليار دره��م يف عام  اإىل االقت�صاد الوطني وال��ذي و�صل اىل  واخلدمات 
2021 مقارنة ب�27 ملياراً قبل عامني. وجنح الربنامج يف ا�صتقطاب 45 جهة 
ا�صتحدث  كما  اإليه،  لالن�صمام  كربى  وطنية  موؤ�ص�صة  و13  احتادية،  حكومية 

الربنامج 1000 وظيفة للمواطنني يف القطاع اخلا�ض.
جهود  وتوحيد  لدمج  فعالة  اآلية  "ناف�ض" لو�صع  برنامج  مع  حالياً  نعمل  كما 
للمواطنني  وظيفية  فر�ض  و"ناف�ض" لتوفري  امل�صافة  الوطنية  القيمة  مبادرة 

واإحلاقهم بدورات تدريبية متقدمة.

حتديث الت�سريعات والتنظيمات.
اأجرينا يف  ويف جمال الت�صريعات، ولتهيئة بيئة االأعمال اجلاذبة للم�صتثمرين، 
عام 2021 تعدياًل على تطبيق �صيا�صة تو�صيم االأغذية وحتويلها من ال�صيغة 
االإلزامية اإىل االختيارية، وهو اأمر له اأثر مبا�صر �صيوفر ما يعادل 1.4 مليار 
درهم على قطاع �صناعة االأغذية وامل�صروبات خالل ال�صنوات اخلم�ض القادمة، 
7 ماليني درهم �صنوياً على قطاع �صناعة العبوات الغذائية  اإ�صافة اإىل توفري 
من خالل حتديث املتطلبات الفنية اخلا�صة بها ، وقللنا االأثر الناجت عن اأخطاء 
القطاع اخلا�ض يف  اإ���ص��راك  ال��وق��ود، ومت  وع���دادات  الذهب  م��وازي��ن  القيا�ض يف 

تطوير %30 من املوا�صفات القيا�صية والت�صريعات الفنية.
اجلهات  من  واملقايي�ض"  للموا�صفات  التوجيهية  "اللجنة  ال���وزارة  �صكلت  كما 
احلكومية ذات العالقة، وحّدثنا نظام عالمة "�صنع يف االإمارات" لتعزيز جودة 
تبني  واخلارجية، ومت  الوطنية  االأ�صواق  تناف�صيتها يف  ودعم  الوطنية  املنتجات 
616 موا�صفة والئحة فنية متوائمة مع اأف�صل املوا�صفات الدولية واالإقليمية 

يف القطاعات ذات االأولوية.
االأغذية  ق��ط��اع��ات  يف  االمارات"  يف  "ا�صنع  خم��ت��رب  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ن��ا  ك��ذل��ك 
غامبل"  اآن��د  "بروكرت  �صركة  ومع  االأغذية،  م�صنعي  جمموعة  مع  وامل�صروبات 

لبناء القدرات للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف قطاع ال�صناعة.

امل�سّرعات ال�سناعية واحللول التمويلية وجذب اال�ستثمارات.
بهدف  م��وؤث��رة  جهات  م��ع  للتعاون  ا�صرتاتيجية  اأط��ر  و�صع  على  ال���وزارة  تعمل 
اال�صتثمارات  ج��ذب  وكذلك  تناف�صيتها،  وتعزيز  الوطنية  ال�صناعات  منو  دع��م 
ال�صناعية اخلارجية، واأ�صحاب االأفكار واملواهب. ومت يف هذا املجال تاأمني حلول 
متويلية من "م�صرف االإمارات للتنمية" للقطاعات ذات االأولوية وللتحول اإىل 
التكنولوجيا املتقدمة ا�صتفادت منها �صركات يف القطاع ال�صناعي مببلغ 1 مليار 
للم�صتثمر  دليل  اال�صتثمارات، مت تطوير  تاريخه. ويف جمال جذب  درهم حتى 
مت  كما  االأجنبية،  اال�صتثمارات  وت�صجيع  االأع��م��ال  ممار�صة  لت�صهيل  ال�صناعي 
اإع��ف��اءات من  3200 م�صنع من خالل منحهم  اأك��ر من  العبء على  تخفيف 
الر�صوم اجلمركية على مدخالت ال�صناعة بقيمة 2.7 مليار درهم. ومت تاأمني 
باقة من االمتيازات لدعم حملة "ا�صنع يف االإمارات" مثل ال�صراكة اال�صرتاتيجية 

بني الوزارة و"مدينة دبي ال�صناعية" لتعزيز اأداء القطاع ال�صناعي يف الدولة.
�ض 7. وما هو دور التكنولوجيا املتقدمة يف املنظومة ال�صناعية الوطنية؟ 

ج : متتلك دولة االإمارات مزايا تناف�صية عديدة، اأبرزها البنية التحتية املتطورة 
واملدعومة بالتكنولوجيا املتقدمة. ومتا�صياً مع اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة، 
لريادة  عاملية  وجهة  االإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  يف  امل�صاعدة  املمّكنات  على  ركزنا 
�صناعات امل�صتقبل، واأطلقنا �صمن "م�صاريع اخلم�صني" برنامج "ال�صناعة 4.0" 
اإط��الق موؤ�صر جاهزية ال�صناعة الذكية الذي عمل على  وال��ذي مت من خالله 
ال�صناعية  الثورة  اإىل  للتحول  الدولة  �صناعية يف  �صركة   160 تقييم جاهزية 
الرابعة من اإجمايل 200 �صركة �صيتم تقييمهم بحلول منت�صف العام اجلاري، 
التناف�صية  ال��ق��درة  تعزيز  بهدف   "4.0 ال�صناعة  رواد  "�صبكة  اأطلقنا  كذلك 
ال�صناعية، وخف�ض التكاليف، وزيادة االإنتاجية، ورفع الكفاءة، وحت�صني اجلودة 

وال�صالمة، وخلق فر�ض عمل جديدة، وان�صم اإليها 14 كياناً وطنياً وعاملياً.
زايد  ب��ن  حممد  "جامعة  م��ع  بالتعاون   "4.0 "القيادة  م��ب��ادرة  اأطلقنا  كذلك 
تنفيذي  م��دي��ر   100 م��ن  اأك���ر  ت��دري��ب  ب��ه��دف  وذل���ك  ل��ل��ذك��اء اال�صطناعي"، 
وقيادي من القطاع ال�صناعي بحلول 2022، حيث خّرجت الوزارة 30 مديراً 
تنفيذياً ميثلون الدفعة االأوىل من الربنامج، وكذلك مت تطوير الدليل الوطني 
لقيا�ض االإنفاق على البحث والتطوير يف القطاع احلكومي بالتعاون مع املركز 

االحتادي للتناف�صية واالإح�صاء.
وبهدف تعزيز م��صاهمة البحث والتطوير يف ال�نمو االق�ت�صادي امل�ص�تدام يف دولة 
اإن�صاء  االأول��وي��ة، مت  وذات  اال�صرتاتيجية  القطاعات  الرتكيز على  االإم��ارات مع 
حوكمة  �صيا�صة  ال��وزارة  طورت  كذلك  والتطوير".  للبحث  االإم��ارات  "جمل�ض 
مدعومة  والتطوير  للبحث  وطنية  منظومة  تر�صخ  التي  والتطوير،  البحث 
بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية لتوحيد اجلهود نحو حتقيق االأولويات 

الوطنية.
ولتطوير القدرات الوطنية وتبادل اخلربات، مت تنفيذ جل�صات تعريفية لل�صركات 

النا�صئة يف جمال التكنولوجيا يف كل من اإ�صبانيا واإ�صرائيل وكوريا وفرن�صا.
ونهدف من خالل هذه املبادرات اإىل ر�صم خارطة طريق وا�صحة ت�صتهدف تعزيز 
املتقدمة  التكنولوجيا  وتطوير  لتطبيقات  عاملية  كوجهة  االإم��ارات  دولة  مكانة 

وامل�صاهمة يف بناء اقت�صاد مرن وتعزيز اجلاهزية للم�صتقبل.
"جمل�ض تطوير ال�صناعة" ودوره وتوقعاتكم له يف  8. حدثنا معاليك عن  �ض 

الفرتة املقبلة؟ 
ال�صناعة" الذي ي�صم يف ع�صويته  "جمل�ض تطوير  ال��وزراء  اعتمد جمل�ض  ج: 
للتعاون  رئي�صية  ليكون من�صة  العالقة  ذات  املحلية واالحتادية  ممثلي اجلهات 

وتن�صيق اجلهود والتكامل بني اجلهات املعنية بالقطاع ال�صناعي.
وتطوير  لتاأ�صي�ض  حم��ف��زة  عمل  منظومة  تر�صيخ  على  بالعمل  املجل�ض  وب���داأ 
امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل وال�����ص��راك��ة ب��ني القطاعات 
احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة، وزي����ادة م�����ص��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، وتطوير 
وكذلك  وتناف�صيته،  الدولة  يف  ال�صناعة  بقطاع  املرتبطة  واحلوافز  االإج��راءات 

اعتماد موؤ�صرات موحدة لالأداء يف القطاع ال�صناعي ومتابعة تنفيذها.
�ض 9. ما هو املطلوب من امل�صّنعني احلاليني واجلدد؟ وكذلك امل�صتثمرين؟ 

ال���وزارة  ب��ني  االأدوار  وتكامل  ال��ت��ع��اون  يتطلب  ال�صناعية  املنظومة  تفعيل  ج: 
فر�صة  االآن  وه��ن��اك  التمويل،  وموؤ�ص�صات  اخل��ا���ض  والقطاع  املحلية  وال��دوائ��ر 
حقيقية اأمام امل�صتثمرين اليوم لالن�صمام اإىل م�صرية جناح القطاع ال�صناعي، 
االإم��ارات، وما  املتميزة يف دولة  اال�صتثمارية  املنظومة  واأدعوهم لال�صتفادة من 
تقدمه من حمفزات ت�صتند اإىل ا�صرتاتيجية �صاملة لتطوير القطاع ال�صناعي 

يف الدولة بالتعاون مع اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية.
دعم  يف  للم�صاهمة  ال��دول��ة  يف  الوطنية  ال�صركات  اإىل  بالدعوة  اأت��وج��ه  اأن  واأود 
م�����ص��رية ت��ط��وي��ر ال�����ص��رك��ات امل��ت��و���ص��ط��ة وال�����ص��غ��رية م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج القيمة 
االإماراتية  املنتجات  ع��ام  ب�صكل  ال�صركات  جميع  تدعم  واأن  امل�صافة  الوطنية 
من خالل منحها االأولوية يف امل�صرتيات، من ما يخدم �صال�صل القيمة املحلية 
ويعزز من منظومة االكتفاء الذاتي للمنتجات ذات االأولوية واملرونة، وتطوير 
املحليني  امل�صنعني  لكافة  دعوتنا  ذلك  اإىل  ي�صاف  الوطنية.  والكفاءات  املواهب 
واالأمتتة،  التكنولوجيا  تطبيقات  يخ�ض  م��ا  يف  وال��ت��ح��والت  ال��ت��غ��ريات  ملواكبة 
امل�صنعني احلاليني  واأن يتجه  التناف�صية.  االإنتاجية والكفاءة و�صمان  لتح�صني 
الوطنية  اال�صرتاتيجية  يف  الرئي�صية  ال��ق��ط��اع��ات  نحو  اجل���دد  وامل�صتثمرين 
واأدعوهم  والتطوير.  البحث  واأن�صطة  العالية  القيمة  ذات  واالأن�صطة  لل�صناعة 
التمويل  ال�صركاء مثل  اليوم مع  ال��وزارة  التي تقدمها  لال�صتفادة من احلوافز 
االأخ�صر ومتويل التكنولوجيا من خالل "م�صرف االمارات للتنمية" والرامية 

لدعم اال�صتثمار يف م�صاريع اال�صتدامة والتكنولوجيا املتقدمة.
االإماراتية من خ��الل منحها  املنتجات  دع��م  اإىل  ع��ام  ب�صكل  ال�صركات  اأدع��و  كما 
املنتجات  وك��ف��اءة  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  املُ�صّنعني  واأدع����و  امل�����ص��رتي��ات،  االأول���وي���ة يف 

الوطنية لتعزيز تناف�صيتها عاملياً.

واملحلية الحتادية  اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  الدولة  يف  ال�شناعي  القطاع  لنمو  الداعمة  والفنية  والت�شريعية  ال�شتثمارية  البيئة  تهيئة  على  الوزارة  وتعمل  ال�شناعة  لقطاع  والت�شريعية  التنظيمية  اجلهة  هي  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  •  وزارة 
الطموحة امل�شتقبلية  واأهدافها  الدولة  ت�شهده  الذي  النمو  ليواكب  والعمل  اجلهد  من  الكثري  ال�شناعي  القطاع  اأمام  يزال  ول  القطاعات,  خمتلف  يف  كبريين  وتقدمًا  منوًا  حققت  الإمارات  •  دولة 

الإجمايل املحلي  الناجت  يف  ال�شناعة  م�شاهمة  ن�شبة  زيادة  ذلك  يف  مبا  احليوي,  القطاع  هذا  يف  املن�شودة  النوعية  النقلة  حتقيق  على  ال�شناعة  وزارة  • تركز 
وامل�شرتيات العقود  الأولوية يف  منحها  الإماراتية من خالل  املنتجات  ب�شكل عام  ال�شركات  واأن تدعم جميع  امل�شافة  الوطنية  القيمة  برنامج  املتو�شطة وال�شغرية من خالل  ال�شركات  للم�شاهمة يف دعم تطوير  الدولة  الوطنية يف  لل�شركات  •  نوجه دعوة 

عامني. قبل  درهم  مليار   78 ب�  مقارنة  درهم  مليار   116 اإىل  بارتفاعها  قيا�شيًا,  م�شتوى  الإماراتية  ال�شناعية  ال�شادرات  • �شجلت 
.2021 نهاية  يف  درهم  مليار   140 اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�شناعي  القطاع  م�شاهمة  •  و�شلت 

Date 5/ 4/ 2022  Issue No : 13511
Notification by Publication to the Defendant 

Before Federal Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance 
Case No. AJCFICIREA2021/0004589/ Civil (Partial)

To : NOOR HR CONSULTANTS FZ (L.L.C)
Unknown Place of residence : According to the plaintiff
We notify you that the Plaintiff/ Abdelaziz Hassan mohamed Ibrahim Al Hammadi, 
Address: Sharjah Emirate Al Majaz 3 - Corniche Street - Bait Al Hilal Tower - Office 
No. 605- Phone No. 065777714 - 0506711747 - Tel. No. 971506711747, has filed the 
above-mentioned case seeking the following: 
Obligate the Defendant to pay the value of the claim with the legal interest at 9% from the 
date of claim until full payment, in addition to an amount of AED 1000 as compensation 
for damages resulting from the Defendant's breach of the terms of the contract. 
Therefore, you or your legal representative is hereby required to attend before First 
Civil and Commercial Circuit - Ajman Federal Court on Corresponding to 11/04/2022 
at 09:30 AM and submit your defense, failing which you will be judged in absentia.

Judicial Services Office 
Essam Mohammed Al-Osaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 5/ 4/ 2022  Issue No : 13511
Dubai Court of First Instance

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 207/2022/349- Commercial Execution 

Heard before Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution : To execute the judgment issued in Case no. 2025/2021 Commercial 
Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of AED 1,150,375 including fees 
and expenses.
The claimant  National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem 
Business Centre -6th floor- office no. 606 - Tel no: 065289955 - Fax: 065289922.
The Notified party:
1. Maiwand General Trading Co. LLC, Capacity : Execution Debtor
2. Harmohan Singh Meher Signh, Capacity : Execution Debtor
3. Jasmeet Singh Hakimzada, Capacity : Execution Debtor
Notification Subject : The notifier has filed the above execution case against you requesting to order 
you to pay the adjudged amount of AED 1150375 to the claimant or the court treasury.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of not complying 
with the said decision within 15 days as from the publication date of this notification.
Prepared by: Nadiya Zahran AL Jashmi
Approval Date: 01-04-2022 11:22:19

Dubai Courts  
Government of Dubai

70392
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املال والأعمال

عقود العمالت الرئي�شية ال�شت ت�شدرت ن�شاط التداول يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع يف �شهر مار�ض
 •• دبي-الفجر: 

�صجلت بور�صة دبي للذهب وال�صلع معدل اهتمام �صهري مفتوح 
اإجمايل  بلغ  م��ار���ض، يف حني  �صهر  خ��الل  عقًدا   134،154 بلغ 

قيمة التداوالت 15.74 مليار دوالر اأمريكي.
و�صهدت البور�صة ارتفاًعا يف الطلب على العقود االآجلة للعمالت 
الرئي�صية ال�صت خالل �صهر مار�ض، ا�صتجابة للت�صخم املتوا�صل 
ي�صهدها  التي  اجليو�صيا�صية  وال�صراعات  ال�صيا�صية  وال��ق��رارات 
العامل، حيث �صجلت هذه العقود منًوا بن�صبة %140.11، مقارنة 
اأزواج العمالت الرئي�صية  املا�صي. ومن  العام  بالفرتة نف�صها من 
منًوا  االإ�صرتليني  واجلنيه  لليورو  االآجلة  العقود  �صجلت  ال�صت، 

�صنوًيا يف معدل التداول اليومي بن�صبة %527.5 و261.5% 
على التوايل. كما �صجلت اأحجام التداول على عقود الني الياباين 
والدوالر االأ�صرتايل منًوا كبرًيا خالل العام حتى تاريخه بن�صبة 
ذلك،  على  وع��الوة  ال��ت��وايل.  على  و755.76%   339.2%
الباك�صتانية االآجل يف بور�صة دبي للذهب  الروبية  �صجلت عقود 
 ،2021 اإطالقها يف عام  ت��داول �صهري منذ  اأعلى حجم  وال�صلع 
79.52  مليون دوالر  7،158  عقد بقيمة  مع ت��داول اإجمايل 
ميل،  لي�ض  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه  م��ار���ض.  �صهر  خ��الل  اأم��ري��ك��ي 
"ت�صدرت  وال�����ص��ل��ع:  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ل��ب��ور���ص��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
حمفظة العمالت يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع ن�صاط التداول 
يف البور�صة خالل �صهر مار�ض، مع �صعي امل�صاركني يف ال�صوق اإىل 

اإدارة خماطر العمالت يف ظل حالة عدم اال�صتقرار التي �صببتها 
االأحداث اجليو�صيا�صية وال�صيا�صات النقدية املتغرية حول العامل. 
كبرية  زي���ادة  ال�صت  الرئي�صية  للعمالت  حمفظتنا  �صهدت  وق��د 
ارتفاًعا  ال�صت  ال��ع��م��الت  ع��ق��ود  جميع  �صجلت  حيث  ال��ط��ل��ب،  يف 
الرا�صخ  التزامنا  على  جم��دًدا  التاأكيد  ون��ود  ال��ت��داول.  اأحجام  يف 
م�صافة،  قيمة  وذات  مبتكرة  مبنتجات  البور�صة  اأع�صاء  بتزويد 
دب��ي للذهب  ت���داول ممكنة." و���ص��ارك��ت بور�صة  واأف�����ص��ل جت��رب��ة 
وال�صلع خالل �صهر مار�ض يف املوؤمتر ال�صنوي الحتاد اأ�صواق راأ�ض 
املال العربي 2022، والذي ا�صت�صاف اأكر من 2000 م�صارك 
و�صاطة  و�صركات  مالية،  الأ�صواق  تنظيمية  وهيئات  بور�صات  من 
ومديري �صناديق ا�صتثمار و�صحفيني اقت�صاديني. كما ا�صت�صافت 

ال��ب��ور���ص��ة ن���دوة ع��رب االإن���رتن���ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ص��رك��ة العاملية 
امل�صتقات  منتجات  تطوير  ملناق�صة  االإ�صالمية  املالية  للخدمات 
وال�صلع االإ�صالمية، اإ�صافة اإىل الرتويج لعقد الذهب املتوافق مع 
ال�صريعة االإ�صالمية من بور�صة دبي للذهب وال�صلع. و�صهد �صهر 
ال�صلع، مزود  ا جتديد االع��رتاف ب�صركة دبي ملقا�صة  اأي�صً مار�ض 
بالكامل  واململوكة  املنطقة  الرائدة يف  املركزي  التقا�ض  خدمات  
لبور�صة دبي للذهب وال�صلع، من قبل الهيئة االأوروبية لالأوراق 
واالأ�صواق املالية، كمزود خلدمات  التقا�ض املركزي يف بلد ثالث. 
ويعك�ض جتديد االعرتاف هذا عمق التزام �صركة املقا�صة باملعايري 
اأقوى اأطر  اأنه يوؤكد توافقها مع  التنظيمية الدولية، ف�صاًل عن 

احلوكمة واإدارة املخاطر واأكرها �صرامة.

خلل يوم مفتوح نظمه بالتعاون مع جمعية االإمارات للم�ستثمرين املبادرين 

»�شراع« مينح موؤ�ش�شي 9 �شركات تكنولوجية داخل الدولة فر�شة للو�شول اإىل جمعية الإمارات للم�شتثمرين املبادرين
•• ال�سارقة-الفجر:

ن���ظ���م م����رك����ز ال�������ص���ارق���ة ل����ري����ادة 
االأعمال )�صراع( )موؤخراً(، جل�صة 
للم�صتثمرين  املفتوح  اليوم  �صمن 
"جمعية  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  امل��ب��ادري��ن 
االإمارات للم�صتثمرين املبادرين"، 
بال�صارقة  احلكمة"  "بيت  يف 
ال�صركات  و���ص��ول  ت�صهيل  ب��ه��دف 
النا�صئة اإىل اال�صتثمارات، ومتويل 

م�صاريعها املبتكرة وتعزيز منوها.
التزام  اإط����ار  اجل��ل�����ص��ة يف  وج����اءت 
موؤ�ص�صي  ب��دع��م  )�����ص����راع(  م��رك��ز 
ال�صركات النا�صئة من خالل برامج 
مراحل  ج��م��ي��ع  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
وم�صاعدتهم  ال��ري��ادي��ة،  رحلتهم 
وتعزيز  ب����ن����اء  يف  ال���ن���ج���اح  ع���ل���ى 
جمعت  حيث  امل�صتدامة،  امل�صاريع 
�صركات  ت�����ص��ع  م��وؤ���ص�����ص��ي  اجل��ل�����ص��ة 
تندرج حتت مظلة )�صراع(، وتعمل 
ال�صناعي،  ال���ذك���اء  ق��ط��اع��ات  يف 
والتكنولوجيا  ال�صحية،  والرعاية 
الغذائية،  وال�صناعات  ال��زراع��ي��ة، 
وغ�������ريه�������ا، ل����ع����ر�����ض اأف�����ك�����اره�����م 

النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  موؤ�ص�صي  ب��ني 
االإم�������ارات  "جمعية  اأع�������ص���اء  م���ع 

للم�صتثمرين املبادرين".

جمتمع من قادة التغيري القائم 
على تعزيز االأثر االإيجابي

بدورها، اأكدت جنالء املدفع، املدير 
لريادة  ال�صارقة  مل��رك��ز  التنفيذي 
التي  الروؤية  اأن  )�صراع(،  االأعمال 
املركز لبناء منظومة  انطلق منها 
ال�صارقة  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 
اأثمرت بانطالقة  اأعوام،  قبل �صتة 
ا�صتثمرت  ن��ا���ص��ئ��ة  ���ص��رك��ة   114
وحققت  دوالر،  م���ل���ي���ون   87
دوالر  مليون   130 قدرها  عوائد 
املا�صية،  اخلم�ض  ال�صنوات  خ��الل 
م��ا مي��ي��ز جمتمع  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
م��رك��ز )���ص��راع( م��ن ق���ادة التغيري 
اإحداث  على  وق��درت��ه  تكامله،  ه��و 
ملوؤ�ص�صي  ودعمه  االإيجابي  التغيري 

ال�صركات النا�صئة.
بدعم  ملتزمون  "نحن  واأ�صافت: 
روؤى موؤ�ص�صي ال�صركات من خالل 
املبادرين  ب��امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  رب��ط��ه��م 

االإم�����ارات  "جمعية  اأع�����ص��اء  اأم����ام 
للم�صتثمرين املبادرين".

التي  ال�����ص��رك��ات  ق��ائ��م��ة  وت�صمنت 
اأع��م��ال��ه��ا خ���الل اجلل�صة  ع��ر���ص��ت 
من�صة  "جاليبي" وه���ي  م��ن  ك���اًل 
و�صركة  املطاعم،  ت�صغيل  الأنظمة 
حلول  يف  املتخ�ص�صة  "فلو�صي" 
"كاب  و�صركة  املالية،  التكنولوجيا 
الزراعية،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مينا" 
و�صراء  اإندز" لبيع  "بوك  ومن�صة 
الكتب، واأكادميية "فارما يف غيت" 
جمال  يف  للعاملني  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�صيدلة و�صركات االأدوية واملعاهد 
"ليزوم"  وم��ن�����ص��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
"مينت  وم��ن�����ص��ة  امل�������راأة،  ل�����ص��ح��ة 
بتعزيز  ماركت" املتخ�ص�صة  بيزل 
وول  "فيفث  وم��ن�����ص��ة  ال�����ص��ح��ة، 
اإمير�صيف ميديا الب" املتخ�ص�صة 
ومن�صة  االإع���الم���ي،  امل��ح��ت��وى  يف 
ال�صت�صافة  اآر"  اإك�����ض  ري��ل  "اأوت 
الثالثية  االفرتا�صية  الفعاليات 

االأبعاد �صمن عامل امليتافري�ض.
اجلماعية،  العرو�ض  جانب  واإىل 
ل���ق���اءات فردية  ���ص��ه��دت اجل��ل�����ص��ة 

اال�صتثمار  بعامل  املعنية  واجلهات 
بتعزيز  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل�صاريع  اال�صتثمار وتو�صيع نطاق 
مع  متا�صياً  وامل�صتدامة،  املبتكرة 
القائمة  )������ص�����راع(  م���رك���ز  روؤي�������ة 
الأننا  اأواًل(،  )امل�صتثمر  مبداأ  على 
ال�صركات  باأن دعم موؤ�ص�صي  نوؤمن 
اإىل  و���ص��ول��ه��م  وت�صهيل  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
راأ�ض املال يف مرحلة النمو له بالغ 

االأثر يف جناح رحلتهم الريادية".
واأ�صادت جنالء املدفع بامل�صتثمرين 
لتقلي�ض  وب��ج��ه��وده��م  امل���ب���ادري���ن 
القائمة  ال��ف��ج��وات  ال��ف��وارق و���ص��د 
بدولة  املبادر  اال�صتثمار  جم��ال  يف 
هوؤالء  "يعد  واأ�صافت:  االإم���ارات، 
لقادة  رائ���داً  من��وذج��اً  امل�صتثمرون 
اال�صتثمار،  منظومة  يف  التغيري 
اليوم  معنا  يتواجد  موؤ�ص�ض  وك��ل 
ت�صمن  ف����ري����دة  ����ص���م���ات  مي��ت��ل��ك 
طموحات  ل��دي��ه��م  اأن  اإذ  جن��اح��ه، 
و�صغفهم  حما�صهم  يدفعها  كبرية 
كما  عليها،  يعملون  التي  باالأفكار 
اأنهم اأظهروا مرونة غري م�صبوقة 

ملواجهة حتديات اأزمة كورونا".

املبادرين  امل�ستثمرين  من  �سبكات 
لدعم موؤ�س�سي ال�سركات النا�سئة

رحمة،  اآل  جا�صم  اأ�صاد  جهته،  من 
امل���دي���ر ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة االإم������ارات 
بجهود  امل��ب��ادري��ن،  للم�صتثمرين 
مركز )�صراع( يف تاأ�صي�ض منظومة 
ل���ري���ادة االأع���م���ال يف دولة  داع��م��ة 
الهدف  اأن  م��و���ص��ح��اً  االإم���������ارات، 

ال��ف��ج��وات يف ه���ذا ال��ق��ط��اع �صمن 
امل�صتثمرين  وع��ي  ل��رف��ع  اأه��داف��ن��ا 
ورج��������ال االأع�����م�����ال ح�����ول من����وذج 
اال�صتثمار املبادر، وتعزيز التوا�صل 
بني ال�صركات النا�صئة وامل�صتثمرين 
املبادرين". من جانبه، ذكر حممد 
اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  ال���ع���وي�������ض، 
للم�صتثمرين  االإم������ارات  جمعية 

م��ن ت��اأ���ص��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ه��و تلبية 
النا�صئة  ال�������ص���رك���ات  اح���ت���ي���اج���ات 
ودعمها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف 
ح�صولها  ت�����ص��ه��ي��ل  خ������الل  م�����ن 
امل�صتثمرين  م���ن  ال��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى 

املبادرين.
يف  م��ه��م��ت��ن��ا  "تتمثل  واأ�������ص������اف: 
و�صد  الفوارق  تقلي�ض  على  العمل 

تاأ�ص�صت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  امل���ب���ادري���ن، 
منو  ل���ت�������ص���ري���ع   2020 ع������ام  يف 
ال�صركات النا�صئة يف دولة االإمارات 
من خالل ربط موؤ�ص�صي ال�صركات 
على  القادرين  امل�صتثمرين  ب�صبكة 
النا�صئة  ال�صركات  بدعم  امل�صاهمة 
اأرج������اء امل��ن��ط��ق��ة خالل  يف ج��م��ي��ع 

املراحل املبكرة من اال�صتثمار.

موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تتعاون مع »ريت�شمونت« يف ت�شميم م�شتقبل قطاع التجزئة الفاخرة 
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل عن اإطالق مبادرة 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ه���ي  ج���دي���دة 
ت�صجيع  ب���ه���دف  ال���ت���ج���زئ���ة  ق���ط���اع  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  النا�صئة  ال�صركات  ودع���م 
اأحدث  لتوظيف  للم�صاركة يف حتٍد  التكنولوجيا 
ي�صهم بتطوير جتربة  التقنيات واالبتكارات مبا 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ل��ع��م��الء  ن��وع��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة 

الفاخرة. 
بالتعاون  تنظيمه  ي��ت��م  ال����ذي  ال��ت��ح��دي  وي��ت��ي��ح 
و"م�صرعات  العاملية  "ريت�صمونت"  �صركة  ب��ني 
دبي  موؤ�ص�صة  م��ب��ادرات  للم�صتقبل" اإح���دى  دب��ي 
وال�صركات  االأع��م��ال  ل��رواد  الفر�صة  للم�صتقبل، 
ال�صتعرا�ض  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  النا�صئة 
اأحدث  توظيف  يف  املبتكرة  وحلولهم  اأف��ك��اره��م 
خدمات  وت��ق��دمي  التجزئة  قطاع  يف  االب��ت��ك��ارات 
جديدة ت�صمن للعمالء جتربة متفردة باالعتماد 

على اأحدث تقنيات امل�صتقبل.

حلول مبتكرة
جتربة  ت�صميم  اإع���ادة  يف  التحدي  ه��ذا  ويتمثل 

وتعزيز  "ريت�صمونت"  ���ص��رك��ة  ل��ع��م��الء  مم��ي��زة 
وتوظيف  التجارية،  وعالماتها  منتجاتها  قيمة 
اأبرز التقنيات املتقدمة لتحليل البيانات ودرا�صة 
معهم  التوا�صل  وتعزيز  العمالء  وتفاعل  �صلوك 
والتقليدية  ال��رق��م��ي��ة  ال���ق���ن���وات  خم��ت��ل��ف  ع���رب 

باأ�صاليب مبتكرة. 

جتارب وخدمات خم�س�سة
وخدمات  جت��ارب  بتطوير  احل��ل��ول  ه��ذه  وت�صهم 
خم�ص�صة تلبي احتياجات العمالء وفق رغباتهم، 
االرتقاء  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات  وت�����ص��اع��د 
على  ا�صرتاتيجياتها  وتطوير  جتاربها  مب�صتوى 

املدى الق�صري والطويل. 
وميكن لرواد االأعمال وال�صركات النا�صئة الراغبة 
بامل�صاركة يف التحدي اإر�صال م�صاريعهم واأفكارهم 
حتى يوم ال�صبت 26 اأبريل 2022، وذلك عرب 
https://www. االإل����ك����رتوين:  ال���راب���ط 
dubaifuture.ae/initiatives/
f u t u r e - d e s i g n - a n d -
acceleration/dubai-future-

/accelerators/challenges
تنظيم  �صيتم  الت�صجيل  م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 

ب��رن��ام��ج اف��رتا���ص��ي م��دت��ه 4 اأ���ص��اب��ي��ع ب����دءاً من 
امل�صاركة  ال�صركات  منت�صف �صهر مايو، و�صتعمل 
ت�صم  حتكيم  جلنة  اأم��ام  م�صروعها  عر�ض  على 
نخبة من اخلرباء واملتخ�ص�صني الختيار اأف�صل 
ودعوتها  التالية،  املرحلة  اإىل  املتاأهلة  ال�صركات 
اإىل دب���ي ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج ���ص��ام��ل مل���دة 8 
اأ�صابيع للعمل على تطوير امل�صاريع بالتعاون مع 

فريق "ريت�صمونت" قبل عملية التقييم النهائية 
الختيار الفائزين بالتحدي.

توظيف اأحدث التقنيات النا�سئة يف قطاع 
التجزئة

الرئي�ض  ن���ائ���ب  ال��ع��زي��ز اجل���زي���ري  ع��ب��د  وق�����ال 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل اإن هذا التحدي 
دبي  "م�صرعات  بني  بالتعاون  اإطالقه  مت  ال��ذي 
اإطار  "ريت�صمونت" ياأتي يف  للم�صتقبل" و�صركة 
القطاع  م��ع  ال�����ص��راك��ات  لتعزيز  املوؤ�ص�صة  ج��ه��ود 
اخلا�ض على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والعاملي، 
واملبتكرين  االأع���م���ال  ل�����رواد  ال��ف��ر���ص��ة  واإت���اح���ة 
الإط������الق ح���ل���ول ج���دي���دة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى توظيف 

التكنولوجيا من دبي".
اأه���م  م���ن  ال��ت��ج��زئ��ة  ق���ط���اع  "يعترب  واأ������ص�����اف: 
هذه  و�صت�صهم  دب��ي،  يف  االقت�صادية  القطاعات 
احللول املبتكرة التي �صيتم تطويرها يف "منطقة 
2071" باإحداث نقلة نوعية يف قطاع التجزئة 
النا�صئة مبا  التقنيات  اأحدث  من خالل توظيف 
ي�صهم بتعزيز مكانة دبي كمركز عاملي الحت�صان 
خمتلف  يف  االب��ت��ك��ارات  اأح���دث  وتطوير  واختبار 

القطاعات احليوية".

دبي وجهة عاملية لقطاع التجزئة
التنفيذي  الرئي�ض  فيارد  بيري  قال  جهته،  ومن 
ل�صركة "ريت�صمونت" يف ال�صرق االأو�صط واأوروبا: 
"فخورون ب�صراكتنا مع موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل 
يف اإط���الق ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ف��ري��دة م��ن نوعها يف 
مدينة دبي التي تعترب من اأف�صل املراكز العاملية 
يف قطاعات التجارة والتجزئة والت�صوق، ووجهة 
ب��ت��ج��رب��ة خا�صة  م��ف�����ص��ل��ة ل��ل��ع��م��الء ال���راغ���ب���ني 

ومرموقة ".

املميزات التي يقدمها الربنامج للم�ساركني
فر�صة  للم�صتقبل"  دب���ي  "موؤ�ص�صة  و���ص��ت��وف��ر 
النهائية  املراحل  اإىل  املتاأهلة  النا�صئة  لل�صركات 
ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
واملوؤ�ص�صات وال�صركات اال�صتثمارية على امل�صتوى 
توفري  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ع��امل��ي،  واالإقليمي  املحلي 
للعمل  التجارية  الرخ�ض  على  للح�صول  الدعم 
يف دبي، واإتاحة الفر�صة لرواد االأعمال للعمل يف 
"منطقة  اإبداعية ومتكاملة �صمن  م�صاحة عمل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  واال����ص���ت���ف���ادة   "2071
التكنولوجية التي توفرها دبي لتطوير اأفكارهم 
وم�صاريعهم، ف�صاًل عن فر�صة التقدم للح�صول 

على تاأ�صرية االإقامة الذهبية يف دولة االإمارات، 
كما �صتتم تغطية تكلفة �صفر املتاأهلني للمرحلة 

النهائية من التحدي اإىل دبي بالكامل.

م�سرعات دبي للم�ستقبل 
يذكر اأن �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، اأطلق 
برنامج "م�صرعات دبي للم�صتقبل" عام 2016، 
ل�صناعة  متكاملة  عاملية  من�صة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
قيمة  وخلق  اال�صرتاتيجية،  القطاعات  م�صتقبل 
اقت�صادية قائمة على احت�صان وت�صريع االأعمال 
واحللول التكنولوجية امل�صتقبلية، وجذب اأف�صل 
على  ابتكاراتها  وتطبيق  الختبار  ال��ع��امل  عقول 

م�صتوى مدينة دبي ودولة االإمارات.
�صل�صلة  للم�صتقبل"  دب���ي  "م�صرعات  وت��ن��ظ��م 
واالجتماعات  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال��ع��م��ل  ور������ض  م���ن 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��ن��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة �صمن 
"منطقة 2071"، وتقدم فر�صة مثالية للعمل 
عرب  التحديات  ملختلف  حلول  الإي��ج��اد  امل�صرتك 
ا�صتك�صاف تقنيات امل�صتقبل وتطويرها وتوظيفها 

بال�صكل االأمثل.

ا�شكتلندا ت�شتثمر ُم�شاركتها يف اإك�شبو 2020 دبي ل�شتعرا�ض حمفظتها املتنوعة من الإمكانات التجارية العاملية

•• دبي-الفجر: 

قّدمت ا�صكتلندا، يف اإطار م�صاركتها 
احل���دث  دب�����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
ال��ع��امل��ي االأب�����رز ال����ذي ����ص���ارف على 
وا�صحة  ر����ص���ال���ًة  اأع���م���ال���ه،  اخ��ت��ت��ام 
الفر�ض  ع��ل��ى ط����رح  ع��زم��ه��ا  ح����ول 
االقت�صادية التعاونية على م�صتوى 
العامل اأمام اجلميع وتقدمي احللول 
املبتكرة الأكر التحديات �صعوبًة يف 

ع�صرنا احلايل.
من  العديد  ا�صكتلندا  وا�صت�صافت 
امل��ه��م��ة يف ج��ن��اح اململكة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صتة  االأ���ص��ه��ر  م��دى  على  املتحدة 
امل��ا���ص��ي��ة، مب�����ص��ارك��ة ب��اق��ٍة م��ن اأبرز 
ال�صركات اال�صكتلندية واالأكادمييني 
احلكومية  وال�صخ�صيات  املرموقني 
ال�صيد  فيهم  مبن  امل�صتوى،  رفيعة 
اإيفان ماكي، وزير االأعمال والتجارة 
وال�����ص��ي��اح��ة وت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع يف 

ا�صكتلندا.

ومت����ح����ورت ه����ذه االأن�������ص���ط���ة حول 
القطاعات التي تربز فيها ا�صكتلندا 
الف�صاء  مثل  رائ����دة،  عاملية  كجهٍة 
وال�صحة الرقمية والطاقة املتجددة 
وعلوم احلياة واالأغذية وامل�صروبات 
والتكنولوجيا، حيث �صّلطت ال�صوء 
على اأف�صل ما يف ُجعبة اإ�صكتلندا من 
عرو�ض. كما احت�صن اجلناح جانباً 
املزدهرة  اال�صكتلندية  الثقافة  من 
م���ن خ����الل االح���ت���ف���اء ب��ي��وم �صانت 
الر�صمي  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  اأن�������دروز، 
�صل�صلٍة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صكتلندا، 
لالأغذية  املخ�ص�صة  العرو�ض  من 
ال�صوء  ت�صليط  بهدف  وامل�صروبات، 
عاملية  اال�صكتلندية  املنتجات  على 
اإىل  ت�صديرها  يتم  والتي  امل�صتوى، 
منطقة ال�صرق االأو�صط ب�صكل وا�صع 

النطاق.

اختتام  م����وع����د  ي����ق����رتب  وب���ي���ن���م���ا 
2020 دبي، تنظر  اإك�صبو  فعاليات 
اإ�صكتلندا يف م�صتوى النجاح الكبري 
الذي حققته خالل هذه الفرتة يف 
دبي، لرت�صل من خالله ر�صالة قوية 
اإىل العامل توؤكد مدى ديناميكيتها 

وجاهزيتها لالأعمال التجارية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����ص���وع، قال 
بال�صركات  ا�صكتلندا  "تزخر  ماكي: 
ميلكون  ال�����ذي�����ن  واالأك�����ادمي�����ي�����ني 
ال�صرورية  واالإمكانات  الطموحات 
ال�صانحة  الفر�ض  خمتلف  الغتنام 
لقد  ال����ع����امل����ي����ة.  ال���������ص����اح����ة  ع����ل����ى 
 2020 اإك�صبو  خ��الل  ا�صتعر�صنا 
جماالت  يف  العاملية  اإمكاناتنا  دب��ي 
وجودة  الرقمية  وال�صحة  الف�صاء 
الرائد يف  احلياة، ف�صاًل عن دورن��ا 
ال�صباق نحو حتقيق احلياد املناخي 

با�صتخدام الهيدروجني واالبتكارات 
كما  امل��ن��اخ.  جم��ال  يف  التكنولوجية 
اأتاح لنا اإك�صبو 2020 دبي الفر�صة 
التي  ال���ع���امل���ي���ة  ن��ظ��رت��ن��ا  مل�������ص���ارك���ة 
التعاطف  لقيم  كبرية  اأهميًة  تويل 

والنزاهة، مع العامل اأجمع".
واأ�صاف: "تعتمد ا�صكتلندا منهجية 
تعاونية للم�صاركة يف معار�ض اإك�صبو 
وجميع اأن�صطة االأعمال ب�صكل عام، 
حما�صًة  ل��دي��ن��ا  امل��ب��ت��ك��رون  وُي���ب���دي 
يف  املمار�صات  اأف�صل  مل�صاركة  كبرية 
وخارجها  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
احل�صور  ويعك�ض  ���ص��واء.  ح��د  على 
القوي ال�صكتلندا يف اإك�صبو 2020 
دبي التزامنا الرا�صخ وامل�صتمر بدولة 
االإمارات، والذي اأثمر عن باقٍة من 
العالقات التجارية واالأفكار املثمرة 

واجلديدة". 

Date 5/ 4/ 2022  Issue No : 13511
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court 
Federal Civil Court of First Instance 

In case No. SHCFICIPOR2022/ 0001928 Partial Commercial
To Defendant: Muhammad Sarafraz Sheikh
Unknown place of residence: Address / Sharjah, Al Nabaa area, near Al Zahra 
Hospital, Sony Building, Apartment No. 304, and announces to me the phone number 
0551696652
At the request of the plaintiff:- Finance House Company FZE
You are required to attend a hearing 12/04/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office 
No.3) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the 
case, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in both Arabic and foreign languages, in order to consider the case 
whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Nujoud Taleb Al-Amri

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533

Date 5/ 4/ 2022  Issue No : 13511
Dubai Courts of First Instance

Notification of A Judgment by Publication
Case No.39/2021/91 - Banks Commercial - Full Jurisdiction

Heard before : Banks Full Jurisdiction Circuit no. 250
Case Subject: 1. To order the (First, Second & Third) defendants, jointly and severally, to pay an amount 
AED 17,207,573.04 plus a legal interest @ 12% from the date of filing the case until full payment.
2. To order the (First, Second & Third) defendants, jointly and severally, to pay costs, expenses and 
attorney fees.
The plaintiff : National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address : UAE Emirate of Dubai - Bur Dubai - Khaled Bin Al-Waleed Street - National Bank of Fujairah 
Building- Abdullah.abdulkarim@nbf.ae - Makani No. 2908894348. 
Represented by Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
The Notified parties: 1- SUNAINA CHABLANI SUNIL CHABLANI, Capacity: Defendant
2- SUNIL CHABLANI RATAN KESHAV DAS CHABLANI, Capacity: Defendant
3- RIDDHI SIDDHI GENERAL TRADING LLC, Capacity: Defendant 
Notification Subject : We notify you that the court has ruled in its session held on 22-12-2021 in the 
aforementioned case in favour of the plaintiff: To order the defendants jointly to pay an amount of 
AED 17,207,573.04 plus the interest @ 5% from the date of claim untill full payment and order them 
to pay costs and expenses and AED 1000 as attorney fees. This judgment was issued as if in presence. 
It is subject to appeal within thirty days from the next day of the publication of this notification. This 
judgment was issued in the name of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler 
of Dubai. It was read publicly.
Prepared by : Juma Jameel Al Anbouri
Approval date : 01-04-2022 09:39:09

Dubai Courts  
Government of Dubai

70392 Date 5/ 4/ 2022  Issue No : 13511
Dubai Court of First Instance

Notification of Judgment by Publication
Case No. 38/2021/505- Banks Commercial -Summary Jurisdiction

Heard before Second Banks Summary Jurisdiction Circuit no. 256
Case Subject : To order the first, second, third, fourth and fifth defendants, severally and jointly, to pay the plaintiff 
an amount of AED 4,901,937.03 (Four Million Nine Hundred One Thousand Nine Hundred Thirty Seven UAE 
Dirhams and Three Fils) as stated in the expert report until 22/08/2021 plus the legal interest of 12% from the date 
of claim until full payment. To order all the defendants, severally and jointly to pay the costs, expenses and attorney 
fees. To include the judgment in the immediate execution according to Article (229) of the Civil Procedures Law.
Plaintiff National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Khalid Bin Al Waleed Street, National Bank of Fujairah Building, 
Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae, Makani: 2908894348
The Notified parties : 1- Viral Bharat Parshotam Thaleshwar, Capacity: Defendant
2- Mirage Goldsmith Workshop, Capacity: Defendant , 3- Viral Jewellers LLC, Capacity: Defendant
4- Bharat Parshotam, Capacity: Defendant  ,  5- Sarla Bharat Parshotam Thaleshwar, Capacity: Defendant
Notification Subject : We notify you that the court has ruled in its session held on 10-01-2022 as if in presence: To 
order the defendants jointly to pay the plaintiff bank an amount of AED 4,901,937.03 (Four Million Nine Hundred 
One Thousand Nine Hundred Thirty Seven UAE Dirhams and Three Fils) plus the legal interest of 5% from the 
next day of the judicial claim on 15-09-2021 until full payment and order them to pay the expenses and two 
thousand dirhams as attorney fees. This judgment was issued as if in presence. It is subject to appeal within thirty 
days from the next day of the publication of this notification. This judgment was issued in the name of H.H. Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was read publicly.
Prepared by: Fatima Jamal Shambaih Bilal Ahmed Al Ballooshi 
 Approval date: 01-04-2022 09:45:17

Dubai Courts  
Government of Dubai

70392

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن اجتماع جلنة اخلربة

ال�شارقة  - مدنى  ا�شتئناف   2017 ل�شنة  يف الدعوي رقم 261 
املقامة من / اأحد ملقاوالت البناء ذ م م ، اأحمد �صليمان ادري�ض عو�ض

�صد / حممود حممد ابراهيم واأخرون..
املطلوب اأعالنهم: / امل�صتاأنف �صدها االول / عبداهلل �صلطان عبداهلل �صلطان اآل على ب�صفته وكيال عن ورثة املرحوم/ �صلطان عبد اهلل 

�صلطان اآل على
امل�صتاأنف �صدها الثالثة / كاتيلينك لالأملونيوم وال�صناعات املعدنية ذ.م.م

اخلب�رة  لتنفيذ مهم�ة  املوقرة  اال�صتئنافية  االحتادية  ال�صارقة  م�ن حمكم�ة  تعينن�ا  ت�م  اأن�ه   ، املنتدبة  الثالثية  ن�ح�ن جلن�ة اخلربة  نع�ل�ن 
ال�واردة بحك�م املحكم�ة ال�ص�ادر بجل�ص�ة 24-03-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كم�ا ن�ط�ن امل�صتاأنف �صدهم االول والثالث املذكورين 
اأعاله - حل�صور اجتماع اخلربة املقرر ل�ه جل�ص�ة ي�وم الثالثاء املواف�ق 2022-04-12 يف متام ال�صاعة 1:00 م�ص�اء وذل�ك م�ن خ�الل 
االت�صال املرئ�ي بجمي�ع اأط�راف الن�زاع عرب تطبي�ق زووم )ZOOM( بالدخول عل�ى ال�رابط االإلكرتوين ادناه، وف�ي ح�ال اأي معوق�ات 

حت�ول دون الدخول على راب�ط االجتماع يرجي التوا�صل على هاتف رقم 043413632
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89724584905?pwd=U3dHUUZzL3dOOWYzcW0zYTFDZTdLZz09
Meeting ID : 897  2458  4905
Passcode: aR0YV6

جلنة اخلربة املنتدبة 
اخلبري الهند�سي / حممد جمد الدين الطويل                                 اخلبري الهند�سي / ه�سام اأمني اخلويل

اخلبري احل�سابي / حممد نا�سر �سيف التلي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

CN داي باي دوجن  رخ�صة رقم:2243546 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/بوابة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية للمقاوالت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1009675 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/�صمبل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بالن لتعهد احلفالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2761713 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة بريل وايت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1850350 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة علي �صامل علي حممد �صواد %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احمد علي احمد عبود ال�صاطري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون ند ال�صبا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1215878 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ا�صامه ح�صني حممد مطر البلو�صي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حمد حامد مطر عطاء اهلل البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
وكافترييا  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فالفل على كيفك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3639426 

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة ابت�صام عتيق حممد القمزى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد حممد قدح %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �صعيد حبان �صعيد الكثريى

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/نادي بالك كات جيم  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�صة رقم:2223121 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ا�صامه ح�صني حممد مطر البلو�صي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حمد حامد مطر عطاء اهلل البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صما الن�صامى لل�صيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1698099 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممود غالب حممود بنى عطا %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد ا�صماعيل داود حممد الب�صر
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صما الن�صامى لل�صيانة العامة
SAMA AL NASHAMA GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �صما الن�صامى لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
SAMA AL NASHAMA  - GENERAL MAINTENANCE    SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفاخرة لتاأجري املعدات الثقيلة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1070989 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صوهان ا�صوين د�صوزا  %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فين�صنت ديني�ض تاورو %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فين�صنت ديني�ض تاورو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �صلطان غنوم الهاملى

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفاخرة لتاأجري املعدات الثقيلة ذ.م.م
DELUXE HEAVY EQUIPMENT RENTAL LLC

اإىل/ الفاخرة لتاأجري املعدات الثقيلة ذ.م.م
DELUXE HEAVY EQUIPMENT RENTAL L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ال�صناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1076650 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيف جمدى غريب نا�صر االحبابى %1٠

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صليمان حممد ح�صن �صجاعى العبيدىل %9٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صليمان حممد ح�صن �صجاعى العبيدىل

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 15٠٠٠٠
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة ال�صناء
AL SANA GROCERY

اإىل/ بقالة ال�صناء ذ.م.م
AL SANA GROCERY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/درمي واي للمقاوالت وال�صيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2759737 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد نا�صر الدين العي�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نور وليد اخللف %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عنود �صامل �صعيد �صامل املظاوى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ درمي واي للمقاوالت وال�صيانة العامة

DREAM WAY GENERAL CONTRACTING &MAINTENANCE

اإىل/ درمي واي للمقاوالت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
DREAM WAY GENERAL CONTRACTING &MAINTENACE   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة البدير للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1117723 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد اني�ض الرحمن حممد �صكندر مون�صى من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد اني�ض الرحمن حممد �صكندر مون�صى من 49 % اإىل %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمر �صامل عبداهلل املنهايل

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة البدير للمقاوالت العامة ذ.م.م 

AL BEDAIR GENERAL CONTRACTING CO LLC 

اإىل /�صركة البدير للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 

AL BEDAIR GENERAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايرتل لاللكرتونيات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1074648 

تعديل اإ�صم جتاري من/ ايرتل لاللكرتونيات

AIRTEL ELECTRONICS

اإىل/ م 4 تك الكمبيوتر

 M 4 TEK COMPUTERS 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
لال�صتثمارات  اي�صت  ميدل  اند  ال�ص�����ادة/�صياتل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4421691 

�صركة   - العقارية  لال�صتثمارات  اي�صت  ميدل  اند  �صياتل  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
ال�صخ�ض الواحد ذ م م

SEATTLE AND MIDDLE EAST REAL ESTATE INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP
اإىل / �صياتل اند ميدل اي�صت لالن�صاءات - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 SEATTLE AND MIDDLE EAST CONSTRUCTIONS   L.L.C SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠2

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121٠٠1
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  43299٠1

 تعديل ن�صاط / حذف الو�صاطة يف تاجري العقارات  682٠٠12
 تعديل ن�صاط / حذف خدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�صة  682٠٠11

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صوفرين اليف لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م
146 - طابق  3-18 - قطعة  ال�صركة:اأبوظبي �صارع الفالح - �صرق  عنوان 

العامري لويع  حمد  بن  عبداهلل  وحدة   -  317 مكتب   -  3
CN 2007862 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  واملحا�صبة  للتدقيق  كي  بي  ال�صادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/31  لل�صركة 
 - بالرقم:2205013832  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/4/4
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:البطني للتجارة العامة ذ.م.م
الدكتور  ال�صيخ  بناية/�صمو   - اخلالدية   - اأبوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

�صلطان بن خليفة ال نهيان
CN 1727939 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/24 
تاريخ   - بالرقم:2205012728  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/4/4
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تاج زنوبيا للهواتف املتحركة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1056634 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ابراهيم ايوب عبدالرحمن %1٠٠

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد فا�صل غلوم ح�صني الرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرازاق حممد مع�صومى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ تاج زنوبيا للهواتف املتحركة 

TAJ ZANOBIYA MOBILE PHONES 

اإىل /تاج زنوبيا للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 

TAJ ZANOBIYA MOBILE PHONES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:او اي ا�ض للخدمات البرتولية ذ.م.م
العقارية  م�صماك  �صركة  مبنى   0  ،5 غرب  ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

ذ.م.م
CN 1903755 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

قانوين  كم�صفي   ، قانونيون  حما�صبون  و�صركاه  ال�صادة/الهاملي  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/28  لل�صركة 
 - بالرقم:2205012990  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/4/4
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:تران�ض اورينت العقارية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي غرب 1، 0 مبنى راها العقارية ذ.م.م

CN 3903653 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/24  لل�صركة 
 - بالرقم:2250008602  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/4/4
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
لتجارة  ال�ص�����ادة/العربية  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اخلزانات رخ�صة رقم:3858444 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة قا�صم علي احمد اليافعي %1٠٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد نا�صر حممد �صعيد الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

»كوماندو جروب« و�سيفا و »باملز الريا�سية« ثالثا  و  اأوال  النف�س  عن  الدفاع  لريا�سات  • ال�سارقة 
حما�سي للم�ساركني يدعم ا�ستعداداتهم خلو�س اال�ستحقاقات املقبلة اأداء  • البطران: 

•• دبي-الفجر:

 اختتمت م�صاء اأم�ض االأول االأحد 
اجلوجيت�صو  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا احت������اد االإم���������ارات 
للجوجيت�صو بالتعاون مع جمل�ض 
الرئي�صية  بال�صالة  الريا�صي  دبي 
يف  الريا�صي  ال�صبا  ن��د  جم��ّم��ع  يف 
دب����ي  ���ص��م��ن م��ن��اف�����ص��ات دورة ند 
م�صاركاٍت  و�صط  الريا�صية،  ال�صبا 
والالعبات  الالعبني  م��ن  وا�صعة 
واأكادمييات  اأن���دي���ة  خم��ت��ل��ف  م��ن 
الدولة من فئات النا�صئني والكبار 
واالأ�صاتذة الذين قدموا اأداء قويا 

على خم�صة اأب�صطة للنزال. 
�صعادة  البطولة  مناف�صات  ح�صر 
ي��و���ص��ف ع��ب��د اهلل ال��ب��ط��ران ع�صو 
االإم��������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����ض 
�صعيد  و����ص���ع���ادة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و، 
دبي  ال��ع��ام ملجل�ض  االأم����ني  ح���ارب 
ال��ري��ا���ص��ي، و����ص���ع���ادة اأح���م���د عبد 
جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  الرحمن 
لريا�صات  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي  اإدارة 
اأمان  ونا�صر  النف�ض،  عن  ال��دف��اع 
العام  االأم����ني  م�����ص��اع��د  رح��م��ة  اآل 
ال��ري��ا���ص��ي، وح�صن  دب����ي  مل��ج��ل�����ض 
ال�صبا  ن��د  بطولة  مدير  امل��زروع��ي 
م�صوؤويل  م��ن  وع��دد  الرم�صانية، 
واالأكادمييات  واالأن���دي���ة  االحت����اد 
قوية،  مناف�صات  وب��ع��د  امل�����ص��ارك��ة. 
مت����ّك����ن جن������وم ن��������ادي ال�������ص���ارق���ة 
من  النف�ض  عن  الدفاع  لريا�صات 
حل  ف��ي��م��ا  االأول،  امل���رك���ز  اإح������راز 
العبو "كوماندو جروب" يف مركز 
الو�صيف، ليذهب الرتتيب الثالث 

اإىل اأكادميية "باملز الريا�صية".

امل�صاركون  ال���الع���ب���ون  و����ص���ّج���ل 
على  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  اأداٍء  م�����ص��ت��وي��ات 
حر�ض  يعك�ض  م��ا  ال��ن��زال،  ب�صاط 
العبي اجلوجيت�صو يف الدولة على 
اال�صتفادة من كل الفر�ض لتعزيز 
كفاءاتهم  وت���ط���وي���ر  خ���ربات���ه���م 
العالية  جاهزيتهم  ي�صمن  ب�صكٍل 
و�صهدت  امل��ق��ب��ل��ة.  لال�صتحقاقات 
عدٍد  م�صاركة  اجلوجيت�صو  بطولة 
م���ن جن����وم االأن����دي����ة امل��ح��ل��ي��ة من 

خمتلف اجلن�صيات. 
عبداهلل  ي��و���ص��ف  ����ص���ع���ادة  وي���ق���ول 
اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  ال���ب���ط���ران 

اأن  للجوجيت�صو  االإم�����ارات  احت���اد 
واأوفت  اأه��داف��ه��ا  حققت  البطولة 
م�صاركٍة  ظ��ل  يف  وع���وده���ا  ب��ك��ام��ل 
االأندية  خمتلف  الأب��ط��ال  وا���ص��ع��ة 
امل�صاركات  حجم  ي�صّكل  اإذ  املحلية، 
اأبرز موؤ�صرات جناح  اأحد  وتنوعها 
ثقافة  لرت�صيخ  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
ري��ا���ص��ة اجل��وج��ي��ت�����ص��و ب���ني فئات 
املجتمع كافة. واأو�صخ البطران:" 
اأننا ن�صعر بالفخر واالعتزاز للنمو 
ريا�صة  ال����ذي حت��ق��ق��ه  امل��ت��وا���ص��ل 
ح�صورها  وت��ع��زي��ز  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
املحافل  ب�صكٍل م�صتمر يف خمتلف 

الريا�صية املحلية، ما يعني النجاح 
اإىل فئاٍت جديدة من  الو�صول  يف 
اجلمهور، وقدرتنا على ا�صتقطاب 
امل��زي��د م��ن امل��واه��ب ل��دخ��ول هذه 
مهاراتها  واك���ت�������ص���اب  ال���ري���ا����ص���ة 
ي�صتحق  م��ا  اأب���رز  اأن  اإال  وقيمها. 
امل�صتوى  االع��ج��اب وال��ت��ق��دي��ر ه��و 
يعك�ض  ال�����ذي  ل��الع��ب��ني  امل��ت��م��ي��ز 
قاريا  ال��ل��ع��ب��ة  يف  ال����دول����ة  ري������ادة 
وعامليا، ويرتجم الدعم الكبري من 
واال�صرتاتيجية  الر�صيدة  القيادة 
الطموحة التي يتبناها االحتاد يف 

الو�صول اإىل الرقم واحد.

احت����اد  يف  ن���ل���ت���زم  "اأننا  وت�����اب�����ع: 
بتنظيم  للجوجيت�صو  االإم������ارات 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����ص���ي���ة خ���الل 
مل�صاعدة  الف�صيل،  رم�صان  �صهر 
الالعبني والالعبات على احلفاظ 
على معدالتهم العالية من اللياقة 
االأ�صابيع  اأن  خ�صو�صاً  ال��ب��دن��ي��ة، 
ال���ق���ادم���ة ���ص��ت�����ص��ه��د ال���ع���دي���د من 

اال�صتحقاقات املحلية والعاملية". 
واأ�صاد البطران بالتعاون املثمر مع 
تنظيم  يف  الريا�صي  دب��ي  جمل�ض 
البطولة موؤكدا اأن اإقامة دورة ند 
رم�صان  �صهر  يف  الريا�صية  ال�صبا 

احتاد  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع  ين�صجم 
تنظيم  يف  للجوجيت�صو  االإم����ارات 
الريا�صية  واملناف�صات  الفعاليات 
والتي  ال��ف�����ص��ي��ل،  ال�����ص��ه��ر  خ����الل 
حر�ض االحتاد على امل�صاركة فيها 
على م��دى االأع����وام امل��ا���ص��ي��ة، مبا 
الالعبني  ي�صهم يف �صقل مهارات 
ي�صمن  ب�صكٍل  جاهزيتهم  وتعزيز 
التمّيز يف االأداء واال�صتعداد القوي 

للبطوالت املحلية والدولية. 
نادي  العبة  البلو�صي  �صّما  وتقول 
ال�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ات ال���دف���اع عن 
والفائزة  اأزرق(  )ح�����زام  ال��ن��ف�����ض 

بذهبية وزن 55 كجم فئة الكبار: 
االإمارات  الحتاد  بال�صكر  "اأتوجه 
الفر�صة  الإت���اح���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
جل��م��ي��ع ال���الع���ب���ني وال���الع���ب���ات 
للم�صاركة يف بطولة اجلوجيت�صو، 
العمل  ملوا�صلة  لنا  املجال  واف�صاح 
م����ه����ارات����ن����ا على  ع����ل����ى حت�������ص���ني 
اأ�صعدنا  اأك���ر م��ا  ال���ن���زال.  ب�����ص��اط 
وامل�صوؤولية  اجل��دي��ة  البطولة  يف 
خمتلف  بها  تعامل  ال��ت��ي  العالية 
الالعبني مع النزاالت، اإذ مل يكن 
ال��ف��وز ب����اأٍي م��ن ال���ن���زاالت باالأمر 
ال�صهل، بل و�صع جميع امل�صاركني 

ك��ام��ل اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، االأم����ر الذي 
بالذهبية  ال����ف����وز  اأه���م���ي���ة  ي���ع���زز 

اليوم".
ال���ربازي���ل���ي كريجور  ق���ال  ب�����دوره 
يا�ض  ن��ادي بني  اأوليفرا العب  دي 
)حزام بنف�صجي( والفائز بذهبية 
النا�صئني:  ف��ئ��ة  ك��ج��م   73 وزن 
الذين  الالعبني  اأوائل  من  "كنت 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ����ص���ج���ل���وا 
اجلوجيت�صو انطالقاً من حر�صي 
ال��ف��ر���ض لدخول  على اغ��ت��ن��ام ك��ل 
ب�������ص���اط اجل���وج���ي���ت�������ص���و وخ���و����ض 
احرتافية.  اأج�����واٍء  يف  امل��ن��اف�����ص��ات 
اأهميًة  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  وم���ّث���ل���ت 
م���ن حيث  ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل  خ���ا����ص���ًة 
توقيتها يف �صهر رم�صان، للحفاظ 
و�صقل  ال����ب����دين  ن�����ص��اط��ن��ا  ع���ل���ى 
ج������داً حل�صد  ���ص��ع��ي��د  م���واه���ب���ن���ا. 
�صديدة،  مناف�صة  و�صط  الذهبية 
وه��ي خ��ط��وة ج��دي��دة يف م�صريتي 
منط  متّثل  باتت  التي  الريا�صية 

احلياة الدائم بالن�صبة يل".
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال الع�������ب ن�����ادي 
حممد  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  ال���و����ص���ل 
وال��ذي جنح  اأزرق(  جا�صم )ح��زام 
كجم   73 وزن  ف�صية  حتقيق  يف 
البطولة  اأن  ال��ن��ا���ص��ئ��ني  ف��ئ��ة  ع��ن 
للتعرف  ال���ف���ر����ص���ة  ل����ه  اأت�����اح�����ت 
وال�صعف،  ال���ق���وة  م��ك��ام��ن  ع��ل��ى 
الكثري  ملناف�صة  امل��ج��ال  واأف�صحت 
خ�صت  وقال:"  االأب�����ط�����ال،  م����ن 
اأمام  كانت  ن��زاالت جميعها  ث��الث 
بالعديد  وخرجت  عامليني  اأب��ط��ال 
االإيجابية  والنتائج  املكا�صب  م��ن 
يف  منها  واأ�صتفيد  �صاأ�صتغلها  التي 

نزاالتي القادمة". 

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت �صركة باملز الريا�صية، ال�صركة العاملية الرائدة املتخ�ص�صة يف جمال االإدارة الريا�صة، 
لل�صركة  التابعة  ال�صركات  واإح��دى  العامل،  يف  اجلوجيت�صو  ريا�صة  لتدريب  �صركة  واأك��رب 
اأبوظبي  اإماراتي مع حكومة  78 مليون درهم  العاملية القاب�صة، عن توقيعها عقد بقيمة 

لتدريب اجلوجيت�صو وفنون الدفاع عن النف�ض ملوظفي الهيئات احلكومية.
ومبوجب ال�صراكة التي متتد على مدار 3 �صنوات، �صتقوم �صركة باملز الريا�صية بت�صميم 
وتنفيذ برنامج تدريبي حمرتف لريا�صة اجلوجيت�صو وفنون الدفاع عن النف�ض، يقّدمه 
عرب مراكز تدريب خمتلفة يف مدينة  العالية  املوؤهالت  اأ�صحاب  من  خبرياً  مدرباً   50
اأبوظبي والعني ومنطقة الظفرة. كما �صتقوم باملز الريا�صية ببناء وتوفري قاعات التدريب 

واملعدات الالزمة ل�صمان جتربة تدريب فعالة ومتكاملة.
"نالحظ  الريا�صية:  باملز  ل�صركة  املنتدب  والع�صو  التنفيذي  الرئي�ض  دروي�ض،  فوؤاد  وقال 
الريا�صي يف دولة االإمارات  التدريب  الكبري على  املتزايد والطلب  بعد عام االهتمام  عاماً 
النا�ض  لدى  الوعي  ازدي��اد  ومع  اأو اخلا�ض.  القطاع احلكومي  �صواًء من  املتحدة،  العربية 

وتوجه املزيد منهم اإىل ممار�صة التمارين الريا�صة واملحافظة على لياقتهم البدنية، نرى 
اأكر فاأكر اأن الريا�صة اأ�صبحت جزءاً رئي�صياً من منط احلياة اليومي يف الدولة ون�صع 

ا�صتمرارنا يف تلبية هذه املتطلبات على راأ�ض اأولوياتنا ".
اإىل م�صاعدة املتدّربني على  وتهدف برامج تدريب اجلوجيت�صو وفنون الدفاع عن النف�ض 
تعلم �صبط النف�ض واملحافظة على الرتكيز و�صفاء التفكري، مع تقوية البنية اجل�صدية، مبا 

يعزز الثقة بالنف�ض واحرتام الذات، وي�صهم ب�صكل عام يف بناء قوة عاملة �صحية ومنتجة.
 واأ�صاف دروي�ض "ت�صتند �صراكتنا اال�صرتاتيجية مع حكومة اأبو ظبي على مكانتنا الريادية 
يف قطاع الريا�صة، و�صمعتنا االإيجابية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. نتطلع هذا العام 
اإىل تو�صيع نطاق اأعمالنا نحو اآفاق جديدة. وندر�ض حالياً فر�ض اال�صتحواذ على �صركات 
جديدة ميكن اأن تدعم نهج النمو القوي لدينا والذي يتيح لنا الرتكيز على ال�صركات التي 

متتلك معرفة م�صبقة يف قطاع الريا�صة".
وتلتزم �صركة باملز الريا�صية بتقدمي الدعم الالزم للقطاع الريا�صي يف الدولة من خالل 
حبيب" يف  "نادي  مثل  التدريب،  وم��راك��ز  احلديثة  الريا�صية  امل��راف��ق  من  العديد  اإن�صاء 

جزيرة يا�ض، والذي ي�صتقبل املتدربني من جميع الفئات �صواء املحرتفني اأو املبتدئني.

تاألق لفت لالعبي الإمارات والربازيل يف بطولة اجلوجيت�شو بدورة ند ال�شبا الرم�شانية

باملز الريا�شية توقع عقدًا مع حكومة اأبوظبي بقيمة 78 مليون 
درهم لتدريب موظفي الهيئات احلكومية ريا�شة اجلوجيت�شو

•• اأبوظبي -وام: 

اال�صرتاتيجية  خطتها  املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  اعتمدت 
لعام 2022 والتي �صملت العديد من البنود، اأبرزها خطط الفح�ض 
اأهمية مواكبة  التاأكيد على  وكذلك  اجل��اف،  الدم  ومبادرة  لالعبني 

التحديثات يف الفح�ض، لتطبيق اأحدث الربامج.
اختيار  املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  اإدارة  جمل�ض  ق��رر  كما 
العاملي" للعب  "الوادا  بيوم  ابريل اجل��اري موعدا لالحتفال   8 يوم 

النظيف والذي يقام حتت عنوان اللعب من اأجل ال�صالم.
ملكافحة  الوطنية  الوكالة  رئي�ض  احلو�صني  رمي��ا  ال��دك��ت��ورة  وت��وؤك��د 

املن�صطات يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات / وام / اأن جمل�ض اإدارة 
الوكالة اعتمد اأخريا كافة اخلطط املدرجة للعام اجلاري، وا�صتعر�ض 
تقييم االأداء من خالل اعتماد موؤ�صرات االأداء لالأق�صام للعام 2022، 
بينما اطلع على التقارير املقدمة من كافة االأق�صام يف الوكالة والتي 

ت�صمنت املهام واالأعمال املنجزة.
ملكافحة  الوطنية  الوكالة  اإدارة  جمل�ض  "ناق�ض  احلو�صني:  وقالت 
امل��ن�����ص��ط��ات، اأه��م��ي��ة ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات م��ع جل���ان ووك����االت املن�صطات 
لال�صتفادة من املواد التعليمية واخلربات لتطوير العمل يف الوكالة، 

كما مت حتديد عدد من اللجان والوكاالت لبدء التعاون امل�صرتك".
وفيما يتعلق بفح�ض الدم اجلاف تقول د. رميا احلو�صني : "هو عبارة 

عن فح�ض يتم من خالله احل�صول على قطرة الدم، ويتم و�صعها 
املن�صطات،  اإىل خمترب فح�ض  ذلك  بعد  ونقلها  �صريحة معينة  على 
العادي،  امل��واد املحظورة، لكنه ال يعترب بديال لفح�ض الدم  لفح�ض 
اأوملبياد طوكيو، ولكن  اإ�صافيا ومكمال له، وقد مت ا�صتخدامه يف  بل 
بينها  ال���دول وم��ن  ال��ع��دي��د م��ن  وال��ب��ح��ث يف  التجربة  ي���زال قيد  ال 

االإمارات.
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ال��ي��ه  و�صلت  م��ا  اأن  احلو�صني  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
ال��واح��د يف  الفريق  ب��روح  العمل  خ��الل  ج��اء من  املن�صطات،  ملكافحة 
كافة القطاعات، االأمر الذي �صاهم يف تطوير منظومة العمل وبحث 
اأف�صل ال�صبل العلمية، م�صيدة يف الوقت نف�صه بالنجاح الكبري الذي 

ا�صيا  ل��دول  ع�صر  ال�صابع  ال����وزاري  امل��وؤمت��ر  ا�صت�صافة  خ��الل  حتقق 
مكتب  اجتماع  وكذلك  الريا�صة،  يف  املن�صطات  ملكافحة  واأوقيانو�صيا 
واجتماع  اليون�صكو،  يف  ال��ري��ا���ص��ة  يف  املن�صطات  مكافحة  ات��ف��اق��ي��ة 
حيث  اليون�صكو،  يف  الريا�صة  يف  املن�صطات  ملكافحة  ال�صندوق  جلنة 

ا�صت�صافت دولة االإمارات هذه االجتماعات.
االطالع  مت  ان��ه  املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  رئي�ض  واأك���دت 
بها،  امل�صاركات اخلا�صة  واعتماد  والتثقيفية،  التدريبية  على اخلطة 
فيما مت اعتماد من�صة املتطوعني لفرق الفح�ض من اأجل دعم �صفة 
التطوع واإعطاء املتطوعني مهارات اإ�صافية من اأجل تر�صيد النفقات 

واال�صتخدام االأف�صل للموارد.

الوكالة الوطنية ملكافحة املن�شطات تعتمد خطتها ال�شرتاتيجية يف 2022
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•• لوك�سمبورج -وام:

لهوكي  االإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ح��ق��ق 
اجل��ل��ي��د ف����وزا م��ه��م��ا ع��ل��ى منتخب 
يف   4  /10 بنتيجة  تركمان�صتان 
اأوىل م��ب��اري��ات ك���اأ����ض ال���ع���امل ل���� " 
يف  حاليا  املقامة   " اأ  الثالثة  الفئة 
منتخبنا  وف���ر����ض  ل��وك�����ص��م��ب��ورج. 
جمريات  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  �صيطرته 
النهاية،  وحتى  البداية  من  اللعب 
وظ����ل مي��ت��ل��ك زم����ام امل����ب����ادرة حتى 
اأط��ل��ق احل��ك��م ���ص��اف��رت��ه معلنا عن 
نقاط  على  وح�صوله  املنتخب  فوز 
�صتكون  ال����ت����ي  امل���ه���م���ة  امل����واج����ه����ة 
قاعدة مهمة ميكن البناء عليها يف 
املباريات املقبلة اأمام ال�صني تايبيه 

وتركيا ولوك�صمبورج.
حتى  البطولة  مناف�صات  وت�صتمر 

اجلاري،  اأب��ري��ل  �صهر  م��ن  التا�صع 
�صاحب  امل��ن��ت��خ��ب  م��ن��ه��ا  وي���ت���اأه���ل 

املركز االأول اإىل امل�صاركة يف بطولة 
العامل بامل�صتوى الثاين.

واأكد جمعه حممد الظاهري قائد 
اأدوا  الالعبني  اأن  الوطني  املنتخب 

ما عليهم ب�صكل جيد، واأن اخلطط 
التي و�صعها املدرب �صاعدت الفريق 

على توزيع جهده على مدار فرتات 
ال��ل��ق��اء، م�����ص��ريا اإىل اأن���ه وزم���الءه 

ا�صتكمال  على  تعاهدوا  الفريق  يف 
باق مباريات البطولة بنف�ض القوة 

نتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واالإرادة  وال���ع���زم 
ط��ي��ب��ة ت��ل��ي��ق ب��ري��ا���ص��ة االإم�������ارات، 
وتعك�ض مدى تطور هوكي اجلليد 

يف الدولة.
حقق  ق��د  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وك���ان 
كاأ�ض  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ال���ت���اأه���ل  اإجن�������از 
خالل  من   ،2019 ع��ام  يف  العامل 
اأبوظبي  اأقيمت يف  التي  الت�صفيات 
وح�صل فيها على املركز االأول، ومت 
البطولة  تلك  اإقامة  موعد  تاأجيل 
يف العامني املا�صيني ب�صبب جائحة 

كورونا.
ويرتاأ�ض بعثة املنتخب يف البطولة 
احتاد  رئي�ض  نائب  القبي�صي  هامل 
ال�صتوية  ل��ل��ري��ا���ص��ات  االإم���������ارات 
اإىل  اإ�صافة  العبا   20 معه  وت�صم 
اجلهاز الفني بقيادة ديفيد جيم�ض 

ريت�ض.

���ص��ارك وف���د احت����اد االإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
 ،"2022 ال��ع��امل  "كاأ�ض  نهائيات  عمل  ور���ض 
اأقيمت  وال��ت��ي  ال��دوح��ة،  القطرية  بالعا�صمة 
اإنفاتينو  ج��ي��اين  بح�صور  اأي����ام   3 م���دار  ع��ل��ى 
"الفيفا"  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�ض 
وممثلي جميع املنتخبات امل�صاركة يف املونديال، 
 ، امللحق  مباريات  �صتخو�ض  التي  واملنتخبات 

كما �صهد الوفد حفل قرعة كاأ�ض العامل.
اأح��م��د عبدالرحمن  ال��ك��رة  و���ص��م وف���د احت���اد 
الوطنية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ع�����ص��و جل��ن��ة  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
 ، الوطني  املنتخب  م�صرف  الفنية  وال�����ص��وؤون 
ورودولفو  االأول،  املنتخب  مدير  �صامل  ويا�صر 
النقبي  و���ص��امل  "االأبي�ض"،  م��درب  اأرواب��اري��ن��ا 
ق�صم  رئي�ض  فهد  وح�صان  االإع��الم��ي،  امل�صوؤول 
دعم املنتخبات الوطنية، وحممد جا�صر من�صق 
املنتخب  مرافق  الظبياين  الفعاليات وحم�صن 

.
وت��ن��اول��ت ال���ور����ض ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور منها 

املالية  واجل���وائ���ز  واالإداري������ة  الفنية  ال��الئ��ح��ة 
التلفزيوين  البث  وحقوق  الو�صول  ومواعيد 
الت�صويقية  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال���ت���ذاك���ر  وم��ب��ي��ع��ات 
وال��رد على كافة  الطبية  واالإعالمية واالأم��ور 
املنتخبات  م�صوؤويل  من  ال��واردة  اال�صتف�صارات 
اآخ����ر  اإىل  ال���ت���ط���رق  ج���ان���ب  اإىل  امل�������ص���ارك���ة، 

التحديثات املتعلقة بالبطولة .
و���ص��م��ل��ت ال����ور�����ض زي�������ارات م��ي��دان��ي��ة ملالعب 
تدريبات  وم���ن�������ص���اآت  وم����الع����ب   ، ال���ب���ط���ول���ة 
ب��ج��ان��ب ف��ن��ادق االإقامة  امل�����ص��ارك��ة،  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
جتول  حيث   ، الوطنية  للمنتخبات  املقرتحة 
ال���وف���د خ����الل ال����زي����ارة امل��ي��دان��ي��ة يف مالعب 
البطولة التي حتت�صن العر�ض الكروي العاملي، 
و�صل  والتي  التدريبات،  من�صاآت  تفقد  بجانب 
الحت�صان  جاهزاً  21 مركزاً  نحو  اإىل  عددها 
كما   ، املختلفة  الوطنية  املنتخبات  ت��دري��ب��ات 
����ص���ارك م�����درب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي رودول���ف���و 
التي �صهدت  املدربني  اروابارينا يف ور�صة عمل 

يف  امل�صاركة  املنتخبات  م��درب��ي  جميع  ح�صور 
القيام  على  اأي�صاً  الوفد  وحر�ض    . املونديال 
التدريب  ومالعب  الفنادق  من  لعدد  بزيارات 
اخلا�صة باملع�صكر، الذي �صيقيمه االأبي�ض قبل 
ب�صهر  االآ���ص��ي��وي  امللحق  يف  اأ�صرتاليا  مواجهة 

يونيو املقبل .
وكان منتخبنا الوطني حجز مقعده يف "امللحق 
كوريا  منتخب  �صيفه  على  بفوزه  االآ�صيوي"، 
دبي،  اآل مكتوم يف  ا�صتاد  1-0، على  اجلنوبية 
�صمن اجلولة العا�صرة واالأخرية من مناف�صات 
من  ال���ن���ه���ائ���ي  ال�������دور  يف  االأوىل  امل���ج���م���وع���ة 

الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة اإىل املونديال .
يف  ال���رتت���ي���ب  ث����ال����ث  "االأبي�ض"  وي�����ص��ت��ع��د 
جمموعته خلو�ض امللحق االآ�صيوي يف مواجهة 
يوم  الثانية  املجموعة  ثالث  اأ�صرتاليا  منتخب 
امللحق االآ�صيوي  الفائز من  ، ويتاأهل  7 يونيو 
خلو�ض امللحق العاملي اأمام منتخب بريو  14 

من ال�صهر ذاته بالعا�صمة القطرية الدوحة.

منتخبنا لهوكي اجلليد يفوز على تركمان�شتان يف بطولة العامل بلوك�شمبورج

وفد احتاد الكرة يختتم م�شاركته يف ور�ض عمل نهائيات كاأ�ض العامل 2022

قال مدرب و�صت هام يونايتد ديفيد مويز، اإنه "ال يتفق مع مقرتح منح االأندية "ال�صتة 
كاأ�ض  لقب  اإح��راز  ح��ال  القدم يف  لكرة  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل  الكبار" فر�صة 

االحتاد االإجنليزي"، وطالب ب�صرورة ح�صول كل الفرق على فر�ض مت�صاوية.
التاأهل  ينال فر�صة  االإجنليزي قد  بكاأ�ض االحت��اد  الفائز  اأن  تليغراف  وذك��رت �صحيفة 
لدوري االأبطال بدءاً من 2024، وفقاً للوائح جديدة يدر�صها االحتاد االأوروبي، ب�صرط 

اأن يكون النادي ميلك �صجاًل من النجاح يف امل�صابقة القارية.
واأ�صاف التقرير اأن املقرتح يتعلق مبنح مقعدين اإ�صافيني للم�صاركة يف م�صابقة دوري 
االأبطال، التي �صتتكون من 36 نادياً يف �صكلها اجلديد، بناء على الت�صنيف الذي يتعلق 

ب�صجل امل�صاركات ال�صابقة.
وقال مويز لل�صحافيني عقب فوز و�صت هام 2-1 على اإيفرتون يف الدوري املمتاز يوم 

الفر�صة  الفرق  القدم، وه��ذا يعني منح كل  ال�صمول يف كرة  "نحن نتحدث عن  االأح��د 
للتاأهل".

واأ�صاف "اإذا فاز فريق �صغري باللقب، فاإين اأتوقع اأن يحظى بنف�ض املعاملة. رمبا لو كنت 
من االأندية ال�صت الكبار الأردت ذلك؟ ال اأعتقد اأن االأغلبية ترى هذه اخلطوة �صحيحة. 

يجب اأن يرتبط االأمر بالكفاءة".
31 مباراة  ويحتل فريق املدرب مويز املركز ال�صاد�ض يف الدوري بر�صيد 51 نقطة من 
واحدة  مباراة  ميلك  ال��ذي  الرتتيب  راب��ع  هوت�صبري  توتنهام  عن  نقاط  ث��الث  وبفارق 

موؤجلة.
وي�صت�صيف و�صت هام مناف�صه اأوملبيك ليون يف ذهاب دور الثمانية للدوري االأوروبي يوم 

اخلمي�ض املقبل.

�صان جرمان ومنتخب فرن�صا يف كرة  باري�ض  اأّك��د جنم 
القدم كيليان مبابي باأنه مل يتخذ قراره حتى االآن ب�صاأن 
مباراة  تاألقه يف  بعد  بها  اأدىل  ت�صريحات  م�صتقبله، يف 
بت�صجيله   1-5 بفوزه  انتهت  التي  لوريان  �صد  فريقه 

هدفني و�صناعته الإثنني يف الدوري الفرن�صي.
يف  الفرن�صية  العا�صمة  فريق  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
مدريد  ري��ال  من  اهتمام  و�صط  حزيران/يونيو   30
ك�صف  مبابي  لكن  خدماته،  على  باحل�صول  االإ�صباين 
اإذا كان �صيجدد عقده مع فريقه  باأنه مل يقرر بعد ما 

احلايل اأو االنتقال اىل ناد اآخر.
اأتخذ قراري  "مل  املباراة �صد لوريان  وقال مبابي بعد 

والعديد  جديدة  عنا�صر  ثمة  باملو�صوع،  افكر  اأن��ا  بعد، 
من العوامل. ال اريد ان اكون خمطئا".

واأ�صاف "ادرك بان االأمر )اتخاذ القرار( قد يكون تاأخر 
ب�صكل  املو�صوع  بهذا  نتكلم  لكننا  البع�ض،  اىل  بالن�صبة 

يومي".
"لو اتخذت قراري لكنت اعلنته. ل�صت جمربا  واأو�صح 
لو  �صخ�صي.  خ��ي��ار  ان��ه  الأح���د،  خ��ي��ارات��ي  تو�صيح  على 

اتخذت قراري لكنت اعلنته ومت�صكت به".
الذي  مبابي  اأ�صبح  الثاين/يناير،  كانون  بداية  ومنذ 
دخل االأ�صهر ال�صتة االأخرية من عقده، حراً يف التو�صل 

اإىل اتفاق مع ناٍد اآخر على عقد يبداأ يف متوز/يوليو.

مبابي مل يتخذ قرارا ب�شاأن م�شتقبله  مويز يعار�ض فكرة منح اأف�شلية لتاأهل »ال�شتة الكبار« لدوري الأبطال

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  319/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باإيقاع احلجز  اأعاله بال�صيغة التنفيذية واالأمر  اإ�صدار القرار بتدبيل ا�صل عقد رهن العقار املذكور  مو�صوع الدعوى : 
م�صاحته 1،823.19 قدم مربع  البالغ   1 نورث  امواج  رويال  مببنى   5 رقم  بالطابق  التنفيذي على العقار رقم 501 
باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك  65 مبنطقة نخلة جمريا  B-237 على قطعة االر���ض رقم  واملواقف رقم 
للمطلوب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدرة مببلغ 3،033،739.56 
درهم ) ثالثة ماليني وثالثة وثالثني الف و�صبعمائة وت�صعة وثالثني درهم و�صتة وخم�صني فل�صا ( من ح�صيلة البيع طبقا 

الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق �ض م ع - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بور�صعيد - ديرة - بناية عبد اهلل حممد امل�صعود - مكتب 

رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�صي �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : بيرت ديفيد بري�صون

501-منطقة نخلة جمريا -  1 - �صفة العقار رق��م  ن��ورث  ب��ر دب��ي - مبنى روي���ال ام���واج  اإم���ارة دب��ي  عنوانه : االإم����ارات 
Peterdpearson@gmail.com  -  0509656206

مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�ض 65 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : رويال امواج نورث - رقم العقار : 

درهم   2،648،931.70  : التقييم   - مربع  مرت   169.38  : امل�صاحة   -  501
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم  204/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله 
بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1503 بالطابق رقم 15 مببنى ليك �صور 1 البالغ 
م�صاحته 967.15 قدم مربع واملواقف رقم 1 على قطعة االأر�ض رقم 901 منطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي املرهون 
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدرة 
من  فل�صا(  وت�صعني  اربعة  و  دره��م  واربعني  وثمانية  �صبعمائة  و  الفا  وت�صعون  )خم�صمائة  دره��م   590،748.94 مببلغ 
ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 

بامارة دبي.
طالب التنفيذ بنك امل�صرق �ض م ع - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بور�صعيد - ديره - دبي مبني بناية عبد اهلل حممد امل�صعود 

- �صقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : فان �صني - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي مبنى مبنى ليك �صور 1- �صقة العقار رقم 1503- 

منطقة الثنية اخلام�صة - 0509779334  - 0@0
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم االر�ض 901 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ليك �صور 1 - 

رقم العقار : 1503 - رقم الطابق 15 - امل�صاحة : 89،85 مرت مربع - التقييم :746542.76 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  309/2020/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

اأعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور  مو�صوع الدعوى : 
 1،328.06 م�صاحته  البالغ   1 اي��ه  كري�صنت  ذا  مببنى   15 رق��م  بالطابق   1508 رق��م  العقار  ره��ن  على  التنفيذي 
قدم مربع على قطعة االر�ض رقم 1 مبنطقة معي�صم االول باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صده 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدرة مببلغ 554،565.84 درهم )خم�صمائة 
القانون  الحكام  طبقا  البيع  ح�صيلة  من  فل�صا(  وثمانني  واربعة  درهم  و�صتني  وخم�صة  وخم�صمائة  الف  وخم�صني  واربعة 

واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق �ض م ع

عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بور�صعيد - ديره - بناية عبد اهلل حممد امل�صعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله : عائ�صة عبدال�صالم حممد اجلزيري

املطلوب اإعالنه : جاوراف داين مامنوهان الل دهاوان
 - االول  معي�صم  - منطقة   1508 رق��م  العقار  �صقة   - اي��ه  كري�صنت  ذا  مبنى   - دب��ي  ب��ر  دب��ي  اإم���ارة  االإم����ارات   : عنوانه 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0502335562
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�صة 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : وحدة عقارية - رقم االر�ض 1 - املنطقة : معي�صم 
االول - ا�صم املبنى : ذا كري�صنت ايه - رقم العقار : 1508 - امل�صاحة : 123،38 مرت مربع - التقييم : 610،671/11 

درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70021

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  235/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع الدعوى : اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�صيغة التنفيذية واالأمر باإيقاع احلجز 
التنفيذي على العقار رقم 406 بالطابق رقم 4 مببنى بليفيديرى 1 البالغ م�صاحته 1،518،03 قدم مربع واملواقف 
رقم 08op على قطعة االأر�ض رقم 154 مبنطقة مر�صى دبي باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب 
�صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدرة مببلغ 1،193،136:06 درهم 
)مليون ومائة وثالثة وت�صعني األف ومائة و�صتة وثالثني درهما و�صتة فلو�ض( من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون 

واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل �ض.م.ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي مبني بناية 

عبد اهلل حممد امل�صعود -�صقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : بيو�ض بوجيندرا جوبتا - عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بر دبي - دبي مبنى مبنى بليفيديري 

0@0  -  0505595569  - دبي  مر�صى  406-منطقة  رقم  العقار  �صقة   -1
01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان  2022/4/13 ال�صاعة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق  مو�صوع االإعالن : 
اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�ض 154 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بليفيديري - رقم العقار : 

درهم   1341511.66  : التقييم   - مربع  مرت   141.03  : امل�صاحة   -  406
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  231/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله 
بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 304 بالطابق رقم 3 مببنى مزايا 12 رقم 1 البالغ 
م�صاحته 781.03 قدم مربع واملواقف رقم G-46 على قطعة االر�ض رقم 1327 مبنطقة وادي ال�صفا 2 باإمارة دبي 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صدها وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صدها 
و ثمانية وت�صعني  واربعون درهما  الفا ومائتان و�صبعة  واثنان و�صبعون  372،247.98 درهم )ثالثمائة  املقدره مببلغ 
فل�صا( من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 

ل�صنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق �ض م ع - عنوانه : االإمارات-اإمارة دبي-بور�صعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد 

امل�صعود -�صقة مكتب رقم 802 & 804 - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : نوره عبدالهادي عرفان - عنوانه : االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى مزايا 12 رقم 1 - 

�صقة العقار رقم 304 -منطقة وادي ال�صفا 2 - 0502202036 - 0%0
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�صاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�صفا 2 - رقم 
االر�ض : 1327 - امل�صاحة : 72.65 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 12 - رقم الوحدة : 304 - القيمة 

: 342316.01 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اي ان جي لال�صتثمارات يف ادارة امل�صاريع الهند�صية  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4094361 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صرف جميل م�صلح اال�صرم  %3٠

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل �صهيل �صعيد على البادى %4٠
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عمر فا�صل دليمى 3٠ %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �صهيل �صعيد على البادى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من: اي ان جي لال�صت�صارات يف ادارة امل�صاريع الهند�صية

E N G ENGINEERING PROJECTS MANAGEMENT CONSULTANCY 

اإىل / اي ان جي لال�صت�صارات يف ادارة امل�صاريع الهند�صية ذ.م.م 
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:كورنر ون للمقاوالت- �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:مدينة حممد بن زايد- ز 9-1، 0 �صقة لنك انف�صتمنت�ض ذ.م.م

CN 2322677 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/29  لل�صركة 
 - بالرقم:2205013224  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/4/4
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/لوما  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN ميديا للدعاية واالعالن رخ�صة رقم:1364296 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

رغم تفّوقه عليه مرتني يف �صفوف منتخب 
االأمم  بكاأ�ض  التتويج  خ��الل  م��ن  ال�صنغال 
م��ون��دي��ال قطر  وب��ل��وغ نهائيات  االإف��ري��ق��ي��ة 
بقي  م�صر،  منتخب  ح�صاب  على   2022
���ص��ادي��و م��ان��ي��ه يف ب��ع�����ض االأح����ي����ان يف ظل 
ليفربول  يف  �صالح  حممد  امل�صري  النجم 

االإنكليزي.
وي��خ��و���ض ل��ي��ف��رب��ول ���ص��ه��راً م�����ص��غ��وط��اً من 
املباريات، حيث يواجه بنفيكا الربتغايل يف 
اأوروب��ا ومان�ص�صرت  اأبطال  نهائي دوري  ربع 
�صيتي مرتني يف الدوري االحد املقبل، ثم يف 
ن�صف نهائي كاأ�ض انكلرتا بعدها ب�صتة ايام، 
النواحي  على  الرتكيز  ميكن  ال  وب��ال��ت��ايل 

ال�صخ�صية بالن�صبة اىل مانيه.
ذلك الأن عقد مانيه مع ليفربول ينتهي يف 
حزيران/يونيو 2023، واالمر ينطبق على 

ليفربول  لكن  ���ص��الح. 
يف  ا�صهر  منذ  دخ��ل 

مع  م����ف����او�����ص����ات 
�������ص������الح ال��������ذي 

ي����ع����ت����رب اول�����وي�����ة 
بالن�صبة اليه خالفا 

ملا عليه االمور مع مانيه.
بيزمير  بيورن  مانيه  اعمال  مدير  وك�صف 
غداة  ال�����ص��ن��غ��ايل  ام"  اف  "تي  ل��ت��ل��ف��زي��ون 
قطر  مونديال  نهائيات  اىل  ال�صنغال  تاأهل 
"اأتكلم دائما مع النادي، لكن اذا كان ال�صوؤال 
ليفربول  م��ع  احت��دث  كنت  اذا  عما  املبا�صر 
حول متديد العقد، فاالجابة كال يف الوقت 

احلايل".
ومن دون الك�صف عن م�صتقبل مانيه الذي 
30 احلايل،  �صيبلغ الثالثني من عمره يف 
"قرر ان  اأكد مدير اعماله بان موكله  فقد 

يكون هادئا يف الوقت احلايل".
وم���ا زاد م��ن اح��ت��م��ال��ي��ة ع���دم جت��دي��د عقد 
م��ان��ي��ه، ه���و ت��ع��اق��د ل��ي��ف��رب��ول م���ع اجلناح 
الكولومبي االأي�صر لوي�ض ديا�ض من بورتو 

خالل فرتة االنتقاالت ال�صتوية.
ويجب االعرتاف انه يف حال القيام مبقارنة 
بني مانيه و�صالح، فان االرقام ت�صب يف 

م�صلحة االأخري.
نهر  �صفاف  اىل  �صالح  ق��دوم  فمنذ 
2017، كان الفرعون  مري�صي عام 
اأك������ر ح�����ص��م��ا م����ن زم���ي���ل���ه يف عدد 
احلا�صمة،  التمريرات  ويف  االه��داف 
با�صتثناء العام املا�صي يف الفئة الثانية 
متريرات   9 يف  مانيه  �صاهم  عندما 

حا�صمة مقابل 6 لزميله.
ح����ت����ى امل����و�����ص����م االأف���������ص����ل 
وكان  مانيه  خا�صه  ال��ذي 
عندما   2020-2019
مرة   34 ح��ا���ص��م��ا  ك����ان 
و12  ه������دف������ا   22(
مت�����ري�����رة ح���ا����ص���م���ة(، 
ب���ق���ي م���ت���خ���ل���ف���ا عن 

�صالح الذي �صجل 23 هدفا و�صاهم يف 13 
متريرة حا�صمة.

اأما خالل املو�صم احلايل، فان الفارق يبدو 
كبريا اي�صا ل�صالح امل�صري الذي �صجل 28 
10 متريرات حا�صمة، مقابل  هدفا و�صنع 

هدفا ملانيه و3 متريرات حا�صمة.  14
فقط  تقت�صر  ال  م��ان��ي��ه  م�صاهمة  ان  ب��ي��د 
على ت�صجيل االهداف و�صناعتها، بل يقوم 
اي�صا يف عملية البناء وال�صغط على الفريق 

املناف�ض.
�صالح  جت���اه  ل��ي��ف��رب��ول  معاملة  ك��ان��ت  واذا 
بال�صخ�صيتني  ذلك  تف�صري  فيمكن  اأف�صل، 
يتمتع  ف��م��ان��ي��ه  ل��ل��ن��ج��م��ني.  امل��خ��ت��ل��ف��ت��ني 
بتوا�صع كبري اكان يف ما يتعلق مب�صاهماته 
على ار�صية امللعب او خارجه، نظرا لكرمه 
من خالل م�صاعدة م�صقط راأ�صه يف بامبايل 

الذي يبعد 400 م عن العا�صمة دكار.
ام������ا �����ص����الح ف�����ال ي��������رتدد يف ق���ول 

راأي�����ه ب�����ص��راح��ة وخ���ري دل��ي��ل على 
املفاو�صات  على  اع��رتا���ص��ه  ذل��ك 
موؤكدا  عقده  لتجديد  البطيئة 

يف ال�����ص��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة ب���ان���ه ال 
"يطالب باأمور خارج املاألوف" 

وه����و ام����ر م���ن امل�����ص��ت��ب��ع��د ان 
ي��ق��وم ب���ه م��ان��ي��ه ع��ل��ى �صبيل 

املثال.
ويظهر الالعبان تفاهما كبريا 

امللعب  اأر����ص���ي���ة  ع��ل��ى 

وهو ما ي�صّدد عليه مدّربهما االأملاين يورغن 
باأنهما  اطالقا  �صك  "ال  بقوله  دائما  كلوب 
البع�ض  بع�صها  م��ن  ق��ري��ب��ني  ف��ق��ط  لي�صا 
باأن  املوؤكد  من  جيدان.  �صخ�صان  انهما  بل 
البع�ض  بع�صهما  يعتربان  و���ص��الح  مانيه 

ا�صدقاء".
واأكدت بع�ض ال�صحف املحلية بان مانيه مل 
كاأ�ض  ال�صنغال  باحراز  االحتفال  يف  يرغب 
مونديال  اىل  التاأهل  ثم  االفريقية  االأمم 
التي  اخل��ي��ب��ة  مل�����ص��اع��ر  اح���رتام���ا   2022
يعي�صها �صالح. بيد ان مدير اعماله يوؤكد 
بان االمر يعود الأن ليفربول ال يزال يحارب 
ع��ل��ى ث���الث ج��ب��ه��ات ا���ص��اف��ي��ة ب��ع��د تتويجه 
بطال لكاأ�ض رابطة االندية االنكليزية بفوزه 
على ت�صل�صي بركالت الرتجيح. ال �صك بان 
االمتار  او يف  االأبطال  دوري  تاألق مانيه يف 
االإنكليزي  ال������دوري  م���ن  االأخ������رية 
���ص��ي��ج��ع��ل��ه ي�����ص��ج��ل ن��ق��اط��ا يف 
اط���ار مت��دي��د عقده، 
ك�����ل  يف  ل���������ك���������ن 
االح������������وال، ف�����اإن 
الراغبة  االأن��دي��ة 
على  احل�صول  يف 
ويف  كثرية  خدماته 
طليعتها باري�ض �صان 
جرمان الفرن�صي وريال 

مدريد اال�صباين.

•• اأبوظبي-وام:

ت�صتعد االأندية االإماراتية للم�صاركة يف الن�صخة احلالية من 
اآ�صيا خلو�ض مبارياتها يف مرحلة املجموعات  اأبطال  دوري 
من البطولة القارية ملنطقة الغرب، حيث تنطلق املناف�صات 
يوم اخلمي�ض املقبل 7 ابريل، وحتى 27 من ال�صهر نف�صه. 
وميثل االإمارات 3 اأندية هي اجلزيرة بطل الن�صخة املا�صية 
من الدوري االإماراتي، و�صباب االأهلي بطل الن�صخة املا�صية 
املتاأهل  ال�صارقة  اإىل  باالإ�صافة  ال��دول��ة،  رئي�ض  ك��اأ���ض  م��ن 
العراقي،  ال��زوراء  ح�صاب  على  االآ�صيوي  امللحق  مباراة  من 
العربية  اململكة  املجموعات يف  تقام مناف�صات مرحلة  حيث 
ال�صعودية. واأفرد االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم على موقعة 
ال��ر���ص��م��ي ت��ق��ري��را ع��ن ف���رق امل��ج��م��وع��ات اخل��م�����ض ملنطقة 
املجموعات والعبيها  ه��ذه  ف��رق  على  فيه  رك��ز  فيما  الغرب 
املميزين. ومن بني اأبرز املجموعات التي �صلط ال�صوء عليها 
االإماراتي  ال�صارقة  بجانب  ت�صم  والتي  االأوىل  املجموعة 
واال�صتقالل  القطري  وال��ري��ان  ال�صعودي  ال��ه��الل  م��ن  ك��ل 
في�صل  االأم���ري  ا���ص��ت��اد  على  مبارياتها  وت��ق��ام  الطاجيكي، 
االأوىل  مباراته  ال�صارقة  فريق  ويدخل  بالريا�ض،  فهد  بن 
املا�صية، حيث يطمح  الن�صخة  ال�صعودي بطل  الهالل  اأمام 
االأخري يف رد الدين لفريق ال�صارقة الذي فاز عليه بنتيجة 
5/2 يف ن�صخة 2004، كما ياأمل الهالل اأي�صا يف رد الدين 
انطالقة  يف   1/4 بنتيجة  اأمامه  خ�صر  ال��ذي  لال�صتقالل 
تقرير  واأك����د  ال��ب��ط��ول��ة.  م��ن  امل��ا���ص��ي��ة  بالن�صخة  م�����ص��واره 
الزميالن  �صيجمع  اآ�صيا  اأبطال  دوري  اأن  اال�صيوي  االحت��اد 

ال�صابقان يف اإيفرتون االإجنليزي كل من رودريجيز وبرنارد 
عندما يلعب ال�صارقة مع الريان، وكالهما انتقل من ا�صتاد 
بينما  املا�صي،  ال�صيف  االأو���ص��ط  ال�صرق  اإىل  مري�صي�صايد 
االأدوار  اإىل  و�صلت  فرق  ثالثة  املجموعة  هذه  اأي�صا  ت�صم 
اال�صتقالل  اأق�صى  حيث  ال�صابقة،  الن�صخة  من  االإق�صائية 
وال�صارقة من دور ال�16، يف حني وا�صل الهالل على طول 
الطريق ليتوج باللقب. كما �صلط االحتاد اال�صيوي ال�صوء 
على اأبرز العبي هذه املجموعة من بينهم كايو لوكا�ض العبا 
الدو�صري  �صامل  اإىل  باالإ�صافة  دورات��ي،  وبرنارد  ال�صارقة، 
الفريق بال  ان��ه جنم  اأك��د  ال�صعودي، وال��ذي  الع��ب الهالل 
منازع على الرغم من وجود العديد من النجوم يف الفريق 
باالإ�صافة  ايغالو،  واأودي����ون  برييريا  ماثيو�ض  مثل  نف�صه 
وبالن�صبة  ال��ري��ان.  الع��ب  ح��امت  العزيز  عبد  القطري  اإىل 
االإماراتي مع كل  والتي ت�صم اجلزيرة  الثانية  للمجموعة 
ومومباي  العراقي  اجلوية  وال��ق��وة  ال�صعودي  ال�صباب  من 
�صيتي الهندي، وتقام مبارياتها على ا�صتاد مدينة امللك عبد 
اهلل الريا�صية بجدة، فت�صعى فيها الفرق العائدة اإىل دوري 
اأبطال اآ�صيا اإىل خو�ض تناف�ض جديد، ومن بني الفرق االأربع 
يف هذه املجموعة، كان فريق القوة اجلوية العراقي الوحيد 
الذي تواجد يف الن�صخة ال�صابقة، حيث احتل املركز االأخري 
يف جمموعته بر�صيد نقطتني. واأكد االحتاد اال�صيوي ان كل 
من اجلزيرة االإماراتي وال�صباب ال�صعودي فريقان يتمتعان 
مبكانة كبرية يف كرة القدم املحلية واالإقليمية، لكن كالهما 
اآخر  ك��ان  حيث  ���ص��ن��وات،  لعدة  ال��ق��اري��ة  املناف�صة  ع��ن  ابتعد 
اإىل  وال��ذي �صهد و�صوله   ،2018 ظهور للجزيرة، يف عام 

اأر�صه  االأه��داف خارج  بفارق  ب�صعوبة  ال�16 وخروجه  دور 
على يد بري�صيبولي�ض و�صيف بطل هذه الن�صخة. كما اأكد 
االحتاد اال�صيوي اأن من اأبرز العبي هذه املجموعة كل من 
موؤكدا  اجل��زي��رة،  الع��ب  �صرييرو  ث��والين  اأفريقي  اجلنوب 
ك�صر  يف  �صواء  الفريق،  لعب  لطريقة  الفقري  العمود  ان��ه 
هجمات املناف�ض اأو يف بدء هجوم فريقه، باالإ�صافة اإىل اإيفر 
بلقب  والفائز ثالث مرات  ال�صعودي،  ال�صباب  بانيغا العب 
ال��دوري االأوروب��ي مع وجود 65 مباراة دولية مع منتخب 
ت�صم  والتي  الثالثة  للمجموعة  بالن�صبة  اأم��ا  االأرج��ن��ت��ني. 
كل من �صباب االأهلي االإماراتي والغرافة القطري، وفوالد 
ا�صتاد  على  مبارياتها  وتلعب  الرتكماين،  واه��ال  خوز�صتان 
مدينة امللك عبد اهلل بربيدة فاأكد االحتاد اال�صيوي اأن هناك 
االأهلي  �صباب  اأمام  املجموعة  تنتظر فرق  مواجهات �صعبة 
و�صيف ن�صخة 2015، حيث لن تكون املهمة �صهلة لكل من 
فوالد، والغرافة واللذان و�صال اإىل االأدوار االق�صائية من 
اإىل  االأهلي قد و�صل  �صباب  وك��ان  �صابق.  البطولة يف وقت 
اأمام  وخ�صر   ،2020 ع��ام  ل��ه يف  اآخ��ر ظهور  يف  ال�16  دور 
االأهلي ال�صعودي، فيما خرج الغرافة من دور املجموعات يف 
املا�صي.  العام  ذيل جمموعته  ف��والد يف  2018، وحل  عام 
ت��ك��ون هناك  اأن  املنتظر  اأن���ه م��ن  واأك����د االحت����اد اال���ص��ي��وي 
مناف�صة �صر�صة يف خط الو�صط بني العبني دوليني اإيرانيني 
يف املجموعة الثالثة، حيث يواجه العب اال�صتقالل ال�صابق 
وفريق �صباب االأهلي حاليا مهدي قائدي مواطنه املخ�صرم 
�صعيد عزة اهلل، الذي ان�صم اإىل الغرافة بعد م�صرية مميزة 

يف كرة القدم االأوروبية.

ي�صتهل ليفربول احلامل برباعية تاريخية ومان�ص�صرت 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  اأول  لقب  وراء  الالهث  �صيتي 
بكرة القدم اأ�صبوعني حا�صمني، عندما ي�صتقبل الثاين 
اأتلتيكو مدريد االإ�صباين اليوم الثالثاء يف ذهاب ربع 
نهائي امل�صابقة القارية االأم، فيما يزور حممد �صالح 

ورفاقه بنفيكا الربتغايل.
وي�����ص��ه��د ي����وم االأح������د م���واج���ه���ة ال�������ذروة يف ال�����دوري 
االإن��ك��ل��ي��زي، ب��ني �صيتي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب وامل��ت�����ص��در مع 
يلتقيان يف  ثم  ليفربول،  يتيمة  نقطة  بفارق  و�صيفه 
نهائي م�صابقة  ن�صف  يف  اجلاري  ني�صان/اأبريل   16
الكاأ�ض املحلية على ملعب وميبلي. ونظرياً، ُيحتمل اأن 
يتواجه الفريقان يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا املقرر 

يف باري�ض يوم 28 اأيار/مايو.
االأبطال دوراً يف  الفريقني يف دوري  نتائج  تلعب  وقد 

حتديد م�صارهما املتبقي خالل املو�صم املحلي.
اأف�صل على الورق يف دوري  فليفربول ميلك حظوظاً 
اإذ يواجه الفائز بني بايرن ميونيخ االأملاين  االأبطال، 
وفياريال االإ�صباين بحال تخطيه بنفيكا، فيما ينتظر 
مواطنهم  غوارديوال  جوزيب  االإ�صباين  امل��درب  رجال 
ت�صل�صي حامل اللقب اأو ريال مدريد مت�صدر الدوري 
القارية  امل�صابقة  القيا�صي يف  االإ�صباين وحامل الرقم 

)13(، بحال تخطيهم اأتلتيكو مدريد العنيد.
وكان مدرب ليفربول االأمل��اين يورغن كلوب قد اأعلن 
ان دوري الربميريليغ هو "اأهم" جائزة لفريقه الذي 

توج يف وقت �صابق بكاأ�ض الرابطة املحلية.
لكن �صيتي ال يتفق معه، يف ظل هيمنته على الدوري 
املجد  من  واق��رتاب��ه  املا�صية،  ال�صنوات  يف  االإنكليزي 
كان يتخلف  ال��ذي  ت�صل�صي  اأم��ام  القاري عندما خ�صر 

عنه بفارق كبري يف الدوري املحلي.
قال غوراديوال ال�صبت بعد الفوز على برينلي بهدفني 
الدوري.  التالية �صمن  املباراة  ليفربول يف  "�صنواجه 
نعرف انهم �صيفوزون تقريباً يف كل املباريات املتبقية، 
ع��ل��ى ام���ل اأال ت��ك��ون امل���ب���اراة ال��ت��ال��ي��ة )���ص��دن��ا(، لكننا 

�صنحاول القيام باالمر عينه".
اأيار-مايو وال تزال �صمن ال�صباق  تابع "عندما ي�صل 
مميزاً.  مو�صماً  خ�صت  ان��ك  يعني  فهذا  اللقب،  على 
تواجدنا هنا يعني اأننا عملنا كثرياً وقد قمنا بذلك يف 
كل مو�صم". و�صيالقي غوارديوال خ�صما عنيدا للغاية 
اأتلتيكو  م��درب  �صيميوين  دييغو  باالأرجنتيني  يتمثل 
الليغا بعد فوزه  الثالث يف  املركز  مدريد الذي يحتل 

مرات توالياً.  6
يتقدم  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  امل��ب��ا���ص��رة  امل���واج���ه���ات  ويف 
2-1، علما ان  ال�صابق  الو�صط  غوارديوال على العب 

�صيتي واأتلتيكو مل يلتقيا �صابقاً.
لعب  الذي  رودري  االإ�صباين  �صيتي  و�صط  يرى العب 
حت��ت ا����ص���راف امل���درب���ني ان��ه��م��ا مي��ت��ل��ك��ان ال��ك��ث��ري من 
عملهما  اأ�صلوب  املناف�صة،  "طريقة  امل�صرتكة  االأم���ور 

اليومي. هما قريبان من حيث رغبتهما التناف�صية".
وعّلق قائد اأتلتيكو كوكي على مواجهة الفريق اململوك 
املو�صم  ج��داً  قريبني  كانوا  املر�صحون.  "هم  اإم��ارات��ي��اً 
املا�صي من احراز اللقب. مدربهم والعبوهم رائعون 
النوع من  ويقدمون كرة مميزة، لكننا نرغب يف هذا 

التحدي".
امل������ق������اب������ل، ع�����ّل�����ق غ���������واردي���������وال ع����ل����ى م���������ص����وار  يف 
جداً  �صعبة  جمموعة  "جتاوزوا  "كولت�صونريو�ض": 
االأف�صل  وك��ان��وا  وم��ي��الن(  وب��ورت��و  ليفربول  )�صمت 
�صد )مان�ص�صرت( يونايتد على مدى 180 دقيقة )يف 

دور ال�16(".
�صيتي  ع��ن  نقطة   14 ب��ف��ارق  تخلف  ال���ذي  ليفربول 
رائعة،  ف��رتة  يعي�ض  املا�صي  الثاين/يناير  ك��ان��ون  يف 
ال��دوري، ليعيد  بعد ف��وزه يف ع�صر مباريات توالياً يف 
ذكريات مبارزته اجلنونية مع �صيتي على لقب مو�صم 
2018-2019 والتي انتهت مل�صلحة االخري بفارق 

نقطة )97-98(.
يبحث عن رباعية تاريخية )دوري وكاأ�ض وكاأ�ض رابطة 

يف اإنكلرتا ودوري اأبطال اأوروبا( اأو ال�صري على خطى 
مان�ص�صرت يونايتد الوحيد من بني االندية االنكليزية 
ي��ح��رز ثالثية دوري االب��ط��ال وال����دوري وال��ك��ا���ض يف 

مو�صم 1999.
ليفربول  و�صط  العب  األكانتارا  تياغو  االإ�صباين  قال 
مثل  م���ب���اراة  ك���ل  ح��ي��ث  ال���ع���امل  ك���اأ����ض  م��ث��ل  "تبدو 
�صهراً  الكروية  م�صريتي  خالل  اخترب  مل  النهائي... 
ب��ه��ذه االأه��م��ي��ة كل  مم��اث��اًل، حيث تخو�ض م��ب��اري��ات 

ثالثة ايام".
امل�صابقة  يف  م�����ص��واره  ع��ل��ى  بنفيكا  ي��ع��ّول  امل��ق��اب��ل،  يف 
ال��ق��اري��ة ق��ب��ل خ��و���ض جت��رب��ة ل��ي��ف��رب��ول، وذل����ك بعد 
واأياك�ض  االإ����ص���ب���اين  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ب��اق�����ص��اء  م�����ص��اه��م��ت��ه 

اأم�صرتدام الهولندي.
يبحث ال��ف��ري��ق ال��ربت��غ��ايل ال��ع��ري��ق ع��ن ب��ل��وغ ن�صف 
النهائي للمرة االأوىل منذ 1990، عندما و�صل اإىل 
�صفن-غوران  ال�صويدي  امل��درب  ا�صراف  حتت  النهائي 
االإيطايل واخفق  اأمام ميالن  اآنذاك خ�صر  اإريك�صون. 
عامي  بعد  ت��اري��خ��ه  يف  الثالثة  للمرة  اللقب  رف��ع  يف 

و1962.  1961
لكن يف مو�صم تاألقه اأوروبيا وبلوغه ربع النهائي للمرة 
االوىل منذ 2016، عا�ض فريق العا�صمة الربتغالية 
جورج  م��درب��ه  اق��ال��ة  بعد  م�صطرباً،  حملياً  مو�صماً 
ثقيلة  خ�صارة  اثر  االأول/دي�صمرب  كانون  يف  جيزو�ض 
بثالثية نظيفة، وحتقيقه  بورتو  املحلي  اأم��ام غرميه 

يف 15 مباراة �صمن الدوري. فقط  انت�صارات   7
مع املدرب اجلديد نل�صون فريي�صيمو، مل تكن نتائجه 
اأف�صل مع فوزين فقط يف اأول �صبع مباريات، ليحتل 
راهناً املركز الثالث بفارق 12 نقطة عن بورتو الذي 

لعب مباراة اأقل.
لن   ،3-2 ب��راغ��ا  اأم����ام  اجل��م��ع��ة  خ�صر  ال���ذي  بنفيكا 
االبطال  دوري  اىل  تلقائيا  ال��ت��اأه��ل  مب��ق��دوره  ي��ك��ون 
بحال انهائه املو�صم ثالثا يف الربتغال، كونه �صيحتاج 
الثالث. قال فريي�صيمو  التمهيدي  ال��دور  اإىل خو�ض 
نقاتل،  اأن  يجب  لكن  ليفربول،  ان��ه  "نعرف  اجلمعة 

ميكننا اأن نلعب اأف�صل".
تابع مدرب بنفيكا الذي اأق�صى اأياك�ض 3-2 مبجموع 

مبارتي دور ال�16 "دوري االأبطال خمتلف".
داروين  االأوروغ���وي���اين  مهاجمه  على  بنفيكا  وي��ع��ول 
نونيي�ض، املطلوب اإنكليزياً و�صاحب هدف التاأهل اإىل 

ربع النهائي يف ملعب يوهان كرويف اأرينا.
�صجل ابن الثانية والع�صرين 27 هدفاً يف 34 مباراة 
بر�صلونة  على  الفوز  خالل  ثنائية  بينها  املو�صم،  هذا 
اأيلول/�صبتمرب  يف  امل��ج��م��وع��ات  دوري  يف  -3�صفر 

املا�صي.
ويعرف ليفربول جيداً اأمثال البلجيكي يان فريتونغن 
توتنهام  مدافعي  اأوت��ام��ن��دي  نيكوال�ض  واالأرجنتيني 

و�صيتي ال�صابقني.
كما ي�صم بنفيكا العب الو�صط املغربي عادل تعرابت 
و�صانع  �صابقا  االنكليزي  رينجرز  ب��ارك  كوينز  العب 
هذا  حا�صمة  متريرة   15 �صاحب  �صيلفا  راف��ا  اللعب 

املو�صم يف الدوري.
عّلق كلوب ال�صبت على مواجهة بنفيكا "ر�ّصحنا النا�ض 
بطريقة  االأم�����ور  ارى  لكني  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�صف  ل��ب��ل��وغ 
اتيحت  اذا  للغاية  خمتلفة. بنفيكا قد ي�صبح خطرياً 

لهم الفر�صة".
-2�صفر يف  ليفربول  على  بنفيكا  فاز  �صنة،   16 قبل 
ملعب انفيلد وتاأهل -3�صفر مبجموع املباراتني غلى 
العالقات  مدير  �صابرو�صا،  �صيماو  قال  النهائي.  ربع 
ال��دول��ي��ة يف ب��ن��ف��ي��ك��ا راه���ن���ا وال�����ذي ���ص��ج��ل يف مرمى 
للتاريخ  ميكن  "بالطبع  ان���ذاك  ري��ن��ا  بيبي  احل��ار���ض 
اأن  املمكن  من  واياك�ض.  بر�صلونة  اق�صينا  يتكّرر.  اأن 
ليفربول  ت�صكيلة  اىل  "النظر  اأ�صاف  االجناز".  نعيد 
�صد  الع��ب��اً   11 امللعب  اأر����ض  �صننزل  لكننا  خم��ي��ف، 
11". والتقى بنفيكا مع ليفربول 10 مرات، ففاز يف 

اأربع مباريات وخ�صر 6 مرات.

»الآ�شيوي« ي�شلط ال�شوء على اأندية الإمارات 
يف دوري الأبطال ويربز اأ�شماء حمرتفيها

رفاق �سلح يزورون بنفيكا.. وال�سيتي ي�ستقبل اأتلتيكو مدريد 

مان�ش�شرت �شيتي وليفربول 
ي�شتهالن اأ�شبوعني حا�شمني 

�شهر م�شغوط لليفربول.. ومانيه 
يبقى يف ظل �شالح  

•• راأ�س اخليمة- وام:

 ،26 ال���  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  االأول  اأم�����ض  م�صاء  اختتمت 
اجلزيرة  بتعادل  القدم  لكرة  االأوىل  الدرجة  دوري  من 
اإف  اأه��داف وتعادل جلف  دبا من دون  احلمراء و�صيفه 
على  م�صايف  ف��از  فيما  ذات��ه��ا،  بالنتيجة  وال��ف��ج��رية  �صي 

الذيد بثالثة اأهداف مقابل هدف واحد.
وبنهاية اجلولة بقي دبا يف ال�صدارة بر�صيد 65 نقطة، 
والبطائح يف املركز الثاين بر�صيد 58 نقطة، والعربي 

ث��ال��ث��ا ول���ه 56 ن��ق��ط��ة، ودب����ا احل�����ص��ن ال���راب���ع بر�صيد 
وحتا  نقطة،   50 وله  اخلام�ض  واحلمرية  نقطة،   53
ال�صاد�ض وله 40 نقطة، والفجرية ال�صاد�ض ب�37 نقطة، 
واجلزيرة احلمراء الثامن وله 27 نقطة، وم�صايف تا�صعا 
 23 بر�صيد  العا�صر  �صي  اإف  وج��ل��ف  نقطة،   24 ول��ه 
نقطة، وم�صفوت احلادي ع�صر وله 23 نقطة، والتعاون 
الثاين ع�صر وله 19 نقطة، والرم�ض الثالث ع�صر ب�17 
نقطة، والذيد الرابع ع�صر بر�صيد 15نقطة، و�صيتي يف 

املركز اخلام�ض ع�صر وله ت�صع نقاط.

حيث  الرم�صانية  البطوالت  اأج���واء  حّتا  منطقة  تعي�ض 
تنطلق اليوم الثالثاء مناف�صات "بطولة حّتا الرم�صانية" 
وتت�صمن  اجل����اري  اب��ري��ل   20 ي���وم  ح��ت��ى  ت�صتمر  ال��ت��ي 
ال��ط��ائ��رة وتقام  ال�����ص��االت وال��ك��رة  مناف�صات يف ك��رة ق��دم 
"ال�صعفار  و���ص��رك��ة  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  رع��اي��ة جمل�ض  حت��ت 
البطولة  ت��اأم��ني  تتوىل  التي  دب��ي  و�صرطة  لال�صتثمار" 
اإطار جهودها  للمناف�صات يف  وان�صيابية ح�صور اجلمهور 

مناطق  خمتلف  يف  الريا�صية  البطوالت  لدعم  الدائمة 
دبي.

كما حتظى البطولة التي تنظمها �صركة االألعاب اجلماعية 
يف نادي حّتا الريا�صي، برعاية "نزل حّتا" و "حّتا كاياك" 
بلدية دبي يف منطقة حتا، ومدر�صة  ون��ادي حّتا، ومكتب 
فعاليات  و�صت�صهد  والثانوي،  االأ�صا�صي  للتعليم  الظهرة 
ي��وم��ي��ة متنوعة وت��وزي��ع ج��وائ��ز جل��م��ه��ور ال��ب��ط��ول��ة اىل 

جانب منطقة متاجر لدعم �صباب املنطقة.
اللجنة املنظمة التي يراأ�صها حجي ح�صن البدواوي ونائبه 
البدواوي  البدواوي وع�صوية عي�صى حممد  علي حممد 
اأجرت  كما  املرتقبة،  للبطولة  اال�صتعدادات  جميع  اأنهت 
م�صاء اأم�ض االثنني قرعة املباريات التي �صتقام يف ال�صالة 
الريا�صية مبدر�صة ظهرة مب�صاركة 12 فريقا يف كرة قدم 

ال�صاالت و6 فرق يف الكرة الطائرة. 

تعادل اجلزيرة احلمراء ودبا وفوز 
م�شايف يف »دوري الدرجة الأوىل«

بطولة حّتا الرم�شانية تنطلق اليوم بكرة 
قدم ال�شالت والكرة الطائرة



مر�ض نادر يحولها اإىل حجر
اجلهاز  ي�صيب  ن���ادر  ج��ل��دي  م��ر���ض  م��ن  بريطانية  �صيدة  ت��ع��اين 
املناعي باأكمله ويهاجم اأن�صجة اجل�صم حتت اجللد وحول االأع�صاء 

الداخلية ويحولها اإىل حجر ب�صكل تدريجي.
عمرها،  من  والثالثني  التا�صعة  يف  �صريازي  اأ�صال  كانت  وعندما 
ت�صخي�ض  بعد  للعي�ض  اأ�صهر  �صتة  اإىل  اأرب��ع��ة  اأمامها  اإن  لها  قيل 
اإ�صابتها بحالة نادرة ت�صمى ت�صلب اجللد اجلهازي املنت�صر. وعلى 
الرغم من ذلك، لديها اليوم خم�صة اأطفال، وتدير عالمة جتارية 

للعناية بالب�صرة، وتعمل بجد لزيادة الوعي بهذه احلالة.
وتختلف حالة ت�صلب اجللد يف �صدتها، وترتاوح من ت�صلب اجللد 
الت�صلب  اإىل  ف��ق��ط،  اجل��ل��د  على  ي��وؤث��ر  ال���ذي  اخلفيف  املو�صعي 

اجلهازي الذي تعاين منه ال�صيدة �صريازي.
" لدي  الربيطانية  اإك�صربي�ض  ال�صيدة �صريازي ل�صحيفة  وقالت 
واحد من اأ�صواأ االأنواع. قيل اإنه يحد من احلياة وي�صتهدف قلبي 
ورئتي على وجه التحديد. ال ميكنني اجللو�ض لفرتة طويلة. لقد 

اأ�صبت بالتهاب املفا�صل حول ع�صالت قلبي ورئتي".
اأنها  الطب  يف  �صهادة  على  احلا�صلة  ���ص��ريازي،  ال�صيدة  واأ�صافت 
ت�صخي�ض  اأخطاأ يف  لكنه  م��رات عديدة،  العام  الطبيب  اإىل  ذهبت 
اأع��را���ص��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث، وق���د ُع��ر���ض عليها عالج 

هرموين.
اأن االأطباء يف وقت من االأوق��ات اأعطوها كميات  وذكرت �صريازي 
بع�ض  لعالج  االأمل  م�صكنات  اإىل  باالإ�صافة  جافي�صكون  عقار  من 
مقابل  بالدفع  االأم���ر  بها  وانتهى  بها.  اأ�صيبت  التي  امل��ع��دة  ق��رح 

العالج اخلا�ض عندما مت ت�صخي�ض حالتها اأخرًيا.

بعد قرن من انقرا�شه.. وعل 
اجلبل يعود اإىل جبال لبنان

لبنان،  يف  الطبيعية  ال�صوف  اأرز  حممية  على  القيمون  ي�صتعد 
اإىل  – اإيبيك�ض(  اجلبلي  اجلبل" )امل��اع��ز  "وعل  ح��ي��وان  الإع����ادة 
 100 اأكر من  بعد  لبنان،  االأ�صا�صية يف قمم جبال  اأحد مواطنه 
عام على انقرا�صه منها ب�صبب ال�صيد اجلائر واحلروب وعوامل 

الطبيعة وقطع اأ�صجار الغابات خالل القرن املا�صي.
وتهدف خطة اإعادة توطني هذا احليوان النادر يف املناطق املرتفعة 
اجلبلية،  للمناطق  )االأي��ك��ول��وج��ي(  البيئي  ال���ت���وازن  اإع����ادة  اإىل 
واالإ�صراف على تكاثره، بالتعاون مع اإحدى اجلمعيات االإيطالية 
املتخ�ص�صة التي جنحت يف اإعادة هذا احليوان اإىل بيئته االأ�صلية يف 
جبال االألب بني فرن�صا و�صوي�صرا. وقال مدير حممية اأرز ال�صوف، 
"اإنها جتربة واع��دة على  "�صكاي نيوز عربية":  نزار هاين، ملوقع 
�صعيد لبنان واملنطقة وحو�ض البحر االأبي�ض املتو�صط، فقد قمنا 
باإح�صار قطيع �صغري بلغ عدده 12 حيوانا من وعل اجلبل، من 
واأ�صاف:   ."2017 عام  رم، يف  – وادي  االأردن��ي��ة  امللكية  اجلمعية 
منف�صلتني  منوذجيتني  حمميتني  داخل  القطيع  برتبية  "قمنا 
مل�صاعدته  �صحية  مراقبة  ظ��روف  لتاأمني  وم�صيجتني،  املكان  يف 
على التكيف مع املناخ اجلبلي البارد جمددا". وا�صتطرد: "ن�صتعد 
خالل ف�صل ال�صيف املقبل الإطالق اأول قطيع من وعل اجلبل يف 
حممية اأرز ال�صوف اجلبلية، مع مراقبة دائمة عرب موؤ�صر مراقبة 
�صيثبت يف رقبة احليوان، ملتابعة اأماكن وجوده ودرا�صتها، ال�صتكمال 
امل�صروع يف ال�صنوات املقبلة، ور�صد طريقة تفاعل هذا احليوان مع 
احليوانات االأخرى املوجودة يف املحمية وبيئتها اجلبلية الفريدة، 
ال�صيد،  املواطنني بجوار املحمية وهواة  وتهيئة االأجواء لتعريف 

مبنع �صيد هذا احليوان".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جديد وات�شاب.. ميزة اإيجابية و�شلبية يف اآن واحد
اأطلق تطبيق التوا�صل الفوري "وات�صاب" ميزة جديدة، ميكن النظر اإليها على اأنها اإيجابية للبع�ض، لكنها �صلبية 

للبع�ض االآخر.
وذكر موقع )WABetaInfo(، الذي يتابع تطورات التطبيق اأوال باأول، اأن "وات�صاب" يخترب حالّيا تقنية احلد 

من مترير الر�صائل )Forward( لوقف الربيد املزعج والر�صائل امل�صللة.
وتعمل امليزة اجلديدة على و�صع قيود على مترير الر�صائل للمجموعات، فال ميكن اإجراء هذا االأمر اإال مرة واحدة 
فقط يف الوقت عينه، خالفا ملا هو �صائد حالّيا. ومتنع قيود امليزة امل�صتخدمني من مترير الر�صائل اإىل جمموعات 

درد�صة متعددة، وهو ما يحد من احتمال و�صول املحتوى املزعج اإىل بقية امل�صتخدمني.
و�صتكون هذه امليزة مطروحة يف كل الهواتف التي تعمل بنظامي "اآي اأو اأ�ض" و"اأندرويد".

وبداأ "وات�صاب" يف اختبار هذه امليزة اأوال يف الن�صخة التجريبية "اأندرويد بيتا"، ويف وقت الحق اأطلقها يف ن�صخة 
اأ�ض". اأو  " اآي 

وقال موقع )WABetaInfo( اإنه لن يعد مبقدور امل�صتخدم من االآن ف�صاعدا اإر�صال مزيد من الر�صائل، متريرا 
اإىل املجموعات يف "وات�صاب" دفعة واحدة يف الوقت نف�صه. واأ�صاف اأن مزيدا من م�صتخدمي التطبيق �صيالحظون 
دخول امليزة اجلديدة حيز اخلدمة خالل االأ�صابيع املقبلة. وينظر البع�ض اإىل هذه امليزة على اأنها جيدة، فهي تكبح 

جماح اأولئك الذين يوزعون االأخبار الكاذبة والر�صائل ال�صارة.
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فيلم م�شا�شي الدماء يت�شّدر �شباك التذاكر
اأع��م��ال عامل  اأح��دث  ي�صكل  ال��ذي  االإن��ت��اج  ال�صخم  فيلم موربيو�ض  ت�صدر 
ال�صمالية  اأمريكا  �صاالت  يف  التذاكر  �صباك  اخلارقني  "مارفل" لالأبطال 
فور انطالق عرو�صه خالل نهاية االأ�صبوع، على ما بّينت تقديرات ن�صرتها 

االأحد �صركة “اإكزيبيرت ريلي�صنز” املتخ�ص�صة.
وحقق الفيلم الذي يتوىل بطولته جاريد ليتو اإيرادات بقيمة 39،1 مليون 

دوالر من اجلمعة اإىل االأحد يف الواليات املتحدة وكندا.
ويروي الفيلم فظائع العامِل الدكتور مايكل موربيو�ض الذي يعاين مر�صاً 
اإرادت��ه بعدما حقن نف�صه مب�صل  ع�صااًل، وحتّول م�صا�ض دماء رغماً عن 
مرّكب من احلم�ض النووي للخفافي�ض، فلم يعد قادراً على منع نف�صه من 
“فرن�صايز  اأن ديفيد غرو�ض من موؤ�ص�صة  اإال  القتل ل�صرب دماء �صحاياه. 
املتعلقة  التحليالت  يف  املتخ�ص�صة  ل��الأب��ح��اث  ري�صريت�ض”  اإنرتتينمنت 
اأفالم عن  �صل�صلة  “بداية هزيلة الإطالق  اأنها  راأى  ال�صينمائية  بال�صناعة 

بطل خارق جديد، وفقاً ملعايري +مارفل+ اال�صتثنائية “.
اإي��رادات تراوح بني  �صابقة كانت حتقق لدى انطالقها  “اأفالماً  وذّكر باأن 
70 و80 مليون دوالر”. وتراجع “ذي لو�صت �صيتي” الذي احتل ال�صدارة 
لدى بدء عر�صه االأ�صبوع الفائت، اإىل املركز الثاين، اإذ حقق الفيلم الذي 
متتزج فيه احلركة بالكوميديا الرومان�صية ويتوىل دوَري البطولة فيه كل 

من �صاندرا بولوك وت�صانينغ تايتم، اإيرادات بلغت 14،1 مليون دوالر.

ال�شينمائيات الإيرانيات ينددن بالعنف والتحر�ض
بينهن  م��ن  اإي����ران،  يف  ال�صينما  ق��ط��اع  ال��ع��ام��الت يف  الن�صاء  م��ئ��ات  وق��ع��ت 
ب�"العنف املمنهج" الذي يتعر�صن  ممثالت م�صهورات، على عري�صة تندد 

له، يف خطوة غري م�صبوقة يف هذا البلد.
ال�صينمائية،  امل��ه��ن  خمتلف  يف  وع���ام���الت  وخم���رج���ات  مم��ث��الت  ون�����ص��رت 
عري�صة يف ال�صحف "تدين كل اأ�صكال العنف والتحر�ض اجلن�صي يف مكان 

العمل"، وفق ما ذكرت وكالة فران�ض بر�ض.
ال�صابع  الفن  اأ�صماء م�صهورة يف  العري�صة،  املوقعات على  وت�صمنت الئحة 
االإيراين، احتجاجا على "اأعمال العنف املمنهجة"، منتقدة "عدم امل�صاواة 
العري�صة:  على  املوقعات  واأ�صافت  االإيرانية".  ال�صينما  يف  اجلن�صني  بني 
"نطالب بو�صع حد لهذه االأفعال، من خالل معاقبة الق�صاء مرتكبيها".
وتتعر�ض الن�صاء العامالت يف جمال ال�صينما، لالإهانات واالبتزاز فيما يتعلق 
بتوظيفهن، وكذلك للتحر�ض والعنف اجلن�صي الذي ي�صل اإىل االغت�صاب، 
بح�صب الن�ض. واأكدت العري�صة اأن "كل من ميتلك قوة اأو �صهرة يف عامل 
واإهانتهن  وتهديدهن  الن�صاء  لرتهيب  موقعه  ي�صتغل  االإيرانية،  ال�صينما 
واإذاللهن واالعتداء عليهن". و�صدد اأمني جلنة حقوق االإن�صان االإيرانية، 
كاظم غريب اأبادي اأم�ض االأول االأحد على �صرورة "دعم املراأة وحمايتها يف 

اإلهام �شاهني ترد بقوة 
على هجوم مي العيدان 
�صاهني   امل�صرية  اإلهام  املمثلة  ردت 
على انتقادات االإعالمية الكويتية  
طلبت  اأن  ب��ع��د  ل��ه��ا  العيدان   م���ي 
منها اأن "حترتم عمرها وحتت�صم" 
معرفها�ض،  "اأنا   : اإل��ه��ام  وق��ال��ت 
م��ع��رف�����ض م���ني م���ي ال��ع��ي��دان دي، 
ليه  حتا�صبيني  م��ال��ه��ا؟!  ه��ي  ب�ض 
دي  مقفول،  اأو  مفتوح  األب�ض  اإين 

م�صاألة متخ�صكي�ض".
تقوم  وم�ض  نف�صك  "قّوم  وتابعت: 
االآخ��ري��ن، وك��ل واح��د يبقى عنده 
الرقيب الذاتي، لكن ملهو�ض دعوة 

بالتاين".
���ص��اه��ني خ���الل حلولها  واأ���ص��اف��ت 
"العرافة"  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ���ص��ي��ف��ة 
ت��ق��دم��ه االإع���الم���ي���ة ب�صمة  ال����ذي 
وه��ب��ة ط����وال ���ص��ه��ر رم�����ص��ان على 
الوقت  ط����ول  "اأنا  امل���ح���ور:  ق��ن��اة 
بيجيلي رد فعل اإيجابي على اآرائي 
وال�صيء  و���ص��ج��اع��ت��ي  ال��ت��ن��وي��ري��ة 
للمجتمع  اأق��دم��ه  ال���ذي  اجل��م��ي��ل 
واجلوائز التي اأح�صل عليها، لكن 
االإع���الم يجمع كل من هم �صدي 
فيظهر اأن العامل كله �صده، وهذا 
يحرق  اهلل   .. �صحيح  غ��ري  ���ص��يء 

ال�صو�صيال ميديا بجاز".

الفائزون يف الفئات 
الرئي�شية جلوائز غرامي 

ك��ان ع��ازف اجل��از االأم��ريك��ي جون 
باتي�صت م�صاء االأحد الفائز االأكرب 
وال�صتني  ال����راب����ع  االح���ت���ف���ال  يف 
لتوزيع جوائز "غرامي" املو�صيقية 
الذي اأُقيم االأحد يف ال�ض فيغا�ض، 
بينها  م��ن  ح��ا���ص��داً خم�ض ج��وائ��ز 

اأف�صل األبوم.
�صونيك  ���ص��ي��ل��ك  ف���ري���ق  وح�������ص���ل 
اإج��م��ال��ي��ة بينها  اأرب���ع ج��وائ��ز  على 
فيما  العام،  واأغنية  العام  ت�صجيل 
حازت جنمة البوب ال�صابة اأوليفيا 
رودريغو )19 عاماً( جائزة اأف�صل 
ف��ن��ان ج��دي��د. وف��ي��م��ا ي��اأت��ي قائمة 
الرئي�صية  ال��ف��ئ��ات  يف  ب��ال��ف��ائ��زي��ن 

جلوائز "غرامي".
باتي�صت جون  اآر"-  "وي 

�صيلك  اأوبن"-  دور  ذي  "ليف 
�صونيك

براندون  اأوبن"-  دور  ذي  "ليف 
اأن���در����ص���ون وك��ري�����ص��ت��وف��ر ب����رودي 
2 وبرونو  اإم��ي��ل  ب���راون ودرن�����ص��ت 
�صيلك  ت����األ����ي����ف  "من  م������ار�������ض 

�صونيك"
اأوليفيا رودريغو

باتي�صت جون  "فريدوم"- 
لو�صت"-  ِغت  يو  اإي��ف  مي  "كول 

تايلر، ذي كرييتور
كيم  ب���ي���ب���ي  تايز"-  "فاميلي 

مب�صارك كيندريك المار
فو  ميدنايت"-  اآت  "ميدي�صني 

فايرتز
رودريغو اأوليفيا  "�صاور"- 

اأوليفيا  الي�صن�ض"-  "درايفرز 
رودريغو

كيدجو  اأجنليك  نايت�صر"-  "ماذر 
وبورنا بوي

مرييام فار�ض تت�شدر 
الرتند يف م�شر 

اللبنانية  مرييام  ال��ف��ن��ان��ة  ت�����ص��درت 
االإع����الن  ط����رح  ب��ع��د  ال���رتن���د  فار�ض  
الدعائي الذي �صاركت فيه اإىل جانب 
امل�صري  واملمثل  اأب��و  امل�صري  الفنان 

اأحمد حامت.
بعفويتها  االأن���ظ���ار  م���ريي���ام  ول��ف��ت��ت 
التي  ال�صيفية  واالأج����واء  ورق�صتها 
طغت، اإال اأنها من ناحية ثانية تلقت 
اأن  راأوا  ال��ذي��ن  م��ن  التعليقات  بع�ض 

ذلك غري منا�صب ل�صهر رم�صان.
اخل�صو�ض،  ه��ذا  يف  االآراء  وت��ف��اوت��ت 
مرييام  ع��ن  داف���ع���وا  ك��ث��ريي��ن  اأن  اإال 
ن�صر  ه���دف���ه���ا  اأن  اإىل  م�������ص���ريي���ن 
ال�صهر  ه����ذا  يف  وال���ف���رح  االإي��ج��اب��ي��ة 
اأن االإع��الن لي�ض  الف�صيل، خ�صو�صا 

دينياً ال من قريب وال من بعيد.

يحطم فرياري فاخرة.. مل يقدها �شوى 3 كيلومرتات
���ص��ه��دت دارب��ي�����ص��ري اإح����دى م��ق��اط��ع��ات ���ص��رق م��ي��دالن��دز يف 
اإجنلرتا يوم اجلمعة املا�صي حادث �صري اأ�صفر عن حتطم 
 3 ���ص��وى  ���ص��ائ��ق��ه��ا  ي��ق��ده��ا  "فرياري" ح��دي��ث��ة، مل  ���ص��ي��ارة 
على  من�صور  يف  دارب��ي�����ص��ري  �صرطة  وك�صفت  ك��ي��ل��وم��رتات. 

ح�صابها بتويرت، اأن احلادث مل ي�صفر عن اأي اإ�صابات.
�صيارة  ال�صائق  ا���ص��رتى  اأب��ري��ل،  م��ن  االأول  "يف  واأ���ص��اف��ت: 
ف����رياري ه���ذا ال�����ص��ب��اح، وح��ط��م��ه��ا ب��ع��د ق��ي��ادت��ه��ا اأق����ل من 
نيوز" الربيطانية،  "�صكاي  �صبكة  ذكرت  ووفقما  ميلني". 
اأبريل"  "كذبة  يكن  مل  من�صورها  اأن  ال�صرطة  اأك��دت  فقد 
رواد مواقع  وت��داول  ال�صهر.  ه��ذا  االأول من  ن�صر يف  كونه 
من  اإنها  قالوا  التي  لل�صيارة  �صورا  االجتماعي  التوا�صل 
175 األف اإ�صرتليني. ثمنها  ويبلغ  طراز "فرياري 488"، 

تبتكر �شوارًا ذكيًا يقي�ض اجلهد الع�شلي
الع�صلي،  اجل��ه��د  لقيا�ض  ذك��ي��اً  ����ص���واراً  عمانية  اب��ت��ك��رت 
القدمية  ل��الأج��ه��زة الطبية  ب��دي��اًل  االب��ت��ك��ار  وي��ع��د ه��ذا 
املُبتكرة  عن  العمانية  االأنباء  وكالة  ونقلت  املُ�صتخدمة. 
"يحتوي  ق��ول��ه��ا:  ال��ع��ام��ري��ة   علي  بنت  خ��ول��ة  الُعمانية 
االبتكار على نوعني من احل�صا�صات piezo الذي يعمل 
خمتلفة  ذب��ذب��ات  في�صدر  الرقبة  ع�صالت  حركة  اأث��ن��اء 
ال�صرب واالأكل والتحدث، وي�صتطيع الفرد معرفة  اأثناء 
على   EMG ح�صا�ض  يعمل  بينما  امل�صتهلك،  امل��اء  كمية 
لُيعطي  للع�صالت  املر�صلة  الع�صبية  االإ����ص���ارات  قيا�ض 
واأ�صافت  واجلهد".  وال��وق��ت  الع�صلي  للن�صاط  ق���راءات 
)االأندرويد  الهاتف  بجهاز  احل�صا�صات  كل  ربط  يتم  اأنه 
اأو الويندوز( بوا�صطة البلوتوث اأو USB، ويتم حتليلها 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ن��ظ��ام ري��ا���ص��ي. واأف�����ادت ب����اأّن ف��ك��رة االبتكار 
م�صابقة  ع��ن  العلمي  البحث  جمل�ض  اإع���الن  منذ  ب���داأت 
اجلدران املت�صاقطة، كونها مهتمة مبجال البحث العلمي 
والتطوير، م�صرية اإىل اأنها بحثت عن بع�ض االأفكار التي 

تقودها للتقدم خا�صة يف املجال الرقمي.
واأ�صارت اإىل اأنه يف بع�ض امل�صت�صفيات يتم ا�صتخدام جهاز 
بوا�صطة  حتليله  وي��ت��م  الع�صلي  اجل��ه��د  لقيا�ض  �صلكي 
جهاز كبري، وجاءت الفكرة با�صتبداله ب�صواٍر يحتوي على 

احل�صا�صات امل�صتخدمة نف�صها ولكن بطرق حديثة.

حتول منزلها القدمي اإىل منزل اأحالمها بنفقات زهيدة 
انتقلت الربيطانية ميكيال �صوبريدج، 35 عاماً، وزوجها 
اإىل عقار قدمي موؤلف من اأربع غرف نوم يف عام 2019. 
وبداأ الزوجان بتحديث املطبخ واحلمام ال�صتوي، واتبعا 
اأ�صلوباً ي�صاعدهما يف توفري املال عن طريق اإعادة تدوير 
بنف�صيهما.  ال��ي��دوي��ة  االأع���م���ال  ببع�ض  وال��ق��ي��ام  االأث����اث 
كانت تكلفة حتديث املدخل اأقل من 50 دوالراً امريكياً، 
وبداًل من �صراء مق�صورات مطبخ جديدة، قامت ميكيال 
وفرت  حيث  امل��ق�����ص��ورات،  لتحديث  الفينيل  با�صتخدام 
بلغت  وق��د  ال��ط��ري��ق��ة.  ب��ه��ذه  التكاليف  م��ن  ق��راب��ة 60% 
التكلفة االإجمالية لتغيري �صكل مق�صورات املطبخ و�صراء 
ثالجة جديدة حوايل 500 دوالر اأمريكي. وب�صبب قدم 
املوقد اخل�صبي، ا�صطرت ميكيال وزوجها اإىل �صراء موقد 
خ�صبي جديد، بلغت تكلفته 4000 دوالر، وكان ذلك اأكرب 

مبلغ مت اإنفاقه من قبل الزوجني اأثناء حتديث املنزل.

�شباق مع الزمن لرتميم امل�شاحف يف ليبيا
مع حلول  �صهر رم�صان ين�صط فريق تطوعي قوامه 
ع�صرة اأ�صخا�ض يف العا�صمة الليبية طرابل�ض لرتميم 
امل�صاحف املرتبطة مب�صاعر روحية خا�صة خالل هذا 
ال�صهر. ياأتي اأع�صاء هذا الفريق يومياً اإىل ور�صة فنية 
وهي  الرئي�صية،  ب��اأدوات��ه��م  ط��راب��ل�����ض.  يف  للم�صاحف 
املق�ض وال�صمغ والورق املقوى واخليط، يعملون مثل 
املكان،  ال��ورق  رائحة  فيما مت��الأ  خلية نحل يف �صمت، 
وال �صيء ي�صمع بو�صوح �صوى تالوة القراآن عرب تلفاز 

قدمي و�صع يف اإحدى زوايا الغرفة الرئي�صية.
ويالحظ فني �صيانة امل�صاحف االأ�صهر يف ليبيا خالد 
الدريبي اأن ارتفاع ثمن امل�صاحف دفع عدداً كبرياً من 
النا�ض اإىل �صيانة القدمية منها، وخ�صو�صاً اأنها تكون 

مرتبطة بذكرى اإن�صانية تعني لهم.
وي��و���ص��ح ال��دري��ب��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض م��ن داخل 
ميزران  جامع  داخ��ل  اأقيمت  امل�صاحف  ل�صيانة  ور�صة 
امل�صاحف  "�صراء  اإن  طرابل�ض  العا�صمة  يف  التاريخي 
اجلديدة ين�صط يف �صهر رم�صان، لكن هذا االأمر تغري 
���ص��راوؤه��ا مكلفاً  ���ص��ار  اإذ  االأخ����رية،  االآون����ة  ليبيا يف  يف 

وباهظاً، فبات االإقبال على ترميم امل�صاحف القدمية 
يلقى رواجاً غري م�صبوق".

�صهدت  ليبيا  يف  امل�صاحف  ���ص��راء  "اأ�صعار  اأن  وي�����ص��رح 
طفرة كبرية جداً، مع غياب طباعتها حكوميا، وجتاوز 
ثمن بع�صها الع�صرين دوالراً، وهو رقم كبري، اإذ كانت 
تتوافر  امل�صاحف  كانت  اأو  رم��زي��ة،  ال�صابقة  االأ���ص��ع��ار 

جماناً".
بل  امل�صاحف،  �صراء  على  يقت�صر  ال  "االأمر  وي�صيف 
ياأتون  الذين  الزبائن  بع�ض  لدى  روح��ي  ارتباط  ثمة 
اإىل  ن��ظ��راً  م�صاحفهم  �صيانة  ب��اإحل��اح  منا  ويطلبون 
ملكية  الأن  اأو  خا�صة،  اإن�صانية  بذكرى  مت�صلة  كونها 
امل�صحف تعود الأحبائهم ، والبع�ض يقول هذا امل�صحف 

فيه رائحة جدي اأو اأبي اأو اأمي".
"تطوعياً"  ت��ت��م  ال�صيانة  اأع��م��ال  ك��ل  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 
اأه���ل  ي��ق��دم��ه��ا  م��ال��ي��ة  "هبات" وخم�����ص�����ص��ات  وع����رب 
العاملني يف  تقا�صي  ع��دم  م��وؤك��دا  واالإح�����ص��ان،  اخل��ري 
التي  املهمة  نظري  روات���ب  اأو  منح  اأي  الرتميم  فريق 

ينفذونها.

ممثلة بوليوود كيارا اأدفاين خلل ح�سورها حفل توزيع جوائز غرازيا االألفية 2022 يف مومباي.ا ف ب

كارا ديليفني متار�ض اليوغا
 يف الطبيعة

بدت عار�صة االأزي��اء العاملية  كارا ديليفني  يف حالة من ال��ذروة خالل ممار�صتها 
ريا�صة اليوغا يف اجلبال.

التي ن�صرت �صوراً على  29 عاماً  قالت العار�صة الربيطانية البالغة من العمر 
و�صائل التوا�صل االجتماعي وهي تعر�ض مهاراتها يف اليوغا يف اجلبال: "بالن�صبة 

يل ، اليوغا تتعلق حًقا بالتنف�ض والتاأمل. اإنها لي�صت مترين ، اإنها ممار�صة."
هذا وكانت ديلفني التي تربطها �صداقة بالنجمة العاملية  �صيلينا غوميز  �صاركتها 
الو�صم نف�صه ، اأظهرت كارا وردة زهرية يقطر منها اللونني االأ�صود واالأحمر الذي 

و�صعته على �صلعها بينما اختارت غوميز ظهرها لو�صع الو�صم.


