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قانونيون يقا�ضون بايدن:
 ال اتفاق نوويا اإال عرب الكونغر�س

•• وا�شنطن-وكاالت:

النهائية، هددت جمموعة  اإىل مراحلها  النووية  املفاو�ضات  اقتتراب  مع 
اإدارة  �ضد  ق�ضائية  دعتتوى  برفع  اأمتتركتتا  يف  املحافظني  القانونيني  من 

الرئي�س الأمركي من اأجل اإحباط تنفيذ اأي اتفاق جديد مع اإيران.
فقد اأخطرت موؤ�ض�ضة اأمركا فر�ضت القانونية، وهي عبارة عن جمموعة 
من املحامني والن�ضطاء املحافظني، اإدارة بايدن باأنها تنوي اتخاذ اإجراء 

قانوين لعرقلة اأي �ضفقة مع اإيران مامل يوافق عليها الكونغر�س اأوًل.
واملرا�ضالت  امل�ضتندات  بجميع  بالحتفاظ  بادين  اإدارة  الر�ضالة  وطالبت 
ق�ضية  من  كجزء  ا�ضتخدامها  ميكن  حتى  بال�ضفقة  املتعلقة  الداخلية 

حمكمة م�ضتقبلية.
فيما اأتت هذه اجلهود و�ضط خماوف متزايدة من اأن اإدارة بايدن �ضوف 
يغررّ  اأن  �تتضتتاأنتته  متتن  والتتتذي  جتتديتتد،  اتتتفتتاق  لتوقيع  الكونغر�س  تتخطى 
اتفاقات قانون عام 2015 الذي يق�ضي بعر�س اأي اتفاقية جديدة مع 

اإيران على ال�ضلطة الت�ضريعية للموافقة عليها.
اأن هذا التهديد القانوين ميثرّل عالمة  اأ�ضارت بع�س الآراء اإىل  يف حني 
اأن ميثل و�ضيلة  له  اتفاق نووي جديد، كما  املتزايدة لأي  املعار�ضة  على 
جديدة لإجبار اإدارة بايدن على اإح�ضار ال�ضفقة اإىل الكونغر�س للت�ضويت 
عليها. ووفق املعلومات، قد توؤخر هذه الدعوى الق�ضائية تنفيذ ال�ضفقة 
مع اإيران، كما من املمكن لها اأن جترب الإدارة على الك�ضف عن ال�ضروط 
 The Free« الكاملة لتفاق جديد، وذلك وفقاً ملا نقله تقرير ل�ضحيفة

.»Beacon
بدوره، قال النائب �ضكوت بري، اإن هذه اخلطوة �ضتوؤخر على الأرجح اأي 

اإجراء نهائي، حيث �ضتقو�س الثقة يف اأي اتفاق حمتمل.
واأكد اأن الإدارة الأمركية حاولت اإخفاء تفا�ضيل ال�ضفقة عن الكونغر�س 

يف اأماكن �ضرية.
الكونغر�س  �ضتتجنب  بايدن  اإدارة  اأن  كتتروز  تيد  ال�ضناتور  اعترب  يف حني 

لأنها تعلم اأنه ل توجد اأ�ضوات كافية لتاأييد ال�ضفقة.

•• الفجر - فن�شان بري�شون 

- ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ع�ضر �ضنوات من دخول فران�ضوا 
هتتتولنتتتد الإلتتتتيتتتتزيتتتته، جنتتتح احلتتتزب 
ال�ضراكي يف حتقيق اإجناز يتمثل 
2 باملائة  اأقتتل من  يف ح�ضوله على 
ل�ضال.  جتتان  عن  بعيًدا  ليتمو�ضع 
بتتنتتوا هامون  نتيجة  فتتاجتتاأت  ولتتئتتن 
هيدالغو  اآن  هزمية  فتتاإن  البع�س، 
متتتفتتتاجتتتاأة  تتتتعتتتد  مل   2022 عتتتتتتام 
كبرة. قبل عام، عززت النتخابات 
اأن  يف  ال�ضراكيني  اأمل  الإقليمية 
احلياة.  قيد  على  يتتزال  ل  حزبهم 
ع�ضرة  قتتبتتل  متتنتتاطتتق  بخم�س  فتتائتتز 
الرئا�ضية،  النتتتتتختتابتتات  متتن  اأ�تتضتتهتتر 
لقد  ال�تتضتتراكتتي.  احلتتزب  تطاو�س 

الوهم  املحلية  النتخابات  اأعتتطتتت 
التتتدرجتتتة الوىل،  بتتتاأنتتته حتتتتزب متتتن 
العلوم  اأ�ضتاذ  لوفيفر،  ي�ضرح رميي 
يجب  هل  كتاب  وموؤلف  ال�ضيا�ضية 

مواقــيت ال�صالة
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هيدالغو �ضحية تراكمات

هزمية اآن هيدالغو لي�ست مف�ج�أة:

كيف غرقت �ضفينة احلزب اال�ضرتاكي الفرن�ضي؟

قن�ضل عام ال�ضودان: االإمارات تقود التكاتف 
االإن�ضاين العاملي من خالل حملة املليار وجبة

•• دبي-وام: 

اأكد اأحمد عبد الرحمن، قن�ضل عام جمهورية ال�ضودان لدى الدولة، اأن العالقات 
بني بالده ودولة الإمارات متميزة ومتجذرة، لفتا اإىل اأن ال�ضودان من اأوائل الدول 
وقام   ،1971 دي�ضمرب  يف  دبلوما�ضية  عالقات  الإمتتتارات  دولتتة  معها  اأقتتامتتت  التي 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بزيارته الر�ضمية الأويل 
زيارة  الحتتتاد، تالها  قيام  ون�ضف من  �ضهرين  حتتوايل  بعد   1972 عام  لل�ضودان 
الرئي�س ال�ضوداين الراحتتتل جعفر حممد منري كتتاأول رئي�س دولة يزور الإمارات.

واأكد قن�ضل عام ال�ضودان - يف حوار لوكالة اأنباء الإمارات )وام( - اأن زيارة ال�ضيخ 
الثنائية،  العالقات  م�ضار  يف  فارقة  عالمة  تركت  ال�ضودان  اإىل  اهلل«  »رحمه  زايتتد 
عالوة على جهود قيادة الدولتني اللتني تعمالن على تنمية وتطوير تلك العالقات 
بني البلدين، منوها بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات والتي اأبهرت العامل يف جميع 

املجالت، وكان اآخرها ا�ضت�ضافة معر�س اإك�ضبو 2020 دبي الدويل.
)التفا�ضيل �س4(

�ص 02

�ص 11

�ص 19

�سفارتنا يف باري�ص تقيم ماأدبة �إفطار 
مبنا�سبة رم�سان و�لأ�سبوع �ملقد�ص وعيد �لف�سح

�أخبار �لإمار�ت

عاد �لعرب �إىل بريوت.. 
فهل يعود لبنان �إىل نف�سه؟

عربي ودويل

�إ�سبيلية بو�بة عبور 
ريال مدريد نحو �للقب 

�لفجر �لريا�سي

امراأتان حتمالن متعلقاتهن يف حماولة للخروج من مدينة ماريوبول.   )رويرز(

ا�ستقبل العلم�ء والوع�ظ �سيوف رئي�س الدولة وج�ئزة دبي الدولية للقراآن الكرمي

حممد بن را�ضد: االإمارات حتافظ على نهج الو�ضطية واالعتدال والت�ضامح

البنت�غون: الطراد الرو�سي مو�سكف� اأغرق ب�س�روخني اأوكرانيني 

رو�ضيا تطرد 18 من بعثة االحتاد االأوروبي وحتذر فنلندا وال�ضويد من االن�ضمام للناتو
•• عوا�شم-وكاالت:

الدفاع  وزارة  كبر يف  م�ضوؤول  قال 
اإن  اجلمعة  )بنتاغون(  الأمركية 
التتتطتتتراد التترو�تتضتتي متتو�تتضتتكتتفتتا اأغتتترق 
اأنها  موؤكدا  اأوكرانيني  ب�ضاروخني 

�ضربة قا�ضية لرو�ضيا.
التتتتتتتذي طلب  املتتتت�تتتتضتتتتوؤول  واأو�تتتتتتضتتتتتتح 
عتتتتدم كتت�تتضتتف ا�تتضتتمتته ملتتجتتمتتوعتتة من 
�ضربوها  اأنهم  نعتقد  ال�ضحافيني 
بالتايل  نتتافتتيتتا  نتتبتتتتتون  بتت�تتضتتاروَختتي 
رواية مو�ضكو التي توؤكد اأن بارجتها 
الرئي�ضية يف اأ�ضطول البحر الأ�ضود 

ت�ضررت ب�ضدة جراء حريق.
يوؤكد  الأمتتركتتي مل  املتت�تتضتتوؤول  لكن 
اأن  اإىل  اأ�تتتتضتتتتارت  متتعتتلتتومتتات  �تتضتتحتتة 
دفاعات  اأربتتتك  الأوكتتتتتراين  اجلي�س 
جهة  من  ة  م�ضررّ بطائرة  مو�ضكفا 
فيما �ضربها من الأخرى ب�ضواريخ 

نبتون.
�ضحايا  هتتنتتاك  اأن  نتتعتتتتتقتتد  وتتتتابتتتع: 
معرفة  ال�ضعب  متتن  لكن  �ضقطوا، 
الوليات  اأن  اإىل  متت�تتضتترا  عتتددهتتم 
انت�ضلتهم  نتتاجتتني  ر�تتضتتدت  املتتتتتحتتدة 

�ضفن رو�ضية اأخرى.
اأعتتتتلتتتتن اجلي�س  اأختتتتتتترى  متتتتن جتتتهتتتة 
الأوكراين اجلمعة اأن عملية تبادل 
الرو�س  احلتتتترب  لأ�تتتضتتترى  جتتتديتتتدة 
والأوكتتترانتتتيتتتني جتتترت اخلتتمتتيتت�تتس يف 
التتتتتتتي تخ�ضع  ختتر�تتضتتون  متتنتتطتتقتتة 
جزئيا لل�ضيطرة الرو�ضية يف جنوب 

اأوكرانيا.
وزارة  قتتتتالتتتتت  اأختتتتتتتتترى  جتتتهتتتة  متتتتتن 
ام�س  بيان  يف  الرو�ضية  اخلارجية 

اأن املفاو�ضات بني اجلانب الرو�ضي 
والأوكتتتراين ل تتتزال م�ضتمرة عرب 
بح�ضب  �ضعوبتها،  رغم  النرنت، 

ما اأكد الطرفان �ضابقا.
رو�ضيا حتذيراتها  اأطلقت  وجمددا 
الأطل�ضي  �ضمال  احللف  تو�ضع  من 
عمليتها  ا�تتتتضتتتتتتتتتمتتتترار  وقتتتتتتع  عتتتلتتتى 
الع�ضكرية على الأرا�ضي الأوكرانية 

لليوم الت 51.
الرو�ضية  اخلارجية  وزارة  وحتتذرت 
اأمتتت�تتتس اجلتتمتتعتتة متتتن عتتتواقتتتب غر 
ان�ضمت كل من فنلندا  اإذا  حمددة 
وال�ضويد اإىل احللف الدفاعي الذي 
تقوده الوليات املتحدة، والتي باتت 
راأ�س حربة يف ال�ضراع املحتدم منذ 
اأ�تتضتتهتتر بتتني التتغتترب ومتتو�تتضتتكتتو، على 

خلفية امللف الأوكراين.
وقالت املتحدثة با�ضم الوزارة ماريا 
زاخاروفا يف بيان، بح�ضب ما اأفادت 
فتتترانتتت�تتتس بتتتر�تتتس: اخلتتتيتتتار متتتروك 
لكن  وفتتنتتلتتنتتدا،  التت�تتضتتويتتد  ل�ضلطات 
اتخاذ  عتتواقتتب  يتفهموا  اأن  يتتجتتب 
العالقات  على  اخلطوة،  هذه  مثل 
الأوروبتتتي  الأمتتتن  وهيكلة  الثنائية 

ككل.
الأول  اأم�س  لوحت  مو�ضكو  وكانت 
الإجتتتتتتتتتتراءات يف بحر  متتتن  مبتتتزيتتتد 
دفاعاتها  تعزيز  اأجل  من  البلطيق 
التتذي يثر  تو�ضع احللف،  يف حتتال 

منذ اأ�ضهر عدة ريبتها.
بل لوح دميري ميدفيديف، نائب 
الرو�ضي،  الأمتتتتتن  جمتتلتت�تتس  رئتتيتت�تتس 
نووية  اأ�ضلحة  ن�ضر بالده  باحتمال 

يف البلطيق.

بح�ضول اإبادات جماعية على اأيدي 
القوات الرو�ضية يف اأوكرانيا.

لويجي  اخلتتتارجتتتيتتتة  وزيتتتتتتر  وقتتتتتتال 
لأوانه  ال�ضابق  متتن  اإنتتته  متتايتتو،  دي 
احلديث عن اإبادة جماعية ارتكبتها 
ما  اأن  اإىل  لفتا  الرو�ضية،  التتقتتوات 
جماورة  دول  تعتربه  هناك  يحدث 

تهديداً لها.
ارتكبتها  التي  الفظائع  اأ�ضاف  كما 
الأرا�ضي  عتتلتتى  التترو�تتضتتيتتة  التتتقتتتوات 
الأوكتتتتترانتتتتتيتتتتتة جتتتلتتتيتتتة اأمتتتتتتتتام اأعتتتتني 
اجلميع، ولكن لي�س لدينا العنا�ضر 
للتحقق مما اإذا كانت اإبادة جماعية 
بتتالتتفتتعتتل، بتتحتت�تتضتتب متتتا نتتقتتلتتت وكالة 
عينه  الوقت  يف  �ضدد  اأنتته  اإل  نوفا. 
على اأن بالده كانت من بني الأوائل 

 18 متتو�تتضتتكتتو طتتتتتردت  اإن  اجلتتمتتعتتة 
الأوروبي  الحتتتاد  وفد  موظفا من 

لدى رو�ضيا يف خطوة انتقامية.
كان الحتاد قد اعترب، يف اخلام�س 
دبلوما�ضيا   19 ني�ضان،  اأبريل  من 
رو�ضيا اأ�ضخا�ضا غر مرغوب فيهم 
مع  تتنافى  اأعتتمتتال  يف  لنخراطهم 
و�تتضتتعتتهتتم التتدبتتلتتومتتا�تتضتتي واأمتتترهتتتم 

مبغادرة بلجيكا الدولة امل�ضيفة.
لت�ضريحات  متتعتتار�تتس  متتوقتتف  ويف 
بايدن  جتتتتو  الأمتتتتتركتتتتتي  التتترئتتتيتتت�تتتس 
الأختتترة، والتي اأثتتارت اإربتتاكتتا لدى 
الرئي�س  طليعتهم  ويف  احلتتلتتفتتاء، 
التتتفتتترنتتت�تتتضتتتي اإميتتتتانتتتتويتتتتل متتتتاكتتتترون، 
اإيطاليا،  اأعتتلتتنتتت  قليلة،  اأيتتتتام  قتتبتتل 
اجلزم  ميكن  ل  اأنتته  اجلمعة،  اأم�س 

يف العامل الذين طلبوا من املحكمة 
اإذا  مما  التحقق  الدولية  اجلنائية 

كانت هناك جرائم حرب.
اإىل ذلك، رجح اأن ي�ضتد ال�ضراع يف 
ال�ضرق الأوكتتراين، معربا عن اأمله 
بح�ضول وقف لإطالق النار خالل 

الأ�ضبوع املقبل.
لتكون  م�ضتعدة  بتتالده  اأن  اأكتتد  كما 
اأوكرانيا  بني  اتفاقية  لأي  �ضامًنا 

ورو�ضيا.
�تتتضتتتدد عتتلتتى وجتتتتتوب العمل  كتتتذلتتتك 
عتتتلتتتى وقتتتتتف التتتقتتتتتتتال، عتتتترب اإعتتتتتتادة 
تن�ضيط عملية احلوار املبا�ضرة بني 
قبل  تركيا  بتتداأتتتهتتا  التي  اجلانبني 
اأ�ضابيع، والتي توقفت بعد امل�ضاهد 
الرهيبة لبوت�ضا وفق تعبره، علما 
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قبل جولة الإع�دة

ماكرون يتقدم على لوبان يف ا�ضتطالعات الراأي 
•• باري�س-وكاالت:

اأوراجن الفرن�ضية  اأ�ضارت ا�ضتطالعات راأي ملعهد )بي.يف.اإيه( لإذاعة )اآر.تتتي.اإل( و�ضركة 
مارين  على  �ضيتغلب  ماكرون  اإميانويل  احلتتايل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأن  اإىل  لالت�ضالت، 
%46 يف جولة  %54 من الأ�ضوات مقابل  بت  لوبان، مر�ضحة حزب التجمع الوطني 

الإعادة لالنتخابات الفرن�ضية.
وذكرت وكالة بلومربغ اأم�س، اأن %30 من بني الذين دعموا املر�ضح الي�ضاري املتطرف 
الذي جاء يف املركز الثالث جان لوك ميلين�ضون، يف اجلولة الأوىل من النتخابات، من 

املحتمل اأن ي�ضوتوا ملاكرون يف جولة الإعادة، و%18 منهم ملارين لوبان.
اأبريل  اجلاري،  13 و14  1502 بالغني على الإنرنت يومي  اآراء  وا�ضتطلع املعهد 
بهام�س خطاأ 1.4-3.1 نقطة، ويتقدم ماكرون على لوبان بح�ضوله على 53.5% 

مقابل %46.5 يف ا�ضتطالعات الراأي ملعهد ايفو حول جولة الإعادة. 

فتح حتقيق مع الغنو�ضي ونوابه بتهمة التاآمر على اأمن الدولة
•• تون�س-وكاالت:

فتحت النيابة العامة يف تون�س، اجلمعة، بحثاً حتقيقياً 
�ضد كافة امل�ضمولني بالتتبع يف ق�ضية التاآمر على اأمن 
ورئي�س  املنحل  التتربملتتان  رئي�س  اإىل  املن�ضوبة  التتدولتتة 

حركة النه�ضة را�ضد الغنو�ضي وعدد من نوابه.
واأو�ضح مكتب الت�ضال باملحكمة البتدائية، يف بيان، 
اأنه مت فتح هذه الأبحاث يف الق�ضية املذكورة من اأجل 
تكوين والنخراط وامل�ضاركة يف وفاق بق�ضد العتداء 
منه  املق�ضود  والعتتتتتداء  والأمتتتالك  الأ�ضخا�س  على 

تبديل هيئة الدولة واإثارة الهرج.
نهاية  �ضاركوا  التتذيتتن  التتنتتواب  التحقيق  �ضي�ضمل  كما 
ال�ضهر الفائت، يف جل�ضة للربملان عرب الإنرنت رغم 
املتتا�تتضتتي، و�ضادقوا  التتعتتام  متتنتتذ �ضيف  قتتترار جتتتمتتيتتده 

ال�ضتثنائية  التتتتتدابتتر  لإلتتتغتتتاء  قتتانتتون  عتتلتتى  ختتاللتتهتتا 
واملرا�ضيم الرئا�ضية للرئي�س قي�س �ضعيرّد، وهو اإجراء 
اعتربه الأخر حماولة لالنقالب على الدولة وتاآمرا 

على اأمنها وموؤ�ض�ضاتها، اآمراً مبحاكمتهم.
تتد عتتلتتى هتتتتذه اجلتتلتت�تتضتتة، بتتتتاإعتتتتالن حل  فتتيتتمتتا رد �تتضتتعتتيرّ
التتتربملتتتان، وهتتتو اإجتتتتتراء قتتتال اإنتتتته جتتتاء لتتلتتحتتفتتاظ على 
اأحكام  على  بناء  ال�ضعب،  وعلى  وموؤ�ض�ضاتها  التتدولتتة 
التتد�تتضتتتتتور والتتفتت�تتضتتل 72 متتنتته، التتتتذي يتتنتت�تتس عتتلتتى اأن 
وحدتها،  ورمز  الدولة،  رئي�س  هو  اجلمهورية  رئي�س 
ي�ضمن ا�ضتقاللها وا�ضتمراريتها، وي�ضهر على احرام 
الد�ضتور. كما �ضيحال هوؤلء النواب اإىل التحقيق، بعد 
خ�ضوعهم لال�ضتجواب اأمام وحدة مكافحة الإرهاب، 
قتتيتتادات حركة  الغنو�ضي وعتتدد متتن  متتن بينهم را�تتضتتد 

النه�ضة، ونواب اآخرون من كتل خمتلفة وم�ضتقلون.

لتتكتتن كان  التتيتت�تتضتتار،  نتتيتتاأ�تتس متتتن  اأن 
وليتهم،  للمنتهية  عتتقتتاب  هتتنتتاك 
الت�ضويت،  عتتتتن  كتتتبتتتر  وامتتتتتتتتتنتتتتاع 
اذن كانت ختتتدعتتتة.      )التفا�ضيل 

امل�ضتبه به الرئي�ضي يف هجمات باري�س يعتذر لل�ضحايا 
•• باري�س -رويرتز:

اأنه  ُيعتقد  التتذي  ال�ضالم،  اأن �ضالح عبد  اإعتتالم فرن�ضية  و�ضائل  ذكتترت 
الع�ضو الوحيد الباقي على قيد احلياة من جمموعة املت�ضددين الذين 
والقنابل يف  بالأ�ضلحة  واحتتدة يف هجمات  ليلة  �ضخ�ضا يف   130 قتلوا 
باري�س يف 2015، قدم اعتذارا لل�ضحايا خالل جل�ضة حماكمته اأم�س 

اجلمعة.
ويعتقد املحققون اأن عبد ال�ضالم كان ع�ضوا يف الفرقة التي هاجمت �ضتة 
مطاعم وحانات وقاعة باتاكالن للحفالت وال�ضتاد الوطني لكرة القدم. 
وعبد ال�ضالم هو الوحيد، من بني املتهمني الع�ضرين، الذي وجهت اإليه 

اتهامات مبا�ضرة بالقتل وال�ضروع يف القتل واحتجاز رهائن.
وينفي الرجل كل التهم املن�ضوبة اإليه.

قال عبد ال�ضالم )32 عاما( للمحكمة يف �ضهادته النهائية، ح�ضبما نقل 
عنه موقع اإذاعة فران�س اإنر، لدي رغبة يف اأن اأقدم التعازي واعتذاري 
جلميع ال�ضحايا. واأ�ضاف املوقع اأن عبد ال�ضالم بكى وهو يوجه كلماته 

للناجني من الهجمات يف قاعة املحكمة.
دون  )ولتتكتتن(  تكرهوين  اأن  منكم  اأطتتلتتب  اأي�ضا  قوله  عنه  املتتوقتتع  ونقل  امل�ضت�ضار االأملاين يريد اعتماد ملياري 

ع�ضكريا  اأوكرانيا  مل�ضاعدة  ي��ورو 
•• برلني-رويرتز:

الأملانية  احلكومة  يف  م�ضدر  قتتال 
اأولف  امل�ضت�ضار  اإن  اجلمعة  اأم�س 
اإنفاق ملياري يورو  �ضولت�س يريد 
اإ�ضافيني  دولر(  متتلتتيتتار   2.16(
عتتتلتتتى التتتعتتتتتتتاد احلتتتتربتتتتي اجلتتتديتتتد 

مل�ضاعدة اأوكرانيا ب�ضكل خا�س.
 400 نتتحتتو  اأن  املتت�تتضتتدر  واأ�تتتضتتتاف 
مليون يورو من العتماد اجلديد 
�ضُتخ�ض�س لهيئة ال�ضالم الأوروبية 
لأوكرانيا  الأ�ضلحة  ت�ضري  التي 
بتتيتتنتتمتتا �تتضتتيتتذهتتب التتبتتعتت�تتس الآختتتتر 
متتن هتتتذا الإنتتتفتتتاق اإىل الإمتتتتتدادات 

الثنائية لأوكرانيا ودول اأخرى.

زيلين�ضكي طلب من بايدن و�ضع رو�ضيا 
على الئحة الدول الراعية لالإرهاب !

•• وا�شنطن-رويرتز: 

عن  بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة  نقلت 
م�ضادر مطلعة اأم�س اجلمعة قولها 
فولودمير  الأوكتتتراين  الرئي�س  اإن 
زيلين�ضكي نا�ضد الرئي�س جو بايدن 
الوليات  تتتتتدرج  اأن  متتبتتا�تتضتتر  بتت�تتضتتكتتل 
الدول  املتتتتتحتتدة رو�تتضتتيتتا على لئتتحتتة 
الراعية لالإرهاب. وذكرت ال�ضحيفة 
اإجراءات  باتخاذ  يعد  مل  بتتايتتدن  اأن 

حمددة يف هذه املكاملة الهاتفية.
ونتتتقتتتلتتتت التت�تتضتتحتتيتتفتتة عتتتتن متتتذكتتترة 
هذا  اأن  الأمتتتريتتتكتتتيتتتة  لتتتلتتتختتتارجتتتيتتتة 
التتو�تتضتتف ميتتكتتن اأن يتتطتتلتتق عتتلتتى اأي 
دولة تقدم با�ضتمرار دعما لأن�ضطة 

الإرهاب الدويل.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، يف جمل�س ال�ضندغة 
بدبي م�ضاء اأم�س اجلمعة، اأ�ضحاب الف�ضيلة العلماء والوعاظ واملقرئني 

و�ضيوف  اهلل،  حفظه  التتدولتتة،  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  الأجتتتالء 
ورئي�س  التحكيم،  جلنة  واأع�ضاء  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبتتي  جائزة 

واأع�ضاء اللجنة العليا املنظمة للجائزة.
واأعرب �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، بح�ضور �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 

نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س التتوزراء وزير املالية، و�ضمو ال�ضيخ 
من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم.. عن ترحيبه باأ�ضحاب الف�ضيلة 
العلماء وتبادل �ضموه معهم التهاين والتربيكات مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان 
املبارك داعني اهلل عز وجل اأن يعيده على دولة الإمارات والأمتني العربية 

والإ�ضالمية باليمن واخلر والربكات.     )التفا�ضيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�ضارقة يلتقي روؤ�ضاء حترير املوؤ�ض�ضات االإعالمية وعددا من االإعالميني وال�ضحفيني

مركز النقل املتكامل يطور خدمة دفع ر�ضوم »مواقف« ويوفرها عرب تطبيق »درب« 
ي�ضتغرق تنفيذها �ضوى ثواٍن معدودة من خالل اأيقونة “دفع ر�ضوم مواقف” 
املراد  املركبة  حتديد  ثم  ومتتن  “درب”،  الذكي  الهاتف  تطبيق  على  املدرجة 
ت�ضديد ر�ضوم املوقف اخلا�س بها واختيار نوع املوقف /رئي�ضي اأو فرعي/ وعدد 
ال�ضاعات املطلوبة، ومن ثم تاأكيد العملية والدفع، حيث �ضيتم اقتطاع ر�ضوم 

املواقف من املحفظة الإلكرونية املخ�ض�ضة للمركبة يف تطبيق “درب«.
حمفظة  يف  ح�ضابات  ميلكون  التتذيتتن  للمتعاملني  ميكن  نف�ضه،  التتوقتتت  ويف 
مواقف احلالية /م – مواقف/ ا�ضتخدام الر�ضيد املتبقي لديهم يف املحفظة 
عن طريق الر�ضائل الن�ضية الق�ضرة اإىل حني نفاذ الر�ضيد، ومن ثم التوجه 
ل�ضتخدام تطبيق “درب” الذكي لدفع ر�ضوم مواقف. كما ميكن ربط بطاقة 
مواقف القابلة لإعادة التعبئة املفعلة حالياً باملحفظة الإلكرونية يف تطبيق 

“درب«.
واأو�ضح املركز اأن باإمكان املتعاملني تعبئة حمفظة درب الإلكرونية عن طريق 

اجلديدة التي تتيح اإمكانية دفع الر�ضوم عن طريق تطبيق “درب” هي الأكرث 
يف  ياأتي  اخلدمة  هذه  تطوير  اأن  املركز  واأو�ضح  للمتعاملني.  وراحتتة  �ضهولة 
اإطار �ضعيه املتوا�ضل لتوفر اأ�ضهل واأ�ضرع واأب�ضط الطرق واأكرثها اأمنا لإجناز 
املعامالت، ومبا ميكن من تكامل خدماته وتوحيد قنوات الدفع بطريقة اأكرث 
فاعلية وكفاءة.، حيث بات باإمكان املتعامل ا�ضتخدام من�ضة متكاملة وحمفظة 
مالية موحدة لت�ضديد ر�ضوم التعرفة املرورية ودفع ر�ضوم املواقف ال�ضطحية، 
كما يوفر ذلك �ضجاًل بكافة الر�ضوم املقتطعة من ر�ضيد املحفظة اللكرونية 

مقابل اخلدمات التي مت احل�ضول عليها.
اإىل ذلك، حث مركز النقل املتكامل كافة املتعاملني على حتميل تطبيق الهاتف 
الذكي “درب” الذي يوفر جمموعة متكاملة من خدمات النقل، وال�ضتفادة 
من اخلدمة اجلديدة واملزايا العديدة التي جتلبها عرب التطبيق، الأمر الذي 

يتيح لهم جتربة تنقل فريدة، ورحلة متكاملة، �ضل�ضة وب�ضيطة.

••اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل يف اإمارة اأبوظبي عن 
توفر خدمة رقمية جديدة “دفع ر�ضوم مواقف” عرب تطبيق الهاتف الذكي 
“درب” والذي يتيح للمتعاملني ا�ضتخدام الر�ضيد املايل املتوفر يف حمفظة 

درب الإلكرونية لدفع ر�ضوم املواقف العامة للمركبات.
اإىل تب�ضيط الإجتتراءات للح�ضول على اخلدمة وتوفر  تهدف هذه اخلطوة 
�ضهلة  رقمية  دفتتع  و�ضيلة  تطوير  ختتالل  من  املتعاملني  على  واجلهد  الوقت 
ومرنة لت�ضديد ر�ضوم املواقف ال�ضطحية الرئي�ضية والفرعية يف الإمارة دون 
احلاجة لإر�ضال الر�ضائل الن�ضية الق�ضرة SMS، والتي من �ضاأنها توفر 

تكلفة الر�ضائل الن�ضية الق�ضرة على املتعاملني.
واأكد املركز �ضهولة و�ضرعة اإجناز هذه اخلدمة وباأقل جهد على املتعامل، اإذ ل 

بطاقات مواقف القابلة لإعادة التعبئة من خالل اختيار خيار “اإ�ضافة بطاقة 
واتباع اخلطوات يف تطبيق درب، و�ضي�ضاف الر�ضيد ملحفظة  اإعادة ال�ضحن”، 
درب الإلكرونية اخلا�ضة بح�ضاب املتعامل. وميكن ا�ضتخدام الر�ضيد املتوفر 

يف املحفظة لدفع ر�ضوم مواقف عرب البطاقة اأو حمفظة درب الإلكرونية.
املدرجة يف  اأختترى غر  اإ�ضافة مركبات  اإمكانية  كما توفر اخلدمة اجلديدة 
اإ�ضافية  املتعامل لدفع ر�ضوم املواقف ومتديد فرة الوقوف ل�ضاعات  ح�ضاب 

من خالل التطبيق الذكي بكل �ضهولة وبخطوة واحدة فقط.
كتتبتتراً من  اإقتتبتتاًل  اأن تلقى اخلتتدمتتة اجلتتديتتدة  املتكامل  النقل  وتتتوقتتع متتركتتز 
املتعاملني نظراً ل�ضهولة احل�ضول عليها باملقارنة مع و�ضائل الدفع الأخرى، 
والتي تت�ضمن الدفع النقدي، والدفع ببطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة، 
وعن طريق الر�ضائل الن�ضية الق�ضرة التي يتم اإر�ضالها اإىل الرقم 3009، 
اأن اخلدمة  15 درهماً/، حيث  القيمة عن  وبطاقة الئتمان /بحيث ل تقل 

ت�ضهم  التتتتتي  ال�ضحيحة  والكلمة 
والهتمام  املتتجتتتتتمتتع  اإ�تتتتضتتتتالح  يف 
الكبر لالإعالم  التوعوي  بالدور 
اإىل متتا يفيد  التت�تتضتتبتتاب  تتتوجتتيتته  يف 
ويتتنتتفتتع. ح�ضر التتلتتقتتاء �تتضتتعتتادة كل 
متتن التتدكتتتتتور ختتالتتد عتتمتتر املدفع 
لالإعالم  ال�ضارقة  مدينة  رئي�س 
خلف  ح�ضن  وحمتتمتتد  “�ضم�س”، 
مدير عام هيئة ال�ضارقة لالإذاعة 
عالي  �ضعيد  وطارق  والتلفزيون، 
متتتتديتتتتر عتتتتتام املتتتكتتتتتتتب الإعتتتتالمتتتتي 
حلكومة ال�ضارقة، وحممد جالل 
التتريتت�تتضتتي متتديتتر عتتتام وكتتالتتة اأنباء 
العوبد  ورا�ضد عبداهلل  الإمتتارات، 
لالإذاعة  التت�تتضتتارقتتة  هتتيتتئتتة  متتديتتر 
والتتتتتتتتتلتتتتفتتتتزيتتتتون و�تتتتضتتتتهتتتتاب اأحتتتمتتتد 
ال�ضارقة  مدينة  مدير  احلتتمتتادي 
وعلياء  “�ضم�س”،  لتتتتتالإعتتتتتالم 
بتتوغتتامن التت�تتضتتويتتدي متتديتتر املكتب 
ال�ضارقة،  حلتتكتتومتتة  الإعتتتتالمتتتتي 
وحتت�تتضتتن يتتعتتقتتوب املتتنتت�تتضتتوري اأمني 

عام جمل�س ال�ضارقة لالإعالم.

والنا�س   .. ومتت�تتضتتفتتٍد  قتتتتتيتتل  بتتتني 
قلبي  فتحت  ومتتتتتربِم  خائف  بتتني 
�ضاحات زرعتها .. عفواً وحباً غَر 
منف�ضِم واأر�ضعتك علماً ومعرفًة 
الأمِم  بتتتتني  متتتتنتتتتارة  ورفتتتعتتتتتتتك   ..
حدثيهم عن لقانا يف �ضحٍر .. بني 

حفيف الرقاِق و�ضرير القلم//.
من  عتتتتتتتتتتتدداً  �تتتتضتتتتمتتتتوه  تتتتتتتنتتتتتتاول  و   
املتت�تتضتتاركتتات التت�تتضتتابتتقتتة لتتته يف عدد 
متتتن التتتتتدول �تتضتتمتتن التتتروؤيتتتة التي 
وتبادل  ن�ضر  يف  �ضموه  بها  يوؤمن 
التتتثتتتقتتتافتتتة واملتتتتتعتتتتتارف متتتتع الآختتتتتتر، 
وحمتتتتتتاورات �تتضتتمتتوه املتتتتتنتتوعتتة مع 
الغربيني  املتتثتتقتتفتتني  متتن  التتعتتديتتد 
واإ�ضهام �ضموه يف اإبراز دور العرب 
الإن�ضانية  وامل�ضلمني يف احل�ضارة 
من  العديد  حول  احلقيقة  وبيان 
ي�ضهم  مما  التاريخية،  املغالطات 
الدول،  بتتني  العالقات  تطوير  يف 

وتبادل املعرفة.
حديثه  ختتتتتتتام  يف  �تتتضتتتمتتتوه  دعتتتتتا  و 
املعرفة  اإىل  الإعتتتتالمتتتتيتتتتني  متتتتع 

باأفراد املجتمع  الوا�ضع  والهتمام 
كتتتافتتتة و ذلتتتتتك لتتت�تتتضتتتمتتتان اأجتتتيتتتال 
تاريخها  تتتعتترف  مثقفة  جتتديتتدة 
وهتتتتويتتتتتتتتتهتتتتا، متتتتو�تتتتضتتتتحتتتتاً اأهتتتمتتتيتتتة 
العاملية  املتتلتتتتتقتتيتتات  يف  املتت�تتضتتاركتتة 
املتنوعة مثل معار�س الكتب التي 
املعارف  لتو�ضيع  الفر�ضة  متنح 
وتو�ضيح  واحلتتتتتتتتتوار  والطتتتتتتتتتالع 
احلقائق والتوا�ضل احل�ضاري مع 

الأمم املختلفة يف العامل.
متتن ق�ضيدة  اأبتتيتتاتتتاً  �ضموه  واألتتقتتى 
” التي كتبها اعتزازا  “منابع العزرّ
بال�ضارقة وحتتفي بعالقة ال�ضارقة 
مع الكتاب، وتعك�س حر�س �ضموه 
على ن�ضر الثقافة وتبنيها كر�ضالة 
ختتالتتدة لإمتتتتارة التت�تتضتتارقتتة، و التي 
ِهلرّي  التتتعتتتزرّ  فتتيتتهتتا // متتنتتابتتع  جتتتاء 
رفاُق  اليوم  زارك  .. قد  وابت�ضمي 
ملقنٍت  ت  فرّ �ضُ النور  مراكب  القلِم 
فاغتنمي  تتلى  الفكر  .. وحمافل 
قد جئتك يوماً حاماًل .. م�ضاعَل 
فوجدتك  التتهتتمتتِم  وتتتتتتوَق  التتفتتكتتِر 

والتعمق للو�ضول اإىل احلقائق يف 
العلوم كافة.

الكتاب  مع  رحلته  �ضموه  تناول  و 
اإليها  �تتضتتافتتر  التتتتتتتي  التتتتتتدول  عتتترب 
باملكتبات  �ضلته  تنقطع  مل  حيث 
كافة  اخلتتتتتارجتتتتتيتتتتتة  رحتتتتتالتتتتتته  يف 
ال�ضعودية،  التتعتتربتتيتتة  اململكة  اإىل 
وممتتلتتكتتة التتبتتحتتريتتن ختتتالل رحلة 
اإىل احلج، ومن ثمرّ اإىل جمهورية 
م�ضر العربية عندما ذهب �ضموه 
التي  القاهرة  للدرا�ضة يف جامعة 
الغنيرّة،  بالتجربة  �ضموه  و�ضفها 
يف  ل�ضموه  هاماً  منعطفاً  و�ضكلرّت 
اأمهات  واقتتتتتنتتاء  املتتتعتتتارف  تتتكتتويتتن 
خمتلف  اإىل  الذهاب  عرب  الكتب، 
ال�ضالونات  ومتتتتتابتتعتتة  املتتكتتتتتبتتات 
الأدبية، على الرغم من م�ضوؤوليات 
كلية  يف  بالدرا�ضة  الكثرة  �ضموه 

عملية تطبيقية.
اإمارة  م�ضرة  �ضموه  ا�ضتعر�س  و 
التتثتتقتتافتتة، و�ضرورة  متتع  التت�تتضتتارقتتة 
ن�ضرها،  يف  الإعتتتتتتتتالم  متتت�تتتضتتتاركتتتة 

ما تقراأ بقدر ما ترتقي، والقراءة 
عك�ُس ال�ضماع لأن ما ياأتي بالهواء 
يذهُب بالهواء، وما ياأتي بالقراءة 

وبالنظر لُه وقُع يف القلب ».
حاكم  التتت�تتتضتتتمتتتو  �تتتضتتتاحتتتب  دعتتتتتتا  و 
بالكتاب،  الهتتتتتمتتام  اإىل  ال�ضارقة 
ومتابعته،  ونتتتت�تتتتضتتتتره  وقتتتتتتراءتتتتتتته 
رحلته  ذكريات  �ضموه  م�ضرجعاً 
واأيتتتام  الطفولة  منذ  التتكتتتتتاب  متتع 
عم  وتتت�تتضتتجتتيتتع  الأوىل،  التتتدرا�تتتضتتتة 
�ضلطان  ال�ضيخ  لتته  املغفور  �ضموه 
بتتتن �تتضتتقتتر التتقتتا�تتضتتمتتي التتتتتذي كان 
�ضموه يق�ضي  ميتلك مكتبة، كان 

بها كل وقته.
تواجد  بداية  �ضموه  ا�ضتعر�س  و 
النا�س  بحياة  وارتتتبتتاطتتهتتا  الكتب 
لالأحداث  والتتتتتوثتتيتتق  التتقتتدم  منذ 
نوح  �ضيدنا  اأيتتام  منذ  التاريخية، 
اإبراهيم  عليه ال�ضالم، اإىل �ضيدنا 
الأنبياء  وبتتقتتيتتة  التتت�تتتضتتتالم،  عتتلتتيتته 
عليه  عتتيتت�تتضتتى  بتت�تتضتتيتتدنتتا  متتتتتتتتتروراً 
البحث  اأهتتمتتيتتة  متتتوؤكتتتدا  التت�تتضتتالم 

املجتمع  ختتتدمتتتة  يف  الإعتتتتتالمتتتتتي 
والإ�ضهام  التحديات  كافة  وعك�س 
و  وتثقيفه.  باملجتمع  الرتقاء  يف 
دعتتا �ضموه كل من يعمل يف حقل 
بالكلمة  الهتتتتتمتتام  اإىل  الإعتتتتتالم 
ال�ضحيح  التتتتتوجتتيتته  وتتتوجتتيتتهتتهتتا 
والبعد  وفائدته  املجتمع  مل�ضلحة 
وتعاون  تتتتراحتتتم  يتتعتتكتت�تتس  ل  عتتمتتا 
:” نتمنى  وقتتال  املجتمع  واأ�ضالة 
تكون  اأن  الإعتتالمتتي  يكتب  عندما 
يتتتتده ثتتابتتتتتة لأنتتتتته حمتتتا�تتتضتتتٌب على 
كبرة،  م�ضوؤوليتكم  كتتلتتمتتٍة..  كتتل 
األ�ضنتكم طليقة  اأن تكون  ونتمنى 

ة ملنفعة النا�س«. واأقالمكم حررّ
الثاقبة  التتتتروؤيتتتتة  �تتضتتمتتوه  و�تتتضتتترح 
لأهداف الإعالم والقراءة والعلم 
وقال : “ اليوم نلتقي معكم على 
التتكتتلتتمتتة، والتتكتتلتتمتتة متتتوجتتتودة و يف 
الأ�ضل كانت مكتوبة، ومن اأراد اأن 
يتثقف وُيبحر لبد اأن يقراأ، ونحن 
خم�ضني  منذ  التتقتتراءة  اإىل  نتتدعتتو 
عاماً، ونقول اقراأ، اقراأ لأنه بقدر 

تبادل  حتتتيتتتث  الإعتتتتالمتتتتيتتتتني  متتتتن 
التتتتتهتتاين مبنا�ضبة  متتعتتهتتم  �تتضتتمتتوه 
�ضهر رم�ضان املبارك داعني املوىل 
املنا�ضبة  هتتتذه  يعيد  اأن  وجتتتل  عتتز 
امل�ضلمني  قتتتلتتتوب  عتتلتتى  التتتعتتتزيتتتزة 
بتتتتتاخلتتتتتر والتتتتتيتتتتتمتتتتتن والتتتتتتربكتتتتتتات 
العربية  الإمتتتتتتتتتتارات  دولتتتتتتة  عتتتلتتتى 
العربية  الأمتتتتتني  وعتتلتتى  املتتتتتحتتدة 

والإ�ضالمية.
اللقاء  بتتتدايتتتة  يف  �تتضتتمتتوه  رحتتتب  و 
باحل�ضور وعرب عن �ضكره جلهود 
�تتضتتمتتو التت�تتضتتيتتخ �تتضتتلتتطتتان بتتن اأحمد 
القا�ضمي يف قيادة الإعالم باإمارة 
ال�ضارقة و العمل على الرتقاء به 
اللقاء  هتتذا  اإقامة  على  واحلر�س 

ال�ضنوي مع الإعالميني.
اأ�ضاد �ضموه بجهود الإعالميني  و 
الإعالمية،  الأجتتهتتزة  خمتلف  يف 
وبال�ضحف  التتكتتاتتتبتتة،  وبتتتالأقتتتالم 
التتيتتومتتيتتة بتتتالتتتدولتتتة، متت�تتضتتراً اإىل 
ملتتتا يكتب  التت�تتضتتختت�تتضتتيتتة  متتتتتابتتعتتتتته 
اأهتتمتتيتتة العمل  يتتتوؤكتتتد  وُيتتتتتتذاع متتتا 

•• ال�شارقة-وام:

ال�ضيخ  التتت�تتتضتتتمتتتو  �تتتضتتتاحتتتب  اأكتتتتتتتد 
بتتتتتن حممد  �تتتضتتتلتتتطتتتان  التتتتدكتتتتتتتتتور 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
التثقيف  اأهتتمتتيتتة  التت�تتضتتارقتتة  حتتاكتتم 
والهتمام  لتتالإعتتالمتتيتتني  التتذاتتتي 
بالفكر والكتاب والقراءة والبحث 
والعلم واملعرفة ما ي�ضهم يف اإتقان 
الإعتتتالمتتتيتتتني لتتعتتمتتلتتهتتم التتتهتتتام يف 
م�ضرة النهو�س باملجتمع، وكتابة 

الكلمة ال�ضادقة واملفيدة.
لتتتقتتتاء �ضاحب  ذلتتتتك ختتتتالل  جتتتتاء 
الليلة  التت�تتضتتارقتتة  حتتتاكتتتم  التت�تتضتتمتتو 
�ضموه  املتتا�تتضتتيتتة يف جمتتلتت�تتس  قتتبتتل 
بح�ضور  التتعتتامتتر  التتبتتديتتع  بق�ضر 
�تتضتتمتتو التت�تتضتتيتتخ �تتضتتلتتطتتان بتتن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضلطان  بن 
ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  ال�ضارقة 
لالإعالم نخبة من قادة املوؤ�ض�ضات 
الإعتتتالمتتتيتتتة بتتتالتتتدولتتتة، وروؤ�تتتتضتتتتاء 
عددا  و  املحلية  ال�ضحف  حتتتريتتر 

ا�ستقبل العلم�ء والوع�ظ �سيوف رئي�س الدولة وج�ئزة دبي الدولية للقراآن الكرمي

حممد بن را�ضد: االإمارات حتافظ على نهج الو�ضطية واالعتدال والت�ضامح
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�تتضتتد  بتتن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ال�ضندغة  اهلل، يف جمل�س  رعتتاه  دبتتي  التتتوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
واملقرئني  والوعاظ  العلماء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  اأم�س اجلمعة،  م�ضاء  بدبي 
الأجالء �ضيوف �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ضيوف جائزة 
واأع�ضاء  ورئي�س  التحكيم،  جلنة  واأعتت�تتضتتاء  التتكتترمي  للقراآن  الدولية  دبتتي 

اللجنة العليا املنظمة للجائزة.
حاكم  التتتوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  واأعتترب 
دبي، رعاه اهلل، بح�ضور �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
ال�ضيخ  و�ضمو  املالية،  وزيتتر  التتتوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دبتتي  حاكم  نائب 

يف دعوته لتباع نهج الت�ضامح والتعاي�س ون�ضر اأ�ضباب ال�ضالم والوئام بني 
النا�س. واأكد �ضموه اأن دولة الإمارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
حتافظ على نهج الو�ضطية  بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
اأ�ضباب املحبة والت�ضامح، كي  اإىل ن�ضر  والعتدال والت�ضامح، وت�ضعى دائماً 
اإتباع  اأهمية  اإىل  املعمورة، لفتا �ضموه  ال�ضالم والراحم كافة ربوع  ي�ضود 
خطاب معتدل ي�ضهم يف تفعيل ثقافة احلوار وبناء ج�ضور املحبة والتعاون 
اآيتتات من  اإىل  ال�ضمو  ا�ضتمع �ضاحب  اللقاء،  وال�ضعوب. وخالل  الأمم  بني 
دبي  م�ضابقة  يف  املت�ضابقني  متتن  اثتتنتتان  �ضموه  اأمتتتام  تالها  احلكيم  التتِذْكتتر 
املتحدة،  اململكة  متتن  باتيل،  ميتتني  حممد  وهما  التتكتترمي  للقراآن  الدولية 

واحلاج �ضيخ جاه، من ال�ضنغال.
اأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ف�ضيلة ال�ضيخ  اإىل ذلك هنرّ

الف�ضيلة  باأ�ضحاب  ترحيبه  عن  مكتوم..  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  من�ضور 
رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  معهم  �ضموه  وتبادل  العلماء 
املبارك داعني اهلل عز وجل اأن يعيده على دولة الإمارات والأمتني العربية 

والإ�ضالمية باليمن واخلر والربكات..
 كما جتاذب �ضموه احلديث مع ال�ضيوف حول القيم ال�ضامية التي يرمز 
طياتها  يف  حتتتمتتل  م�ضامني  متتن  يحمله  ومتتتا  املتتبتتارك  رمتت�تتضتتان  �ضهر  لتتهتتا 
ال�ضمو  �ضاحب  ه  ونتتورّ احلنيف.  ديننا  عليها  يحث  التي  القومية  التعاليم 
العلماء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  يحملها  التي  الكبرة  وامل�ضوؤولية  املهم  بالدور 
العربية والإ�ضالمية، وكذلك  الدول  امل�ضاجد يف  واأئمة  والوعاظ وخطباء 
مقا�ضد  اإبتتتراز  يف  اإ�ضالمية،  جاليات  ت�ضت�ضيف  التي  الأجنبية  التتدول  يف 
تتجلى  التي  الإ�ضالم  عظمة  وتاأكيد  ال�ضمحاء  وقيمه  احلقيقية  الإ�ضالم 

ابراهيم بن الأخ�ضر بن علي القيرّم، الفائز بجائزة ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية 
�ضمن الدورة اخلام�ضة والع�ضرين من م�ضابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي، 
اأ �ضموه الع�ضرة الأوائل يف امل�ضابقة، متمنياً لهم جميعاً التوفيق يف  كما هنرّ

خدمة كتاب اهلل، وامل�ضاهمة يف الت�ضجيع على حفظ القراآن الكرمي.
الأوائتتل يف م�ضابقة  الع�ضرة  اُلتقطت ل�ضموه واملت�ضابقني  اللقاء،  ويف ختام 
اخلام�ضة  لتتلتتدورة  الإ�ضالمية  وال�ضخ�ضية  التتكتترمي  للقراآن  الدولية  دبتتي 
العلماء  اأعتتترب  جانبهم،  متتن  التتتتتذكتتاريتتة.  التت�تتضتتور  للم�ضابقة  والع�ضرين 
والوعاظ ال�ضيوف عن �ضعادتهم بامل�ضاركة يف تقدمي املحا�ضرات والربامج 
الدينية والجتماعية التي تهم الإن�ضان امل�ضلم وتفقهه يف اأمور دينه، داعني 
اهلل عزرّ وجلرّ اأن يدمي نعمة الأمن وال�ضتقرار على دولة الإمارات واأن مينرّ 

على �ضعبها الكرمي وقيادتها الر�ضيدة بكل اخلر والتقدم والزدهار.
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اأخبـار الإمـارات

ح�ضة بوحميد ت�ضيد بالدور املجتمعي ملهرجان دبي الأ�ضحاب الهمم 

رجل الأعم�ل يدعم مب�درة امللي�ر وجبة لإطع�م اجلوعى واملحت�جني يف الع�مل

حممد اإبراهيم عبيداهلل: تعلمنا احلر�س على امل�ضاهمة يف العمل االإن�ضاين 
من ديننا االإ�ضالمي بتعاليمه ال�ضمحة وقيادتنا الر�ضيدة باأياديها املمدودة للخري

اإىل  الفعاليات  اإقامة مثل هذه  من 
الأن�ضطة  الهمم  اأ�ضحاب  ممار�ضة 
املختلفة وفق طموحاتهم وقدراتهم 
اأوقتتاتتتهتتم يف اأمور  وال�تتضتتتتتفتتادة متتن 
البدنية  بتتتالتتتفتتتائتتتدة  عتتلتتيتتهتتم  تتتتعتتتود 

واملعنوية والذهنية.

ال�ضعبة. خر يعم القريب والبعيد.
اإبراهيم  الأعمال حممد  وقتتال رجل 
على  احلتتر�تتس  “تعلمنا  اهلل:  عبيد 
املتت�تتضتتاهتتمتتة يف التتعتتمتتل الإنتت�تتضتتاين من 
ال�ضمحة  بتعاليمه  الإ�ضالمي  ديننا 
املمدودة  باأياديها  الر�ضيدة  وقيادتنا 
للخر، انطالقاً من قيمنا الرا�ضخة 
واملحتاج  ال�ضعيف  واإغتتاثتتة  للعطاء 
قيادتنا  ذلتتك  يف  وقدوتنا  وامللهوف. 
التتر�تتضتتيتتدة التتتتتتتي جتتعتتلتتت ا�تتتضتتتم دولتتتة 
لتتلتتعتتمتتل اخلري  الإمتتتتتتتارات متتترادفتتتاً 
ونت�ضرف  متتتيتتيتتز.  دون  والإنتتت�تتتضتتتاين 
عاملية  اإن�ضانية  مبادرة  يف  بامل�ضاهمة 
خرها  ليعم  الإمتتتتتارات  متتن  تنطلق 
التتتقتتتريتتتب والتتبتتعتتيتتد متتتن اإختتتوتتتتنتتتا يف 
الإن�ضانية. ونتمنى اأن توا�ضل “املليار 
وجبة” التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم،  اآل  را�تتضتتد  بتتن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  التتدولتتة  رئي�س  نتتائتتب 
اهلل”،  “رعاه  دبتتتتي  حتتتاكتتتم  التتتتتتتوزراء 
اإىل من  الإمتتتارات  ر�ضالة الأمتتل من 
هم يف اأم�سرّ احلاجة للدعم الغذائي 

حول العامل.” اآليات التربع.

اأنها تركت  عي�ضى بو حميد، موؤكداً 
اأثرا اإيجابياً يف نفو�ضهم.

بتنوع  معاليها  اإ�ضادة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
فئات  كل  ت�ضتهدف  التي  الأن�ضطة 
جناح  �ضهادة  تعترب  الهمم  اأ�ضحاب 
للمهرجان خا�ضة اأن النادي يهدف 

الهمم واأ�ضرهم.. وا�ضفة نادي دبي 
الن�ضط  بتتالتتنتتادي  الهمم  لأ�تتضتتحتتاب 
من  وال�ضكر.  الثناء  ي�ضتحق  التتذي 
جانبه ثمن ماجد الع�ضيمي املدير 
لأ�ضحاب  دبتتتتي  لتتتنتتتادي  التتتتتنتتفتتيتتذي 
التتهتتمتتم، زيتتتتتارة متتعتتايل حتت�تتضتتة بنت 

را�ضد اآل مكتوم ال�ضيخة رو�ضة بنت 
اأحمد بن جمعة اآل مكتوم مب�ضاركة 
463 مت�ضابقا يف خمتلف الإعاقات 

من 57 جهة.
كما زارت معاليها املجل�س الرم�ضاين 
بتتالتتنتتادي التتتتذي يتت�تتضتتم التتعتتديتتد من 
مواهب  اكت�ضاف  اأبرزها  الفعاليات 
م�ضرحية  وفتتقتترات  الهمم  اأ�ضحاب 
معايل  وثمنت  يومية.  وم�ضابقات 
ح�ضة بنت عي�ضى بو حميد حر�س 
اأولياء اأمور اأ�ضحاب الهمم واأ�ضرهم 
املهرجان  فتتعتتالتتيتتات  متتتتتابتتعتتة  عتتلتتى 
م�ضائية  اأن�ضطة  على  يحتوي  الذي 
الف�ضيل،  التت�تتضتتهتتر  هتتتتذا  يف  حتتافتتلتتة 
بالتواجد  �تتضتتعتتادتتتهتتا  عتتتن  متتعتتربتتة 
املتتتهتتترجتتتان، وثتتمتتنتتت جهود  هتتتتذا  يف 
معاليها:  وقتتالتتت   . عليه  القائمني 
املهرجان  املختلفة  الفعاليات  اأثتترت 
الذي حقق الأهتتداف العديدة التي 
�تتتضتتتواء يف تنمية  اأجتتلتتهتتا  اأقتتتيتتتم متتتن 
التت�تتضتتلتتوك واملتتتتهتتتتارات، وقتتتتدم خدمة 
كتتتبتتترة لتتلتتمتتجتتتتتمتتع متت�تتضتتتتتفتتيتتداً من 
اأ�ضحاب  متتن  الكبر  التفاعل  هتتذا 

•• دبي -وام:

بتتنتتت عي�ضى  اأكتتتتتدت متتتعتتتايل حتت�تتضتتة 
املجتمع،  تنمية  وزيتتتترة  حتتمتتيتتد  بتتو 
لأ�ضحاب  دبتتتي  نتتتادي  متتهتترجتتان  اأن 
مفخرة  يعترب  التترمتت�تتضتتاين  الهمم 
فئات  كل  ي�ضتهدف  جامعا  وملتقى 
تنوع  ظتتتل  يف  الهمم”  “اأ�ضحاب 
عديدة  خدمات  وتقدميه  اأن�ضطته 

للمجتمع.
جاء ذلك خالل زيارة معاليها لنادي 
اأم�س  م�ضاء  الهمم،  لأ�ضحاب  دبتتي 
الول، وتفقدها لفعاليات املهرجان 
واملجتمعية،  والثقافية  الريا�ضية 
مباراة  متتن  بتتدايتتة مبتابعتها جلتتزء 
لكرة ال�ضلة على الكرا�ضي املتحركة 
وموؤ�ض�ضة  دبتتي  بلدية  فريقي  بتتني 
دبي لالإ�ضعاف �ضمن مناف�ضات دورة 
وح�ضورها  التتريتتا�تتضتتيتتة،  التت�تتضتتبتتا  نتتد 
الكرمي  القراآن  م�ضابقة  من  جانباً 
وفيلماً توثيقيا عن الدورة العا�ضرة 
رعاية  حتت  يقام  التتذي  للمهرجان 
بن  حمدان  ال�ضيخ  له  املغفور  حتترم 

التتتفتتتئتتتات التت�تتضتتعتتيتتفتتة متتتتن الأطتتتتفتتتتال 
واملت�ضررين  والنازحني  والالجئني 
انعدام  ، وتقيهم خطر  الأزمتتتات  من 
لظروفهم  نتتتظتتتراً  التتتغتتتذائتتتي  الأمتتتتتن 

الأ�ضا�ضية  الغذائية  املتتواد  تاأمني  من 
التموينية  الطرود  لتوفر  املطلوبة 
التي ت�ضكل اأ�ضا�س اإعداد وجبات توفر 
وخا�ضة  للمحتاجني،  اأمتتتتان  �ضبكة 

موؤ�ض�ضات العمل اخلري والإن�ضاين 
التي تغطيها  الدول  والجتماعي يف 

املبادرة.

م�س�هم�ت �س�متة.
املعلنة  املالية  امل�ضاهمات  واإىل جانب 
و�ضركات  متتوؤ�تتضتت�تتضتتات  قتتدمتتتتتهتتا  التتتتتي 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  من 
بالعمل  لتتهتتا  متت�تتضتتهتتود  و�تتضتتختت�تتضتتيتتات 
متتتتن خمتلف  الإنتتتت�تتتتضتتتتاين  اخلتتتتتتري 
وموؤ�ض�ضات  القت�ضادية  القطاعات 
التتتعتتتمتتتل املتتجتتتتتمتتعتتي والتتتنتتتفتتتع التتتعتتتام، 
اأي�ضاً  املتتلتتيتتار وجتتبتتة  حتتتظتتى متتتبتتتادرة 
بتتدعتتم كتتبتتر وتتتتربعتتتات �تتضتتختتيتتة من 
التتعتتديتتد متتتن فتتاعتتلتتي اخلتتتتر الذين 
التي  املتتبتتالتتغ  اإعتتتتالن  عتتتدم  يف�ضلون 
يف  اأو  احلملة،  جهود  لدعم  قدموها 
بع�س الأحيان عدم اإعالن اأ�ضمائهم، 
ى “فاعل  واإدراج التربعات حتت م�ضمرّ

خر«.
وت�ضهم التربعات املتدفقة تباعاً على 
متكني  يف  وجبة”  املتتلتتيتتار  “مبادرة 
عملياتها  على  القائمة  العمل  فتترق 

•• دبي-وام: 

انتت�تتضتتم رجتتتتل الأعتتتتمتتتتال الإمتتتتاراتتتتتي 
قائمة  اإىل  عبيداهلل  اإبراهيم  حممد 
فاعلي اخلر من اأ�ضحاب امل�ضاهمات 
“املليار  ملتتتبتتتادرة  التتداعتتمتتة  املتتلتتيتتونتتيتتة 
لتوفر  املنطقة  يف  الأكتتترب  وجبة”، 
واملحتاجني  للفقراء  الغذائي  الدعم 

من الإمارات يف 50 دولة.
اإبراهيم  حمتتمتتد  متت�تتضتتاهتتمتتة  وتتتتاأتتتتي 
عبيداهلل دعماً للمبادرة التي تنظمها 
اآل  را�تتتتضتتتتد  بتتتتن  حمتتتمتتتد  “مبادرات 
املحتاجني  لإغاثة  العاملية”،  مكتوم 
بالعون  دولتتتتتتة   50 يف  والتتتتفتتتتقتتتتراء 
الغذائي املبا�ضر الذي توفره لهم يف 
اأماكن تواجدهم، بالتعاون والتن�ضيق 
العاملي  الأغذية  برنامج  من  كٍل  مع 
و�ضبكة  املتتتتتتتتتحتتتتدة،  لتتتتتتالأمم  التتتتتتتابتتتع 
وموؤ�ض�ضة  الإقليمية،  الطعام  بنوك 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلرية والإن�ضانية، وبنك الإمارات 
لالأمم  ال�ضامية  واملفو�ضية  للطعام، 
املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، وعدد من 

 ال�ضحة تعلن تقدمي 7,224 جرعة من لقاح اأمينة الطاير تثمن اإطالق حملة مليون وجبة من فائ�س الطعام 
كوفيد-19 خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  متتن  جتترعتتة   7،224 تتتقتتدمي  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�ضحة  وزارة  اأعتتلتتنتتت 
جمموع  يبلغ  وبتتذلتتك  املتتا�تتضتتيتتة   24 التتتت  التت�تتضتتاعتتات  ختتتالل  “كوفيد-19” 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 24،635،540 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 249.09 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح “ كوفيد - 19” و �ضعيا 
للو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم و التي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت و ال�ضيطرة على الفرو�س.

بن  بنت مكتوم  ال�ضيخة هند  �ضمو  “اأم اجلود”،  اآل مكتوم،  را�ضد  بن 
مكتوم  اآل  را�تتضتتد  بتتن  حممد  متتبتتادرات  متتع  بالتعاون  مكتوم  اآل  جمعة 
الإن�ضاين  العطاء  اأيتتقتتونتتة  اأ�ضبح  الطعام  بنك  اأن  ..متتوؤكتتدة  العاملية 
اخلال�س ومرجعية خ�ضراء يف ف�ضاءات اخلر واجلتتود والعطاء من 
خالل توفره حلوًل مبتكرة لت�ضييق فجوة احلرمان الغذائي واإف�ضاء 
الأمن والأمان الغذائي خا�ضة للفقراء .. وقالت اإن الرقم 37 مليون 
الإجناز  ع�ضر  على  �ضاهد  اإن�ضائه  منذ  البنك  متتبتتادرات  من  م�ضتفيد 
الواعدة ودبي  اإماراتنا احلبيبة  تبقى   : واأ�ضافت  الإن�ضاين اخلال�س. 
مبادرة  اأن  ول�ضك  والكرم  واجلتتود  للعطاء  اأمنوذجا  والوفاء  ال�ضالم 
را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأطلقها �ضاحب  التي  “املليار وجبة” 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

•• دبي-وام:

النه�ضة  جمعية  رئي�ضة  التتطتتايتتر  حميد  بنت  اأمتتيتتنتتة  ال�ضيخة  ثمنت 
الإمتتارات للطعام  اإطالق بنك  الإدارة،  الن�ضائية بدبي، رئي�س جمل�س 
توفر  اإىل  تهدف  التي  الطعام”،  فائ�س  من  وجبة  “مليون  حملة 
“املليار وجبة”  ملتتن هتتم بحاجة وذلتتتك دعتتمتتا جلتتهتتود متتبتتادرة  التتغتتذاء 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي 
لتوفر  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
ال�ضيخة  واأعربت  دولتتة.   50 يف  واملحتاجني  للفقراء  الغذائي  الدعم 
اأمينة الطاير - يف ت�ضريح لها اأم�س - عن فخرها باحلملة الإن�ضانية 
التي ينظمها بنك الطعام برئا�ضة حرم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

دولة،   50 يف  واملتتحتتتتتاجتتني  للفقراء  التتغتتذائتتي  التتدعتتم  لتوفر  اهلل”، 
اأن  كما  اخلر  وبوابات  الإن�ضاين  العمل  �ضجالت  يف  اإن�ضانية  حا�ضنة 
يف  ح�ضاري  تالقي  وجبة  مبليون  احلملة  بدعم  الطعام  بنك  مبادرة 
التاريخ  لي�ضجل  لالإن�ضانية جمعاء  الإن�ضاين  والعطاء  �ضاحات اخلر 
والوفاء  العطاء  �ضاحات  يف  ذهبية  �ضطورا  ودبتتي  لتتالإمتتارات  الإن�ضاين 

واحرام الإن�ضان الذي كرمته كافة الأديان ال�ضماوية .
الوفية  الر�ضيدة  الإماراتية  القيادة  خطوات  اأمينة  ال�ضيخة  وباركت 
وهي تهرول يف ف�ضاء العطاء الإن�ضاين ب�ضخاء و�ضفافية وجترد وحب 
بي�ضاء مت�ضح عن  عليا  واأيتتتاد  اجلتتتودة  عتتايل  وتتتتالٍق ح�ضاري  خال�س 
اإماراتنا احلبيبة قب�س  لتبقى  اأ�ضى احلرمان والأمل واحلزن  الفقراء 

الإن�ضانية والوعد والوفاء للمحرومني.

•• دبي- وام:

عاملية  ا�ضتثمارية  �ضركة  وهتتي  القاب�ضة،  دبتتي  اأعتتلتتنتتت 
فيها  مبتتا  حيوية  قتتطتتاعتتات  عتتدة  يف  الأن�ضطة  عة  متنورّ
التتتتتجتتزئتتة، والتت�تتضتتيتتافتتة، والتترفتتيتته، عتتن اإطتتتتالق حملة 
“تيكت للخر” التابعة لربناجمها اجلديد للمكافاآت 

ال�ضهلة والفورية “تيكت«.
وتتعهد دبي القاب�ضة من خالل هذه احلملة مبطابقة 
كل النقاط التي يك�ضبها اأع�ضاء الربنامج خالل ال�ضهر 
موؤ�ض�ضة  لدعم  تتة  متتاديرّ قيمة  من  يعادلها  مبا  الف�ضيل 
ت�ضتمر حتى  مبادرة  والأطتتفتتال يف  الن�ضاء  لرعاية  دبتتي 

12 مايو 2022.
الن�ضاء  دعتتتتم  اإىل  للخر”  “تيكت  حتتمتتلتتة  وتتتتهتتتدف 
يحظون  الذين  للخطر  واملعر�ضني  املعنرّفني  والأطفال 
القاب�ضة  دبتتي  التتتتتزام  اأيتت�تتضتتاً  وتعك�س  ة  املوؤ�ض�ضرّ برعاية 
اجلن�ضني  بتتني  املتت�تتضتتاواة  وتعزيز  املتتتراأة  بتمكني  امل�ضتمر 
اأهداف  متتن  للهدف اخلام�س  دعتتمتتاً  الإمتتتتارات  دولتتة  يف 

التنمية امل�ضتدامة لالأمم املتحدة.
للت�ضويق  التنفيذي  الرئي�س  بوحميد،  هتتدى  وقتتالتتت 
الناجح  الإطتتتالق  بعد  القاب�ضة:  دبتتي  لتتدى  والإعتتتتالم 

خالله  من  ي�ضعدنا  املا�ضي،  ال�ضهر  “تيكت”  لربنامج 
ة ُتعنى بحماية الأطفال والن�ضاء خالل  دعم ق�ضية مهمرّ
ال�ضهر الف�ضيل .. اأذهلنا الإقبال على الربنامج، والذي 
بك�ضب  لالأع�ضاء  ال�ضماح  يف  الق�ضوى  ل�ضهولته  يعود 
اإذ  تعقيداً،  والأقتتتل  مبتكرة  بطريقه  الفورية  املكافاآت 
ع يف كل مرة يزور فيها عمالوؤنا وجهاِتنا اأو منافذ  �ضنتربرّ
البيع التابعة للعالمات التجارية ال�ضريكة لدينا بنف�س 
القيمة التي يك�ضبون بها النقاط حر�ضاً منرّا على توفر 

فر�س للعمالء لعمل اخلر يف هذا ال�ضهر الف�ضيل.
مدير  املن�ضوري،  �ضعيد  �ضيخة  �ضعادة  قالت  بتتدورهتتا، 
بالإنابة:  والأطتتفتتال  الن�ضاء  لرعاية  دبتتي  موؤ�ض�ضة  عتتام 
يعد حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني لكل الن�ضاء والفتيات 
“تيكت  بتتاأن حملة  الأهمية، ونحن على ثقة  بالغ  اأمتتراً 
ال�ضامي خالل  الهدف  هتتذا  دعتتم  �ضت�ضاهم يف  للخر” 
�ضهر رم�ضان املبارك، م�ضرة اإىل اأن النتائج واملخرجات 
ز جتتهتتودنتتا املحليرّة  ة متتن هتتتذه التت�تتضتتراكتتة �تتضتتتتتعتتزرّ املتتترجتتتورّ
اإىل  الذين يحتاجون  الن�ضاء والأطفال  والعامليرّة لدعم 
تفاقم  عن  اجلائحة  اأ�ضفرت  بعدما  ًة  خا�ضرّ م�ضاعدتنا 
املحرومني  متتن  للكثر  بالن�ضبة  الجتماعي  التفاوت 

وامل�ضت�ضعفني.

•• عجمان-وام:

حما�ضرة  النعيمي،  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  جمل�س  نظم 
خاللها  ا�ضت�ضاف  الغذائي”،  “الأمن  بعنوان  رم�ضانية 
املتتهتتري، وزيرة  بتتنتتت حمتتمتتد �ضعيد حتتتارب  متتعتتايل متتترمي 
التتدكتتتتتور عبدالنا�ضر  و�تتضتتعتتادة  والتتبتتيتتئتتة،  املتتنتتاختتي  التتتتتغتتر 
ال�ضعايل، م�ضاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�ضوؤون 
القت�ضادية والتجارية، وماجد بن كمال، اأمني عام جمل�س 
الإمارات لالأمن الغذائي، و�ضعادة عي�ضى الغرير، الرئي�س 
التنفيذي ل�ضركة كرم لل�ضناعات الغذائية، وبدر بن مبارك 
اخلرباء  وبح�ضور  فتتتارم،  في�س  ل�ضركة  التنفيذي  املتتديتتر 
واملخت�ضني واملعنيني باملجال الهام. وا�ضتهل ال�ضيخ را�ضد بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 
بالرحيب  املحا�ضرة  القدم،  لكرة  الإمتتتارات  احتتتاد  رئي�س 
املجل�س  اأن  اإىل  ..م�ضرا  املجل�س  يف  واحل�ضور  بامل�ضاركني 
ارتاأى مناق�ضة ملف الأمن الغذائي نظراً لأهميته فالقيادة 
م�ضرة  بتتداأت  وعليه  اأولوياتها  راأ�تتس  على  ت�ضعه  احلكيمة 
اليوم  لن�ضل  طويلة  اأعتتتوام  منذ  طموحة  وجتتهتتود  طويلة 
اأن ا�ضراتيحية دولة  لإعداد ملف غذائي متقدم. واأو�ضح 
اأف�ضل  �ضمن  ت�ضنف  الغذائي  الأمتتتن  جمتتال  يف  الإمتتتتارات 
وتتكامل  تتكاثف  فاجلهود  بالعامل،  ا�ضراتيجيات  ع�ضر 
ول تتوقف ل�ضمان ال�ضتقرار املعي�ضي وتوفر الغذاء، كما 
وي�ضتمر العمل وتتوا�ضل امل�ضاعي للمحافظة على الو�ضع 

الغذائي الآمن وجمابهة كافة التحديات.
بتتتدورهتتتا اأعتتتربتتتت متتعتتايل متتترمي بتتنتتت حمتتمتتد املتتهتتري عن 
الق�ضايا  تتت�تتضتتتتتعتتر�تتس  التتتتتي  التتقتتيتتمتتة  بتتاملتتجتتالتت�تتس  �تتضتتعتتادتتتهتتا 
احليوية، وتو�ضح انعكا�ضها على حياتنا، م�ضتعر�ضًة جتربة 
األقت  والتتتتتي  كوفيد-19  جتتائتتحتتة  متتع  وتتتعتتامتتلتتهتتا  التتتتدول 
اأثرت ب�ضكل كبر على  بظاللها على العامل باأجمعه حيث 
الآثار  الدولة  لتتجاوز  التتغتتذاء،  ا�ضتراد  و�ضال�ضل  املوانئ 

الناجمة بف�ضل الروؤية الثاقبة.
واأكدت اأن دولة الإمارات كانت جاهزة للتعامل مع اأي حالة 
طارئة كما واأنها متتلك جمل�س الأمن الغذائي، وا�ضتطعنا 
بال�ضراكة مع اجلهات والقطاع اخلا�س توفر الغذاء على 

�ضلعة،  اأي  من  البيع  منافذ  تخلو  مل  حيث  ال�ضاعة،  متتدار 
فتتالأمتتن التتغتتذائتتي هتتو جتتزء متتن الأمتتتن التتوطتتنتتي. وحتدثت 
احلديثة  التكنولوجيا  تبني  اأهتتمتتيتتة  عتتن  املتتهتتري  متتعتتايل 
امل�ضرك،  والتن�ضيق  التعاون  ودعم  الإنتاج  قطاع  وتطوير 
والتنبوؤ  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  يف  قدرتنا  لبناء  بتتالإ�تتضتتافتتة 
حتقيق  اأن  م�ضيفة  بيانات،  قاعدة  وتوفر  بالحتماليات 
اأهدافنا يف جمال الأمن الغذائي يعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على 
ت�ضافر اجلهود يف كافة القطاعات واجلهات والأفراد لتبني 

�ضيا�ضة ال�ضتدامة و�ضمان م�ضتقبل اآمن لنا ولأبنائنا.
ال�ضعايل  عبدالنا�ضر  الدكتور  �ضعادة  ا�ضتعر�س  جهته  من 
وحتقيق  التتذاتتتي،  لالكتفاء  للو�ضول  اخلليج  دول  جتربة 
ال�ضتمرارية وال�ضتدامة يف املجال، متحدثاً عن التحديات 
وممكنات،  لفر�س  حتويلها  وكيفية  التتتدول  تتتواجتته  التتتتتي 
اآليات ومنهجيات و�ضيا�ضات تن�ضجم مع الأهداف  وحتديد 
املن�ضودة. واأكد ماجد بن كمال اأن الهدف من اإن�ضاء مركز 
الإطتتتتالع على كافة  التتغتتذائتتي يتمثل يف  لتتالأمتتن  الإمتتتتتارات 
كافة  متكني  فهدفنا  الغذائي،  بالأمن  املتعلقة  امل�ضتجدات 
واملنتجات  ال�ضلع  على  احل�ضول  من  واملقيمني  املواطنني 
توجهات  متتو�تتضتتحتتاً  للجميع،  منا�ضبة  وبتتاأ�تتضتتعتتار  املتتطتتلتتوبتتة 
الدولة واملرتكزة على تعزيز الإنتاج، وتوعية الأفراد لتقليل 
الإهدار، واملحافظة على �ضالمة الغذاء، وتعزيز القدرة على 

اجلاهزية للمخاطر والأزمات.
تقليل  اأهمية  مداخلته  يف  الغرير  عي�ضى  �ضعادة  وتتتنتتاول 
الغذائي،  الأمتتتتن  منظومة  متتن  رئي�ضي  جتتتزء  فتتهتتو  التتهتتدر 
ووجتتتتوب تتتوعتتيتتة املتتجتتتتتمتتع ونتت�تتضتتر التتثتتفتتاقتتة اليتتجتتابتتيتتة بني 
اأهمية  عن  وحتدث  املختلفة،  و�ضرائحهم  املجتمع  �ضفوف 
ت�ضخر الذكاء ال�ضطناعي والتقنيات احلديثة يف النتاج 
وتوفر خمزون غذائي. وا�ضتعر�س بدر بن مبارك جتربة 
ال�ضتزارع  حتقيق  على  عملت  والتتتتتي  فتتتارم،  في�س  �ضركة 
موؤكداً  العام،  متتدار  على  �ضمكي  خمتتزون  وتوفر  ال�ضمكي 
وحتقيق  ال�ضركة  لجنتتاح  التتدائتتم  وحتفيزها  القيادة  دعتتم 

الأهداف والو�ضول لنتائج واقعية م�ضرفة.
احليوي  للمو�ضوع  املجل�س  مناق�ضة  احل�ضور  ثمن  وقتتد 

والذي يلقي بظالله على كافة مناحي احلياة.

 دبي القاب�ضة تطلق »تيكت للخري« لدعم موؤ�ض�ضة دبي لرعاية الن�ضاء

جمل�س را�ضد بن حميد الرم�ضاين يلقي ال�ضوء على ملف االأمن الغذائي

�ضفارة االإمارات يف باري�س تقيم ماأدبة اإفطار 
مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان واالأ�ضبوع املقد�س وعيد الف�ضح اليهودي

ريادة الأعمال والبتكار و جمعت 
روك�ضان فارزا الرئي�س التنفيذي 
حا�ضنة   ،Station F ملجموعة 
الأعتتتتتمتتتتتال التتتتترائتتتتتدة يف اأوروبتتتتتتتتا، 
العمليات  مديرة  عيتاين  وجيدا 

يف Hub71 يف اأبو ظبي.
الإمتتتارات يف  دولتتة  �ضفارة  وتعمل 
باري�س من خالل اإقامة فعاليات 
“ماجلون” على تعزيز العالقات 
الإماراتية - الفرن�ضية كجزء من 
احلوار ال�ضراتيجي الإماراتي-

الفرن�ضي والذي ي�ضمل جمموعة 
وا�تتتضتتتعتتتة متتتن التتقتتطتتاعتتات مبتتتا يف 
ال�ضوربون  جامعة  التعليم   ذلك 
متحف   - والثقافة   ، اأبتتوظتتبتتي   -
اللوفر اأبوظبي ، والدفاع -�ضركة 

دا�ضو ، والطاقة -م�ضدر.

دين الآخرين واأفكارهم واآرائهم«. 
امل�ضيحيني  الأب غيه:” اإن  وقال 
على و�ضك الحتفال بعيد الف�ضح 
الف�ضح  لعيد  اليهود  ي�ضتعد  كما 
بالن�ضبة  رم�ضان  �ضهر  بتتداأ  وقتتد 
لتتلتتديتتانتتة الإ�تتضتتالمتتيتتة اأعتتتتتقتتد اأن 
�ضيكون  اللقاءات  من  النوع  هتتذا 
�تتضتتروريتتا، ختتا�تتضتتة يف دولتتتتة مثل 
فرن�ضا.. هتتذه متتبتتادرة رائتتعتتة من 
دولة الإمارات والتي تاأتي متا�ضيا 
مع وثيقة الأخوة الإن�ضانية التي 
بابا  فتترانتت�تتضتتيتت�تتس  التتتبتتتابتتتا  وقتتعتتهتتا 
اأبوظبي  يف  الكاثوليكية  الكني�ضة 

عام 2019«.
اأعقاب  يف  التتفتتعتتالتتيتتة  هتتتذه  تتتتاأتتتتي 
فعاليات  متتتن  الأوىل  اجلتتلتت�تتضتتة 
على  ركتتتتتزت  التتتتتتتي  “ماجلون” 

الإمتتتتتتتتتتتام حتتتفتتتيتتتظ :” يف  وقتتتتتتتتال 
حمتتاولتتة ملنع احلتتتوار بتتني النا�س 
من خمتلف الأديان من النزلق 
واملواجهة،  والتتقتتلتتق  اجلتتهتتل  اإىل 
متتتتتكتتتتن دولتتتتتتتتة الإمتتتتتتتتتتتتتتتتارات، من 
من  املختلفة،  فعالياتها  ختتتالل 
اأختتتتوة بتتني املوؤمنني  التتبتتحتتث عتتن 
متتن التتديتتانتتات املتتختتتتتلتتفتتة.. وهذه 
هتتتي التتقتتيتتم التتتتتتتي متتتثتتلتتهتتا دولتتتة 

الإمارات«.
من جهته، قال البارون روت�ضيلد: 
“اإن احلوار بني الأديان �ضروري 
يف هذا الع�ضر، لأن الدين غالبا 
متتا كتتان �ضببا لتتلتت�تتضتتراع.. اآمتتتل اأن 
“ماجلون”  مثل  فعاليات  تلهم 
املعتقدات  جتتمتتيتتع  متتتتن  التتتنتتتا�تتتس 
لإظهار الت�ضامح والحرام جتاه 

رئتتتتيتتتت�تتتتس التتتتنتتتت�تتتتضتتتتب التتتتتتتتتتتذكتتتتتاري 
غيه  كتتزافتتيتتيتته  الأب  و  للمحرقة 
وعلم  الأديتتتان  علوم  مدير معهد 
الالهوت يف اجلامعة الكاثوليكية 

./ICP/ يف باري�س
هذه  يف  العتيبة  �تتضتتعتتادة  قتتالتتت  و 
اإر�تتتضتتتاء  ختتتتالل  متتتن  املنا�ضبة:” 
والتعاي�س واحرام  التفاهم  قيم 
الإنتت�تتضتتان، ميكننا حتقيق  كتترامتتة 
املتتتعتتتجتتتزات.. لتتقتتد اأظتتتهتتترت دولة 
الإمارات اأن منوذجها يف التعددية 
الدينية و الت�ضامح يجعلها مالذا 
نحن  املنطقة..  يف  لل�ضالم  اآمتتنتتا 
الت�ضامح  بتعزيز  ب�ضدة  ملتزمون 
والتعاي�س ال�ضلمي بني الأديان يف 
دولة الإمارات وفرن�ضا ويف جميع 

اأنحاء العامل«.

•• باري�س-وام:

العتيبة  مانع  هند  �ضعادة  اأقامت 
اجلمهورية  لدى  الدولة  �ضفرة 
التتفتترنتت�تتضتتيتتة متتتاأدبتتتة اإفتتتطتتتار مبقر 
�ضفارة الدولة يف العا�ضمة باري�س 
رم�ضان  �تتضتتهتتر  وذلتتتتك مبتتنتتا�تتضتتبتتة 
املبارك و الأ�ضبوع املقد�س و عيد 

الف�ضح اليهودي.
اجلل�ضة  اإطتتتتتتتتار  يف  ذلتتتتتك  يتتتتاأتتتتتي 
“ماجلون”  فعاليات  من  الثانية 
وتت�ضمن  ال�ضفارة  اأطلقتها  التي 
دولة  متتن  بتتتارزة  �ضخ�ضيات  جمع 
الإمتتارات وفرن�ضا للحديث حول 
الق�ضايا الرئي�ضية ذ ات الهتمام 
امل�ضرك، وامل�ضي قدما يف تعزيز 

العالقات الإماراتية الفرن�ضية.
ال�ضوء  الإفتتتطتتتار  متتاأدبتتة  �ضلطت 
على احلوار بني الأديان والتعاي�س 
ال�ضلمي وجمعت �ضخ�ضيات عامة 
املجتمعات  وممثلني عن خمتلف 
مبا  فرن�ضا،  يف  املوجودة  الدينية 
واليهودية  الإ�تتضتتالمتتيتتة  ذلتتتك  يف 

وامل�ضيحية والبوذية وال�ضيخية.
نقا�ضية  حلقة  الفعالية  ت�ضمنت 
الديني  التتتتتعتتايتت�تتس  عتتلتتى  ركتتتتتزت 
فتتيتتهتتا ثالثة  �تتتضتتتارك  و  التت�تتضتتلتتمتتي 
ممثلني عن الديانات الإبراهيمية 
وهم الإمام �ضم�س الدين حفيظ 
الكبر  بتتتاريتتت�تتتس  متت�تتضتتجتتد  عتتمتتيتتد 
روت�ضيلد  دي  اإيتتريتتك  والتتتبتتتارون 
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•• العني-الفجر: 

اأ�ضار الدكتور حممد �ضعبان، اأ�ضتاذ 
يف  الربية  بكلية  املُ�ضارك  الفنون 
املتحدة  العربية  الإمتتتارات  جامعة 
بيوم  العاملية  الحتتتتتفتتالت  اأن  على 
تتته منظمة  اأقتتررّ التتذي  العاملي  الفن 
والعلوم  لتتلتتربتتيتتة  املتتتتتحتتدة  الأمم 
 15 يف  "اليون�ضكو"  والتتثتتقتتافتتة 
اأبتتتتريتتتتل متتتن كتتتل عتتتتام يتتتهتتتدف اإىل 
الفن  اأهمية  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
يف تطوير ون�ضر الإبتتداع والبتكار 

يف حياة ال�ضعوب. 
م�ضركة  لغة  التتفتتن  اأن  اإىل  لفتتتتتاً 
اأ�ضاًل  كتتونتته  ال�ضعوب  كتتل  تفهمها 

العامل  احلتت�تتضتتارات يف  اإبتتتتداع  مهد 
تعزيز  عتتتلتتتى  يتتعتتمتتل  اأجتتتتمتتتتع، ممتتتتا 
الآخرين  وفتتهتتم  التعاي�س  مفهوم 
التتعتتام ويفتح  بتتالتتذوق  لأنتته يرتقي 
اآفاق احلوار مع الثقافات الأخرى 

بجو من احلرية والنقاء. 
جامعة  "حتر�س  واأ�تتتتتتتتضتتتتتتتتاف: 
المتتتتتتارات التتعتتربتتيتتة املتتتتتحتتدة على 
يف  واأهتتتمتتتيتتتتتتته  التتتتفتتتتن  دور  اإبتتتتتتتتتراز 
ن�ضاأتها  متتنتتذ  املجتمعي  التعاي�س 
الأجيال  اأمتتتام  املتتجتتال  حتتني فتحت 
لالنخراط يف جمتتالت الفن على 
تتل ذلتتتك يف  حمتتتتاور متتتتتعتتددة، ومتتتثرّ
القائمة  اجلتتامتتعتتة  ا�تتضتتراتتتيتتجتتيتتة 
التتفتتنتتون ملرحلة  بتترامتتج  على طتترح 

اأمام  الفر�ضة  لإتاحة  البكالوري�س 
الربامج  بهذه  لاللتحاق  الطلبة 
ليكونوا  الفنية  مواهبهم  لتنمية 

عجلة  لتتدفتتع  جمتمعهم  يف  التتنتتواة 
عند  الفني  التتوعتتي  ون�ضر  التتتتتقتتدم 

الأجيال القادمة. 
الإمتتتتارات على  اأختتتذت جامعة  كما 
ختتتدمتتتة جمتتتتتمتتع جامعة  عتتاتتتقتتهتتا 
الإمتتتتتتتتارات واملتتجتتتتتمتتع املتتحتتلتتي من 
خالل دعوة فنانني عاملني لعر�س 
اأعمالهم يف اجلامعة وفتح جمالت 
احلوار بينهم وبني الطلبة للتعرف 
وتبادل  وثقافتهم  فل�ضفاتهم  على 
الأفتتتكتتتار لتتالرتتتقتتاء بتتالتتذوق الفني 

وفهم الثقافات الأخرى".
اأن جامعة المتتارت م�ضتمرة  وقال 
وتطويرها  بالفنون  النهو�س  يف 
وتذوقها  بها  وال�ضتمتاع  ون�ضرها 

متتن ختتالل اإطتتتالق وحتتتدة الفنون 
يف اجلامعة والتي "تعزز دور الفن  
التتثتتقتتافتتيتتة لتكون  يف متتتدرّ اجلتت�تتضتتور 
للحوار  ح�ضارية  وجتتهتتة  التتوحتتدة 
الثقايف با�ضم الفن، ورفع م�ضتوى 
م�ضاحتها  وات�ضاع  بالفنون  الوعي 
واملجتمع  اجلتتامتتعتتي  املتتجتتتتتمتتع  يف 

املحلي داخل الدولة. 
كما تهدف الوحدة اإىل بناء جمتمع 
من  اجلامعة  داختتل  م�ضتدام  فني 
فنية،  ومتتت�تتتضتتتاريتتتع  بتتترامتتتج  ختتتتالل 
واإقتتتتتامتتتتتة عتتتتالقتتتتات التتتتتتتتتعتتتتاون مع 
الفنون  ب�ضناعة  املختلفة  اجلهات 
وعتتتاملتتتيتتتاً وعقد  والإبتتتتتتتتداع حمتتلتتيتتاً 
وال�ضراكات  التتتتتفتتاهتتم  متتتتذكتتتترات 

بالقول:  معها.  واختتم ت�ضريحه 
على  الإمتتتتتتارات  جتتامتتعتتة  "حتر�س 
الحتفاء باليوم العاملي للفن عرب 

الكربى  ال�ضنوية  امل�ضابقة  اإقتتامتتة  
مبختلف  اجلامعة  لطلبة  للفنون 
ولبراز  للم�ضاركة  تخ�ض�ضاتهم 

جو  يف  املختلفة  الفنية  مواهبهم  
الهادف  املتنوع  الثقايف  من احلوار 
لفهم دور الفن يف حياة ال�ضعوب".

•• اأبوظبي-وام: 

مع  بتتالتتتتتعتتاون  التتتعتتتدل  وزارة  نتتظتتمتتت 
ويل  بتتديتتوان  املجال�س  �تتضتتوؤون  مكتب 
بعنوان  حمتتتا�تتتضتتترة  اأبتتتوظتتتبتتتي  عتتتهتتتد 
يف  ودورهتتتتتتا  اخلتتمتت�تتضتتني  "ت�ضريعات 
املجتمع" وذلك  حتتيتتاة  جتتتودة  تتتعتتزيتتز 
مبنطقة  ختتلتتف  حمتتمتتد  جمتتلتت�تتس  يف 

الكرامة.
القا�ضي  متتن  كتتل  �تتضتتارك يف تقدميها 
رئي�س  احلتتتتمتتتتادي  حتت�تتضتتن  التتتدكتتتتتتتور 
مبتتتتحتتتتكتتتتمتتتتة عتتتتتجتتتتتمتتتتتان الحتتتتتتتتاديتتتتتتتة 
الدكتور  واملتت�تتضتتتتت�تتضتتار  ال�تتضتتتتتئتتنتتافتتيتتة، 
لنيابة  العام  املحامي  الرا�ضد  طتتارق 
فيها  احلتتتتوار  واأدار  التتكتتلتتيتتة،  عتتجتتمتتان 
الإعتتتتتتالمتتتتتتي حمتتتمتتتد عتتتبتتتدالتتتكتتترمي، 

وزارة  جمال�س  متتبتتادرة  �ضمن  وذلتتك 
ن�ضر  اإىل  الهادفة  الرم�ضانية  العدل 
اأفراد  بني  القانونية  الثقافة  وتعزيز 

املجتمع.
متتعتتايل عبداهلل   .. املتتحتتا�تتضتترة  �تتضتتهتتد 
اد التتنتتعتتيتتمتتي وزيتتتر  �تتضتتلتتطتتان بتتتن عتتتتتتورّ
التتعتتدل، ومتتعتتايل التتلتتواء فتتار�تتس خلف 
ل�ضرطة  التتتتعتتتتام  التتتقتتتائتتتد  املتتتتتزروعتتتتتي 
اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
والربامج الثقافية والراثية و�ضعادة 
الري�ضي  نا�ضر  اأحمد  الدكتور  اللواء 
لل�ضرطة  التتدولتتيتتة  املتتنتتظتتمتتة  رئتتيتت�تتس 
جانب  اإىل  "النربول"  اجلتتنتتائتتيتتة 
التتتعتتتدل  وزارة  قتتتتتيتتتتتادات  متتتتتن  عتتتتتتدد 
ونخبة  الق�ضائية،  ال�ضلطة  واأع�ضاء 
والكتاب  واملثقفني  القانونيني  متتن 

والباحثني  والأكتتادميتتيتتني  وال�ضعراء 
والإعالميني وعدد من اأبناء املنطقة. 
املحا�ضرة  من  الأول  املحور  وتطرق 
املواد  مكافحة  قتتانتتون  تعديالت  اإىل 
املخدرة ودورها يف تعزيز جودة حياة 
القا�ضي  ا�ضتعر�س  حتتيتتث  املتتجتتتتتمتتع، 
التطور  احلتتتمتتتادي،  حتت�تتضتتن  التتدكتتتتتور 
يف  املتتتختتتدرات  لت�ضريعات  التتتتتاريتتختتي 
التتدولتتة ، ومتتا �ضاحبه متتن تتتطتتور يف 
من  املتتتتتعتتاطتتي  ال�ضخ�س  اإىل  التتنتتظتتر 
و�ضحية،  مري�ضاً  اعتباره  اإىل  متهم 
بالإ�ضافة اإىل تو�ضيع �ضلطة القا�ضي 
ومكانة  عتتلتتيتته،  التتعتتقتتوبتتة  تتتوقتتيتتع  يف 

النيابة العامة يف قانون املخدرات.
وتناول املحور الثاين حماية املجتمع 
متتتن خمتتتاطتتتر غتت�تتضتتل الأمتتتتتتتوال حيث 

تتتتتنتتتتاول املتت�تتضتتتتت�تتضتتار التتتدكتتتتتتتور طتتتتارق 
القانوين  لتتلتتمتتفتتهتتوم  بتتيتتانتتا  التتترا�تتتضتتتد 
جلرمية غ�ضل الأموال واأهم مالمح 
جلرائم  ال�ضلبية  والآثتتتتار  اجلتترميتتة، 
القت�ضادية  �تتتضتتتواء  الأمتتتتتتوال  غتت�تتضتتل 
اجلنائية  والعقوبات  والجتماعية، 
جلتتتترميتتتتة غتتت�تتتضتتتل الأمتتتتتتتتتتتتتوال �تتتتضتتتتواء 
لل�ضخ�س الطبيعي وكذلك لل�ضخ�س 
الت�ضريعية  واجلتتتهتتتود  العتتتتتتتبتتتاري، 
ملواجهة غ�ضل الأمتتوال، وجهود دولة 
الإمارات احلثيثة يف مواجهة جرائم 
يف  املتتجتتتتتمتتع  ودور  الأمتتتتتتتتتوال  غتت�تتضتتل 

مواجهة جرائم غ�ضل الأموال.
جدير بالذكر باأن العام 2021 �ضهد 
تاريخ  يف  ت�ضريعية  تتتغتتيتترات  اأكتتتترب 
القت�ضادية  املنظومة  لدعم  الدولة 

�ضاحب  اعتتتتتمتتد  حتتيتتث   ، واملجتمعية 
اآل  زايتتتتد  بتتن  التت�تتضتتيتتخ خليفة  التت�تتضتتمتتو 
اهلل"  "حفظه  التتدولتتة  رئي�س  نهيان 
الت�ضريعات  لتطوير  م�ضروع  اأ�ضخم 
والقوانني الحتادية يف الدولة وذلك 
القت�ضادية  التتبتتيتتئتتة  تتتعتتزيتتز  بتتهتتدف 
يف  والتجارية  ال�ضتثمارية  والبنية 
الدولة اإ�ضافة اإىل دعم اأمن وا�ضتقرار 
املتتتجتتتتتتتمتتتع وحتتتفتتتظ حتتتقتتتوق الأفتتتتتتتتراد 
حزمة  يف  �ضواء  حد  على  واملوؤ�ض�ضات 
وتعديالتها  التتقتتوانتتني  متتن  متكاملة 

تواكب نه�ضة وتطلعات الدولة.
اخلم�ضني  عتتام  يف  التغيرات  وتتتاأتتتي 
، حيث  قانوناً   40 اأكتترث من  لت�ضمل 
تتتهتتدف حتتكتتومتتة الإمتتتتتتتارات متتتن هذه 
تغيرات  اإجتتتتتتتراء  اإىل  التتتتتتتعتتتديتتتالت 

قتتانتتونتتيتتة نتتوعتتيتتة، مبتتتا يتتتتتنتتا�تتضتتب مع 
جمتمعها،  وطموحات  قيادتها  روؤيتتة 
تطلعات  نتتفتت�تتضتته  التتتتوقتتتتت  يف  ويتتتلتتتبتتتي 
ويعزز  ومتنوعة  حمتتوريتتة  قتتطتتاعتتات 
وموقعها  وتناف�ضيتها  الدولة  مكانة 
وت�ضمنت  املتت�تتضتتتتتقتتبتتل.  ختتريتتطتتة  عتتلتتى 
ت�ضريعية  بنية  تتتطتتويتتر  التتتتتعتتديتتالت 

ت�ضمل قوانني ذات عالقة بالقطاعات 
وال�ضناعية  والتجارية  ال�ضتثمارية 
التتقتتوانتتني ذات  اإىل  اإ�تتضتتافتتة  وغتترهتتا 
التتتعتتتالقتتتة بتتاملتتجتتتتتمتتع واأمتتتتتتن اأفتتتتتتراده 
والعقوبات،  اجلتتترائتتتم  قتتتانتتتون  متتثتتل 
وقانون مكافحة ال�ضائعات واجلرائم 
املخدرة  املواد  ومكافحة  اللكرونية 

التتعتتقتتلتتيتتة وذلتتتتتك بهدف  واملتتتتتوؤثتتتتترات 
املتتمتتار�تتضتتات املطبقة  اأفتت�تتضتتل  متتواكتتبتتة 
التتعتتامل وال�تتضتتتتتفتتادة متتن توظيف  يف 
احلديثة،  والتتتتتقتتنتتيتتات  التكنولوجيا 
و�ضول لت�ضهيل الإجراءات ، وت�ضريع 
اآلتتتيتتتة اتتتتختتتاذ التتتقتتترار ومتتتتكتتتني كافة 

الأطراف املعنية يف القانون.

جامعة االإمارات تعمل على مّد اجل�ضور الثقافية االإبداعية  

وزارة العدل تنظم حما�ضرة حول ت�ضريعات 
اخلم�ضني ودورها يف تعزيز وجودة حياة املجتمع

•• اأبوظبي-الفجر: 

)اآي�ضنار  املخاطر  ودرء  الوطني  لالأمن  التتدويل  املعر�س  فعاليات  تنطلق 
اأبوظبي( خالل الفرة من 10 اإىل 12 اأكتوبر 2022 يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س حيث ت�ضت�ضيف دولة الإمارات العربية املتحدة الن�ضخة 
ملكانتها  تعزيزاً  الأمتتن  البارز يف جمال  التتدويل  ال�ضابعة من هذا احلتتدث 
الدولية  والأحتتداث  املعار�س  لأهم  ا�ضت�ضافتها  يف  عاملياً  املتقدم  وموقعها 

البارزة.
اأبوظبي الوطنية  وتقام الن�ضخة ال�ضابعة من املعر�س بتنظيم من �ضركة 
"اأدنيك"  الداخلية، حيث توا�ضل  "اأدنيك" بالتعاون مع وزارة  للمعار�س 
الن�ضخة املقبلة من احلدث وتعزيز  جهودها الرامية اإىل م�ضاعفة جناح 

اأجندة  وتنويع  وجتتديتتدة،  متطورة  مبعاير  وتقدميه  وريتتادتتته  تناف�ضيته 
فعالياتها ال�ضنوية مبا ي�ضاهم يف رفع م�ضتوى امل�ضاركة الدولية من كربى 

ال�ضركات املتخ�ض�ضة و�ضناع القرار واخلرباء على ال�ضعيد العاملي.
يف  امل�ضاركة  الرئي�ضية  العار�ضة  واجلهات  ال�ضركاء  مع  "اأدنيك"  وعملت 
املعر�س عن قرب لتقدمي اأق�ضى م�ضتويات الدعم جلميع اجلهات العار�ضة 

وال�ضركاء املتعاونني يف املعار�س التي تنظمها وت�ضت�ضيفها يف مرافقها. 
وقال �ضعيد املن�ضوري املدير التنفيذي ل�ضركة كابيتال للفعاليات التابعة 
ملجموعة "اأدنيك": "يعد معر�س اآي�ضنار – اأبوظبي حدثاً نوعياً واإ�ضافة 
�ضركة  تنظمها  التتتتتي  املتخ�ض�ضة  الفعاليات  حمفظة  اإىل  ا�ضراتيجية 
اأبوظبي الوطنية للمعار�س، وانطالقاً من روؤيتنا الرامية اإىل العمل على 
تنويع اأجندة فعالياتنا ال�ضنوية وتوزيعها على مدار العام، والتزامنا جتاه 

�ضركائنا واجلهات العار�ضة امل�ضاركة، فاإننا نوا�ضل العمل على ا�ضتقطاب 
املزيد من الفعاليات العاملية املتخ�ض�ضة اإىل اأبوظبي بو�ضفها وجهة رائدة 
يف ا�ضت�ضافة كربى الفعاليات على م�ضتوى املنطقة والعامل، والعمل مع 
ال�ضعيدين  على  احلتتدث  تناف�ضية  تعزيز  �ضبل  على  لتتالطتتالع  ال�ضركاء 
ال�ضابعة من  الن�ضخة  الإقليمي والتتدويل، ونحن نتطلع قدماً ل�ضت�ضافة 
مظلة  حتت  الأوىل  للمرة  تقام  التي  اأكتوبر  �ضهر  يف  اأبوظبي   – اآي�ضنار 

اأدنيك". 
عر�س  على  –اأبوظبي"  "اآي�ضنار  معر�س  متتن  ال�ضابعة  الن�ضخة  وتتتركتتز 
والعالقات  الأعمال  وتعزيز  الرائدة،  الأمنية  واحللول  البتكارات  اأحدث 
اأربعة قطاعات، هي الأمن الوطني،  العاملة يف  ال�ضركات  وال�ضراكات بني 
املن�ضاآت  وحماية  القانون،  اإنتتفتتاذ  وجهات  وال�ضرطة  ال�ضيرباين،  والأمتتتن 

احليوية. كما �ضيت�ضمن احلدث ثالثة موؤمترات م�ضاحبة ت�ضمل موؤمتر 
وموؤمتر  ال�ضيرباين،  الوطني  الأمتتن  وموؤمتر  ال�ضرطي،  العمل  م�ضتقبل 

درء خماطر التحول الرقمي الوطني.
املتعلقة  التقنيات  من  وا�ضعة  جمموعة  "اآي�ضنار-اأبوظبي"  وي�ضتعر�س 
الربيد  ومكافحة  ال�ضارة  الربامج  ومكافحة  الرقمي،  ال�ضرعي  بالطب 
التتبتت�تتضتتريتتة، واحلوكمة،  والتتتعتتتوامتتتل  التتفتترو�تتضتتات،  التتعتت�تتضتتوائتتي ومتتكتتافتتحتتة 
الهوية  واإدارة  للحوادث،  وال�ضتجابة  الأعتتمتتال،  وا�ضتمرارية  والمتثال، 
ال�ضحابي،  والأمتتن  الأ�ضياء،  اإنرنت  واأمتتن  التطبيقات،  واأمتتن  والو�ضول، 
متتن احلرب  واحلتتمتتايتتة  ال�ضيرباين  والإرهتتتتاب  املحمولة،  التتهتتواتتتف  واأمتتتن 
املُدارة  الأمنية  واخلدمات  البيانات،  واأمتتن  ال�ضبكات،  واأمتتن  ال�ضيربانية، 

)MSS(، والت�ضفر.

اآي�ضنار – اأبوظبي ينطلق يف ن�ضخة متجددة يف �ضهر اأكتوبر 2022

قن�ضل عام ال�ضودان ل� »وام«: االإمارات تقود التكاتف االإن�ضاين العاملي من خالل حملة املليار وجبة
•• دبي-وام: 

اأن  الدولة،  ال�ضودان لدى  الرحمن، قن�ضل عام جمهورية  اأحمد عبد  اأكد 
العالقات بني بالده ودولة الإمارات متميزة ومتجذرة، لفتا اإىل اأن ال�ضودان 
من اأوائتتل التتدول التي اأقامت معها دولة الإمتتارات عالقات دبلوما�ضية يف 
دي�ضمرب 1971، وقام املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان " طيب 
حوايل  بعد   1972 عتتام  لل�ضودان  الأويل  الر�ضمية  بزيارته   " ثتتراه  اهلل 
�ضهرين ون�ضف من قيام الحتاد، تالها زيارة الرئي�س ال�ضوداين الراحل 

جعفر حممد منري كاأول رئي�س دولة يزور الإمارات.
اأن  اأنباء الإمتتتارات / وام / -  واأكتتد قن�ضل عام ال�ضودان - يف حتتوار لوكالة 
ال�ضودان تركت عالمة فارقة يف م�ضار  ال�ضيخ زايد رحمه اهلل" اإىل  زيتتارة 
العالقات الثنائية، عالوة على جهود قيادة الدولتني اللتني تعمالن على 
تنمية وتطوير تلك العالقات بني البلدين، منوها بالتجربة الرائدة لدولة 
ا�ضت�ضافة  اآخرها  وكتتان  املجالت،  العامل يف جميع  اأبهرت  والتي  الإمتتارات 

معر�س اإك�ضبو 2020 دبي الدويل.
وثمن املبادرات الإن�ضانية التي تقدمها دولة الإمارات ودور املجتمع املدين 
واجلمعيات اخلرية يف دعم املحتاجني يف اأي مكان يف العامل، خا�ضة حملة 

ومن  التتعتتامل؛  حتتول  التتدول  من  العديد  منها  ا�ضتفاد  والتي  وجبة؛  املليار 
�ضمنها ال�ضودان.

الكرمي منا�ضبة  ال�ضهر  اأن  اأو�ضح  الرم�ضانية،  والقيم  املعاين  اأبتترز  وحول 
مهمة لإبراز الراحم والتكاتف املجتمعي، والتي تظهر يف مظاهر عديدة 

اأبرزها "�ضلة ال�ضائم" والإفطار اجلماعي والتهادي بني الأ�ضر.
اأبرزها : الإمتتارات وال�ضني  "عا�ضرت رم�ضان يف عدد من التتدول  وقتتال : 
واجلزائر وباك�ضتان وم�ضر، وهناك قوا�ضم م�ضركة بني تلك الدول، من 
ناحية ال�ضعور بالفرح مع ا�ضتقبال ال�ضهر الكرمي، كما اأن ال�ضعوب يحدوها 
الكثر متتن الأمتتتتل، وتتتلتتك التتقتتوا�تتضتتم تتتاأتتتي يف تفا�ضيل كتتثتترة، ولتتديتتنتتا يف 

ال�ضودان عادات تقليدية مميزة مع حلول رم�ضان ".
واأ�ضار اإىل اأن رم�ضان عند ال�ضودانيني له مذاق خا�س وطابع مميز، فتعد 
" ع�ضكرية  " زفتتة  بت  ال�ضهر  هتتذا  ت�ضتقبل  التي  الوحيدة  الدولة  ال�ضودان 
مكونة من فرق مو�ضيقية تابعة للجي�س وال�ضرطة ويتقدمهم رجال الطرق 
ال�ضوفية ثم بقية ال�ضباب واملواطنني، حيث تقوم بالطواف يف �ضوارع املدن 

الكربى، معلنة بدء �ضهر ال�ضيام .
اجلالية   "  : ا�ضتطرد  دبتتتي،  يف  ال�ضودانية  اجلتتالتتيتتة  طقو�س  وبخ�ضو�س 
ال�ضودانية اأينما حلت ظهرت الثقافة والتقاليد املميزة، فال�ضوداين بطبيعته 

ودود وطيب، واملائدة الرم�ضانية ال�ضودانية تت�ضم بالب�ضاطة والرمزية كما 
اأن الطعام ال�ضوداين يف رم�ضان يختلف عن بقية العام، واأ�ضهرها: " احللو 
وي�ضنع  رم�ضان  �ضهر  يف  عتتادة  ي�ضرب  �ضوداين  �ضعبي  م�ضروب  وهتتو  مر"، 
اإىل طعمه  للو�ضول  ال�ضكر  لكميات كبرة من  ويحتاج  النابتة  التتذرة  من 
املطلوب، ف�ضاًل عن الكركديه والتمر الهندي وتلك الرائحة هي الب�ضرى 
والقرا�ضة  والتقلية  الع�ضيدة  واأي�ضاً  ال�ضودان،  يف  رم�ضان  لقدوم  الأوىل 

واملالح، والقديد والويكة، وغرها ".
" لدينا جالية  وعن طبيعة العمل يف دبي خا�ضة يف �ضهر رم�ضان، قال : 
�تتضتتودانتتيتتة كتتبتترة يف دولتتتة الإمتتتتتارات، وجنتتد الكثر متتن التتتتتعتتاون والدعم 
واجلهات  والداخلية  التتدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارتتتتي  من  والتن�ضيق 
رم�ضان  ختتالل  اأنتته  كما  القن�ضلية،  العمل يف  �ضر  ي�ضهل  ما  وهتتو  املعنية، 
الدعوات  كتترثة  ب�ضبب   ، واحتتتدة  متترة  اإل  بيتي  اأفتتطتتر يف  اأكتتتاد مل  احلتتتايل 
يف  الرم�ضانية  الثقافات  على  للتعرف  فر�ضة  ُتعد  والتي  الدبلوما�ضية، 
الدول الأخرى، كما اأن الإفطار و�ضط اجلالية ال�ضودانية له مذاق خا�س 

."
يف ال�ضياق نف�ضه ؛ �ضادت اأجواء رم�ضانية مميزة، داخل مهرجان رم�ضانيات 
يتم  والتتذي  ال�ضودان،  ركن  داختتل  "في�ضتفال عجمان"، خا�ضة  ال�ضعوب يف 

اأبناء  ويعر�س  دبي،  يف  ال�ضودان  لدولة  العامة  القن�ضلية  برعاية  تنظيمه 
التقليدية  وال�ضناعات  اليدوية  املنتجات  اأبرز  ال�ضودان من خالل جناحه 

باأنامل �ضودانية.
وقالت مرمي حممد اآدم ممثلة مهرجان رم�ضانيات ال�ضعوب جناح ال�ضودان، 
يزخر  بالدها  جناح  اإن  ال�ضوداين،  واملطبخ  ال�ضودانية  املحا�ضيل  م�ضوؤولة 
بالكثر من املنتجات اليدوية وال�ضناعات التقليدية، التي تعرب عن جزء 
التي ت�ضهد ثراء وتنوع بيئي فريد، خا�ضة  النيل،  مهم من ح�ضارة وادي 

املحا�ضيل والأطعمة التي متيز املجتمع ال�ضوداين.
بالب�ضرة،  والعناية  الطبيعية  املتتواد  م�ضوؤولة  ال�ضاهني،  نهال  ذكتترت  فيما 
تهدف  واملعار�س،  املهرجانات  تلك  مبثل  ال�ضودانية  اجلالية  م�ضاركة  اأن 
البالد  قتتتدرات  اإبتتتراز  بجانب  املحلية  الوطنية  بال�ضناعات  التعريف  اإىل 

ومنتجاتها امل�ضتوحاة من الطبيعة.
واأو�ضحت جنالء الكا�ضف، م�ضوؤولة الراث باجلناح ال�ضوداين، اأن مهرجان 
رم�ضانيات ال�ضعوب اأتاح للعديد من اجلاليات املختلفة التعرف على ثقافة 
اليدوية  امل�ضغولت  واأهمها  بها،  يتميز  التي  الفريدة  ومنتجاته  ال�ضودان 
ال�ضودانية،  القهوة  واأدوات  العر�س واحللي،  وتقاليد  وال�ضعفيات،  واجللود 

و�ضول اإىل البخور والعطور.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

وزيتتتتتادة نطاق  لتو�ضيع  املتتجتتتتتمتتع  ووقتتتايتتتة  التت�تتضتتحتتة  وزارة  ختتطتتة  متتع  متتتا�تتضتتيتتا 
التتفتتحتتو�تتضتتات يف التتدولتتة بتتهتتدف الكتتتتت�تتضتتاف املتتبتتكتتر وحتت�تتضتتر احلتتتتالت امل�ضابة 
بفرو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 256،333 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات الت 24 املا�ضية 
الفح�س  تقنيات  واأحتتتدث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
الطبي.   و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق 
اإ�ضابة جديدة  239 حالة  الك�ضف عن  الدولة يف  م�ضتوى  الفحو�ضات على 

م�ضتقرة  حتتالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفرو�س 
امل�ضجلة  احلتتالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع 
عدم ت�ضجيل اأي  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  واأعلنت  حالة.   895،018
حالة وفاة خالل الأربع والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،302 حالة.
كورونا  بفرو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة   431 �ضفاء  عن  التتوزارة  اأعلنت  كما 
امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 

876،495 حالة.

•• ابوظبي-الفجر:

�ضاحب  ل�ضيوف  م   2022  - ه   1443 الرم�ضاين  الربنامج  �ضمن 
اهلل  – حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايتتد  بن  ال�ضيخ، خليفة  ال�ضمو 
التقنية  عرب  والأوقتتاف  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  –نظمت 
املرئية ملتقى فهم القراآن الكرمي حتت �ضعار )كتاٌب ل تنق�ضي عجائبه 

)�ضارك فيه عدد من العلماء ال�ضيوف ووعاظ الهيئة.
بداأ امللتقى بال�ضالم الوطني، ثم تالوة اآيات من القراآن الكرمي، رتلها 
املواطنة،  احلناجر  م�ضروع  يف  امل�ضارك  البلو�ضي  الرحمن  عبد  القارئ 
الدين  اأ�ضول  املهدي عميد كلية  الدكتور حممد يو�ضف  بعدها حتدث 
اأم درمان، يف جمهورية ال�ضودان، ومن العلماء ال�ضيوف حول  بجامعة 
مو�ضوع القراآن الكرمي والربية الإميانية، م�ضتعر�ضا درا�ضة يف كتاب: 

الدكتور  الأ�ضتاذ  تناول  كما  للطربي،  القراآن،  تف�ضر  البيان يف  جامع 
حممد عبد امللك، نائب رئي�س جامعة الأزهر يف جمهورية م�ضر ومن 
القراآن،  ال�ضيوف احلديث عن مو�ضوع منهجية فهم مت�ضابه  العلماء 
اأمنوذجاً)  احلاكمية  مفهوم  (ت�ضحيح  قناع   بال  مفهوم  فقرة:  وقتتدم 
لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  يف  التتوعتتاظ  كبر  ال�ضالم  عبد  خالد  الدكتور 
للتي هي  القراآن يهدي  "اإن هذا  ، وحتت عنوان  الإ�ضالمية والأوقتتاف 
للنووي، حتدث  القراآن،  اآداب حملة  التبيان يف  كتاب:  اأقوم" درا�ضة يف 
الدولة  رئي�س  و�ضيف  عتتمتتان  �ضلطنة  متتن  املتتيتت�تتضتتاين   حممد  التتقتتارئ: 

-حفظه اهلل- 
هذا وقدم امللتقى الذي �ضهد ح�ضورا كبرا من املتابعني الأ�ضتاذ حممد 
احلو�ضني الإعتتالمتتي يف اإذاعتتتة التتقتتراآن التتكتترمي متتن اأبتتتو ظتتبتتي، ومعلم 

القراآن يف مراكز الهيئة.

»ال�ضحة« جتري 256,333 فح�ضا ك�ضفت عن 239 
اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا و431 حالة �ضفاء

العلماء ال�ضيوف يرثون ملتقى فهم القراآن بالعديد من املحاور

•• ال�شارقة-احلمرية-الفجر: 

يف اإطار التعاون امل�ضرك بني بلدية احلمرية وجمل�س منطقة احلمرية 
التابع لدائرة �ضوؤون ال�ضواحي والقرى جرى تنظيم حما�ضرة دينية يف 
اإطار الفعاليات الرم�ضانية للحمرية تناولت عنوان ) حقوق دعت اإليها 

الفطرة واأكدتها ال�ضريعة( .
مبارك  بح�ضور  احلتتمتتريتتة  منطقة  جمل�س  مبقر  املتتحتتا�تتضتترة  ونظمت 
را�ضد ال�ضام�ضي مدير بلدية احلمرية وعبيد خلف اآل علي نائب رئي�س 
املجل�س  اأعتت�تتضتتاء  متتن  كبر  ح�ضور  بجانب  احلتتمتتريتتة  منطقة  جمل�س 
البلدي ملنطقة احلمرية وكوادر بلدية احلمرية واأع�ضاء جمل�س منطقة 
احلمرية وممثلي الدوائر احلكومية يف احلمرية والأهايل ولفيف من 

املدعوين .
الدكتور عزيز بن فرحان  ال�ضيخ  املحا�ضرة ف�ضيلة  وحتتتدث يف حمتتاور 
بداية  لي�ضيد يف  التتقتتا�تتضتتمتتيتتة  اأمتتتنتتتاء اجلتتامتتعتتة  عتت�تتضتتو جمتتلتت�تتس  التتعتتنتتزي 
تنظيم  يف  احلمرية  منطقة  وجمل�س  احلمرية  بلدية  بدور  حما�ضرته 
الفعاليات الرم�ضانية ودعوته لإلقاء حما�ضرة و�ضط ح�ضور الأهايل يف 

اإحدى املو�ضوعات التي تن�ضجم مع ال�ضهر الف�ضيل .
وا�ضتهل ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حما�ضرة ببيان 
الغاية التي من اأجلها خلق اهلل تعاىل الن�ضان وكلفه فيها بالعبادة لقوله 
تعاىل ) وما خلقت اجلن والإن�س اإل ليعبدون ( واأو�ضح اأن الن�ضان خلق 
وال�ضتجابة  وتعاىل  �ضبحانه  هلل  العبودية  وهي  العظيمة  الغاية  لتلك 
التتواجتتبتتات كما ودعمت  العديد متتن  ال�ضريعة  اأوجتتبتتت  لتتذا  املتتوىل  لأمتتر 

احلقوق ليكون امل�ضلم بني حقوق وواجبات يوفيها وتوفى اإليه .
واأو�تتضتتح اأن عتتنتتوان املتتحتتا�تتضتترة  ) حتتقتتوق دعتتت اإلتتيتتهتتا التتفتتطتترة واأكدتها 
حميط  يف  �ضواء  عزوجل  اخلالق  مع  العالقة  لبيان  جتتاءت  ال�ضريعة( 
الب�ضرية  النف�س  متتع  وكتتذلتتك  واملجتمع  الأختتريتتن  حميط  ويف  ال�تتضتترة 
والعالقة التي تن�ضحب على تنظيم احلياة وبيان الأدوار التي يعنى بها 

امل�ضلم يف �ضائر حياته .
التي  احلقوق  من  عتتددا  فرحان  بن  عزيز  الدكتور  ال�ضيخ  ف�ضيلة  اأورد 
دعت اإليها الفطرة ال�ضوية التي خلق اهلل فيها النف�س الب�ضرية وجاءت 
�ضبحانه  اهلل  حق  ومنها  فعلها  على  وت�ضجع  لتوؤكدها  الغراء  ال�ضريعة 
وتعاىل بالعبادة والتوحيد وحق النبي حممد �ضلي اهلل عليه و�ضلم من 

اتباع هديه و�ضنته وحق الوالدين يف برهما.

اإليهم  ال�ضتماع  يف  العلماء  حتتق  وهتتي  اأختتترى  حقوق  عتتدة  اإىل  وتتتطتترق 
عليهم وحق  اخلتتروج  وعتتدم  بطاعتهم  الأمتتر  ولة  وحتتق  والتعلم منهم 
الزوجني فيما بينهما بالع�ضرة احل�ضنة واملعروف وحق والأولد يف ح�ضن 

الربية .
وتطرق اإىل حق الدولة والوطن كواجب �ضرعي يف الدفاع عنه والذود 
واأهمية  يتعر�س عليه وحمايته فالوطن م�ضوؤولية اجلميع  عن كل ما 
التعامالت كونها  ل�ضائر  املنظمة  والأنظمة  والقوانني  الأنظمة  تطبيق 
جزء من واجبات ال�ضريعة الإ�ضالمية . ويف نهاية املحا�ضرة قام �ضعادة 
ال�ضيخ   ف�ضيلة  بتكرمي  احلمرية  بلدية  مدير  ال�ضام�ضي  را�ضد  مبارك 
التتدكتتتتتور عتتزيتتز بتتن فتترحتتان العنزي وال�تتضتتادة مبتتا قتتدمتته متتن علم قيم 

ون�ضائح لإفادة املجتمع .

•• خورفكان-الفجر:  

تتتتعتتتزيتتتزا لتتتتتتدوره يف تتتنتتمتتيتتة اأوا�تتتضتتتر 
الرابط الجتماعي وا�ضل جمل�س 
لدائرة  التابع  ال�ضبيحية  �ضاحية 
�ضوؤون ال�ضواحي والقرى يف تنظيم 
التي خ�ض�س  الرم�ضانية  م�ضابقات 
لتتهتتا متت�تتضتتاء كتتتل يتتتتوم �تتضتتبتتت لدعوة 

الأهايل للح�ضور وامل�ضاركة .
�ضهر  بداية  متتع   امل�ضابقة  وانطلقت 
رمتتت�تتتضتتتان التتتكتتترمي بتتفتتعتتالتتيتتات عدة  
العرو�س  من  وا�ضعة  بباقة  لالأ�ضر  
الرفيهية  والأن�ضطة  امل�ضابقات  و 
واأطفالها   الأ�ضر  اإليها  جذبت  التي 

وك�ضبت تفاعلهم ب�ضكل كبر .
الرم�ضانية  امل�ضابقات  تنظيم  جرى 
لفت  بح�ضور  الراثية  القرية  يف 
�ضامل  بتتن  خمي�س  �تتضتتعتتادة  تقدمهم 
التتت�تتتضتتتويتتتدي رئتتتيتتت�تتتس دائتتتتتتترة �تتتضتتتوؤون 
ال�ضواحي والقرى وعدد من اأعيان 
�ضلطان  �تتضتتعتتادة  ختتورفتتكتتان  متتديتتنتتة 
الديوان  متتديتتر  املتتنتت�تتضتتوري  يتتعتتقتتوب 
المتتتري بتتختتورفتتكتتان ومتتن املجل�س 
النقبي ع�ضو  �تتضتتامل  را�تتضتتد  و�تتضتتعتتادة 
اللجنة الجتماعية  املجل�س ورئي�س 
املجل�س  واعتتتتت�تتتتتضتتتتتاء  والتتتتثتتتتقتتتتافتتتتيتتتتة 

واملوظفني .
وجنح املجل�س يف ا�ضتقطاب الع�ضرات 
من الأ�ضر يف م�ضابقات التي قدمت 
لتعزيز  وهتتدفتتت  والتتفتتائتتدة  املعلومة 
التتتتتوا�تتضتتل بتتني الأ�تتضتتر ختتتالل ليايل 
�ضهر رم�ضان الكرمي يف ظل التعاون 
وابداع  ا�ضعاد  فتتريتتق  متتع  والتن�ضيق 
املتت�تتضتترحتتي التتتذي �تتضتتاهتتم بتتجتتهتتوده يف 

هذا احلدث الرم�ضاين .
الغاوي  اأحتتمتتد  �تتضتتعتتادة حممد  واأكتتتد 
�ضاحية  جمتتلتت�تتس  رئتتتيتتت�تتتس  التتنتتقتتبتتي 
م�ضابقات  اأهتتمتتيتتة  عتتلتتى  ال�ضبيحية 
جرى  التي  الرم�ضانية  ال�ضبيحية 
العداد لها مبكرا بهدف دعوة اأهايل 

وتنظيم  الراثية  للقرية  ال�ضاحية 
فعاليات واأن�ضطة خمتلفة يف جو من 

التناف�س الأ�ضري اجلميل .
واأكد على حر�س املجل�س من خالل 
فعاليات  طتتترح  يف  واأعتت�تتضتتاء  جلتتانتته 
اجتماعية من  اأهمية  متميزة متثل 

حيث تكال اأجواء الفعاليات امل�ضوقة 
املقدمة من م�ضاء كل �ضبت وحتظى 
ال�ضغر  متتن  الأ�تتضتتر  اأفتتتتراد  بتفاعل 
وحتتتتتى التتكتتبتتر  الأمتتتر التتتذي يحقق 
يف  امل�ضاركني  بتتني  والألتتفتتة  ال�ضعادة 

امل�ضابقات وزوار القرية الراثية .

اأكدت على حق الدف�ع عن الوطن من الواجب�ت ال�سرعية

حما�ضرة رم�ضانية باحلمرية بعنوان )حقوق دعت اإليها الفطرة واأكدتها ال�ضريعة( لل�ضيخ عزيز بن فرحان العنزي 

جمل�س �ضاحية ال�ضبيحية يوا�ضل تقدمي م�ضابقاته الرم�ضانية 
لالأهايل م�ضاء كل يوم �ضبت و�ضط تفاعل كبري 

تقرير حول البي�ن�ت امل�لية 
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لل�ضركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني )�س.م.ق( - فرع دبي )فرع( ، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2021.

م�ضوؤوليات جمل�س الإدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية
اإعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقاً للمعاير الدولية للتقارير املالية والأحكام املعمول بها يف النظام الأ�ضا�ضي للفرع والقانون الحتادي  اإن الإدارة م�ضوؤولة عن 
لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�ضنة 2015 والقانون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )6( ل�ضنة 2007، وكذلك من و�ضع اأنظمة الرقابة الداخلية التي 
التعليمات واملتطلبات  الفرع بتطبيق  التزام  اأو خطاأ والتاأكد من  اإعتتداد بيانات مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية، �ضواء كانت ناجمة عن احتيال  الإدارة �ضرورية بغر�س  تعتربها 

القانونية والتنظيمية املحلية.

م�سوؤولي�ت مدقق احل�س�ب�ت عن تدقيق البي�ن�ت امل�لية 
اإن اأهدافنا هي احل�ضول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية ككل تخلو من الأخطاء اجلوهرية، �ضواء كانت ناجمه عن احتيال اأو خطاأ، واإ�ضدار تقرير املدقق الذي يت�ضمن 

راأينا. 
اإن التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�ضتوى عاٍل من التاأكيد، ول ي�ضمن باأن عملية التدقيق التي مَتت وفقاً للمعاير الدولية للتدقيق �ضوف تك�ضف دائماً عن الأخطاء اجلوهرية عند 
وجودها. وقد تنجم الأخطاء عن احتيال اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن اأن توؤثر ب�ضكل معقول، �ضواء ب�ضكل فردي اأو جماعي، فيما اإذا كان من املتوقع تاأثره على القرارات 

القت�ضادية التي يتخذها امل�ضتخدمون على اأ�ضا�س هذه البيانات املالية.

تقرير عن املتطلب�ت الق�نونية والتنظيمية الأخرى
 

عالوة على ذلك ، وكما يقت�ضي القانون الإحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 2015 ) املعدل ( يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، فاإننا نوؤكد التايل:

 ا . الفرع مي�ضك دفاتر مالية منتظمة .
 ب . اأننا قد ح�ضلنا علي كافة املعلومات والإي�ضاحات الالزمة لعملية التدقيق .

 ج . مت اإعداد القوائم املالية وتتوافق من كافة النواحي اجلوهرية مع اأحكام القانون الإحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 2015 ) املعدل ( يف دولة الإمارات العربية املتحدة .
 د . مل يقم الفرع ب�ضراء اأو ا�ضتثمار اأي اأ�ضهم خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

 ه . يبني الإي�ضاح رقم ) ١٤ ( من الإي�ضاحات حول القوائم املالية معامالت هامة مع طرف ذو عالقة ، كما يو�ضح ال�ضروط التي متت مبوجبها هذه املعامالت .
 و . بناءا على املعلومات التي مت توفرها لنا ، مل ي�ضرع اإنتباهنا وجود اأية خمالفات لأحكام القانون الإحتادي رقم ) 2 ( ل�ضنة 2015 ) املعدل ( يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو 
لبنود عقد التاأ�ضي�س للفرع وذلك خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021 ، والتي من �ضاأنها اأن توؤثر تاأثراً جوهريا على اأعمال الفرع ومركزه املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2021

عالوة على ذلك ، ووفقاً ملا يقت�ضيه القانون الحتادي لدولة الإمتتارات العربية املتحدة رقم ) 6 ( لعام ٢٠٠٧ املعدل ، فاإننا نوؤكد اأننا ح�ضلنا على جميع املعلومات والتف�ضرات التي 
اعتربناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املزروعي،  مهر  �ضيف  العميد  دعتتا 
يف  لتتلتتمتترور  التتعتتامتتة  الإدارة  متتديتتر 
الطريق  م�ضتخدمي  دبتتتي،  �ضرطة 
اإىل اللتزام بقوانني وقواعد واآداب 
التت�تتضتتر واملتتتتتتترور، ومتتتنتتتح الآختتتريتتتن 
باأمان  الطريق  ا�ضتخدام  يف  حقهم 
التتفتت�تتضتتيتتل. منوها  التت�تتضتتهتتر  هتتتتذا  يف 
و�ضبط  بال�ضرب  التحلي  ب�ضرورة 
النف�س اأثناء القيادة. وموؤكداً �ضعي 
�تتضتترطتتة دبتتتتي لتتتتتوفتتر كتتتافتتتة �ضبل 
خالل  الطريق  مل�ضتخدمي  الراحة 
تنظيم  ختتتالل  متتن  التتكتترمي  ال�ضهر 
الختناقات  وفتتتك  التت�تتضتتر،  حتتركتتة 
املتتتتروريتتتتة، وتتت�تتضتتهتتيتتل عتتمتتلتتيتتة حركة 
دختتتول وختتتتروج املتتركتتبتتات متتن واإىل 

اإمارة دبي. 
واأ�ضار اإىل اأن الإدارة العامة للمرور 

�ضجلت خالل الأيام الع�ضرة الأوىل 
 3 من �ضهر رم�ضان اجلتتاري، وفتتاة 
اآخرين،   )34( واإ�تتضتتابتتة  اأ�ضخا�س 
مرورياً،  حادثاً   )47( اإجمايل  من 
يف حني �ضجلت خالل الفرة نف�ضها 
املتتتا�تتتضتتتي وفتتتتتاة �ضخ�س  التتتعتتتام  متتتن 
اآخرين من اإجمايل  واإ�ضابة )23( 
م�ضراً  متتتتتروريتتتتتا.  حتتتتادثتتتتاً   )29(
ال�ضائقني  متتن  الكثر  انتتدفتتاع  اإىل 
نتيجة التوتر وال�ضيام، اإىل القيادة 
بطريقة متهورة وعدوانية، وارتكاب 
كال�ضرعة  جتتت�تتتضتتتيتتتمتتتة  خمتتتتالتتتتفتتتتات 
الآمنة  امل�ضافة  ترك  الزائدة، وعدم 
املتتركتتبتتات، والتتتتتجتتاوز بطريقة  بتتني 
خطرة، وعدم اللتزام بخط ال�ضر 
الإلتتتزامتتتي، بتتالإ�تتضتتافتتة اإىل الإرهتتتاق 
العوامل  تلك  اأن  متتوؤكتتداً  والتتتتتعتتب، 
الوفيات  وقتتتوع  اإىل  اأدت  التتتتتي  هتتي 

واحلوادث البليغة.

اإىل  املتتزروعتتي،  �ضيف  العميد  ولفت 
وقوع  �ضهدت  التي  الأوقتتتات  تتتفتتاوت 
احلوادث املرورية يف �ضهر رم�ضان، 
م�ضراً اإىل اأن فرة ما قبل الإفطار، 
�ضهدت وقوع )21( حادثاً، يف حني 
�ضهدت فرة ما بعد الإفطار )26( 
من  نف�ضها  الفرة  و�ضهدت  حادثاً، 

20 حادثاً قبل  العام املا�ضي، وقوع 
متتوعتتد الإفتتتطتتتار، و9 حتتتتوادث بعد 

موعد الإفطار.

توزيع وجب�ت
للمرور  العامة  الإدارة  اإن  واأ�ضاف: 
بطريقة  التتتتتتتواجتتتد  عتتلتتى  حتتر�تتضتتت 

وجبات  تتتوزيتتع  ختتالل  متتن  اإيجابية 
التت�تتضتتائتتقتتني، فوزعنا  عتتلتتى  الإفتتتطتتتار 
63 األفا و850 وجبة اإفطار خالل 
الأوىل من رم�ضان،  الع�ضرة  الأيتتام 
التقاطعات  متتتتن  عتتتتتدد  يف  وذلتتتتتتك 
وال�ضوارع بهدف التخفيف من حدة 
التوتر التي ت�ضيب بع�س ال�ضائقني 
ل  وهتتم  املغرب  اأذان  حل  اإذا  خا�ضة 
وبالتايل  التتطتترقتتات،  عتتلتتى  يتتزالتتون 
ويكون  العالية،  ال�ضرعات  جننبهم 
ب�ضيارته،  الإفتتطتتار  ال�ضائق  باإمكان 

ثم الو�ضول ب�ضالم اإىل وجهته.

مك�مل�ت العملي�ت
متتن جتتانتتبتته، قتتال العقيد تتتركتتي بن 
القيادة  متتركتتز  اإدارة  متتديتتر  فتتار�تتس، 
العامة  الإدارة  يف  والتتت�تتتضتتتيتتتطتتترة 
للعمليات يف �ضرطة دبي، اإن �ضرطة 
الع�ضرة  الأيتتتتام  ختتالل  �ضجلت  دبتتي 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  متتن  الأوىل 
وتلقت  متتتتروريتتتتاً،  بتتتالغتتتاً   2569
بواقع  مكاملة،  و245  األتتفتتاً   180
م�ضتلمة  مكاملة  و380  األفاً   158
على رقم الطوارئ 999، و21 األفاً 
الت�ضال  مركز  على  مكاملة  و865 

.901
مركز  اأن  فتتار�تتس  بتتن  العقيد  وبتتتنيرّ 
الت�ضال يف الإدارة العامة للعمليات 
ا�ضتقبل 2456 ر�ضالة عرب الربيد 
ر�ضالة  و2917  اللتتتتتتكتتتتتتروين، 

املتوفرة  "الدرد�ضة"  ختتدمتتة  عتترب 
ل�ضرطة  اللتتتكتتتروين  املتتتوقتتتع  عتتترب 
موظفون  بها  يخت�س  والتتتتتي  دبتتتي، 
يف متتركتتز التتت�تتضتتال بتتتالإجتتتابتتتة عن 
ب�ضكل فوري  املتعاملني  ا�ضتف�ضارات 

ومهنية عالية.
لتتالتتت�تتضتتال بالرقم  ودعتتتا اجلتتمتتهتتور 
التتتطتتتارئتتتة،  احلتتتتتتتالت  يف   )999(
التترقتتم )901( يف  والتتت�تتضتتال على 
التتتطتتتارئتتتة ويف حال  غتتتر  احلتتتتتالت 
املقدمة  اخلتتدمتتات  عتتن  ال�ضتف�ضار 

متتتتتن قتتتتبتتتتل �تتتتضتتتترطتتتتة دبتتتتتتتي لأفتتتتتتتتراد 
يتتقتتدمتتهتتا �ضباط  والتتتتتتتي  املتتجتتتتتمتتع، 
الرد  متتوؤهتتلتتني يف  �تتضتترطتتة  واأفتتتتتتتراد 
املتتكتتاملتتات ومتت�تتضتتاعتتدة اجلمهور  عتتلتتى 
مركز  اإدارة  اأن  متتوؤكتتداً  واإ�تتضتتعتتادهتتم، 
باأهمية  تتمتع  وال�ضيطرة  القيادة 
ق�ضوى وطبيعة عمل ح�ضا�ضة، نظراً 
للبالغات  الأول  امل�ضتجيب  لكونها 
التنويه  وجتتتتب  لتتتذلتتتك  التتتطتتتارئتتتة، 
ب�ضرورة الت�ضال فقط يف احلالت 

الطارئة على الرقم 999.

•• راأ�س اخليمة : �شليمان املاحي

للتنمية  الإمتتتتتارات  جمعية  نظمت 
املجل�س  بتتتتالأمتتتت�تتتتس  الجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة 
التتترمتتت�تتتضتتتاين مبتتنتتطتتقتتة اجلتتتزيتتترة 
احلتتتتمتتتترا، مبتتتنتتتزل رجتتتتتل الأعتتتتمتتتتال 
رئي�س  نائب  التتكتترمي   حممد  عبد 
الإمتتتتتتتتارات  نتتتتتتادي  اإدارة   جمتتلتت�تتس 
التتثتتقتتايف التتريتتا�تتضتتي،  بتتعتتنتتوان ق�ضة 
جناح وطن جتاوز التحديات ح�ضر 
اجلل�ضة  �ضعادة ح�ضن �ضعيد حميمد 
احلتتبتت�تتضتتي. التتتنتتتائتتتب التتتعتتتام لمتتتتارة 
و�تتتضتتتعتتتادة يو�ضف   ، را�تتتتتس اخلتتيتتمتتة  
املجل�س  ع�ضو   . البطران  عتتبتتداهلل 
التتوطتتنتتى ورئتتيتت�تتس نتتتتادى المتتتتتارات  
التت�تتضتتحتتى . ع�ضو  اأحتتتمتتتد   �تتضتتعتتادة   ،
الدكتور  ،�تتضتتعتتادة  التتوطتتنتتى  املجل�س 
ع�ضو   . التتت�تتتضتتتاهتتتني  عتتتبتتتدالتتترحتتتيتتتم 
�ضابقاً،الدكتور  التتوطتتنتتى  املتتجتتلتت�تتس 
ا�ضتاذ   . املتتتنتتت�تتتضتتتورى  جتتتكتتتة   عتتتتتيتتق 
التت�تتضتتيتتا�تتضتته بتتجتتامتتعتتة  الإمتتتتتتتتتارات ، 
�تتتضتتتعتتتادة �تتضتتعتتيتتد حمتتمتتد التت�تتضتتيتتاح . 
غرفة  لتتترئتتتيتتت�تتتس  الأول   التتتنتتتائتتتب 
عارفة  �ضعادة  را�تتس اخليمة،  جتتتارة 
ادارة  جمتتلتت�تتس  عتت�تتضتتو   . التتتفتتتالحتتتى 
غرفة جتارة را�س اخليمة، ال�ضتاذ 
كاتب   . ال�ضام�ضى  عتتبتتداهلل  جنيب 
وبتتاحتتث وختتبتتر اقتتتتت�تتضتتادى، �ضامل 
وم�ضت�ضار  حمامى   . املفتول  را�ضد 
قتتانتتونتتى، ح�ضن احتتمتتد بتتالتتروغتته . 
برا�س  البتتتتتدائتتيتتة  املحكمة  رئتتيتت�تتس 
اخلتتيتتمتتة ، �تتتضتتتعتتتادة  ال�تتتضتتتتتتتاذ خلف 
جمعية  عتتتتتام  متتتديتتتر   . عتتتمتتترب  بتتتتن 
و،   الجتماعية   للتنمية  المتتتارات 
نائب    . الطنيجى  �ضعيد  عتتبتتداهلل 
للتنمية   الإمتتتتتارات   جمعية  رئي�س 
الجتتتتتمتتاعتتيتتة ، ورائتتتتتتتدة الأعتتتمتتتال 
�ضيف  والأ�تتضتتتتتاذ    ، عتتلتتي  اآل  �ضيخة 
املتتطتتوع. متتتدرب معتمد   على را�تتضتتد 
فى تنمية وتطوير املوارد الب�ضرية 
التت�تتضتترهتتان . رئي�س  �تتضتتامل  �تتضتتعتتادة   ،
�تتضتتركتتة را�تتتتتس اخلتتيتتمتته لتتلتتتتتامتتني ، 
عام  مدير   . البلو�ضى  على  يو�ضف 

الدائرة  املالية  برا�س اخليمة .

 قيم اخلري والعط�ء :
حميمد   �تتتضتتتعتتتيتتتد  حتتت�تتتضتتتن  وقتتتتتتتتتتال  
را�س  العام لمتتارة  النائب  احلب�ضي 
الر�ضيدة  القيادة  روؤيتتة  اأن  اخليمة  
للدولة، تهدف اإىل النهو�س بكافة 
فتتتئتتتات املتتجتتتتتمتتع، كتتمتتا تتتتهتتتدف اإىل 
جتعل  والعطاء،  اخلتتر  قيم  غر�س 
الإمتتتتاراتتتتتي جمتمعاً  املتتجتتتتتمتتع  متتن 
ويكون  الثقافة،  هتتذه  على  ي�ضجع 
جمالت  كافة  يف  يحتذى  منتتوذجتتاً 
بالأخالق  الإن�ضاين، م�ضيداً  العمل 
الإن�ضانية ال�ضامية ل�ضعب الإمارات 
تتتقتتدمي اخلر  على  التتتذي يحر�س 
ومتت�تتضتتاعتتدة املتتحتتتتتاجتتني متتن جميع 

الجتماعية.  والتت�تتضتترائتتح  التتفتتئتتات 
على  اأ�تتضتت�تتضتتت  الإمتتتتتتتارات  دولتتتتة  واأن 
ختتدمتتة الإنتت�تتضتتانتتيتتة، واأن عتتزتتتنتتا يف 
الأر�تتتس الطيبة، والتتنتتاجت هو  هتتذه 
طموحة،  ر�ضيدة  وقيادة  ويفرّ  �ضعب 
امل�ضتدام يف  املجتمعي  التالحم  واأن 
الآمن،  امل�ضتقبل  بو�ضلة  الإمتتتارات 
كما يقي�س مدى متتع اأبناء املجتمع 
بالهوية  املرتبطة  والقيم  باملبادئ 
الجتماعي  والتتتتتكتتافتتل  التتوطتتنتتيتتة، 
والتتتت�تتتتضتتتتراكتتتتة املتتجتتتتتمتتعتتيتتة بتتتتني كل 

مكونات املجتمع يف الدولة،
واأكتتتد رجتتل الأعتتمتتال ولتتيتتد  حممد 
املجال�س  اأهمية  على  التتكتترمي  عبد 
بهجتها،  متتتن   لتتهتتا  ملتتا  الرم�ضانية 
نكهتها  الرم�ضانية  للمجال�س  فاإن 
اأفراد  معظم  يحر�س  اإذ  اخلا�ضة، 
من  اأكتتترث  ح�ضورها  على  املجتمع 
التتت�تتتضتتتنتتتة، ممتتتتا يتيح  �تتتضتتتهتتتور  بتتتاقتتتي 
اأو�ضع للقاء وتبادل الراأي  .  فر�ضاً 
وميكن القول اإن ح�ضور املجال�س ، 
ميثل جزءاً ثابتاً من برنامج الفرد 
الروحانية  ظتتتل  ويف  رمتت�تتضتتان.  يف 
خالله،  النفو�س  بها  تفي�س  التي 
الوجدان مهياأً لقبول كل ما  يكون 
هتتو راق و�تتضتتام ممتتا حتتتفتتل بتته هذه 
املجال�س من قيم، والعقل م�ضتعداً 
نتتتافتتتع ومفيد،  كتتتل متتتا هتتتو  لتتتتتلتتقتتي 
منوذجاً  متثل  الإمتتتتارات  دولتتة  واأن 
والتالحم  التتتترابتتتتط  متتتن  فتتتتريتتتتداً 
املتتجتتتتتمتتعتتي، وهتتتتتذا متتتا يتتتتتجتتلتتى من 
الفورية والقوية  ال�ضتجابة  خالل 
القيادة  ملتتبتتادرات  املجتمع  قبل  متتن 
التتر�تتضتتيتتدة لتتلتتدولتتة، وذلتتتك مل ياأت 
متتن فتتتراغ واإمنتتتتا جتتتاء نتيجة جهد 
وعتترق وعطاء ل حمتتدود، وهتتذا ما 
جعلها الوجهة الأ�ضا�ضية لكثر من 
الكرمية  احلياة  حيث  العامل،  دول 
 ، اأو متتتيتتيتتز  تتتفتترقتتة  دون  لتتلتتجتتمتتيتتع 
والتما�ضك  املجتمعي  التالحم  واإن 
اأ�ضا�س  الأ�تتضتتري يف دولتتتة الإمتتتتارات 
واملجتمع  التتفتترد  �تتضتتمتتر  يف  را�تتضتتخ 
ن مبنظومة  الإمتتاراتتتي لأنتته حم�ضرّ
الوطنية  والتتتقتتتيتتتم  التتتثتتتوابتتتت  متتتتن 

اأ�ضالة  يف  املتتتتتتتجتتتذرة  واملتتجتتتتتمتتعتتيتتة 
الإرث الثقايف الإماراتي.

الم�رات والتحدي�ت :
واأدار اجلل�ضة املقدم الدكتور اأحمد 
مدير  الطنيجي  �ضبيعان  اإبراهيم 
بالقيادة  الجتماعي  الدعم  مركز 
اأكد  اخليمة   راأ�تتس  ل�ضرطة  العامة 
خالله الدكتور عبد العزيز حممد 
التالحم  اإدارة  متتتديتتتر  احلتتتتمتتتتادي 
املجتمع  تنمية  _هتتيتتئتتة  الأ�تتتضتتتري 
_دبتتي  اأن دولتتة الإمتتتارات منوذجاً 
يتتتحتتتتتتتذى بتتتته بتتتتني التتتتتتتتدول واملتتتثتتتل 
بني  والتالحم  التعا�ضد  يف  الأعلى 
التتقتتيتتادة والتت�تتضتتعتتب  وكتتتل متتتن على 
الإمتتتتتارات وجم�ضدين  دولتتتة  اأر�تتتتس 
وقائده،  لتتلتتوطتتن  التتعتتظتتيتتم  التتتتتولء 
والتتتتتتتي ا�تتضتتتتتمتتدتتتهتتا متتتن نتتهتتج عهد 
زوا قيم  الآباء املوؤ�ض�ضني، الذين عزرّ
فئات  بني  حياة  كاأ�ضلوب  الإيجابية 
كافة   الإمتتتاراتتتتي  املجتمع  و�تتضتترائتتح 
وال�ضعب  القيادة  بني  التالحم  واأن 

يف دولة الإمارات منوذج يحتذى .
حممد  العزيز  عبد  الدكتور  واأكتتتد 
التحديات  رحتتتم  متتن  اأن  احلتتمتتادي 
الإمارات  تخرج الإجنتتازات وعا�ضت 
يف حتتتقتتتبتتتة زمتتتنتتتيتتتة بتتتهتتتا حتتتتديتتتات 
ثم  عليها ومن  التغلب  وا�ضتطاعت 
�ضمو  قتتال  وكما  والتتتتتفتترد  التطوير 
اآل مكتوب  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
الو�ضول  فتتقتتط  لي�ضت  الإجنتتتتتازات 
ال�ضدارة  على  املحافظة  بل  للقمة 
�تتضتتوط كبر يف  الإمتتتتتارات قطعت   ،
واحلكومية  التحتية  البنية  بتتنتتاء 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  واملرحلة 
والجتتتتتمتتاعتتيتتة ، وبتتنتتاء الإجنتتتتتازات 
والأ�ضول  الثوابت  على  واملحافظة 
هي حتديات خالل املرحلة القادمة 
، واأن الإمارات مقبلة على عطاءات 
القادمة  الفرة  ختتالل  كبرة جتتداً 
ومتتتتا يتت�تتضتتاعتتدهتتا لتتهتتذه املتترحتتلتتة ما 
اكتتتتت�تتضتتبتتتتته ختتتتتالل اخلتتمتت�تتضتتني عام 
نظريات  على  تبني  حتتني   ، الأوىل 
بتتحتتثتتيتتة واأكتتتتتادمتتتتتيتتتتتة تتتختتتتتلتتف عن 

، الإمتتتتتتتارات الآن  املتتتيتتتداين  التتعتتمتتل 
متتلك خم�ضن عاماً خربة ميدانية  
التتتدولتتتة من  تتتنتتقتتل  اأن  ا�تتضتتتتتطتتاعتتت 
قتتبتتل الإحتتتتتاد اإىل متتا بتتعتتد الإحتتتتاد 
اإىل وقتنا احلايل ونرى ذلك يوماً 
الطموحات  ختتتتالل  متتتن  يتتتتوم  بتتعتتد 
احلكومية مبجال�س الوزراء فرنى 
وم�ضروعات  تطوير  عملية  هتتنتتاك 
املهني  امل�ضار  جتتديتتدة يف  ومتتبتتادرات 
والتعليمي والوظيفي والقت�ضادي 
والقت�ضاد الرقمي فعملية التطوير 
لن  م�ضتمرة  الإمتتتتارات  اأر�تتتس  على 

تقف ومازالت م�ضتمرة  .

 قي�دة الدولة الر�سيدة :
واأو�تتتتضتتتتح  يتتو�تتضتتف التتبتتطتتران ع�ضو 
جمل�س  رئي�س  و  التتوطتتنتتي  املجل�س 
الثقايف  الإمتتتتتتتتتتتارات  نتتتتتتتادي  اإدارة 
والريا�ضي اأن روؤية القيادة الر�ضيدة 
للدولة، تهدف اإىل النهو�س بكافة 
فتتتئتتتات املتتجتتتتتمتتع، كتتمتتا تتتتهتتتدف اإىل 
جتعل  والعطاء،  اخلتتر  قيم  غر�س 
الإمتتتتاراتتتتتي جمتمعاً  املتتجتتتتتمتتع  متتن 
ويكون  الثقافة،  هتتذه  على  ي�ضجع 
جمالت  كافة  يف  يحتذى  منتتوذجتتاً 
بالأخالق  الإن�ضاين، م�ضيداً  العمل 
الإن�ضانية ال�ضامية ل�ضعب الإمارات 
تتتقتتدمي اخلر  على  التتتذي يحر�س 
ومتت�تتضتتاعتتدة املتتحتتتتتاجتتني متتن جميع 
الفئات وال�ضرائح الجتماعية ، و اإن 
التالحم بني القيادة وال�ضعب نابع 
وال�ضعب  الإمتتتتارات،  دولتتة  بيئة  من 
قيادة  اأمتتامتته  لأن  الإمتتاراتتتي مميز 
اإىل  وتدفعه  بتتاإبتتداع  تتتقتتوده  ر�ضيدة 
التميز وتطمح يف الأف�ضل والرقم 
واحد، ولن تر�ضى اإل باملركز الأول، 
التي  النعمة  فاحلمد هلل على هذه 
العامل  �ضعوب  من  الكثر  يح�ضدنا 
ع�ضو  ال�ضحي  اأحتتمتتد  وقتتال  عليها. 
اأن اهلل وهب دولة  املجل�س الوطني 
ها الأول  الإمارات قيادة ر�ضيدة، همرّ
وامل�ضتقرة  الكرمية  احلتتيتتاة  توفر 
اآمنة  اأ�تتضتتريتتة  بيئة  وتتتوفتتر  لتتالأ�تتضتتر 
الأعلى  املثل  �ضاربني  للمواطنني، 

القيادة  والتالحم بني  التعا�ضد  يف 
وال�ضعب وجم�ضدين الولء العظيم 
ا�ضتمدتها  والتتتتتي  وقتتائتتده،  للوطن 
املوؤ�ض�ضني،  الآبتتتتتتاء  عتتهتتد  نتتهتتج  متتتن 
الإيجابية  قتتتيتتتم  زوا  عتتتتتتتتتزرّ التتتتذيتتتتن 
و�ضرائح  فتتئتتات  بتتني  حتتيتتاة  كاأ�ضلوب 

املجتمع الإماراتي كافة.

ن�سر الوعي الفكري :
مدير  عنرب،  بتتن  �ضامل  خلف  واأكتتتد 
للتنمية  الإمتتتتتتتتتارات  جتتمتتعتتيتتة  عتتتتام 
اإدارة  جمل�س  وع�ضو  الجتماعية،  
الريا�ضي  التتثتتقتتايف  الإمتتتتتارات  نتتتادي 
اأن اجلتتلتت�تتضتتة  تتتاأتتتي �تتضتتمتتن اأهتتتتداف 
الفكري  التتوعتتي  ن�ضر  يف  اجلمعية 
واملجال�س   ، املتتجتتتتتمتتع   اأفتتتتتتراد  بتتتني 
الدولة  ت�ضهدها  التي  الرم�ضانية 
الف�ضيل  رمتتت�تتتضتتتان  �تتضتتهتتر  ختتتتتالل 
متتن جوانب  عتتن جتتانتتب مهم  تعرب 
الراث الإماراتي الأ�ضيل، وتعك�س 
متتنتتظتتومتتة التتقتتيتتم والتتتتتقتتالتتيتتد التي 
الإماراتي من عطاء  املجتمع  متيز 
دولتتتتة  واأن   ، وتتتتكتتتافتتتل  وتتتت�تتتضتتتامتتتن 
القيادة  ثتتم  اهلل  بف�ضل  الإمتتتتتتارات 
معلماً  اأ�ضبحت  للدولة،  الر�ضيدة 
والت�ضامح  التتت�تتتضتتتعتتتادة  متتتعتتتامل  متتتن 
واأ�ضبحت  املتتجتتتتتمتتعتتي،  والتتترابتتتط 
ال�ضباب  يف متكني  فتتريتتداً  منتتوذجتتاً 
فتت�تتضتتاًل عن  التتعتتامل،  عتتلتتى م�ضتوى 
الرائدة  واملبادرات  اجلبارة  اجلهود 
املتتتتتتتمتتتيتتتزة التتتتتتتي تتتنتتفتتذهتتا التتتدولتتتة 
الإن�ضانية  املتتت�تتتضتتتاعتتتدات  جمتتتتال  يف 
الداخلي  ال�ضعيدين  الإغاثية على 
الطيب  الغر�س  نتيجة  واخلارجي، 
التتتذي غر�ضه املتتغتتفتتور لتته بتتتاإذن اهلل 
تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان، طيرّب 
جناته،  ف�ضيح  واأ�تتضتتكتتنتته  ثتتتتراه،  اهلل 
واأ�ضبحت  زايد اخلر،  اأ�ضبح  حتى 
الإمتتتارات دولتتة اخلتتر، واأ�تتضتتاف اأن 
املتتتتتمتتيتتزة، منوذج  دولتتتتة الإمتتتتتتتتارات 
متميز على �ضعيد حتقيق التعاي�س 
اأر�ضها،  على  املقيمني  بني  ال�ضلمي 
واإعتتتالء  التعاي�س  ثتتقتتافتتة  ونتت�تتضتترهتتا 
والعدل  والتتتتت�تتضتتامتتح  احلتتتتق  كتتلتتمتتة 

و  واخلتتتر،  املحبة  بنهج  والتم�ضك 
اأن دولتتة الإمتتتارات هي دولتتة اخلر 
والإبتتداع وحتقيق  الطموح  والعمل 
اأنها  كما  والبتتتتتكتتارات،  الإجنتتتتتازات 

ن ال�ضباب. دولة ترعى ومتكرّ
الطنيجى  �ضعيد  عبداهلل  واأو�تتضتتح  
الإمتتتتتارات   رئتتيتت�تتس جمعية  نتتائتتب    .
الدور  على  الجتماعية   للتنمية  
القيادة  بتتتته  تتتتقتتتوم  التتتتتتذي  التتتكتتتبتتتر 
احلتتتتيتتتتاة  تتتتتتوفتتتتتر  التتتتتر�تتتتتضتتتتتيتتتتتدة، يف 
وتوفر  لالأ�ضر،  وامل�ضتقرة  الكرمية 
للمواطنني،  اآمتتتنتتتة  اأ�تتتضتتتريتتتة  بتتيتتئتتة 
امل�ضاريع  اأهتتمتتيتتة  اإىل  تتتطتترقتتوا  كما 
تنفذها  التي  والتتربامتتج  واخلتتطتتط 
اأ�ضهمت  والتي  الر�ضيدة،  احلكومة 
اأوجه التالحم والرابط  يف تعزيز 
بتتتتتتتني املتتتتتتواطتتتتتتنتتتتتتني والتتتتتتتتتمتتتتا�تتتتضتتتتك 
املتطلبات  جميع  وتوفر  الأ�تتضتتري، 
والحتياجات، ورفع م�ضتوى جودة 

احلياة لل�ضكان .

 اأهمية جم�ل�س رم�س�ن :
  واأكتتتتتد رجتتتل الأعتتتمتتتال ولتتيتتد عبد 
املجال�س  اأهتتتمتتتيتتتة  عتتتلتتتى  التتتتكتتتترمي 
بهجتها،  متتتن   لتتهتتا  ملتتا  الرم�ضانية 
نكهتها  الرم�ضانية  للمجال�س  فاإن 
اأفراد  معظم  يحر�س  اإذ  اخلا�ضة، 
من  اأكتتترث  ح�ضورها  على  املجتمع 
التتت�تتتضتتتنتتتة، ممتتتتا يتيح  �تتتضتتتهتتتور  بتتتاقتتتي 
اأو�ضع للقاء وتبادل الراأي  .  فر�ضاً 
وميكن القول اإن ح�ضور املجال�س ، 
ميثل جزءاً ثابتاً من برنامج الفرد 
الروحانية  ظتتتل  ويف  رمتت�تتضتتان.  يف 
خالله،  النفو�س  بها  تفي�س  التي 
الوجدان مهياأً لقبول كل ما  يكون 
هتتو راق و�تتضتتام ممتتا حتتتفتتل بتته هذه 
املجال�س من قيم، والعقل م�ضتعداً 
نتتتافتتتع ومفيد،  كتتتل متتتا هتتتو  لتتتتتلتتقتتي 
منوذجاً  متثل  الإمتتتتارات  دولتتة  واأن 
والتالحم  التتتترابتتتتط  متتتن  فتتتتريتتتتداً 
املتتجتتتتتمتتعتتي، وهتتتتتذا متتتا يتتتتتجتتلتتى من 
الفورية والقوية  ال�ضتجابة  خالل 
القيادة  ملتتبتتادرات  املجتمع  قبل  متتن 
التتر�تتضتتيتتدة لتتلتتدولتتة، وذلتتتك مل ياأت 

متتن فتتتراغ واإمنتتتتا جتتتاء نتيجة جهد 
وعتترق وعطاء ل حمتتدود، وهتتذا ما 
جعلها الوجهة الأ�ضا�ضية لكثر من 
الكرمية  احلياة  حيث  العامل،  دول 
 ، اأو متتتيتتيتتز  تتتفتترقتتة  دون  لتتلتتجتتمتتيتتع 
والتما�ضك  املجتمعي  التالحم  واإن 
اأ�ضا�س  الأ�تتضتتري يف دولتتتة الإمتتتتارات 
واملجتمع  التتفتترد  �تتضتتمتتر  يف  را�تتضتتخ 
ن مبنظومة  الإمتتاراتتتي لأنتته حم�ضرّ
الوطنية  والتتتقتتتيتتتم  التتتثتتتوابتتتت  متتتتن 
اأ�ضالة  يف  املتتتتتتتجتتتذرة  واملتتجتتتتتمتتعتتيتتة 

الإرث الثقايف الإماراتي

تالحم املجتمع الإم�راتي :
التتتفتتتالحتتتي ع�ضو  عتتتتارفتتتتة  وقتتتتالتتتتت 
اخليمة  راأ�تتتس  غتترفتتة  ادارة  جمل�س 
وع�ضو جمل�س ادارة نادي الإمارات  
اأن التالحم القوي وال�ضديد  نرى  
وال�تتتضتتتتتتتجتتتابتتتة التتتفتتتوريتتتة متتتن قبل 
املبادرات  متتع  الإمتتتتاراتتتتتي  املتتجتتتتتمتتع 
والتوجهات التي تطلقها املوؤ�ض�ضات 
اأكتتتترب دلتتيتتل عتتلتتى التالحم  ، هتتتتذا  
اأن  و  والقيادة،  ال�ضعب  بني  الكبر 
نتيجة جناح  التتتتتالحتتم  هتتتذا  جنتتتاح 
متتدر�تتضتتة اأ�تتضتت�تتضتتهتتا املتتغتتفتتور لتته بتتتاإذن 
اآل  اهلل التت�تتضتتيتتخ زايتتتتد بتتتن �تتضتتلتتطتتان 
عنها  تولد  ثتتراه،  اهلل  نهيان، طيرّب 
بنف�ضه  ي�ضحي  معطاء  ويفرّ  �ضعب 
له  املغفور  فداء لوطنه، وما قدمه 
لهذه الأر�س ل يو�ضف، ونحن الآن 
الآبتتتاء  وغتتر�تتس  ثتتمتتار غر�ضه  جنني 

املوؤ�ض�ضني 
اآل  �ضيخة  الأعتتتمتتتال  رائتتتتدة  وقتتالتتت 
بقيادة  حمتتتظتتتوظتتتون  نتتتحتتتن  عتتتلتتتي 
كافة  وحتقيق  �ضعبها  الأول  ها  همرّ
التوا�ضل  اإىل  متطلباتهم، م�ضرة  
والتالحم التام بني القيادة  وجميع 
اأفراد املجتمع من مواطن ومقيم ، 
متتتتن حتتتيتتتث التتتتتتتوا�تتتضتتتل والتتتتتتتواجتتتد 
يف جتتمتتيتتع املتتنتتا�تتضتتبتتات والتتتظتتتروف ، 
اأكرث  تتتالحتتم  هتتنتتاك  هتتل  مت�ضائلة 
من ذلك؟  وذكرت اأن دولة الإمارات 
واأن  الإن�ضانية،  خدمة  على  اأ�ض�ضت 
الطيبة،  الأر�تتتتتتتس  هتتتتذه  يف  عتتزتتتنتتا 

والناجت هو �ضعب ويفرّ وقيادة ر�ضيدة 
طموحة.

وقتتتتتال الأ�تتتضتتتتتتتاذ يتتو�تتضتتف املتتتزروعتتتي 
الب�ضرية  التنمية  يف  معتمد  مدرب 
اخلر  دولتتتتتة  الإمتتتتتتتتتارات  دولتتتتتة  اإن 
بالعلم  الإنتت�تتضتتان  وبتتنتتاء  والتت�تتضتتعتتادة 
لفتاً  بتتتتتاهلل،  والإميتتتتتتتتان  واملتتتعتتترفتتتة 
التنمية  اأنتته ختتالل  درا�ضته يف  اإىل 
الدولة له  دعماً  مت  ، قدرّ الب�ضرية 
الدولة  قتتتيتتتادة  لأن  حمتتتتتدود،  غتتتر 
ودعم  واملتتتعتتترفتتتة  التتعتتلتتم  اأن  تتتتتتدرك 
احل�ضن  هتتتتم  رجتتتتالتتتتهتتتتا   ومتتتتتكتتتتني 
وهتتم حماة   التتدولتتة  لهذه  احل�ضني 
امل�ضتقبل.واأ�ضاف اأن دولة الإمارات 
املتميزة، منوذج متميز على �ضعيد 
حتتتقتتيتتق التتتتتعتتايتت�تتس التت�تتضتتلتتمتتي بني 
ون�ضرها  اأر�تتتضتتتهتتتا،  عتتلتتى  املتتقتتيتتمتتني 
ثقافة التعاي�س واإعالء كلمة احلق 
بنهج  والتم�ضك  والعدل  والت�ضامح 

املحبة واخلر.

 القي�دة الر�سيدة  :
  ورفع امل�ضاركون يف املجل�س اأ�ضمى 
اآيتتتتتتات التتتتتتتهتتتاين والتتتتتتتربيتتتكتتتات اإىل 
ب�ضاحب  املمثلة  الر�ضيدة،  القيادة 
اآل  زايتتتد  بتتن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل،  حفظه  التتدولتتة،  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  التتتوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل،  رعتتاه 
نتتتهتتتيتتتان ويل  اآل  زايتتتتتتد  بتتتتن  حمتتتمتتتد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�ضمو  و�ضاحب  امل�ضلحة،  للقوات 
النعيمي  را�تتضتتد  بتتن  حميد  ال�ضيخ 
حاكم  الأعتتتتتتلتتتتتتى  املتتتجتتتلتتت�تتتس  عتتت�تتتضتتتو 
اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ�ضحاب  عجمان، 
لتتتالحتتتتاد حكام  الأعتتتتلتتتتى  املتتجتتلتت�تتس 
رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  الإمتتتتارات، 
ال�ضكر  بخال�س  وتقدموا   ، املبارك 
حكام  ال�ضمو  لأ�تتضتتحتتاب  والتتتتتقتتديتتر 
مل�ضرة  امل�ضتمر  ودعمهم  الإمتتتارات 
ت�ضهدها  التتتتتي  والتتتتتطتتويتتر  التتبتتنتتاء 

دولة الإمارات ب�ضكل عام.

يف �سي�فة  رجل الأعم�ل حممد عبدالكرمي براأ�س اخليمة 

جمل�س االإمارات للتنمية االجتماعية الرم�ضاين يناق�س ) جناح وطن يف مواجهة التحديات (

•• دبي –الفجر:

كتتان يعاين من  اإنتتقتتاذ حياة مري�س  متتن  دبتتي  متكن فريق طبي يف 
ح�ضوة �ضخمة يف الكلى، تعد من الأكرب التي يتم ت�ضجيلها بالعامل، 

اإذ اقرب حجمها من حجم بي�س الدجاج.
يعاين  كتتان  املري�س  جمرا" اإن  الإمتتتارات  "م�ضت�ضفى  اإدارة  وقالت 
"قرن الغزال" اأو  من ح�ضوة �ضخمة يف الكلى من نوع نادر ي�ضمى 
الأجهزة  اأحتتتدث  با�ضتخدام  تفتيتها  وجتترى  املت�ضبعة"،  "احل�ضوة 
الطبية يف العامل، وبتدخل جراحي حمدود.  وقاد الدكتور مي�ضال 

يف  التنا�ضلي  واجلتتهتتاز  البولية  امل�ضالك  جتتراحتتة  ا�ضت�ضاري  جتتبتتور 
امل�ضت�ضفى الفريق الطبي لجراء العملية الناجحة لتفتيت احل�ضوة 
ال�ضخمة بتقنيات حديثة يتم ا�ضتخدامها لأول مرة يف الدولة وعرب 
اأجهزة طبية تعمل باملوجات فوق ال�ضوتية. وا�ضتغرقت العملية نحو 
بعدما  التايل  اليوم  يف  امل�ضت�ضفى  من  املري�س  ليخرج  دقيقة،   90
وتعد  �ضنوات.  تخل�س من اآلم الكلى التي عانى منها لأكرث من 7 
احل�ضوة  اأن  خ�ضو�ضاً  وعلمياً،  طبياً  اإجنتتازاً  الدقيقة  العملية  هذه 
التي كان يعاين منها املري�س حبيب البري البالغ من العمر 47 
عاماً كان يبلغ حجمها نحو 7 �ضينتمرات مكعبة اأي يف نف�س حجم 

ال�ضائعة  الأحجام  اأ�ضعاف   10 عن  حجمها  ويزيد  الدجاج،  بي�س 
ما  وهو  فقط،  مليمرات  حل�ضوات الكلى التي تبلغ يف املتو�ضط 6 
يجعلها اأحد اأكرب احل�ضى التي ميكن اأن ي�ضاب بها املر�ضى. وعلى 
اأن  اأكتتدوا له  7 �ضنوات زار املري�س عدة م�ضت�ضفيات واأطتتبتتاء،  متتدار 
احلل الوحيد حلالته، هو التدخل اجلراحي ال�ضامل عرب فتح الكلية 
بالكامل لإزالة احل�ضوة، وذلك قبل اأن يتم ا�ضتقباله يف "م�ضت�ضفى 
الإمارات جمرا" ليجد الرعاية الكاملة با�ضتخدام اأحدث الأجهزة 
الطبية. وتعافى املري�س كليا، وميار�س حياته حالياً ب�ضورة طبيعية 

بعد اأن تخل�س من الآلم التي تعاي�س معها ل�ضنوات طويلة.

»م�ست�سفى الإم�رات جمريا« اأنهى مع�ن�ة 7�سنوات خالل 90 دقيقة

اإنقاذ مري�س يف دبي من ح�ضوة �ضخمة بحجم »بي�س الدجاج«

وتتلقى اأكرث من 180 األف مك�ملة

�ضرطة دبي ت�ضجل 3 وفيات و34 اإ�ضابة خالل االأيام الع�ضرة االأوىل من رم�ضان
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

وال�ضنة  الكرمي  للقراآن  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  اأنهت 
النبوية �ضباح اأم�س اختبارات املتقدمني للم�ضابقة 
واملخ�ض�ضة  التت�تتضتتاد�تتضتتة  دورتتتتهتتتا  يف  التترمتت�تتضتتانتتيتتة 
ملوظفي حكومة ال�ضارقة يف حفظ �ضورتي الواقعة 
والتت�تتضتتجتتدة  . وجتتتترى اإقتتتامتتتة الختتتتتتتبتتتارات مبقر 
توزيع  جرى  اأن  بعد  ال�ضارقة  مدينة  يف  املوؤ�ض�ضة 
ليتم  متوا�ضلة  اأيتتام  اأربتتعتتة  متتدى  على  امل�ضاركني 

اختبارهم اأمام جلان التحكيم .
ومت�ضابقة  مت�ضابق   127 املقبولني  عتتدد  وبتتلتتغ 
منهم 62  من الذكور ، و65 من الإناث واأقيمت 
الختبارت ح�ضورياً مع الأخذ يف العتبار بالتزام 
املرور  واإبتتراز  الحرازية  بالإجراءات  املت�ضابقني 

الأخ�ضر.

واهتمام  لفتا  ح�ضورا  امل�ضابقة  اأجتتواء  واأظتتهتترت 
من قبل دوائر وهيئات حكومة ال�ضارقة املركزية 
يف  للم�ضاركة  موظفيها  ت�ضجيع  يف  والالمركزية 
املت�ضابقون م�ضاركات متميزة على  امل�ضابقة وقدم 

م�ضتوى احلفظ والأداء
وال�ضنة  الكرمي  للقراآن  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  واأكتتدت 
ياأتي  الرم�ضانية  امل�ضابقة  تنظيم  اأن  التتنتتبتتويتتة 
�تتضتتنتتويتتا بتتتهتتتدف حتتفتتز التتتتكتتتتوادر التتوظتتيتتفتتيتتة على 
الف�ضيل  ال�ضهر  ختتالل  الكرمي  التتقتتراآن  مراجعة 
الكرمي على اختالف  القراآن  وت�ضجيعهم حلفظ 

مواقع عملهم ودرجاتهم الوظيفية 
الراغبني  ا�تتضتتتتتقتتبتتال  التتتتتحتتكتتيتتم  جلتتتتتان  واأنتتتتهتتتتت 
والراغبات يف امل�ضاركة وبيان حفظهم وتالواتهم 
ال�ضادة  الدورة  التي جرى اختيارها لهذه  الندية 
اهلل  كتاب  وال�ضجدة من  الواقعة  �ضورتي  و�ضملت 

تعاىل.
لتعزز  �ضنويا  تتوا�ضل  امل�ضابقة  اأن  اجلدير  ومتتن 
ودعوة  املجتمع  �ضرائح  مع  للتوا�ضل  �ضعيها  من 
موظفي الدوائر احلكومية للم�ضاركة يف م�ضابقة 
اإلتتيتته من   ت�ضعى  متتا  متتع  تتتتتتكتتامتتل  لتتهتتم  تخ�ض�س 
املوظفني و  املجتمع مبا فيها  اأفتتراد  توجيه كافة 
ال�ضليم  الطريق  نحو  النا�ضئة  والأجتتيتتال  الأبتتنتتاء 
وحفظ القراآن الكرمي من خالل �ضل�ضلة م�ضابقات 
العديدة التي تنظمها على مدار العام ف�ضال عن 
جناح بث الت�ضابق اإىل اخلر والعمل ال�ضالح من 
لفكرة  املوؤ�ض�ضة  وتر�ضيخ  املوظفني  تناف�س  خالل 
اإطالق امل�ضابقة واإ�ضهامها الالفت يف العمل على 
اإزكاء روح املناف�ضة بني خمتلف الكوادر الوظيفية 
�ضور  حفظ  من  التمكن  يف  والن�ضاء  التترجتتال  من 

منتقاة من  القراآن الكرمي.

•• دبي-الفجر:

اأقامت القيادة العامة ل�ضرطة دبي ممثلة يف الإدارة العامة 
وبالتعاون  الإيجابية،  التتروح  ومتتبتتادرة  الب�ضرية،  للموارد 
كبار  لفئة  جماعي  اإفطار  ماأدبة  بدبي،  ال�ضحة  هيئة  مع 
�ضعادة  مركز  يف  هنية"  "�ضفرة  فعالية  �ضمن  املواطنني، 

كبار املواطنني مبنطقة املمزر.
الإدارة  متتراد، مدير  الدكتور �ضالح عبداهلل  العميد  واأكتتد 
تاأتي  هنية"،  "�ضفرة  فعالية  اأن  الب�ضرية،  للموارد  العامة 
املجتمعي  والتترابتتط  التكافل،  مبداأ  اأهمية  على  للتاأكيد 

باعتبارها  املواطنني  كبار  فئة  مع  الجتماعي  والتوا�ضل 
فئة مهمة يف املجتمع، وتقديرا مل�ضاهمتهم يف بناء الوطن 
اأجواء  اإ�ضفاء  يف  �ضاهمت  الفعالية  اأن  واأ�ضاف  وازدهتتتاره. 
التالحم  �تتضتتور  اأعتتظتتم  فتتيتتهتتا  تتج�ضد  بتتهتتيتتجتتة،  روحتتانتتيتتة 
والتتتتتكتتاتتتف والتتتتتعتتاطتتف، وهتتتي متتتن عتتتتتادات �تتضتتهتتر رم�ضان 
الف�ضيل التي عرفت منذ زمن الأجداد والآباء، وما زالت 
كبار  مع  اجلماعي  الإفتتطتتار  اأن  وخا�ضة  هتتذا،  يومنا  حتى 
املواطنني ميثل فر�ضة مثالية للتوا�ضل وتعزيز العالقات 
الجتماعية، ل�ضيما يف �ضهر املودة والراحم واملحبة و�ضلة 

الرحم والتوا�ضل.

•• ال�شارقة-الفجر:

اطلعت جلنة �ضوؤون الربية والتعليم 
والثقافة والعالم وال�ضباب باملجل�س 
ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة على كافة 
اخلطط امل�ضتقبلية جلامعة ال�ضارقة 
اأكادميية  متتكتتانتتة  متتتن  حتتقتتقتتتتته  ومتتتتا 
حمليا ودوليا والتطورات الأخرة يف 
عدد الربامج الدرا�ضية التي تطرحها 
والربامج  العلمية  الدرجات  ملختلف 

اجلديدة التي �ضتطرحها.
جتتتتاء ذلتتتتك ختتتتالل زيتتتارتتتتهتتتا جلامعة 
الأ�ضتاذ  ب�ضعادة  واللتتتتتقتتاء  ال�ضارقة 
الدكتور حميد جمول النعيمي مدير 
يف  وذلتتك  ومعاونيه  ال�ضارقة  جامعة 
منظومة  �ضمن  اللجنة  اأعمال  اإطتتار 
املجل�س لدور النعقاد العادي الثالث 

من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر .
الدكتور  �تتضتتعتتادة  التتلتتجتتنتتة  وفتتتد  �تتضتتم 
الزعابي  التت�تتضتتويتتجتتي  جتتا�تتضتتم  حتتمتتيتتد 
اأع�ضاء  متتن  وحتت�تتضتتر  اللجنة  رئتتيتت�تتس 
كتتتال متتتن �ضعادة  التتلتتجتتنتتة  وعتت�تتضتتوات 
�ضريفة مو�ضى املازمي مقررة اللجنة 
و�ضعادة  احلمادي  علي  نبيلة  و�ضعادة 
�ضيخه  و�تتتضتتتعتتتادة  بتتتوختتتاطتتتر  عتتائتت�تتضتتة 

بتتتن جتتويتتعتتد و�تتتضتتتعتتتادة طتتتالتتتب البلي 
العامة  الأمتتتتانتتتتة  ومتتتتن  التتتظتتتهتتتوري  
للمجل�س هدى احلمادي اأمينة ال�ضر 
اللجنة  �ضر  اأمتتني  ال�ضيوي   واإ�تتضتتالم 

وخبر اإعالمي .
يف بتتدايتتة التتزيتتارة التتتتتي عتتقتتدت مبقر 
اجلامعية  املتتتتديتتتتنتتتتة  يف  اجلتتتتامتتتتعتتتتة 
الدكتور  �تتتضتتتعتتتادة  نتتتقتتتل  بتتتالتتت�تتتضتتتارقتتتة 
الزعابي  التت�تتضتتويتتجتتي  جتتا�تتضتتم  حتتمتتيتتد 
املجل�س  رئي�س  حتيات  اللجنة  رئي�س 

العام  والأمتتني  املجل�س  رئي�س  ونائب 
اأ�ضرة  اإىل  والتتعتت�تتضتتوات  والأعتتت�تتتضتتتاء 
مبكانة  واأ�تتتتتضتتتتتاد  التتت�تتتضتتتارقتتتة  جتتتامتتتعتتتة 
البارز  الأكتتادميتتي  وتفوقها  اجلامعة 
�ضاحب  وتتتتوجتتتيتتتهتتتات  دعتتتتتم  بتتفتت�تتضتتل 
بن  �ضلطان  التتدكتتتتتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  عتت�تتضتتو  التتقتتا�تتضتتمتتي  حمتتتمتتتد 
الأعتتتلتتتى حتتاكتتم التت�تتضتتارقتتة واأ�تتتضتتتار اإىل 
برنامج  اإطتتار  يف  حر�ضت  اللجنة  اأن 
ال�ضارقة  جتتامتتعتتة  زيتتتتارة  اإىل  اأعتتتمتتتال 

براجمها  اأحتتتتتتتدث  عتتتلتتتى  والطتتتتتتتتالع 
وتطلعاتها نحو امل�ضتقبل.

حميد  الدكتور  الأ�ضتاذ  رحب  بتتدوره 
جامعة  متتتتديتتتتر  التتتنتتتعتتتيتتتمتتتي  جمتتتتتتول 
اجلامعة  اأ�تتضتترة  عتتن  ونيابة  ال�ضارقة 
متتتن عتتلتتمتتاء وبتتاحتتثتتني وطتتلتتبتتة بوفد 
املجل�س ال�ضت�ضاري من جلنة �ضوؤون 
اأن  اإىل  متت�تتضتترا  والتتتتتعتتلتتيتتم  التتربتتيتتة 
اجلتتامتتعتتة هتتي متت�تتضتتروع وطتتنتتي يهتم 
التحاقه  يف  يتتوم  اأول  منذ  بالطالب 

واحلر�س  تخرجه  وحتى  باجلامعة 
مهنيا  الطالب  �ضخ�ضية  �ضقل  على 
تنمية  لي�ضهم يف  واأكادمييا  وتعليميا 
اللجنة  اأع�ضاء  اأمتتام  واأو�تتضتتح  وطنه. 
روؤيتها  توا�ضل  ال�ضارقة  جامعة  بتتاأن 
والتعلم  العلمي  البحث  يف  املتميزة 
م�ضتوى  على  الأول  املتتركتتز  وحققت 
)تعلم  التتعتتلتتمتتي  التتبتتحتتث  يف  التتتدولتتتة 
اأن  كما  التتدويل  املوؤ�ضر  وفق  وتعليم( 
اجلامعة تفوقت �ضمن 100 جامعة 

فتية وحققت املراكز الأوىل يف جمال 
والهند�ضة  ال�ضحية  والعلوم  الطب 
براجمها  وكتتتتتافتتتتتة  التتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتا 

الأكادميية .
بعدها جرى النقا�س والتطرق يف عدد 
من حماور �ضيا�ضات اجلامعة وروؤيتها 
التتطتتلتتبتتة واحلفاظ  ا�تتضتتتتتقتتطتتاب  نتتحتتو 
عتتلتتى املتتوهتتوبتتني وطتترحتتهتتا لتتعتتدد من 
والدبلومات  الأكتتتادميتتتيتتتة  التتتربامتتتج 
عددا  اللجنة  اأعتت�تتضتتاء  وقتتتدم  املهنية 

ت�ضب  التي  والتتتروؤى  املقرحات  متتن 
يف موا�ضلة متكني اجلامعة لتفوقها 
والإقليمية  املحلية  ريادتها  وتعزيز 

والعاملية يف كافة امل�ضتويات .
جامعة  متتديتتر  متتع  اللجنة  ونتتاقتت�تتضتتت 
التتتت�تتتتضتتتتارقتتتتة ومتتتتعتتتتاونتتتتيتتتته تتتتوجتتتهتتتات 
اجلتتتامتتتعتتتة يف طتتتتترح جمتتتمتتتوعتتتة من 
التي  واحلتتديتتثتتة  الع�ضرية  التتربامتتج 
العاملية  الجتتتتتاهتتتتات  متتتع  تتتتتتمتتا�تتضتتى 
واأهتتمتتيتتة رفع  العمل  �تتضتتوق  وحتتاجتتات 

تتتتاأهتتتيتتتل كافة  التتتتتتتوطتتتني متتتتع  نتت�تتضتتب 
العلوم  بكافة  واخلتتارجتتني  الدار�ضني 
باحتياجات  وربتتتتطتتتتهتتتتا  املتتتتتتتتتجتتتتددة 
واأهمية  واخلا�س  احلكومي  القطاع 
و   . اجلتتامتتعتتة  بتترامتتج  متتع  م�ضاهمتها 
قبل  متتن  ومتتداختتالت  نقا�ضات  دارت 
اأع�ضاء اللجنة كما وقدموا جمموعة 
ملوا�ضلة  والتو�ضيات  املقرحات  من 
كافة  يف  وتفوقها  اجلامعة  �ضيا�ضات 

تخ�ض�ضاتها .

•• ابوظبي-الفجر:

املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �ضقر  معايل  برئا�ضة  الحتتتادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
جل�ضته التا�ضعة من دور انعقاده العادي الثالث للف�ضل الت�ضريعي ال�ضابع ع�ضر، 
املجل�س  زايتتد مبقر  قاعة  2022م، يف  اأبريل   19 املوافق  الثالثاء  يوم  م�ضاء 
باأبوظبي، يناق�س خاللها مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع يف �ضاأن 
اأ�ضئلة  تعزيز ال�ضحة النف�ضية يف دولة الإمتتارات العربية املتحدة، ويوجه �ضتة 

اإىل ممثلي احلكومة.
ويناق�س املجل�س يف اجلل�ضة تقرير جلنة ال�ضوؤون ال�ضحية والبيئية الذي اأعدته 
ال�ضحة  تعزيز  �ضاأن  يف  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  �ضيا�ضة  مو�ضوع  ب�ضاأن 
النف�ضية يف دولة الإمتتارات وفق املحاور التالية: �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة ووقاية 
املجتمع وخططها ال�ضراتيجية يف تطوير ال�ضيا�ضات والت�ضريعات يف ال�ضحة 
النف�ضية  ال�ضحة  ختتدمتتات  نتتطتتاق  وتو�ضيع  تعزيز  يف  التتتتوزارة  ودور  النف�ضية، 
ال�ضاملة واملتكاملة، وتعزيز الوقاية من ال�ضطرابات النف�ضية لأفراد املجتمع، 
ال�ضحة  تعزيز  �ضيا�ضة  لتنفيذ  املعنية  اجلتتهتتات  متتع  التتتتتعتتاون  يف  التتتتوزارة  ودور 

النف�ضية واخلدمات املقدمة.
معايل  اإىل  اأ�ضئلة  �ضتة  املجل�س  اأع�ضاء  يوجه  اجلل�ضة  اأعتتمتتال  جتتدول  وح�ضب 

الدولة  وزيتتر  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزيتتر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن 
ل�ضوؤون املجل�س الوطني الحتتتادي، الأول من �ضعادة يو�ضف عبداهلل البطران 
حول مراكز متخ�ض�ضة للعالج والتوعية والوقاية من مر�س ال�ضكري، والثاين 
لالأطفال  الأن�ضولني  م�ضخات  توفر  حتتول  العليلي  حميد  هند  �ضعادة  متتن 
عدم  حول  اليماحي  ح�ضن  �ضابرين  �ضعادة  من  والثالث   بال�ضكري،  امل�ضابني 
�ضعادة  والرابع من  الفجرة،  بدبا  العكامية  ال�ضحي يف منطقة  املركز  تفعيل 
ال�ضيدليات  يف  املزمنة  الأمتترا�تتس  اأدويتتتة  اأ�تتضتتعتتار  حتتول  الك�ضف  عي�ضى  حممد 
التجارية، واخلام�س من �ضعادة نا�ضر حممد اليماحي حول اإن�ضاء مركز �ضحي 
الدكتورة  �ضعادة  من  وال�ضاد�س  بالفجرة،  زايتتد  بن  حممد  ال�ضيخ  مدينة  يف 

�ضيخة عبيد الطنيجي حول اإجراءات خف�س ن�ضبة التدخني يف الدولة.
ويف بند الر�ضائل ال�ضادرة يطلع املجل�س على ر�ضالتني �ضادرتني للحكوم ب�ضاأن 
طلب املوافقة على مناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة م�ضرف الإمارات للتنمية، وب�ضاأن 
تو�ضيات املجل�س الوطني الحتادي يف �ضاأن مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة العدل يف �ضاأن 

التوجيه الأ�ضري.
كما يطلع املجل�س على تقرير جلنة �ضوؤون التعليم والثقافة وال�ضباب والإعالم 
الثقافة  وزارة  �ضيا�ضة  متتو�تتضتتوع  �تتضتتاأن  يف  املجل�س  تو�ضيات  حتتول  والتتريتتا�تتضتتة 

وال�ضباب.

املجل�س الوطني يعقد جل�ضته التا�ضعة بتاريخ 19 اأبريل يناق�س خاللها مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضحة يف �ضاأن تعزيز ال�ضحة النف�ضية يف االإمارات 

�ضرطة اأبوظبي تنفذ فعالية »اأقبل �ضهر اخلري« يف العني
•• العني-وام:

نفذ ق�ضم املوروث ال�ضرطي يف اإدارة املرا�ضم والعالقات العامة يف �ضرطة اأبوظبي فعالية "اأقبل �ضهر اخلر 
املتحف واهتمامه بالتاريخ والعلم واملعرفة و اإحياء  دور  لإبراز  العني  املربعة مبدينة  �ضرطة  " يف متحف 
ليايل رم�ضان وتعزيز التعاون مع ال�ضركاء يف اجلهات احلكومية. و�ضهد الفعالية عدد كبر من الأ�ضر يف 
مدينة العني وطالب مركز ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان .. م�ضيدين باهتمام �ضرطة اأبوظبي وحر�ضها 
على حماية موروثها ال�ضرطي وتعريف املجتمع به . ورحب القائمون على املتحف باحل�ضور وقدموا �ضرحاً 
اأبوظبي.  �ضرطة  وتاريخ  املتحف  اأجنحة  حول  واأ�ضرهم  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�ضيخ  مركز  لطالب 
للكالب  وعر�س  اأبوظبي  ل�ضرطة  املو�ضيقية  الفرقة  قدمته  الوطني  لل�ضالم  عتتزف  الفعالية  وت�ضمنت 
البولي�ضية وا�ضتعرا�س اأهداف دورية ال�ضعادة يف ن�ضر الإيجابية ودوريات الأطفال �ضمن جهودها يف ن�ضر 
الألعاب  وتركيب  احلر  املر�ضم  يف  الأطفال  و�ضارك  اأمناً  اأكرث  الطرق  وجعل  املجتمع  املرورية يف  الثقافة 

وبفعالية ركن القراءة وتفاعلوا مع امل�ضابقات وتوزيع الهدايا .

جلنة �ضوؤون الرتبية والتعليم والثقافة واالإعالم وال�ضباب باملجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة تزور جامعة ال�ضارقة 

�ضرطة الفجرية تنظم )كافح 
الت�ضول ..  وال ترتدد باالإبالغ(

•• الفجرية -الفجر:

حذرت القيادة العامة ل�ضرطة الفجرة متمثلة يف اإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية من خطورة التعامل مع املت�ضولني اأو التوا�ضل معهم باأي �ضورة، 
وذلك جتنباً للممار�ضات واحليل التي يتبعها املت�ضولون لالإيقاع ب�ضحاياهم 

بغر�س جمع الأموال بطريقة غر م�ضروعة.
لها  والت�ضدي  الآفتتة  هتتذه  ملكافحة  كبرة  جهوداً  الفجرة  �ضرطة  وتبذل 
من خالل القيام بحمالت تفتي�ضية وتوعوية للق�ضاء على هذه ال�ضلوكيات 

اخلاطئة.
ومن جانبه حث العميد حممد اأحمد ال�ضاعر مدير اإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية املح�ضنني من اأفراد املجتمع اإىل التوجه اإىل املوؤ�ض�ضات واجلمعيات 
الزكاة  اأمتتوال  القيام بالتربع ودفتتع  اخلرية يف الدولة يف حال الرغبة يف 
للمحتاجني بهدف احلد من انت�ضار هذه الظاهرة ومكافحتها بالتعاون مع 
الأجهزة الأمنية ال�ضرطية نظراً للدور الكبر يف اإغاثة وتقدمي امل�ضاعدات 
وال�ضمعة  امل�ضرق  احل�ضاري  الوجه  يعك�س  مما  اأ�ضكالها،  بكافة  الإن�ضانية 

التي تتمع بها الدولة.
كما دعا العميد ال�ضاعر اأفراد املجتمع للتعاون يف دعم الإجراءات القانونية 

جتاه املخالفني والإبالغ عن املت�ضولني بالإي�ضال على الرقم )999( .

مب�س�ركة 127  موظف� وموظفة من خمتلف اجله�ت احلكومية يف اإم�رة ال�س�رقة

موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للقراآن الكرمي وال�ضنة النبوية تنهي اختبارات 
املتقدمني للم�ضابقة الرم�ضانية ملوظفي حكومة ال�ضارقة 

�ضرطة دبي تنظم ماأدبة اإفطار 
لكبار املواطنني
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ضتتتتتادة/�ضكايواي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

وال�ضيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3766234 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
ا�ضافة احمد خمي�س �ضحى خمي�س الها�ضمي ١٠٠%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف �ضلطان عبداهلل بدر �ضيف البو�ضعيدي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
لتجارة  العزبة  ال�ضتتتتتادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

لوازم الرحالت والقن�س
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1143335 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة العزبة لتجارة لوازم الرحالت والقن�س
AL AZBA TRAVEL & HUNTING ACCESSOARIES TRADING EST

اإىل/ موؤ�ض�ضة العزبة للوازم الرحالت والقن�س
AL AZBA TRAVEL & HUNTING ACCESSORIES EST 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
املعا�ضر  كابرا  ال�ضتتتتتادة/مطبخ  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ذ.م.م - فرع اأبو ظبي 1
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3997654 

تعديل �ضكل قانوين / من فرع اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطبخ كابرا املعا�ضر ذ م م فرع اأبو ظبي 1

CAPRA CONTEMPORARY KITCHEN L L C - BRANCH OF ABU DHABI  1

اإىل/ مطبخ كابرا املعا�ضر ذ.م.م
CAPRA CONTEMPORARY KITCHEN L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/كافتريا فالفل حارتنا - 

�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2933839 

ال�ضخ�س  �ضركة   - حارتنا  فالفل  كافتريا  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 
الواحد ذ م م

FALAFEL HARTNA CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مطعم و م�ضاوي حارتنا - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
HARTNA RESTAURANT AND GRILL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/�ضالون �ضوبر ماك�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1343388 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة احمد اهلل خان �ضميع اهلل خان ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة عبداهلل �ضعيد عو�س ال عثمان املنهاىل

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف اروى �ضالح حم�ضن على اخلليفى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/ي�ضترن لركيب البالط

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:2227490 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة انابا منجابا نايك ١٠٠%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف را�ضد حممد عبداهلل �ضبيح الرا�ضدى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ي�ضترن لركيب البالط
EASTERN TILE FIXING

اإىل/ ي�ضترن لركيب البالط - �ضركة ال�ضخ�س الواحد �س م خ
EASTERN TILE FIXING - SOLE  - PROPRIETORSHIP PJSC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/حمل حممد كفيل الدين لت�ضليح كهرباء 

قد تقدموا الينا بطلب  CN و مكيفات ال�ضيارات   رخ�ضة رقم:1179520 
تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة على احمد عبداهلل على احلو�ضنى

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبدالرحيم عبدال�ضكور ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات / حذف على احمد عبداهلل على احلو�ضنى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد كفيل الدين �ضودرى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل حممد كفيل الدين لت�ضليح كهرباء و مكيفات ال�ضيارات
MOHAMMED KAFIL UDDIN AUTO ELECTRICAL & A/C REPAIRS SHOP

اإىل/ ناتون بنغال لت�ضليح كهرباء و مكيفات ال�ضيارات
NATUN BANGLA AUTO ELECTRICAL AND AC REPAIRS - 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/�ضيلكي لوك�س للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3889797 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد روكون الدين حممد في�س احمد من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد روكون الدين حممد في�س احمد من ٤9 % اإىل ١٠٠%
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف امل �ضعيد را�ضد مطر البادى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل ١*١
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيلكي لوك�س للمقاولت العامة ذ.م.م
SILKY LOOKS GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ �ضيلكي لوك�س للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SILKY LOOKS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/كافالو كوليك�ضن ذ.م.م - فرع 3

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1983432-3 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جمموعة اي جيه 2 فا�ضن �س ذ م م

A J 2 FASHION GROUP L L C
تعديل مدير / اإ�ضافة خالد حممودى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عي�ضى حممد عبداهلل عبدول اخلمرى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف جابر كرميى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على كرميى

تعديل راأ�س املال / من ١5٠٠٠٠ اإىل 3٠٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 8.5*١ اىل ١*١

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافالو كوليك�ضن ذ.م.م - فرع 3

CAVALLO COLLECTION L.L.C. - BRANCH  3
اإىل/ كافالو كوليك�ضن - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م - فرع

CAVALLO  COLLECTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C BRANCH
القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/مدر�ضة ال�ضهب اخلا�ضة ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1000846 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مدار�س الدار - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ALDAR SCHOOLS - Sole Proprietorship L.L.C.
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضحر كوبر

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ال�ضيخ زايد بن �ضلطان بن خليفه ال نهيان
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ال�ضيخه �ضيخه �ضيف حممد ال نهيان

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 8*١ اىل ١*١
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مدر�ضة ال�ضهب اخلا�ضة ذ م م
AL SHOHUB PRIVATE SCHOOL - LLC

اإىل/ مدر�ضه ال�ضهب اخلا�ضه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL SHOHUB PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/ماجنيفاي للمقاولت وال�ضيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�ضة رقم:3899360 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضلطان �ضعيد مبارك �ضعيد �ضنكر ١٠٠%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد نا�ضر احمد على خمرى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل ١*١

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماجنيفاي للمقاولت وال�ضيانة العامة

MAGNIFY GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اإىل/ ماجنيفاي للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
MAGNIFY GENERAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/كافتريا 

�ضاي م�ضبوط
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1998731 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تي  ال�ضتتتتتادة/زد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

اوتليت للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3017315 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
ال�ضتتتتتادة/جيفي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

لتو�ضيل الطلبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3984956 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
ال�ضتتتتتادة/ادي�ضن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

بوتيك للخياطه الرجاليه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3928222 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:�ضامل الهزار للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:امل�ضفح م 0.14 مبنى ال�ضيد �ضعيد حممد خلف واخرين

CN 2207802 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات  لتدقيق  دلتا  ال�ضادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غر  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2022/4/14 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205015430
تاريخ التعديل:2022/4/15

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/فارمابالن التجارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN م  رخ�ضة رقم:4329066 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة يو�ضف احمد عي�ضى حميدان الزعابى  %5١

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / احل�ضني حممد عبدالروؤف عقبه احلداد من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / احل�ضني حممد عبدالروؤف عقبه احلداد من ١٠٠ % اإىل ٤9%

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فارمابالن التجارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

PHARMAPLANTRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ فارمابالن التجارية ذ.م.م

PHARMAPLAN TRADING L.L.C.
العفارى  موزه مطر  ال�ضيدة   5٠8٠٧٢  ٢-9 �ضرق  ابوظبي  اأبوظبي جزيرة  / من  عنوان  تعديل 
مطر و اخرين اإىل اأبوظبي م�ضفح م�ضفح ٢6 ٢٠٢٢٠٠9٠٠6٧8 ٢٠٢٢٠٠9٠٠6٧8 دائرة البلديات 

والنقل - بلدية مدينة اأبوظبي
باجلملة    - واجلراحية  العالجية  الطبية  وامل�ضتلزمات  الدوات  جتارة  اإ�ضافة   / ن�ضاط  تعديل 

٤6٤9٠٤8
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة م�ضتودع طبي  ٤6٤9٠63

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/خياط �ضمعة بني يا�س لل�ضيدات - ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�ضة رقم:1163483 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضياء الدين بابلو ابو احمد  ٢5%

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد �ضابر احمد منر ال�ضالم  %5٠
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضلم مياه ليت جوجنان مياه ٢5%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مع�ضم احمد ت�ضاودهورى مونرول ا�ضالم ت�ضاودهورى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضياء الدين بابلو ابو احمد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد �ضامل �ضافى طريف املن�ضورى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضلم مياه ليت جوجنان مياه

تعديل اإ�ضم جتاري من/ خياط �ضمعة بني يا�س لل�ضيدات - ذ.م.م
SHAMAT BANIYAS LADIES TAILOR - L.L.C

اإىل/ خياط �ضمعة بني يا�س لل�ضيدات ذ.م.م
SHAMAT BANIYAS LADIES TAILOR L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/اخلط الف�ضي للخط و الر�ضم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1040472 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة عبدالوجيد حممد عبدالوحيد حممد ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة ح�ضناء م�ضاعد ح�ضني

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف رافيندر �ضينغ �ضادهو �ضينغ

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل �ضالح مبارك خمي�س ال�ضام�ضى

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
العمليات  لدارة  فيوت�ضر  ال�ضتتتتتادة/برايت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الت�ضويقية   رخ�ضة رقم:4047810 

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ برايت فيوت�ضر لدارة العمليات الت�ضويقية

BRIGHT FUTURE MARKETING OPERATIONS MANAGEMENT

اإىل / برايت فيوت�ضر لدارة العمليات الت�ضويقية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

BRIGHT FUTURE MARKETING OPERATIONS MANAGMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 

�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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بولنديني"  "مرتزقة  قتلت نحو ثالثني  اأنها  رو�ضيا اجلمعة  اأكتتدت 
يف �ضربة �ضنتها يف �ضمال �ضرق اأوكرانيا فيما التوتر على اأ�ضده بني 

مو�ضكو ووار�ضو.
يف  كونا�ضينكوف  اإيغور  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  با�ضم  الناطق  وقتتال 
بيان "نتيجة لل�ضربة، متت ت�ضفية وحدة من املرتزقة تابعة لفرقة 
اإيزيومي�ضك يف منطقة خاركيف.  ع�ضكرية بولندية خا�ضة يف بلدة 

وقد مت الق�ضاء على نحو 30 مرتزقة بولنديني".
اإحدى  اأنها دمرت م�ضنعا لالأ�ضلحة يف  واأعلنت رو�ضيا اجلمعة  هذا 
�ضواحي كييف موؤكدة انها �ضتكثف �ضرباتها على العا�ضمة الأوكرانية 

ردا على هجمات �ضنتها اأوكرانيا داخل الأرا�ضي الرو�ضية.
وتوؤ�ضر هذه الت�ضريحات على ما يبدو اإىل تغر جديد يف نهج رو�ضيا 
بعدما ف�ضلت يف احلاق الهزمية باملدافعني عن كييف. وكانت اأعلنت 
نهاية اآذار/مار�س اأنها �ضركز جهودها على �ضرق اأوكرانيا و�ضحبت 

قواتها التي كانت ت�ضن الهجوم على العام�ضة الأوكرانية.
كونا�ضينكوف  اإيتتغتتور  الرو�ضية  التتدفتتاع  وزارة  با�ضم  الناطق  واأو�تتضتتح 
"عدد ونطاق عمليات الق�ضف ال�ضاروخي التي ت�ضتهدف مواقع يف 
التخريب  وعمليات  الإرهابية  الهجمات  كل  على  ردا  �ضيزداد  كييف 

التي ينفذها نظام كييف القومي يف الأرا�ضي الرو�ضية".

ح�ضبما  املوؤ�ض�س،  زعيمها  مولد  ذكرى  اأم�س  ال�ضمالية  كوريا  اأحيت 
ذكرت و�ضائل الإعالم الر�ضمية، لكن الغمو�س اكتنف م�ضاألة تنظيم 
اأ�ضلحة  عتتن  التتنتتظتتام  فتتيتته  يك�ضف  اأن  ُيحتمل  كتتتان  ع�ضكري  عتتر�تتس 

جديدة.
ني�ضان/   15 يف  �ضونغ  اإيتتل  كيم  التتراحتتل  الرئي�س  ميالد  عيد  ُيعد 
امل�ضلحة  ال�ضمالية  ال�ضم�س يف كوريا  يوم  با�ضم  والذي يعرف  اأبريل 

نوويا،اأحد اأهم التواريخ يف التقومي ال�ضيا�ضي لبيونغ يانغ.
الإعالم  و�تتضتتائتتل  يف  كتتبتترة  اإعتتالمتتيتتة  تغطية  للمنا�ضبة  وخ�ض�ضت 
التذكارية  الطوابع  واأ�تتضتتدرت  نف�ضه،  اليوم  اإىل  و�ضول  احلكومية 
اأكاليل  وو�ضعت  الرق�س  وحتتفتتالت  اخلفيفة  املتتهتترجتتانتتات  واأقتتيتتمتتت 
اأ�ضابيع من قيام كوريا  الزهور. وتاأتي الذكرى ال�ضنوية بعد ثالثة 
عابر  بالي�ضتي  �ضاروخ  لطتتالق  �ضاروخية  جتربة  باأكرب  ال�ضمالية 
للقارات على الإطالق، وهي املرة الأوىل التي ُتطلق فيها بيونغ يانغ 

اأقوى اأ�ضلحتها ملداها الكامل منذ عام 2017.
القيا�ضية حتى  الأرقتتام  تتويجا حلملة حطمت  الختبار  ذلك  وكان 
و�ضكلت  ال�ضواريخ،  اإطتتالق  على  العقوبات  ختترق  يف  العام  هتتذا  الآن 
اأعلنته كوريا  املدى  النووية طويلة  للتجارب  اختياري  نهاية لوقف 

ال�ضمالية.

اأمتت�تتس اجلمعة فيما  اإنتتهتتا اأجتتترت تتتدريتتبتتات حتتول تتتايتتوان  قتتالتتت ال�ضني 
ال�ضعبي  التحرير  ذكتتر جي�س  اجلتتزيتترة، يف خطوة  اأمتتريتتكتتي  وفتتد  يتتزور 
اأنها ت�ضتهدف "الإ�ضارات اخلطاأ" التي تر�ضلها الوليات املتحدة. وذكر 
با�ضم  املتحدث  لو  يي  �ضي  نقال عن  الر�ضمي  املركزي  ال�ضني  تلفزيون 
اجلي�س  اأن  ال�ضعبي  التحرير  جلي�س  ال�ضرقي  العمليات  م�ضرح  قيادة 
بحر  اإىل  مقاتلة  وطتتائتترات  قنابل  وقتتاذفتتات  فرقاطات  اأر�تتضتتل  ال�ضيني 
�ضي  وقتتال  اجلمعة.  اأم�س  بتايوان  املحيطة  واملنطقة  ال�ضرقي  ال�ضني 
"هذه العملية رد على اإر�ضال اإ�ضارات خطاأ على نحو متكرر من الوليات 
عقد  اجتماع  وختتالل  الأخرة".  الآونتتتة  يف  تتتايتتوان  بخ�ضو�س  املتحدة 
مينينديز  بتتوب  قتتال  ويتتن  اإينج  ت�ضاي  التايوانية  الرئي�ضة  مع  اجلمعة 
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�ضيوخ الأمريكي اإن تايوان 
وكان  باأ�ضره.  العامل  على  تداعيات  له  واأمنه  عاملية"  اأهمية  له  "بلد 
مينينديز �ضمن وفد ي�ضم �ضتة من اأع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي من 
لها يف  الدعم  لإبتتداء  تايوان  يتتزور  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني 
مواجهة ال�ضغوط ال�ضينية. وتثر هذه الزيارات والإ�ضارة اإىل تايوان 
على اأنها "بلد" غ�ضب بكني التي ترف�س ذلك وتعترب اجلزيرة جزءا من 
اإىل تايوان يف وقت متاأخر اخلمي�س  الوفد الأمريكي  اأرا�ضيها. وو�ضل 
قادما من اأ�ضراليا يف زيارة مل يعلن عنها ت�ضتمر يومني. و�ضيجتمع مع 

وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع ت�ضيو كو-ت�ضينغ.

عوا�شم

مو�سكو

�سيول

بكني

•• وا�شنطن-وكاالت

خان،  عمران  حكومة  واإ�ضقاط  الأمريكية  الباك�ضتانية  العالقات  عن 
كتب ال�ضفر الباك�ضتاين ال�ضابق توكر ح�ضني يف "نا�ضونال اإنر�ضت" 
ميكن  ل  به،  لالإطاحة  بالتاآمر  لوا�ضنطن  خان  اتهامات  اأن  الأمريكية 
"علينا  الكاتب:  ويقول  بالكامل.  معروفة  غر  لأنها  حقائق،  اعتبارها 
والتكهنات.  الإعتتتالم  و�ضائل  وت�ضريبات  ظرفية،  دلئتتل  على  العتماد 
الباك�ضتانية- الأمريكية  العالقات  على  تاريخية  نظرة  اإلتتقتتاء  ورمبتتا 
وحتديداً، كيف تغلغلت وا�ضنطن يف ال�ضيا�ضات الباك�ضتانية �ضواء بفر�س 
العالقات  اأن  اإىل  ال�ضابق  ال�ضفر  ويلفت  لذلك".  بدعوتها  اأو  نف�ضها 
بني الوليات املتحدة وباك�ضتان خدمت على نحٍو ما، امل�ضالح احليوية 
هناك  كانت  التتفتترة،  هتتذه  وختتالل  املا�ضية.  ال�ضتة  العقود  يف  للبلدين 
باك�ضتان  تعاون مع  اإىل  وا�ضنطن  اأملتها حاجة  اأ�ضا�ضية،  ثالث مراحل 
ل�ضمان م�ضاحلها الأمنية وال�ضراتيجية على املدى الق�ضر، وحاجة 
باك�ضتان على املدى البعيد اإىل وا�ضنطن راعياً اقت�ضادياً وا�ضراتيجياً. 

وعلى كل حال، فاإن احلاجة الأمريكية لباك�ضتان، غر ملحة اإىل درجة 
اللجوء اإىل خطوة مثل تغير النظام. بب�ضاطة، اإن الوليات املتحدة ل 
لباك�ضتان  لأن  لتنجح  تكن  فاإنها مل  فعلت،  لو  وحتى  ذلتتك،  اإىل  حتتاج 
ديناميكياتها ال�ضيا�ضية التي متكنها من مواجهة ال�ضغط اخلارجي اإذا 
"باك�ضتان ت�ضت�ضلم لل�ضغوط فقط عندما يتعلق الأمر  اأرادت. واأ�ضاف 
اأو عند تعر�ضه للخطر. ورغم كل الأخطاء، فاإن العملية  ببقاء النظام 
النظام  قوة  اإن  تعمل.  تتتزال  ل  باك�ضتان  والدميوقرطية يف  الد�ضتورية 
الرئي�س  قتترار  اإلتتغتتاء  العليا  املحكمة  قتترار  يف  اأختتتراً  بتترزت  الباك�ضتاين 
ذلك  تتتلتتت  التتتتتي  التتتتتطتتورات  ويف  التتوطتتنتتيتتة  اجلمعية  بتتحتتل  الباك�ضتاين 
بالتغير ال�ضلمي للحكوحة. اإن باك�ضتان لي�ضت جمهورية موز، ولديها 

مرونة".

تاآمرت عليه
املعار�ضة  متتع  تتتتاآمتتترت عليه  املتتتتتحتتدة  التتتوليتتتات  اأن  ختتتان  عتتمتتران  وزعتتتم 
اأن م�ضاعد  ادعتتى خان  الثقة عن حكومته. ويف دليل على ذلتتك،  بحجب 
هدد  لو،  دونالد  اآ�ضيا  وو�ضط  جنوب  ل�ضوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزيتتر 
بتغير النظام يف باك�ضتان يف اجتماع مع ال�ضفر الباك�ضتاين بوا�ضنطن 
التهديد.  هتتذا  دلياًل على مثل  يقدم  ختتان مل  لكن  )اآذار(.  مار�س   7 يف 
ال�ضيا�ضة  من  وا�ضنطن  ا�ضتياء  عن  �ضراحة  ختتان  عرب  رمبتتا  الواقع  ويف 

اخلارجية لباك�ضتان، خا�ضة اخلطاب ال�ضيا�ضي لرئي�س الوزراء ال�ضابق.
ب�ضبب  عقاب  اأنها  على  وي�ضورونها  امل�ضاألة  ي�ضخمون  خان  اأن�ضار  لكن 
وت�ضاءل  كتتذلتتك.  لي�س  الأمتتتر  اأن  رغتتم   "امل�ضتقلة"،  اخلارجية  �ضيا�ضته 
الكاتب "األ تعتمد الهند �ضيا�ضة خارجية م�ضتقلة وعالقات ممتازة مع 

وا�ضنطن اأي�ضاً؟"، م�ضراً اإىل اأن وا�ضنطن تعترب اأنها غر م�ضرورة من 
الهند على غرار باك�ضتان، ب�ضبب دعمها لرو�ضيا، واإذا تعر�ضت اإ�ضالم اآباد 
ل�ضغط اأكرب، فب�ضبب التوقيت ال�ضيئ لزيارة خان ملو�ضكو يف اليوم الذي 
هاجمت فيه الرو�ضية اأوكرانيا يف 24 فرباير )�ضباط( املا�ضي، ومل تكن 
الزيارة وحدها فقط الباعث على التوتر. اإذ اأن العالقات الأمريكية مع 

خان كانت تغلي منذ و�ضول اإدارة جو بايدن اإىل البيت الأبي�س.

التدخل الأق�ضى
ورمبا اأبلغ الديبلوما�ضيون الأمريكيون يف اإ�ضالم اآباد املعار�ضة با�ضتيائهم 
من خان، اآملني اإ�ضعاف دعمه ال�ضيا�ضي. واإذا �ضح ذلك، فاإنه "التدخل" 
الأق�ضى الذي ذهبت اإليه وا�ضنطن. وهذا لي�س اأمراً جديداً،  باعتبار اأن 
كان  الإجمال،  ويف  عقود.  منذ  الباك�ضتانية  ال�ضيا�ضات  من  جتتزٌء  اأمريكا 
تهديد  تنطوي على  ديبلوما�ضية خا�ضة  اأن حمادثة  اإذا وجد  على خان 
باإعالن  اأخطاأ  لكنه  وا�ضنطن،  مع  اأقتتوى  توا�ضل  اإىل  ي�ضارع  اأن  �ضمني، 

موؤامرة لإ�ضقاطه، دون اأن ميلك دلياًل. 

الرئي�س الفل�سطيني ملبعوث اأوروبي: الت�سعيد الإ�سرائيلي "ل ميكن احتم�له"

ت�ضاعد اأعمال العنف الدامية يف اإ�ضرائيل وال�ضفة الغربية 

يف ظل غي�ب وزير النفط والغ�ز يف حكومته 

الدبيبة يطلق خطة »غري واقعية« لزيادة اإنتاج النفط الليبي

•• القد�س-وكاالت

يف  الأقتت�تتضتتى  امل�ضجد  حتترم  يف  اجلمعة  ا�ضتباكات  قبل 
نفذ  هجمات  �ضل�ضلة  خلفت  املحتلة،  ال�ضرقية  القد�س 
اإ�ضرائيل وال�ضفة  14 قتيال يف  معظمها فل�ضطينيون 

الغربية منذ نهاية اآذار-مار�س.
على  الإ�ضرائيلية  التتقتتوات  ح�ضلت  احلتتتني،  ذلتتك  منذ 
�ضيما  ول  الإرهاب"  "دحر  اإطتتتتار  يف  مطلق  تفوي�س 
�ضن عمليات يف ال�ضفة الغربية الأرا�ضي الفل�ضطينية 

املحتلة منذ 1967.
يف الفرة نف�ضها قتل 22 فل�ضطينيا بينهم مهاجمون 

بح�ضب ح�ضيلة اأعدتها وكالة فران�س بر�س.
يف 22 اآذار-مار�س، ُقتل اأربعة اأ�ضخا�س يف عملية ده�س 
النقب يف  �تتضتتحتتراء  متتدن  كتتربى  ال�ضبع  بئر  وطتتعتتن يف 

جنوب اإ�ضرائيل.
قتتتتتل متتدنتتيتتون متت�تتضتتلتتحتتون املتتهتتاجتتم. وعتتتترف عتتنتته باأنه 
 2016 اإ�تتضتترائتتيتتل يف  التتبتتدو حكمت عليه  متتدر�تتس متتن 
اإىل  لل�ضفر  التخطيط  بتهمة  �ضنوات  اأربتتتع  بال�ضجن 
�ضوريا للقتال اإىل جانب تنظيم داع�س ولإلقائه خطًبا 

يف مديح التنظيم الإرهابي.
اآختترون يف  اآذار/متتار�تتس، ُقتل �ضرطيان واأ�ضيب   27 يف 
هجوم ب�ضالح اآيل تبناه تنظيم داع�س يف بلدة اخل�ضرة 

�ضمال اإ�ضرائيل.
قتلت قوات خا�ضة املهاجمني وهما من عرب اإ�ضرائيل 
عنا�ضر  من  اإنهما  الإ�ضرائيلية  ال�ضتخبارات  وقالت 

تنظيم داع�س املحليني.
اأطلق فل�ضطيني من يعبد �ضمال  اآذار/متتار�تتس،   29 يف 
بني  بلدة  يف  املتتتارة  على  التتنتتار  املحتلة  الغربية  ال�ضفة 
اأ�ضفر  ال�ضرطة.  تقتله  اأن  قبل  اأبيب  تل  بتتراك �ضاحية 
من  �ضرطي  بينهم  قتلى  خم�ضة  �ضقوط  عتتن  الهجوم 
اإ�ضرائيل �ضارك يف عملية قتل املهاجم واعتربته  عرب 

ال�ضرطة الإ�ضرائيلية "بطال".
راكبا  فل�ضطيني  طتتعتتن  نتتفتت�تتضتته،،  التت�تتضتتهتتر  متتتن   31 يف 
اإ�ضرائيليا يف حافلة يف جنوب ال�ضفة الغربية، مما اأدى 
يقتل  اأن  قبل  خطرة،  بجروح  ال�ضرائيلي  اإ�ضابة  اإىل 

راكب اآخر املهاجم.
يف اليوم نف�ضه، قتل فل�ضطينيان يبلغان من العمر 17 
و23 عاما خالل عملية اقتحام للجي�س الإ�ضرائيلي يف 

�ضمال ال�ضفة الغربية.

األأمتتتتتن  قتتتتتوات  قتتتتتلتتت  نتتتيتتت�تتتضتتتان/ابتتتريتتتل  متتتن  الأول  يف 
التي  اخلليل  يف  �ضابًقا  اأ�ضرا  فل�ضطينيا  ال�ضرائيلية 

ت�ضهد توتًرا يف جنوب ال�ضفة الغربية.
انتتدلتتعتتت بتتعتتد ذلتتتتك متتتواجتتتهتتتات يف و�تتضتتط املتتديتتنتتة مع 

فل�ضطينيني.
الإ�تتضتترائتتيتتلتتيتتة ثالثة  التتتقتتتوات  التتتتتتتايل، قتلت  التتيتتوم  يف 
الفل�ضطينية  الإ�تتضتتالمتتي  اجلتتهتتاد  حتتركتتة  متتن  عنا�ضر 

خالل عملية يف �ضمال ال�ضفة الغربية.
اأربتتعتتة جتتنتتود ا�تتضتترائتتيتتلتتيتتني. وتتتقتتول ال�ضلطات  اأ�تتضتتيتتب 
ل�ضن  طريقهم  يف  كتتانتتوا  النا�ضطني  اإن  الإ�تتضتترائتتيتتلتتيتتة 

هجوم �ضد الإ�ضرائيليني.
يف ال�ضابع من ال�ضهر نف�ضه اأدى هجوم اإىل مقتل ثالثة 
اأبيب.  تتتل  مدينة  و�ضط  يف  اآختتريتتن  واإ�تتضتتابتتة  اأ�ضخا�س 
الإ�ضرائيلية  التتقتتوات  قتلت  املتتطتتاردة،  متتن  �ضاعات  بعد 
املهاجم يف يافا، على بعد ب�ضعة كيلومرات من موقع 

الهجوم.
قوات  بينيت  نفتايل  الإ�ضرائيلي  التتتوزراء  رئي�س  منح 

الأمن تفوي�ضا مطلقا حتت عنوان "دحر الإرهاب".
اثناء عملية للجي�س ال�ضرائيلي يف 9 ني�ضان/ابريل يف 
فل�ضطيني  قتل  الفل�ضطينيني،  لالجئني  جنني  خميم 

يف تبادل لإطالق النار.

وذكرت م�ضادر حملية اأنه كان ع�ضوا يف حركة اجلهاد 
.

الف�ضائل  با�ضم  املتتتتتحتتدث  دعتتا  نتتيتت�تتضتتان/ابتتريتتل   10 يف 
"التعبئة  اإىل  املتتحتتلتتيتتني  املتتقتتاتتتلتتني  جتتنتتني  يف  امل�ضلحة 
العامة" من اأجل "مواجهة توغل" القوات الإ�ضرائيلية. 
يف اليوم نف�ضه ُقتل ثالثة فل�ضطينيني يف اأعمال عنف 
توفيت  بتتيتتت حلتتم )جتتنتتوب(  متتن  فتتبتتالتتقتترب  منف�ضلة. 
اأرملة متاأثرة بجروحها بعد اأن تعر�ضت لنران جنود 
اإ�ضرائيليني بينما كانت متجهة نحوهم. وقال اجلي�س 
اإنها كانت تتحرك "ب�ضكل مريب" واأنه اأطلق قبل ذلك 

حتذيرية". "طلقات 
اأطلق اجلي�س النار  ويف اخل�ضر بالقرب من بيت حلم 
"يلقي  كتتان  عاما   21 العمر  يبلغ من  فل�ضطيني  على 

زجاجة حارقة" باجتاه طريق مزدحم.
القوات  بتتر�تتضتتا�تتس  اخلتتلتتيتتل  يف  اآختتتتر  فل�ضطيني  وقتتتتتل 
اأ�تتضتتيتتب بجروح  �تتضتترطتتًيتتا  اأن طتتعتتن  بتتعتتد  الإ�تتضتترائتتيتتلتتيتتة 

طفيفة.
ليل 10 اإىل 11 ني�ضان/ابريل قتل فتى فل�ضطيني يبلغ 
من العمر 17 عاما بعد اإ�ضابته بر�ضا�س اإ�ضرائيلي يف 

جنني خالل تبادل لإطالق النار.
الإ�ضرائيلية  الأمتتن  قتتوات  قتلت  ني�ضان/ابريل   12 يف 

بالر�ضا�س فل�ضطينيا من اخلليل كان قد طعن �ضرطًيا 
يف مدينة ع�ضقالن )جنوب( ما اأدى اإىل اإ�ضابته بجروح 

طفيفة.
فل�ضطينيان  و�ضابان  حمام  قتل  ني�ضان/ابريل   13 يف 

بر�ضا�س اجلي�س الإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية.
التت�تتضتتهتتر نتتفتت�تتضتته، قتتتتتتتل ثالثة  التتتترابتتتتع عتت�تتضتتر متتتتن  يف 
ال�ضفة  يف  الإ�ضرائيلية  القوات  بر�ضا�س  فل�ضطينيني 

الغربية، بح�ضب ال�ضلطات الفل�ضطينية.
اأكتتترث من  �ضقط  نتتيتت�تتضتتان/ابتتريتتل،   15 يتتوم اجلمعة  يف 
فل�ضطينيني  متظاهرين  بني  ا�ضتباكات  يف  جريح  مئة 
يف  الأقتت�تتضتتى  امل�ضجد  بتتاحتتة  يف  ال�ضرائيلية  وال�ضرطة 

القد�س.
اإن  عبا�س  حمتتمتتود  الفل�ضطيني  الرئي�س  قتتال  بتتتدوره، 
داعياً  احتماله"،  ميتتكتتن  "ل  الإ�تتضتترائتتيتتلتتي  الت�ضعيد 

املجتمع الدويل اإىل التدخل العاجل. 
رام اهلل  متتديتتنتتة  عتتبتتا�تتس يف  ا�ضتقبال  لتتتدى  ذلتتتك  وجتتتاء 
الأو�ضط  ال�ضرق  لل�ضالم يف  الأوروبتتتي  الحتتتاد  مبعوث 
�تتضتتفتتني كتتومبتتانتتز، بتتحتت�تتضتتور ممتتثتتل الحتتتتتتاد الأوروبتتتتتي 
الأنباء  وكالة  �ضفني كون فون، بح�ضب  لدى فل�ضطني 

الفل�ضطينية الر�ضمية. 
التطورات  اآختتتر  عتتبتتا�تتس  ا�تتضتتتتتعتتر�تتس  التتوكتتالتتة  وبح�ضب 
والعتداءات  الإ�ضرائيلي  الت�ضعيد  ظل  "يف  ال�ضيا�ضية 
املتوا�ضلة �ضد اأبناء �ضعبنا، والذي ل ميكن احتماله". 

تدخل  "�ضرورة  عتتلتتى  الفل�ضطيني  التترئتتيتت�تتس  و�تتتضتتتدد 
ل�ضعبنا،  التتدولتتيتتة  احلتتمتتايتتة  لتوفر  التتتدويل  املجتمع 

وتطبيق قرارات ال�ضرعية الدولية". 
ونقلت الوكالة عن كومبانز تاأكيده على التزام الحتاد 
الدويل،  القانون  اأ�ضا�س  الدولتني على  الأوروبتتي بحل 
بني  ال�ضراكة  وتعزيز  القت�ضادي،  التعاون  وموا�ضلة 

الحتاد الأوروبي وفل�ضطني. 
اأمتتر دولتتة قطر  ا�ضتعر�س عبا�س مع  �ضابق  ويف وقتتت 
اآخر  بينهما  هاتفي  ات�ضال  ثاين يف  اآل  بن حمد  متيم 
وح�ضية  ب�ضبب  فل�ضطني  يف  اخلتتطتترة  "التطورات 
الإ�ضرائيلي  الحتالل  ل�ضلطات  العدوانية  املمار�ضات 
ال�ضعب  اأبتتتتنتتتتاء  �تتتضتتتد  التتتقتتتتتتتل والعتتتتتتتتتقتتتتالت  واأعتتتتتمتتتتتال 

الفل�ضطيني". 
"خطورة ما يجري،  واأكتتد عبا�س خالل الت�ضال على 
لالجتماع  الفل�ضطينية  القيادة  �ضي�ضطر  الذي  الأمتتر 

واتخاذ قرارات بهذا ال�ضاأن". 

•• طرابل�س-وكاالت

الولية  متتنتتتتتهتتيتتة  رئتتيتت�تتس احلتتكتتومتتة  اأطتتتلتتتق 
قطاع  "لتطوير  خطة  الدبيبة  عبداحلميد 
غياب  ظتتتل  يف  البالد"،  يف  والتتتغتتتاز  التتنتتفتتط 
وزير النفط والغاز يف حكومته حممد عون 
واأي�ضا رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة الوطنية 
للنفط م�ضطفى �ضنع اهلل، مما اأثار �ضكوكا 
عديدة حول تلك اخلطة واإمكانية جناحها 

على اأر�س الواقع.
وبتتحتت�تتضتتب التتتتتقتتديتترات التتتتتي اأعتتلتتنتتت خالل 
م�ضاء  طرابل�س  العا�ضمة  يف  وا�ضع  موؤمتر 
الأربعاء، فيمكن عرب تنفيذ اخلطة الو�ضول 
من  برميل  األتتتف  و450  مليون  اإنتتتتتاج  اإىل 
 250 بتتارتتتفتتاع  التتعتتام، وذلتتتك  اخلتتتام بنهاية 

األف برميل عن املنتج حاليا.
اإنها  املتتنتتتتتهتتيتتة وليتتتتتتتهتتتا  وقتتتالتتتت احلتتتكتتتومتتتة 
للموؤ�ض�ضة  طارئة  مالية  ترتيبات  �ضتعتمد 
و37  مليارا   37 بقيمة  للنفط،  الوطنية 
دينار،  األتتتف  و145  مليونا  و640  مليارا 
مليونا  و915  مليارا   16 منها  يخ�ض�س 

و707 اآلف دينار لتنفيذ تلك اخلطة.

غي�ب عون عن املوؤمتر
لتتكتتن اأبتتتترز متتا لتتفتتت الأنتتتظتتتار ختتتالل املوؤمتر 
التتذي �ضرح م�ضبقا  عتتون،  هو غياب حممد 
اخلام  اإنتتتتتاج  زيتتتادة  ت�ضتطيع  "ل  ليبيا  بتتتاأن 
الوقت  التتدويل يف  لل�ضوق  وت�ضديره  والغاز 

الراهن".
قدرة  حتتول  ت�ضريحات  يف  عتتون  �ضكك  كما 
اأوروبا  اإىل  والغاز  النفط  بالده على توفر 
مبا يعو�س جزءا عن م�ضادر الطاقة املوردة 
للمن�ضاآت  الفنية  رو�ضيا، يف ظل احلالة  من 

النفطية الليبية.
اأن  عربية"،  نيوز  لت"�ضكاي  م�ضادر،  واأكتتدت 
املدد  التطوير تلك يف  اأن خطط  عون يرى 
املتتتتحتتتتددة، غتتتر واقتتتعتتتيتتتة، حتتيتتث حتتتتتتتتاج اإىل 
ال�ضركات  مع  اأختترى  وترتيبات  اأطتتول  متتدد 

الأجنبية العاملة يف البالد.

مكامن  اأن  متتن  م�ضبقا  حتتتذر  عتتتون  اأن  كتتمتتا 
"كارثة  تتتواجتته  التتبتتالد  يف  النفط  ا�ضتخراج 
حقيقية" ب�ضبب عدم الو�ضول اإىل القدرات 
الق�ضوى من الإنتاج، ما اأدى اإىل هدر اخلام 
ال�ضنوات  ختتتالل  الت�ضغيلية  التتعتتمتتلتتيتتات  يف 
املا�ضية، وبالتايل ل ميكن احلديث عن زيادة 

الإنتاج يف تلك الظروف، وفق امل�ضادر.
ويرى اخلبر الليبي يف اقت�ضاديات وتقنيات 
الطاقة حممد عمر �ضماكة اإن قطاع النفط 
الليبي يفتقر اإىل اخلرباء والفنيني الذين 
غتتتتتتادروه طتتيتتلتتة التتعتت�تتضتتر �تتضتتنتتوات الأختتتتتترة، 
وفق  يعملون  الذين  امل�ضي�ضون  يتبقى  فيما 

اأجندات معينة.
يف  الدبيبة  تدخالت  من  �ضماكة  وا�ضتغرب 
عون  اختياره  �ضبب  عتتن  مت�ضائال  القطاع، 
م�ضوؤولياته،  يف  يتدخل  طاملا  للنفط  وزيتترا 
الآن  التتتقتتتطتتتاع  يف  الأمتتتتتتر  اأن  عتتلتتى  متتت�تتتضتتتددا 
واخلالفات  ال�ضيا�ضية  للتجاذبات  يخ�ضع 

ال�ضخ�ضية.
"تعر�س  التتتنتتتفتتتط  قتتتطتتتاع  اأن  عتتتلتتتى  و�تتتتضتتتتدد 
لتتلتتتتتدمتتر طتتيتتلتتة الأعتتتتتتتوام املتتا�تتضتتيتتة ب�ضبب 
موؤ�ض�ضة  وتكبيل  اخلتتربات،  وختتروج  اللوائح 
لتت�تتضتتغتتوطتتات خارجية،  والتتتتتعتتر�تتس  التتنتتفتتط، 
التتتتتي حتتتكتتم متت�تتضتتاألتتة الإنتتتتتتتتتاج، وهتتنتتا تغيب 
الليبيني  ثتتروات  وتتعر�س  العامة  امل�ضلحة 

خلطر حقيقي".

خطة بـ"�سبغة �سي��سية"
لتحقيق  التتفتتنتتيتتة  الإمتتتكتتتانتتتيتتتة  غتتتيتتتاب  ومتتتتع 
اأن الهدف منها هو  اخلطة، يرى مراقبون 
النفطية  الإيتتترادات  عن  لالإفراج  "املناورة 
املجمدة بقرار من جمل�س النواب، �ضادر يف 
الأول من مار�س، حيث طلب من �ضنع اهلل، 
الحتفاظ بالإيرادات يف احل�ضابات ال�ضيادية 
للموؤ�ض�ضة يف م�ضرف ليبيا اخلارجي وعدم 
اإحالتها اإىل ح�ضابات الإيرادات العامة موؤقتا، 

وحلني اعتماد قانون امليزانية العامة"، وهو 
بالفعل.  النفط  رئي�س موؤ�ض�ضة  به  التزم  ما 
اإل اأن اخلطة املطروحة من حكومة الدبيبة 
من  ال�ضابقة  التتنتتفتتقتتات  تغطية  عتتلتتى  تن�س 
خالل  حت�ضيلها  "املتوقع  النفط  اإيتتتترادات 
ال�ضنة املالية 2022"، لاللتفاف على قرار 
املجل�س، الذي جمد الإيرادات عقب اختياره 
با�ضاغا،  فتتتتتحتتي  بتترئتتا�تتضتتة  جتتتديتتتدة  حتتكتتومتتة 
التي  التتفتت�تتضتتاد  قتت�تتضتتايتتا  اأيتت�تتضتتا  وعتتلتتى خلفية 
لحقت عددا من الوزراء يف حكومة الدبيبة 
يف  الليبي  القانوين  اخلبر  واأكتتتد  متتوؤختترا. 
زيادة  اإن  احل�ضري  عثمان  النفط  جمتتال 
الإنتاج ل ترتبط ب�ضخ الأموال، لأن امل�ضكلة 
بنية  تتتهتتالتتك  "الأول  عتتنتت�تتضتتريتتن  يف  تتتكتتمتتن 
�ضناعة النفط، والثاين هجرة اخلربات من 
مردفا:  كامل"،  ب�ضكل  تهمي�ضها  اأو  القطاع 
"هناك 65 األف عامل يف القطاع، 20 باملئة 
اأو لهم  منهم فقط يوؤدون وظيفة حقيقية، 

عالقة بعمليات الإنتاج والت�ضنيع يف اأح�ضن 
الأحتتتتتتتتوال، والتتتبتتتاقتتتي طتتتاقتتتات متتعتتطتتلتتة غر 

منتجة اأو غر موؤهلة".
النفط  موؤ�ض�ضة  اإدارة  باإمكان  "لي�س  وتابع: 
ول ال�ضركات التابعه لها فعل اَي �ضيء يتعلق 
ال�ضابقة  للمعدلت  والو�ضول  الإنتاج  برفع 
على  املحافظة  حتى  اأو   ،2011 العام  قبل 

املعدلت احلالية".
واأكد اأن خطة الدبيبة "تفتقد للم�ضداقية"، 
الولية  �ضاحبة  النفط  وزارة  لغياب  نظرا 
وفنيا،  ماليا  النفط  قطاع  َعلى  القانونيه 
الفني  التتذراع  النفط  موؤ�ض�ضة  غياب  واأي�ضا 

للموؤ�ض�ضة لتنفيذ اخلطة.

لتطوير  مطلوبة  دولر  ملي�رات   10
القط�ع

الليبية  املالية  الأوراق  �ضوق  موؤ�ض�س  ويقدر 
ال�ضحومي  �ضليمان  القتتتتت�تتضتتادي  واخلتتبتتر 
حاجة قطاع النفط والغاز اإىل 10 مليارات 
�ضنوات  اخلتتمتت�تتس  ختتتالل  الأقتتتتل  عتتلتتى  دولر 
وزيادة  الأ�ضا�ضية  بنيته  لتجديد  التتقتتادمتتة 

القدرة الإنتاجية.
التي  الدبيبة،  حكومة  اأن  ال�ضحومي  ويرى 
امل�ضهد،  تتتغتتادر  وهتتي  التخبط  حتتالتتة  تعي�س 
النفط  قتتطتتاع  اأهتتمتتلتتت  اأنتتهتتا  فتتجتتاأة  اكت�ضفت 
واأفقدته القدرة على املناورة وال�ضتفادة من 
هزلية  و"يف حماولة  الطاقة،  اأ�ضعار  ارتفاع 
الإنتاجية  التتقتتدرة  رفتتع  على  قدرتها  ادعتتت 
بال�ضوق  يف  التتعتتجتتز  تتتغتتطتتيتتة  يف  واملتت�تتضتتاهتتمتتة 

العاملية".
القادمة  اأمتتام احلكومة  �ضيكون  اأنه  واأ�ضاف 
وقت  اأقتترب  يف  فعليا  مهامها  تبا�ضر  عندما 
اأن تركز على اإعادة تاأهيل وتطوير القطاع، 
يف  اأمتتتر  التمويل  تتتوفتتر  حتتتديتتات  و�ضتكون 
غاية الأهمية، والبحث عن اأ�ضكال وم�ضادر 
عرب  وختتارجتتيتتا،  حمليا  املختلفة  التتتتتمتتويتتل 
لال�ضتثمار  التتتبتتتاب  تتتفتتتتتح  خمتتتتتلتتفتتة  اأوعتتتيتتتة 
اإىل حتقيق  التتهتتادف  املتت�تتضتترك واملتتنتت�تتضتتبتتط، 

م�ضلحة اجلميع.

النواب ال�ضوماليون يوؤدون اليمني 
•• مقدي�شو-اأ ف ب

اأدى اأع�ضاء الربملان ال�ضومايل اليمني بعد انتخابات تاأجلت طويال و�ضهدت 
فو�ضى ات�ضمت بالعنف وال�ضراع على ال�ضلطة بني زعماء البالد.

وجرت مرا�ضم اأداء اليمني لنحو 300 من اأع�ضاء جمل�ضي النواب وال�ضيوخ 
التتتوزراء حممد ح�ضني  رئي�س  وقتتال  املطار.  اآمنة يف  يف مقدي�ضو يف منطقة 
اأن نواجه حتديات وحماولت ملنعنا من  "توجب علينا  روبلي خالل احلفل 
الق�ضم.  اأداء  بح�ضور" مرا�ضم  جتتدا  �ضعيد  لكنني  اليوم،  هتتذا  اإىل  الو�ضول 
واأ�ضاف "اأهنئ امل�ضرعني اجلدد الذين اآمل اأن ي�ضاعدوا البالد يف التغلب على 
الو�ضع احلايل ال�ضعب". من جهته و�ضف الرئي�س حممد عبد اهلل حممد 
بني  التناف�س  واأدى  "تاريخي".  باأنه  احلتتدث  توير  على  فارماجو  امللقب 
روبلي وفارماجو اىل تعطيل النتخابات وتهديد ا�ضتقرار البالد التي تنتظر 
منذ اأكرث من عام اإجراء انتخابات رئا�ضية وت�ضهد عودة ن�ضاط املتطرفني يف 
حركة ال�ضباب. و�ضهدت املواجهة العلنية على راأ�س ال�ضلطة التنفيذية اأحداثا 
عدة يف الأ�ضهر الأخرة. فقد علق الرئي�س خ�ضو�ضا �ضلطات رئي�س احلكومة 

ما اأثار خماوف من حرب اأهلية جديدة يف البالد.
اإجراء  التمكن من  2021 بدون  الرئي�س يف �ضباط/فرباير  وانتهت ولية 
اأعلى  يف  �ضراعات  ب�ضبب  وتاأخرت  ببطء  العملية  تتقدم  ومتتذاك  انتخابات. 
وليات  وبع�س  املتتركتتزيتتة  احلكومة  بتتني  ونتتزاعتتات  التنفيذية  ال�ضلطة  هتترم 
البالد. ويف ظل النظام النتخابي املعقد يف ال�ضومال، تختار جمال�س املناطق 
مع املندوبني من الع�ضائر والع�ضائر الفرعية النواب الذين يعيرّنون بدورهم 
النواب.  املقاعد يف جمل�س  قليل من  �ضغل عدد  يتوجب  يتتزال  ول  الرئي�س. 
وقد دعا الرئي�س احلايل ملجل�س النواب عبد ال�ضالم حاج اأحمد اإىل انتخابات 

�ضريعة ل�ضغل املنا�ضب. وقال "لن يكون هناك وقت �ضائع بعد اليوم".

هل هددت وا�ضنطن باالإطاحة بحكومة عمران خان؟
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هل فرن�ضوا هولند هو ال�ضبب؟

هيدالغو �ضحية تراكمات

من الأخطاء، تعيني مانويل فال�س رئي�ًضا للوزراء الإطاحة املحتملة باأوليفييه فور

هزمية اآن هيدالغو لي�ست مف�ج�أة:

كيف غرقت �ضفينة احلزب اال�ضرتاكي الفرن�ضي...؟

املكتب  يف  ع�ضو  يتبنرّاه  ت�ضخي�س 
ل عدم  ف�ضرّ الوطني لال�ضراكيني 
فزنا  "لقد  هتتويتتتتته:  عتتتن  التتكتت�تتضتتف 
باملناطق، وبالتايل، وفًقا لأوليفييه 
فوري، جنحت ال�ضراكية البلدية 
عمل  ثمرة  كتتان  لكنه  جيد.  ب�ضكل 
مت عتتلتتى الأر�تتتتتس ولتتيتت�تتس متتن قبل 
احلتتتتتتتتزب. فتتتتتتتتاإذا كتتتتتان احلتتتتتتتزب هو 
متتن قتتتام بتتاملتتهتتمتتة، لتجلرّى ذلتتتك يف 

النتخابات الرئا�ضية! "

م�سوؤول ا�سمه فران�سوا هولند؟
لكن كيف دخل ال�ضراكيون هذه 
اجلمعية  يف  الأغتتتلتتتبتتتيتتتة  املتتتتتتتاهتتتة؟ 
الوطنية، يف جمل�س ال�ضيوخ، داخل 

فران�ضوا  وليتتتة  بتتتداأت   ... املناطق 
ت�ضويت  �ضاحقة.  بهيمنة  هولند 
"لقد  عقوبات؟  ت�ضويت  اأم  انتماء 
فتتاز احلتتزب ال�تتضتتراكتتي بكل �ضيء 
ال�ضاركوزية،  مناه�ضة  ختتالل  من 
اأخرى،  متترة  لوفيفر  رميتتي  يحلل 
م�ضطنعة  هتتيتتمتتنتتة  هتتتنتتتاك  كتتتانتتتت 
مبنطق ان احلزب يح�ضل على كل 

�ضيء عندما ي�ضل اإىل ال�ضلطة ".
الرئي�س  �ضنوات ون�ضف،  اأربتتع  بعد 
ح  املنتهية وليته، عاجز على الر�ضرّ
ي�ضعر  املتتتنتتتديتتتل.  يتتترمتتتي  جمتتتتتتددا، 
بخيبة  ال�تتضتتراكتتيتتني  متتن  العديد 
اأمل. فبعد اأن وعد يف البداية بجعل 
جعل  عتتدوه،  املالية  منطق  هيمنة 

للحزب،  �ضابق  اقت�ضادي  م�ضت�ضار 
فتتائتتدة تذكر  ذا  اأنتته مل يكن  ي�ضعر 
ختتتتتتتالل التتتتتتتوليتتتتتتتة ال�تتتتضتتتتراكتتتتيتتتتة 
الفائدة،  عتتدميتتي  "كنا  الأختتتتترة. 
يلخ�س،  �ضيء،  اأي  منا  ومل يطلب 
اأتذكره هو غياب العمل املنظم  ما 
وح�ضب  الأيديولوجي".  والتتبتتنتتاء 
القرارات  جميع  اتتتختتاذ  مت  راأيتتتتته، 
والتتبتتنتتاء الأيتتديتتولتتوجتتي يف جمل�س 
فران�ضوا  كتتتتتان  عتتتنتتتدمتتتا  التتتتتتتتتوزراء 
والنتيجة:  التت�تتضتتلتتطتتة.  يف  هتتولنتتد 
�ضيا�ضة  التنفيذية  ال�ضلطة  تطبق 
يتم  دميتتقتتراطتتيتتة مل  اجتتتتتمتتاعتتيتتة 
من  العادي"  "الرئي�س  انتتتتتختتاب 
فال�س  مانويل  تعيني  ومت  اجلها، 
رئي�ًضا لتتلتتوزراء، هتتو التتذي كتتان قد 

باملائة   5 جمع ما يزيد قلياًل عن 
متتتتن الأ�تتتتتتضتتتتتتوات يف النتتتتتتتختتتابتتتات 

التمهيدية لعام 2011.
ال�ضراكية،  الآلتتتتتة  �تتتضتتتداأت  لتتقتتد 
وتعتقد الكادر اأنها تعرف ال�ضبب: 
تركوا  احلتتتزب  فيلة  اأن  "اأعتقد 
اإدارة  فراغا، لأنهم يعرفون كيفية 
حملة. مت و�ضعهم جانبا من قبل 
جمتتمتتوعتتة متتتتتن   التت�تتضتتبتتاب العزل 
معركة  خلتتتو�تتتس  لتتهتتم  ختتتتربة  ول 
تاأ�ضف،  وهتتي  رئا�ضية".  انتخابات 
متلك  تتتكتتن  مل  هتتيتتدالتتغتتو  اآن  لأن 
تخيلته:  التتذي  املنا�ضب  الربوفيل 
انها مل ت�ضغل خطة نائب اأو وزيرة 
اأنها  اإىل  بالإ�ضافة  الإطتتالق.  على 
"ع�ضابة  يتتتد  عتتلتتى  �تتضتتُتتتقتتتتتل  كتتانتتت 

اإىل  ا  اأي�ضً ان�ضمت  ماكرون،  ولية 
التقدمي، احلزب اجلديد  الحتاد 
فران�ضوا  التت�تتضتتابتتق  لتتتال�تتتضتتتراكتتتي 

ريب�ضامني.

كن� عدميي الف�ئدة
متتتود كتتالفتتكتتويتتن، هتتي واحتتتتدة من 
يعني  التتذيتتن  املحبطني  اآلف  بتتني 
الكثر  لتتهتتم  ال�تتتضتتتراكتتتي  احلتتتتزب 
منذ فرة طويلة. احتلت مقعدا يف 
حتديد  يتم  حيث  الوطني  املكتب 
اخلتتتط التت�تتضتتيتتا�تتضتتي. "مل نتتنتتجتتح يف 
اإقتتتامتتتة التتهتتيتتاكتتل التتتتتي تتت�تتضتتمتتح لنا 
تعتقد  حقيقي،  متت�تتضتتروع  بتتاقتتراح 
قلة  م�ضكلة  اأكتتتترب  كتتانتتت  مبتتتتترارة، 

العمل خالل العقد املا�ضي".

قانون  كتتوريتتز  عتتن  ال�ضابق  النائب 
م امتيازات  العمل اأكرث مرونة، وقدرّ
�تتضتتريتتبتتيتتة هتتائتتلتتة لتتلتت�تتضتتركتتات. "اآن 
فرة  ثمن  تتا  اأيتت�تتضً دفتتعتتت  هيدالغو 
يعتقد  الكارثية،  هولند  فران�ضوا 
مل  لكنها  ال�ضيا�ضية،  العلوم  اأ�ضتاذ 
يف  كته  و�ضررّ عنه،  البتعاد  ت�ضتطع 

اجتماعاتها!".
هو  هتتتتتولنتتتتتد،  فتتترانتتت�تتتضتتتوا  ان  هتتتتل 
مل  فرن�ضا،  "يف  الوحيد؟،  امل�ضوؤول 
الي�ضار  التفكر يف  اإعتتادة  ننجح يف 
متتنتتذ �تتضتتقتتوط جتتتدار بتترلتتني، هكذا 
جتيب مود كالفكوين، يف ر�ضيدها 
التتنتت�تتضتتاط داخل  متتن  �تتضتتنتتوات  ع�ضر 
بع�س  يف  ال�تتتتضتتتتراكتتتتي.  احلتتتتتتزب 
جتديد  الي�ضار  ا�ضتطاع  التتبتتلتتدان، 
باقت�ضاد  يتتتتتعتتلتتق  فتتيتتمتتا  ختتتطتتتابتتته 
جتد  انها  ماطلنا".  نحن  ال�ضوق. 
على  املحنة  تعليق  ال�ضهل  من  اأنتته 
م�ضجب الرئي�س ال�ضابق، ف�ضقوط 
البيت ال�ضراكي ياأتي من مناطق 
اأبتتتعتتتد وختتا�تتضتتة متتتن الفتتتتتقتتار اإىل 

التو�ضيح الأيديولوجي.
وم�ضاحة  وا�تتتتتضتتتتتح،  ختتتتتط  بتتتتتتتدون 
�ضيا�ضية قليلة، وجد ال�ضراكيون 
اأنف�ضهم يف مكان اآخر. ذهب بع�س 
اأماكن  اإىل  والتتتتكتتتتوادر  التتنتت�تتضتتطتتاء 
ي�ضارهم.  اأو  ميينهم  على  اأختتترى، 
ال�ضابقني،  رفتتاقتتهتتا  بتتعتت�تتس  ومتتثتتل 
التحالف  كالفكوين  متتود  اختارت 
مع التيار املاكروين، على اأمل دفعه 
اإىل  نحتاج  "للم�ضي،  الي�ضار.  اإىل 
�ضاق مينى و�ضاق ي�ضرى"، تلخ�س. 
وعتتلتتى اأمتتتل اإعتتتتادة التتتتتتتوازن لفرة 

تلخ�س  ومبتتتترارة،  هذه".  ال�ضباب 
مبقارنة:  التتتو�تتتضتتتع  التتتتكتتتتادر  هتتتتذه 
اأ�ضخا�س  احلتتتتتتزب،  راأ�تتتتتتس  "على 
حت�ضر  دون  التتتطتتتعتتتام  تتتتنتتتاولتتتوا 
وهم  الطاولة،  ترتيب  اأو  الأطباق 
ذلك يف كل  يفعلون  يجهلون كيف 

الأحوال!".
املتطرف  التتتيتتتمتتتني  كتتتتتان  وبتتتيتتتنتتتمتتتا 
على  الدميقراطي  الطابع  ي�ضفي 
درجة  اىل  الأيديولوجي،  قامو�ضه 
فالري  اجلمهوريني  مر�ضحة  اأن 
اجتماع  ختتتتالل  تتتبتتنتتت،  بتتيتتكتتريتت�تتس 
"ال�ضتبدال  بتتتاريتتت�تتتس،  زيتتنتتيتتث  يف 
ال�ضراكيون  انتتقتت�تتضتتم  الكبر"، 
اأن  دون  التتتتتتتتتيتتتتارات  خمتتتتتلتتف  بتتتتني 
اأفكارهم  فر�س  يف  كثراً  ينجحوا 
من  النقا�س  "�ضادرنا  ودللتتتهتتم. 
الأفكار،  غتتاب جتتدل  لتتذا  الن�ضطاء، 
كالفكوين،  متتتتتود  بتتتاأ�تتتضتتتى  تتتتقتتتول 
البحث  وقتتتتته يف  احلتتتتزب  اأمتت�تتضتتى 
يحملون  اآختتتريتتتن  اأ�تتضتتختتا�تتس  عتتتن 
الأوروبية،  النتخابات  يف  اأفتتكتتاره. 
ثم  غلوك�ضمان،  رافتتايتتيتتل  اختترنتتا 
اإقناع اجلميع  اأوليفييه فور  حاول 
بتتت�تتتضتتترورة التتتتتتتقتتتارب متتتتع اأوروبتتتتتتتا 

البيئة-اخل�ضر.

وغدا؟
ال�ضيا�ضية  املتتت�تتتضتتتاحتتتة  هتتتتي  "ما 
املوجودة لي�ضار الو�ضط اليوم؟ مل 
باحلزب  يوؤمن  احلركة  ي�ضار  يعد 
ال�ضراكي، وان�ضم جناحه الأمين 
عندما  متتتاكتتترون.  اإميتتتانتتتويتتتل  اإىل 
ايرما،  ال�ضيدة  بلعب  الأمتتر  يتعلق 

اإيجابًيا  لي�س  ليفبفر  رميتتي  فتتتاإن 
2 باملائة،  اأقل من  للغاية. بنتيجة 
التي  احلركة  م�ضتقبل  نعي  ميكن 
هذا  لكن   ...1969 عتتام  تاأ�ض�ضت 
الأحزاب  "با�ضتطاعة  اأكيًدا.  لي�س 
لفرة  حتتتتتت�تتضتتر  اأن  التت�تتضتتيتتا�تتضتتيتتة 
ر، لقد �ضبق اأن راأينا يف  طويلة"، يذكرّ
املا�ضي اأن الأحزاب ميكن اأن تثابر 
ملا  يف كيانها". فحتى لو كانا ظاًل 
احلزب  فتتاإن  املا�ضي،  يف  عليه  كانا 
الراديكايل  واحلتتتتتتزب  التت�تتضتتيتتوعتتي 
اأ�ضتاذ  يعرف  ول  قائمني.  زال  ما 
العلوم ال�ضيا�ضية ما اإذا كان احلزب 
امل�ضار،  نف�س  �ضياأخذ  ال�تتضتتراكتتي 
التنبوؤ:  ذلتتتتك  متتتع  يتتتحتتتاول  لتتكتتنتته 
باأوليفييه  املتتحتتتتتمتتلتتة  الإطتتتتتاحتتتتتة 
فرة  منذ  عتت�تتضتتًوا  ب�ضفتها  فتتتور.  
طويلة يف احلزب ال�ضراكي، فاإن 
م�ضوؤولة يف املكتب الوطني ف�ضلت 
ك�ضفت  هويتها،  عتتن  الك�ضف  عتتدم 
تت لهيدالغو بدافع الولء  انها �ضورّ
والوفاء رغم ان الت�ضويت لفابيان 
رو�ضيل قد اأغراها. يف كل الحوال، 
حم�ضومة:  الق�ضية  لها،  بالن�ضبة 
اأن هذا احلزب قد مات...  "اأعتقد 
احل�ضابات،  روؤيتتتة  يف  ب�ضدة  اأرغتتتب 
ن�ضتطيع احل�ضول عليها.  لأننا ل 
ما  على  �ضيء  كل  اأن  لنا  يق�ضمون 
5 باملائة،  بتتاأقتتل متتن  يتتتترام، ولتتكتتن 
فتتاإنتتنتتا جنتتتتازف بتتالإفتتال�تتس املتتتايل! 
الأمتتتر  �ضيتعلق  اإذا  التتنتتهتتايتتة،  ويف 
بنف�س  التتبتتنتتاء  اإعتتتتتتادة  بتتختت�تتضتتو�تتس 
الأ�تتضتتختتا�تتس التتتذيتتتن اأغتتترقتتتونتتتا ... 

قف!".

تقّل عن 2 باملائة يف اجلولة االأوىل, م�ضتقبل احلركة التي تاأ�ض�ضت عام 1969 مظلم • بن�ضبة 
ودالالتهم اأفكارهم  فر�س  يف  كثريا  ينجحوا  اأن  دون  التيارات,  خمتلف  بني  اال�ضرتاكيون  • انق�ضم 

اأغرقوه الذين  االأ�ضخا�س  بنف�س  البناء  اإعادة  يرف�ضون  ون�ضطاء  املايل,  باالإفال�س  احلزب  • يخاطر 
اآخر مكان  يف  اأنف�ضهم  اال�ضرتاكيون  وجد  قليلة,  �ضيا�ضية  وم�ضاحة  وا�ضح,  خط  • بدون 

•• الفجر - فن�شان بري�شون -ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ع�سر �سنوات من دخول فران�سوا هولند الإليزيه، جنح 
احلزب ال�سرتاكي يف حتقيق اإجن�ز يتمثل يف ح�سوله على 
ولئن  ل�س�ل.  ج�ن  عن  بعيًدا  ليتمو�سع  ب�مل�ئة   2 من  اأقل 
ف�ج�أت نتيجة بنوا ه�مون البع�س، ف�إن هزمية اآن هيدالغو 

ع�م 2022 مل تعد مف�ج�أة كبرية.
قبل ع�م، عززت النتخ�ب�ت الإقليمية اأمل ال�سرتاكيني يف 
اأن حزبهم ل يزال على قيد احلي�ة. ف�ئز بخم�س من�طق 
تط�و�س  الرئ��سية،  النتخ�ب�ت  من  اأ�سهر  ع�سرة  قبل 
املحلية  النتخ�ب�ت  "اأعطت  لقد  ال�ــســرتاكــي.  ــزب  احل
الوهم ب�أنه حزب من الدرجة الوىل، ي�سرح رميي لوفيفر، 
اأ�ست�ذ العلوم ال�سي��سية وموؤلف كت�ب هل يجب اأن ني�أ�س من 
وامتن�ع  وليتهم،  للمنتهية  عق�ب  هن�ك  ك�ن  لكن  الي�س�ر، 

كبري عن الت�سويت، اذن ك�نت خدعة".

احل�سيلة الدقيقة لل�سح�ي� غري معروفة 

مبان مدمرة وجثث متفحمة يف مدينة ماريوبول املنكوبة 
•• ماريوبول-اأ ف ب

 78( فا�ضيليفا  غالينا  ت�ضر  املنكوبة،  ماريوبول  مدينة  يف 
وتقول  بالكامل  احتترق  ت�ضعة طوابق  مبنى من  اإىل  عاما( 
تفحموا  "النا�س  اأن  موؤكدة  اجلميلة!"،  مبانينا  اإىل  "انظر 

يف داخله".
هذه  كل  املبنى.  منطقة  يف  "كنت  املتقاعدة  ال�ضيدة  وقالت 
املباين بناها اأبناء جيلي. الآن ق�ضفوا كل �ضيء"، بينما كانت 
لرو�ضيا  موؤيدين  لنف�ضاليني  �ضاحنة  اأمتتام  طابور  يف  تقف 

يوزعون م�ضاعدات الإن�ضانية.
وكالة  متكنت  التي  ال�ضاحلية  الأوكرانية  املدينة  وتعر�ضت 
نظمها  لل�ضحفيني  رحلة  ختتالل  زيارتها  من  بر�س  فران�س 
بنيتها  دمتتر  كثيف  لق�ضف  الأ�تتضتتبتتوع،  هتتذا  الرو�ضي  اجلي�س 
التحتية ومنازل ن�ضف مليون �ضخ�س كانوا يعي�ضون هناك 
�ضباط/  24 يف  اأوكرانيا  على  الرو�ضي  الهجوم  بتتداأ  عندما 

فرباير.
واليوم وبعد اأكرث من اأربعني يوما، بات القتال مقت�ضرا على 
مع  البحر  �ضاطئ  من  بالقرب  ال�ضا�ضعة  ال�ضناعية  املنطقة 
فر�س القوات الرو�ضية وحلفائها النف�ضاليني يف دونيت�ضك 

ح�ضارهم وت�ضديده تدريجاا.
احل�ضيلة الدقيقة لل�ضحايا غر معروفة لكنها كبرة.

وحتدثت ال�ضلطات الأوكرانية عن مقتل نحو ع�ضرين األف 
امل�ضلحة  القوات  بوخاريف اجلندي يف  يوري  وقال  �ضخ�س. 
لرو�ضيا  املتتوالتتيتتة  النتتفتت�تتضتتالتتيتتة  دونتتيتتتتت�تتضتتك  ل"جمهورية" 
كبر  عدد  هناك  املدينة:  يف  الو�ضع  اإىل  باأنف�ضكم  "انظروا 

من القتلى".
ي�ضكل م�ضرح جلاأ مئات الأ�ضخا�س اإىل طابقه ال�ضفلي ودمر 
واأحتترق جزء كبر منه يف ق�ضف يف 16 اآذار/متتار�تتس، رمزا 
اأحتتد يعرف كتتم عتتدد التتذيتتن علقوا حتت  املتتعتتانتتاة. ول  لهذه 

النقا�س.
املكان. لكن  اأن مو�ضكو تعمدت ق�ضف  قالت كييف حينذاك 
فيه  ا�ضتخدموا  الأوكتترانتتيتتني  املقاتلني  اأن  اأكتتتدت  مو�ضكو 

مدنيني دروعا ب�ضرية.
الأنقا�س  اإزالتتتة  "عندما )نتتبتتداأ(  بتتوختتااريتتف  يتتتوري  و�تتضتترح 

�ضيكون عدد ال�ضحايا اأو�ضح".
ومتتع انتهاء اجلتتزء الأكتتترب متتن املتتعتتارك، بتتداأ املتتدنتتيتتون مثل 
اأو  اأو الطعام  املاء  غالينا يف اخلتتروج من منازلهم بحثا عن 

و�ضيلة ملغادرة ماريوبول ودمارها وجثثها.
وخل�ضت تاتيانا )59 عاما( املوظفة يف البلدية وهي تكن�س 
"اأعلم اأننا جنونا من الرعب ول نعرف ما الذي ينتظرنا.. 
امل�ضاعدة  بع�س  تنتظر  اأيتت�تتضتتا  وهتتتي  بركان".  عتتلتتى  نعي�س 

الإن�ضانية.

وا�ضافت "اإنه اخلوف، اخلوف! ماذا اأقول؟ كثرون يتاأملون 
نعم هناك قتلى ونحن ندفنهم مبا�ضرة يف باحات املباين".

تي�ضيا  ووالتتدتتته  عتتامتتا(   28( متتافتترودي  كون�ضتانتني  م�ضى 
حافلة  على  العثور  اأمتتل  على  امل�ضت�ضفى  اإىل  منزلهما  متتن 
تقلهم اإىل فولنوفاخا �ضمال وهي بلدة اأخرى ا�ضتوىل عليها 

الرو�س، وميكن اأن ت�ضت�ضيفهم فيها جدته.
قال ال�ضاب الذي كان يعلم الأطفال املعلوماتية "اليوم كان 
اإىل هنا" لأن  الر�ضا�س  التتنتتار حتتتت  اأن جنتتري حتتتت  علينا 
الطريق ميتد على طول منطقة اآزوف�ضتال ال�ضناعية حيث 
اأنفاقا حفرت  يقاوم م�ضتخدًما  الأوكتتراين  يتتزال اجلي�س  ل 

حتت الأر�س يف عهد ال�ضوفيات.
اإنرنت  اأو  اأن اجلميع يعي�ضون بدون كهرباء  ال�ضاب  يو�ضح 
منذ الثالث من اآذار/مار�س، ول ميكن احل�ضول على اأخبار 

عن اأقارب يعي�ضون يف كييف ورو�ضيا اأو اإعطاوؤهم اأخبار.
وهو يرى اأن م�ضتقبله غام�س لأنه ل يدير ظهره لأوكرانيا 
التي تتمركز يف  املجاورة  العظمى  القوة  وطنه ول لرو�ضيا، 

اأنقا�س ماريوبول.
اأ�ضخا�س  جمرد  نحن  الآن  الر�ضا�س.  حتت  "رك�ضنا  وقال 
ذلك  �ضرنى  نعي�س؟  اأن  نريد  دولتتة  اأي  يف  العي�س.  يريدون 

لحًقا".
حما�ضبة  تعمل  التي  عاما(   43( اإيا�ضاكوفا  �ضفيتالنا  اأمتتا 

فورية  خطط  لديها  فلي�س  الكبرة،  نظارتها  وراء  وتبت�ضم 
بالكامل.  مدمرة  و�ضقتي  متتاأوى  بال  "اأنا  وقالت  للمغادرة. 
انتتتتتقتتلتتت اإىل هتتنتتاك متتنتتذ ثتتالثتتة اأ�تتتضتتتهتتتر، �تتضتتقتتة جتتتديتتتدة مت 
يف  تقف  كتتانتتت  التتتتتي  ال�ضيدة  وا�تتضتتافتتت  حديًثا".  جتتتديتتدهتتا 

الطابور نف�ضه "اأعي�س احلا�ضر. اليوم اأنا هنا وغدا �ضيكون 
اإنها جميلة حتى  اأحب مدينتي حتى يف حالتها هذه.  غدا. 
بهذا ال�ضكل". وتابعت "اأنا مع ال�ضالم واملحبة والهدوء. كما 

يقولون لي�ضاعدنا اهلل ويتوىل الأمر".

جنوب اأفريقيا: خماوف من ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا الفي�ضانات
•• جوهان�شبريغ-وكاالت

و�ضلت ح�ضيلة الوفيات جراء هطول اأمطار غزيرة هذا الأ�ضبوع يف جنوب اأفريقيا اإىل 341 وفاة، و�ضط خماوف 
من ارتفاع احل�ضيلة يف ظل العدد الكبر من املفقودين.

و�ضربت العا�ضفة ولية كوازولو-ناتال ال�ضاحلية �ضرقي البالد، يف اأ�ضواأ كارثة طق�س يف تاريخ جنوب اأفريقيا.
واأغرقت مياه الأمطار العديد من ال�ضوارع وجعلت من ال�ضعب ال�ضر فيها. وهوت ج�ضور وانهارت منازل عدة.

وجرى اأغالق ميناء ديربان، وهو واحد من اأكرب موانئ ال�ضحن يف اأفريقيا، خالل هذه الفرة.
بداأت الثنني  التي  العوا�ضف  ب�ضبب  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  الطوارئ، وهم يعتمدون على  اإىل مالجئ  الآلف  وفر 

املا�ضي.
وانقطعت اإمدادات املياه والكهرباء عن العديد من املناطق.

اأمر معتاد يف مثل هذا  والعوا�ضف  اأفريقيا،  ال�ضياحية يف جنوب  املقا�ضد  اأهم  واحتتدة من  كوازولو-ناتال  ووليتتة 
الوقت من العام، ويعتقد كثرون يف املنطقة اأنه مت ال�ضتعداد ب�ضكل منا�ضب ملثل هذه احلالة.

االأكراد يخلون مقرات حكومية يف �ضوريا خوفًا من تدخل تركيا
•• دم�شق-وكاالت

اأن رو�ضيا �ضغطت  ك�ضفت م�ضادر يف املعار�ضة ال�ضورية 
لالن�ضحاب  "ق�ضد"،  الدميقراطية  �ضوريا  قتتوات  على 
قواتها من مراكز احلكومة ال�ضورية يف مدينة القام�ضلي 
من  �ضاعات  بعد  الأول،  اأمتت�تتس  يتتوم  �ضوريا  �ضرق  �ضمال 

ال�ضيطرة عليها وطرد موظفيها احلكوميني.
مفاو�ضات  تقود  الرو�ضية  التتقتتوات  اأن  امل�ضادر  واأكتتتدت   
بتتتني احلتتكتتومتتيتتة التت�تتضتتوريتتة وقتت�تتضتتد متتنتتذ ثتتتالثتتتة اأيتتتتتام، 

لتتفتتك احلتت�تتضتتار عتتن املتتربتتع الأمتتتنتتتي التتتتذي يتت�تتضتتم اأغلب 
دخول  ومنع  احل�ضكة،  مدينة  يف  احلكومية  املديريات 
ت�ضليم  واإعتتادة  اأ�ضبوع،  اإليها منذ حوايل  الغذائية  املواد 
الفرن الرئي�ضي يف القام�ضلي للحكومة ال�ضورية الذي 
ا�ضتولت عليه ق�ضد قبل 10 اأيام. و�ضددت امل�ضادر على 
لأن  ق�ضد،  قتتوات  مع  لقائه  اأنهى  الرو�ضي  املفاو�س  اأن 
ف�ضائل املعار�ضة ال�ضورية املدعومة من اجلي�س الركي 
القام�ضلي  الدربا�ضية، وعامودة غرب  �ضتجتاح مدينتي 
ولن تقف عندها فقط، بل �ضت�ضل اإىل القام�ضلي، الأمر 

الدوائر احلكومية  للخروج من  قتتوات ق�ضد  دفع  التتذي 
التي �ضيطرت عليها قبل �ضاعات. ومن جانتتتتتبها، نتتتتفتت 
ال�ضتتتتتترطة،  التتتتداخلي  الأمن  لقتتتتتتوى  العتتتتتامة  التتتتتقيادة 
مراكز  على  �ضيطرتها  اخلمي�س  الأول  اأم�س  الأ�ضاي�س 

ختتتتدمية حلكومة دم�ضق يف مدينة القام�ضلي.
التي  �ضوريا  �ضرق  �ضمال  والقام�ضلي  احل�ضكة،  وت�ضهد 
ت�ضيطر على اأغلبهما قوات ق�ضد، توتراً منذ اأ�ضبوع بعد 
قول قوات ق�ضد اإن القوات احلكومية حتا�ضر حيني يف 

مدينة حلب يخ�ضعان لقوات ق�ضد.
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•• مو�شكو-اأ ف ب

األيك�ضي  املتت�تتضتتجتتون  املتتعتتار�تتس  دعتتتا 
التكنولوجيا  عتتمتتالتتقتتة  نتتافتتالتتنتتي 
"جبهة  فتتتتتتتتتح  اإىل  التتتتغتتتتربتتتتيتتتتني 
اإعالمية" �ضد مو�ضكو من خالل 
للو�ضول  تهدف  اإعالنية  حمالت 

اإىل الرو�س.
وكتتتتتتتتتتتب نتتتتافتتتتالتتتتنتتتتي عتتتتلتتتتى تتتتويتتتر 
املتحدة  التتوليتتات  رئي�س  "اأدعو 
)جتتتو بتتتايتتتدن( و)رئتتيتت�تتس التتتتتوزراء 
جون�ضون  بتتوريتت�تتس  التتتربيتتتطتتتاين( 
واأور�ضول  الأوروبتتتيتتتة  واملفو�ضية 
فتتون ديتتر ليتتني ومتتتارك زاكربرغ 
اإىل اإيجاد حل عاجل ل�ضحق دعاية 
فالدمير(  التتترو�تتتضتتتي  )التترئتتيتت�تتس 
بوتني، من خالل ا�ضتخدام فر�س 

التوا�ضل  و�تتضتتائتتل  عتتلتتى  التتدعتتايتتة 
الجتماعي". 

حتتتاجتتتة  يف  "نحتتتتتتن  اأ�تتتتتتتضتتتتتتتاف 
التتكتتتتتتتتتتتتتتثتتر من  التتتتتتتتتتتتتتتتتدعتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتة.  اإىل 

الدعاية".

وانتقد ا�ضتطالعات الراأي الأخرة 
التي اأظهتتتتترت اأن التتتتتتدعم لبتتتتتوتني 
على  التتهتتجتتوم  بتتتدايتتتة  متتنتتذ  ازداد 

اأوكرانيا، معتربا اأنها "كذبة".
وكتب اأن "مزيج الدعاية املجنونة 
حقتتتتتا... عتتتتتتتتلى جميع القنوات على 
مدار ال�ضاعة طوال اأيام الأ�ضبتتتتتتوع، 
اإعالم  و�تتضتتائتتل  وحتتجتتب  واإغتتتتتتالق 
م�ضتقلة ومواقع اإلكرونية، يوؤدي 
وظيفته ببطء" و"احلقيقة هي اأن 
لديهم  التترو�تتس  املواطنني  غالبية 
فكرة م�ضوهة بالكامل عما يحدث 

يف اأوكرانيا".
الرو�ضية  التتت�تتتضتتتلتتتطتتتات  وحتتتتظتتتترت 
معظم  واإن�ضتغرام  توير  موقعي 
امل�ضتقلة منذ بدء  الإعتتالم  و�ضائل 

الهجوم على اأوكرانيا.

قلق غربي.. اتفاق نووي اإيران �ضيقوي رو�ضيا يف اأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت

ك�ضف تقرير بحثي اأمركي عن القلق من اأن التو�ضل لتفاق نووي بني 
اإيران وجمموعة )5 1+( �ضي�ضب يف �ضالح رو�ضيا، بن�ضف مليار دولر 
نقدي عاجال، وتقوية العالقات القت�ضادية بينها وبني طهران ما ي�ضهم 

يف متويل حربها باأوكرانيا.
املتخ�ض�س يف  غايت�ضتون  الأمركي  معهد  اأعتتده  التتذي  التقرير  يف  جاء 
�ضوؤون ال�ضرق الأو�ضط، اأن هذا هو ال�ضتنتاج الذي تو�ضل اإليه م�ضوؤولو 
وطهران  مو�ضكو  بني  اجلارية  املناق�ضات  من  القلقون  الغربيون  الأمتتن 

حول تعميق تعاونهما مبجرد توقيع التفاق النووي.
واأ�ضاف اأنه مع معاناة القت�ضاد الرو�ضي نتيجة العقوبات القت�ضادية، 
ت�ضغط مو�ضكو على طهران لتح�ضل على دعم اقت�ضادي، مثل اأن تدفع 

دولر(  مليار  ن�ضف  من  )اأكتترث  لرو�ضيا  عليها  امل�ضتحقة  الديون  اإيتتران 
نقدا، وهي م�ضتحقة عن عمل رو�ضيا يف من�ضاأة بو�ضهر النووية باإيران.

كذلك تتفاو�س مو�ضكو مع طهران على اتفاقيات جتارية، منها �ضفقات 
اأ�ضلحة، مبجرد توقيع التفاق.

ن�ضف مليار دولر حمتجزة يف  اأكتترث من  اإن  اإيتتران  تقول  ناحيتها،  من 
دونالد  الرئي�س  اإدارة  فر�ضتها  التي  العقوبات،  نتيجة  املتحدة  الوليات 
التفاق، ما ميكن  توقيع  بعد  الإفتتراج عنها  �ضيتم  ترامب على طهران، 

طهران من حتويل الديون امل�ضتحقة اإىل مو�ضكو.
و�ضهدت الأ�ضابيع الأخرة زيارات ن�ضطة مل�ضوؤولني بني مو�ضكو وطهران، 
منها زيتتارة وزيتتر النفط الإيتتتراين، جتتواد اأوجتتي، ونائب حمافظ البنك 
البلدان  املا�ضي عقد  املركزي الإيراين حم�ضن كرميي، ونهاية الأ�ضبوع 
و70  رو�ضية  �ضركة   300 بح�ضور  مو�ضكو  يف  كبرا  جتتتاريتتا  متتوؤمتتترا 

�ضركة اإيرانية.

�سنوية جت�رة  دولر  ملي�ر   50
نيوز  "�ضكاي  ملتتوقتتع  عتتذيتتري،  وحتتيتتد  الإيتتتتراين  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويعلق 
عربية"، باأن ال�ضنوات الأخرة �ضهدت تعاونا بني اإيران ورو�ضيا لتحقيق 
اأو رفعها  العقوبات  و�ضيتيح تخفيف  �ضوريا،  اأهتتداف م�ضركة يف ق�ضية 

لإيران اأن تظل قوية يف املنطقة، وهو ما �ضينعك�س على رو�ضيا.
وفيما يخ�س امللف النووي، اإذا مت التو�ضل لتفاق بني اأطراف التفاو�س 
وال�ضني(  واأملانيا  ورو�ضيا  املتحدة وبريطانيا وفرن�ضا  والوليات  )اإيتتران 
اأن  اإىل  اإ�ضارة  اأي�ضا، بح�ضب عذيري، يف  فذلك �ضي�ضب يف �ضالح رو�ضيا 
اإتاحة احلرية لإيران يف التجارة من جديد �ضتقوي عالقاتها التجارية 

مع مو�ضكو.

مف�عل نووي اإيراين
ويف هذا لفت اإىل اأن حجم التجارة بني مو�ضكو وطهران تقدر بنحو 40 
اإىل 50 مليار دولر يف ال�ضنة، وهو رقم كبر ي�ضكل اأهمية ا�ضراتيجية 
للبلدين. وتو�ضلت رو�ضيا واإيران لتفاقية طويلة الأمد مدتها 20 عاما 
خالل زيارة الرئي�س الإيراين اإبراهيم رئي�ضي ملو�ضكو يناير املا�ضي، وفقا 
الرو�ضية  الإيتترانتتيتتة  الربملانية  ال�ضداقة  جمموعة  رئي�س  لت�ضريحات 
ملفاو�ضات  اآختتر جولة  رو�ضيا يف  �ضددت  هتتذا،  اأجتتل  اإبراهيم ر�ضائي. من 
فيينا حول الربنامج النووي على ا�ضتثناء عالقة مو�ضكو القت�ضادية مع 

طهران من العقوبات املفرو�ضة على مو�ضكو.
وطالب وزير اخلارجية الرو�ضي �ضرغي لفروف "�ضمانات مكتوبة" باأن 
العقوبات على مو�ضكو لن توؤثر على حق رو�ضيا يف التعاون احلر والكامل 

التجاري والقت�ضادي وال�ضتثماري والتقني الع�ضكري مع اإيران.

توؤكد اأن اأمريك� ل متلك رف�هية الرتاجع عن التزام�ته� يف املنطقة

درا�ضة حديثة ل�»تريندز « حتلل مدى تاأثري احلرب يف اأوكرانيا على حركات التطرف واالإرهاب يف ال�ضرق االأو�ضط

الطبقة احل�كمة ت�سر على موا�سلة احتك�ر ال�سلطة 

عاد العرب اإىل بريوت.. فهل يعود لبنان اإىل نف�ضه؟

•• ابوظبي-الفجر:

اأكتتتدت درا�تتضتتة حتتديتتثتتة، اأ�تتضتتدرهتتا متتركتتز تتتريتتنتتدز للبحوث 
على  اأوكتترانتتيتتا  يف  احلتترب  "تاأثر  بعنوان:  وال�ضت�ضارات 
حركات التطرف والإرهاب يف ال�ضرق الأو�ضط"، اأن احلرب 
الرو�ضية يف اأوكرانيا �ضيكون لها تاأثر عميق يف الأو�ضاع 
يف  �تتضتتواء  والأمتتنتتيتتة  والع�ضكرية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
اأوروبا اأو اآ�ضيا اأو ال�ضرق الأو�ضط، حيث �ضتلعب التعقيدات 
اأدواراً  بال�ضراع  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضية  للجغرافيا  اجلديدة 
ال�ضراتيجي  للتناف�س  جتتديتتدة  اأطتتتر  ت�ضكيل  يف  مهمة 
وامل�ضالح احليوية لالأطراف املختلفة، �ضواء كانت القوى 
الكربى اأو القوى الإقليمية؛ ما �ضينعك�س على الرتيبات 

الأمنية يف مناطق عديدة ومنها ال�ضرق الأو�ضط.
واأ�تتتضتتتارت التتدرا�تتضتتة، التتتتتي اأعتتتدهتتتا عتتتتتزت اإبتتراهتتيتتم رئي�س 
الدولية،  التتعتتالقتتات  الأهتتتترام ويكلي واخلتتبتتر يف  حتتتريتتر 
تتتقتترن مبتغرات  اأوكتترانتتيتتا  التتتدائتتترة يف  احلتتترب  اأن  اإىل 
التنظيمات  التتدويل مت�س احلتترب على  النظام  جديدة يف 
املتطرفة والإرهابية، منها: تراجع النظام الدويل القائم 
الأمم  لدور  املتعمد  الإ�ضعاف  اأ�ضهم  حيث  القواعد،  على 
املا�ضية يف خلق عامل  الثالثة  العقود  املتحدة على مدى 
ال�ضيادة  بانتهاك حقوق  اأكرث فو�ضوية وقيام دول كربى 

لدولة اأخرى دون رادع من املنظمة الدولية. 

كما اأن عودة التحالفات تعد اإحدى اأهم املتغرات اجلديدة 
الرو�ضية- الأزمتتتتة  ت�ضاعد  ظتتل  ويف  التتتتدويل،  التتنتتظتتام  يف 

الأوكرانية، عاد حلف �ضمال الأطل�ضي "الناتو" من جديد 
بارزاً على م�ضتوى منظومة الدفاع الغربية بقيادة  لعباً 
املقاتلني  فيالق  �ضرعنة  اإىل  اإ�تتضتتافتتة  املتتتتتحتتدة،  التتوليتتات 
الأجانب )املرتزقة(، حيث جاءت دعوة الرئي�س الأوكراين 
فولودمير زيلني�ضكي لفتح باب التطوع وا�ضتقبال مقاتلني 
اأفعال دول غربية  اأجانب كال�ضدمة، خا�ضة يف ظل ردود 
اختارت ال�ضمت على هذا التوجه، واأثارت الدعوة حالة من 
القلق ب�ضبب منح ال�ضرعية ملبداأ جلب املرتزقة واملقاتلني 
من خارج البالد، حيث يتوقع األ يتوقف الأمر عند احلالة 
الأوكرانية وحدها. وذكرت الدرا�ضة اأن احلرب يف اأوكرانيا 
رفاهية  متلك  ل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  تربهن 
الن�ضحاب اأو الراجع عن التزاماتها يف ال�ضرق الأو�ضط، 
اإذ تفر�س املناف�ضة بني القوى الكربى على م�ضاحة رقعة 
طموحات  حتجيم  الأو�تتضتتط  والتت�تتضتترق  اأورا�تتضتتيتتا  يف  وا�ضعة 
و�ضيفر�س  والتت�تتضتتني(،  التترئتتيتت�تتضتتيتتني )رو�تتضتتيتتا  املتتنتتافتت�تتضتتني 
والبا�ضيفيك  اآ�ضيا  اإىل  ال�ضراتيجي  الأمريكي  التوجه 
اأختتتترى، وقد  بتتقتتاع  املتتتتتحتتدة يف  التتتوليتتتات  تتتاأمتتني م�ضالح 
اأزمة  اأمريكا للتحالف الغربي �ضد رو�ضيا يف  تدفع قيادة 
اأوكرانيا اإىل حتقيق توازن ما بني تركيز اهتمام الوليات 
العظمى يف ظل �ضعود  القوى  املناف�ضة بني  املتحدة على 

رو�ضيا وال�ضني والتزامات احلرب على الإرهاب يف ال�ضرق 
الأو�ضط. واأو�ضحت اأن بوادر الأزمة بني رو�ضيا واأوكرانيا 
النامي  العامل  كثيفة على جمتمعات  تلقي بظالل  بتتداأت 
ومنها دول ال�ضرق الأو�ضط، التي بداأت تعاين اأزمات فورية 
واحلبوب،  الطبيعي  والتتغتتاز  النفط  اأ�ضعار  ارتتتفتتاع  ب�ضبب 
واأهمها القمح والذرة، اإ�ضافة اإىل زيوت الطعام التي تنتج 
رو�ضيا واأوكرانيا الن�ضبة الأكرب منها على امل�ضتوى الدويل 
)متثل رو�ضيا واأوكرانيا معاً %29 من اإمدادات القمح يف 
العامل(، اإذ مل تعد بع�س الدول قادرة على الوفاء بتوفر 
واردات القمح اأو النفط يف ظل نق�س املعرو�س والرتفاع 

احلاد يف الأ�ضعار بالبور�ضات العاملية.
وبينت الدرا�ضة اأنه يف ظل غياب اأفق احلل ال�ضيا�ضي وات�ضاع 
الفجوة ما بني رو�ضيا والغرب ب�ضاأن ت�ضوية الأو�ضاع على 
الراهن مر�ضح ملزيد من  املوقف  الأوكرانية، فاإن  اجلبهة 
التتتتتدهتتور وتتتوظتتيتتف كتتل طتترف لتتتتالأدوات كتتافتتة املتتتتتاحتتة يف 
حوزته لتحقيق مك�ضب على ح�ضاب الطرف الآخر، ولعل 
العقوبات،  لتت�تتضتتالح  التتغتتربتتيتتني  احلتتلتتفتتاء  مع�ضكر  تتتوظتتيتتف 
املقبلة  التتفتترة  يف  الأزمتتتتة  م�ضار  على  تبعات  لتته  �ضيكون 
وعلى قدرة اأطراف بعينها يف البلدان املت�ضررة من الأزمة 
الكربى على توظيف التوابع القت�ضادية ال�ضلبية خلدمة 

اأهداف �ضيا�ضية واخلروج مبكا�ضب حمددة.
منطقة  يف  والإرهتتابتتيتتة  املتطرفة  اجلتتمتتاعتتات  اأن  واأكتتتتدت 

التت�تتضتترق الأو�تتتضتتتط، هتتي يف مقدمة الأطتتتتراف التتتتتي تنظر 
اإىل تبعات الأزمة، والتي �ضتعمل على ا�ضتغالل ال�ضخط، 
الأكرث عر�ضة  املعي�ضية يف القت�ضادات  الأحتتوال  وتدهور 
احلاد  الرتتتفتتاع  نتيجة  احلتتترب؛  عتتن  الناجمة  للتقلبات 

يف تكلفة املتتتواد اخلتتتام واملتتتتواد التتغتتذائتتيتتة مبتتا يتتفتتوق قدرة 
ل�ضراء  مالية  اعتمادات  توفر  على  املحلية  القت�ضادات 
والقمح  الطبيعي  والتتغتتاز  النفطية  امل�ضتقات  اأو  النفط، 

والذرة اأي�ضاً باأ�ضعار ال�ضوق العاملية. 

غرق الطراد »مو�ضكفا« ورو�ضيا تتهم اأوكرانيا بق�ضف اأرا�ضيها 
•• اأودي�شا-اأ ف ب

ب�ضبب  الأ�تتضتتود  البحر  يف  مو�ضكفا  الرو�ضية  التتبتتارجتتة  غتترقتتت 
اأوكراين  اإ�ضابتها ب�ضاروخ  حريق عر�ضي ح�ضب مو�ضكو وبعد 
من  خمتتاوف  تثر  لرو�ضيا  كبرة  انتكا�ضة  يف  كييف،  بح�ضب 
على  قتترى  بق�ضف  كييف  مو�ضكو  تتهم  بينما  التتنتتزاع  ت�ضاعد 
اأرا�ضيها. وقالت وزارة الدفاع الرو�ضية م�ضاء اخلمي�س "اأثناء 
ال�ضفينة  فقدت  الو�ضول،  ميناء  اإىل  مو�ضكفا  التتطتتراد  �ضحب 
احلريق  يف  بهيكلها  حلقت  التي  الأ�تتضتترار  ب�ضبب  ا�ضتقرارها 
بعد انفجار الذخرة". واأ�ضافت اأنه "يف البحر الهائج غرقت 
ال�ضفينة". وكانت الوزارة ذكرت اأنه "مت احتواء" النران على 
تطفو"،  اأن  على  قدرتها  على  "حافظت  واأنتتهتتا  ال�ضفينة  منت 

موؤكدة اأنها حتقق يف اأ�ضباب احلادث.
وقال املتحدث با�ضم وزارة الدفاع الأمركية )البنتاغون( جون 
كربي اخلمي�س اإن خ�ضارة �ضفينة القيادة هذه "�ضربة قا�ضية" 
على"  "عواقب  اإىل  وتتتتتوؤدي  املنطقة  يف  التترو�تتضتتي  لتتالأ�تتضتتطتتول 
لفر�س  جهودهم  يف  اأ�ضا�ضي  "عن�ضر  لأنها  القتالية  قدراتهم 

هيمنة بحرية يف البحر الأ�ضود".
من جهته، كتب املتحدث با�ضم الإدارة الع�ضكرية ملنطقة اأودي�ضا 
كانت  "مو�ضكفا"  اأن  تلغرام  تطبيق  على  برات�ضوك  �ضرغي 
ل  عملياتها  خالل  الأختترى  لل�ضفن  اجلتتوي  الغطاء  "توؤمن 

�ضيما ق�ضف ال�ضاحل ومناورات الإنزال".
ماك�ضيم  الأوكتتتتتتراين  اأوديتت�تتضتتا  منطقة  حتتاكتتم  قتتتال  جهته  متتن 
مو�ضكفا  ق�ضفت  الأوكتترانتتيتتة  امل�ضلحة  التتقتتوات  اإن  مار�ضينكو 
ب�ضواريخ "نبتون" اأوكرانية ال�ضنع ما اأحلق "اأ�ضرارا كبرة" 
كبرة  انتكا�ضة  احلتتربتتيتتة  ال�ضفينة  غتترق  وي�ضكل  بال�ضفينة. 

لرو�ضيا اأيا تكن اأ�ضبابه.
من جهته، حتدث الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�ضكي يف 
ر�ضالته امل�ضائية عرب الفيديو عن الأوكرانيني "الذين اأظهروا 

اأن ال�ضفن الرو�ضية ل ميكن اإل اأن تذهب اإىل القاع".
حتتذر رئي�س وكتتالتتة ال�تتضتتتتتختتبتتارات املتتركتتزيتتة الأمتتركتتيتتة )�ضي 
الع�ضكرية  النتكا�ضات  اأن  من  اخلمي�س  برنز  وليام  ايتته(  اآي 
اإىل  بوتني  فالدمير  الرو�ضي  الرئي�س  تدفع  قد  اأوكرانيا  يف 
القدرة يف ذلك  اأو منخف�س  تكتيكي  نتتووي  �ضالح  اإىل  اللجوء 

البلد.
اإ�ضارات ملمو�ضة  اأي  الواقع  ن�ضهد يف  "مل  اأنتته  �ضدد على  لكنه 
مثل عمليات انت�ضار اأو اإجراءات ميكن اأن تزيد من خماوفنا".

و�ضوت الربملان الأوكتتراين اخلمي�س على قرار ي�ضف الهجوم 
الرو�ضي باأنه "اإبادة جماعية". وين�س القرار على اأن "حتركات 
منهجية  بطريقة  الأوكتتتراين  ال�ضعب  اإبتتادة  اإىل  تهدف  رو�ضيا 

وحرمانه من حق تقرير امل�ضر وتنمية م�ضتقلة".
قتتترى حدودية  بق�ضف  اأوكتتترانتتتيتتتا  رو�تتضتتيتتا  اتتتهتتمتتت  املتتقتتابتتل،  يف 

رو�ضية.
اأوكرانيتني  مروحيتني  اأن  الرو�ضية  التحقيق  جلنة  واأكتتتدت 
غارات  "�ضت  و�ضنتا  رو�ضيا  ثقيلة" دخلتا  باأ�ضلحة  "مزودتني 
منطقة  يف  كليموفو"  قرية  يف  �ضكنية  مبان  على  الأقتتتل  على 

بريان�ضك.
بجروح  اأ�تتضتتيتتبتتوا  طفل  بينهم  ا�ضخا�س  "�ضبعة  اأن  واأ�تتضتتافتتت 
"متفاوتة اخلطورة" يف اتهامات ل ميكن التحقق من �ضحتها 

من م�ضدر م�ضتقل.

لتتكتتن جمل�س الأمتتتتن التتقتتومتتي والتتتدفتتتاع الأوكتتتتتراين نتتفتتى هذه 
املتتعتتلتتومتتات واتتتتهتتتم ال�تتضتتتتتختتبتتارات التترو�تتضتتيتتة بتت�تتضتتن "هجمات 
املناه�ضة  "اله�ضتريا  لتاأجيج  املنطقة احلدودية  اإرهابية" يف 

لأوكرانيا".
وهددت رو�ضيا التي مل يبداأ هجومها املكثف يف دونبا�س وت�ضعى 
ال�ضراتيجي يف  الكاملة على ميناء ماريوبول  ال�ضيطرة  اإىل 

بحر اآزوف، ب�ضرب "مراكز �ضنع القرار" يف كييف.
وقال اإيغور كونا�ضينكوف املتحدث با�ضم وزارة الدفاع الرو�ضية 
"ن�ضهد حماولت تخريب و�ضربات من قبل القوات الأوكرانية 

على اأهداف يف اأرا�ضي الحتاد الرو�ضي".
وحذر من اأنه "اإذا ا�ضتمرت مثل هذه احلوادث ف�ضيوجه اجلي�س 
الرو�ضي �ضربات على مراكز �ضنع القرار مبا يف ذلك يف كييف 

وهو ما امتنع اجلي�س الرو�ضي عن القيام به حتى الآن".
وبقي الرئي�س زيلين�ضكي منذ بداية احلرب متح�ضنا مع اإدارته 
اأ�ضلحة  العا�ضمة مطالبا الغرب بال توقف بت�ضليمه  يف و�ضط 

ثقيلة تنق�ضه ملقاومة القوة النارية للرو�س.

•• عوا�شم-وكاالت

مايو-اأيار  يف  برملانية  انتخابات  تنظيم  اإىل  لبنان  يتوجه 
الإ�ضالح  طريق  على  طويل  م�ضار  �ضمن  خطوة  يف  املقبل، 
الأزمة اخلانقة  واملايل والقت�ضادي، للخروج من  ال�ضيا�ضي 
ال�ضيا�ضية احلاكمة  الطبقة  اإ�ضرار  التي يتخبط فيها، رغم 
�ضحف  وبح�ضب  والتتتقتتترار.  ال�ضلطة  احتتتتتكتتار  موا�ضلة  على 
ال�ضلطة حتاول  اأحتتزاب  اأم�س اجلمعة لتتتزال  عربية �ضادرة 
غياب  يف  نفوذها،  مناطق  يف  املعار�ضني  املر�ضحني  ترهيب 
اأو عجز ال�ضلطات الأمنية عن تاأمني املعار�ضني املر�ضحني 

لال�ضتحقاق النتخابي املقبل. 

ترهيب وتهديد
امل�ضايقات  اإن  املتتتوقتتتع،  متترا�تتضتتلتتة  قتتالتتت  "احلرة"  متتوقتتع  يف 
قوى  "نقل  لنقل  فعلية  ترجمة  كانت  املتزايدة  والتهديدات 
اإىل  اأكتوبر،   17 باحتجاجات  بداأتها  التي  املعركة  التغير 
اأمل  حركة  الت�ضدي  على  لالإ�ضرار  النتخابات"  �ضناديق 

وحزب اهلل خا�ضة، ووقف هيمنتهما على لبنان واللبنانيني.

واأمل  اهلل  حزب  لنفوذ  حقيقياً   خمترباً  لبنان  جنوب  ويعد 
و�تتضتتطتتوتتته، ح�ضب التت�تتضتتحتتايف عتتلتتي الأمتتتتني التتتذي اعتتتتترب اأن 
"خر دليل على ذلك النفجار الذي وقع يف مركز الر�ضالة 
حركة  متتن  عنا�ضر  منع  حيث  بنعفول  بتتلتتدة  يف  الإ�تتضتتالمتتيتتة 
قبل  التفجر  اإىل مكان  الدخول  اللبناين من  اأمتتل اجلي�س 
اأمل  حركة  وقائد  النواب  جمل�س  رئي�س  اإذن  على  احل�ضول 
نبيه بري" ُم�ضيفاً اأن ذلك ُيعطي �ضورة وا�ضحة عن "اجلهة 
الدولة  موؤ�ض�ضات  �ضعف  ويوؤكد  هناك،  والأقتتتوى  امل�ضيطرة 
نفوذ  تعزيز  ل�ضالح  ت�ضتخدم  حتتني  اإل  قوية  تكون  ل  التي 
حزب اهلل، وهذا ين�ضحب على الق�ضاء والقوى الأمنية التي 

ترعى النتخابات".

هجوم املحبة
"هجوم  اأن  "العرب" اللندنية  اعتربت �ضحيفة  من جانبها 
املحبة" من امل�ضوؤولني وال�ضخ�ضيات اللبنانية على ال�ضعودية، 
اأو  اإىل بتتروت، ل يعني عتتدول الريا�س،  بعد عتتودة �ضفرها 
تعديلها موقفها ال�ضارم من نفوذ حزب اهلل و�ضالحه واإنهاء 
ماليا  لبنان  دعتتم  �تتضتترط  واللبنانيني  التتبتتالد  على  �ضطوته 

واقت�ضاديا واإخراجه من اأزماته املتعددة.
من  اللبنانيون  امل�ضوؤولون  يطلقه  ما  اأن  ال�ضحيفة،  وذكتترت 
كثراً  تتتوؤثتتر  لتتن  لبنان،  يف  ال�ضعودية  بتتدور  واإ�تتضتتادات  مديح 
مل  اللبنانيني  امل�ضوؤولني  اأن  خا�ضًة  ال�ضعودي،  القرار  على 
وي�ضرون  منا�ضبة،  من  اأكتترث  ويف  �ضابقاً  التزموا  ما  ينفذوا 
ال�ضعودية داعم مايل دون مقابل، وتقيد بالتزامات  اأن  على 
الريا�س  ا�ضراجتيات  مع  ين�ضجم  يعد  مل  ما  وهتتو  جتاهها 
"ال�ضرق  �ضحيفة  قتتالتتت  جهتها  متتن  املنطقة.  يف  اجلتتديتتدة 
متاماً  يختلف  لبنان،  مع  ال�ضعودي  "التعاطي  اإن  اللبنانية، 
عن ال�ضورة التي يحاول املحور املمانع ت�ضويرها عليه، حيث 
يروج اأهل هذا الفريق اأن اململكة حتاول فر�س هيمنتها على 
بروت والتعاطي معها بفوقية، كرئي�س ومروؤو�س. لكن كل 
املعطيات واملوؤ�ضرات تدل ل بل تثبت عك�س ذلك، بح�ضب ما 
اأن  ال�ضحيفة  وُت�ضيف  معار�ضة".  �ضيا�ضية  م�ضادر  تقول 
"الريا�س حترم لبنان وتتعاطى معه من الند اإىل الند من 
دولة اىل دولة، وحتر�س رغم كل �ضيء على احرام الأ�ضول 
املاآخذ  التعاطي معها، ورغم كل  والربوتوكولت الدولية يف 
التي لدى الريا�س على العهد و�ضلوكه"، قائلًة اإن "اململكة ل 

تر�ضل ال�ضالح والدولرات واملحروقات اإىل حزب اأو فئة، ول 
ت�ضتثمر يف اأي فريق مالياً وع�ضكرياً، لينفذ اأجندتها يف بروت 
وليتحرك حلماية م�ضاحلها هي، متى تقت�ضي احلاجة. فهل 
اململكة تطويع لبنان وا�ضتتباعه بها كما يتهمها  فعال تريد 
احلزُب وفريق املمانعة يف كل خطاب وموقف، اأم اأن اإيران هي 

التي تعمل ومن فوق ال�ضطوح من اأجل ذلك؟".

مل�ذا العودة اإىل لبن�ن
اإن  التتعتتجتتمتتي  طتتفتتلتتة  بتتتن  �تتضتتعتتد  "اإندبندنت" قتتتال  متتوقتتع  يف 
اإذ  عتتدة،  �ضنوات  منذ  توقفت  اللبنانية  اخلليجية  العالقات 
ت�ضكل موقف خليجي �ضبه موحد �ضد لبنان الر�ضمي املعادي 

للعرب عموماً واخلليج خ�ضو�ضاً.
واأوقفت  التت�تتضتتفتتراء،  "�ضحبت  اخلليج  دول  اأن  التتكتتاتتتب  وبتتني 
امل�ضاعدات وحذرت من ال�ضفر اإىل لبنان، بعد اأن اأ�ضبح لبنان 
م�ضدراً للتخريب والتهريب، ومنبعاً للعداء �ضد دول اخلليج 
املمول  لبنان  فكان  ال�ضعودية.  العربية  اململكة  راأ�ضها  وعلى 
وامل�ضجع  احلوثية  للميلي�ضيات  واملعبئ  واملحر�س  واملتتتدرب 
"ديلر"  اإىل  ا�ضتمرار احلرب على دول اخلليج، وحتول  على 

امل�ضاعدات  فيه  تنهال  وقتتت  يف  الهلو�ضة  وحتتبتتوب  املتتختتدرات 
اأو  لتتبتتنتتان،  عتتلتتى  والتتهتتبتتات والتتقتترو�تتس والتتعتتطتتايتتا اخلليجية 
اللبناين".  الإن�ضان  ولي�س  اللبنانية  الدولة  على  بالأحرى 
اللبنانية  اخلليجية  للعالقات  عتتودة  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�تتضتتار 
"�ضتعني اأول ما تعني تقدمي قرو�س وم�ضاعدات لإنقاذ اللرة 
التي مل تعد ت�ضاوي �ضيئاً، وم�ضاعدات �ضتذهب اإىل اجليوب 
مكد�ضة  زالتتتت  ومتتا  التتقتتريتتب  بتتالأمتت�تتس  �ضرقتها  التتتتتي  نف�ضها 
"ملاذا العودة اإىل  باأموال ال�ضعب اللبناين املنكوب" مت�ضائاًل 
واأهله؟  اإىل نف�ضه  العودة  اإذا كان لبنان نف�ضه يرف�س  لبنان 
هل املطلوب اأن نكون لبنانيني اأكرث من اللبنانيني اأنف�ضهم؟ 
ون�ضيفها  ونوؤدجلها  الآختتريتتن  مثل  ميلي�ضيات  ن�ضكل  اأن  اأم 
جرحاً نازفاً يف ج�ضد لبنان النازف اجلريح؟". وُينهي الكاتب 
قائاًل "بكل �ضراحة ومن دون مواربة اأو جماملة دبلوما�ضية، 
ل للبنان! اإن العودة اخلليجية الر�ضمية للبنان قبل اأن يعود 
قاطعناه  التتذي  القائم  للو�ضع  �ضرعنة  هو  نف�ضه،  اإىل  لبنان 
اأغنية  بقية  يرجموا  اأن  اللبنانيني  القريب.على  بالأم�س 
زرعناها،  نحنا  اإلتتنتتا  متتديتتنتتة  يتتا  "خراتك  اخلتتلتتيتتل:  اأمتتيتتمتتة 

وعال�ضاحة ملا نزلنا كلمتنا قلناها".

تاأثر احلرب يف اأوكرانيا على حركات التطرف والإرهاب يف ال�ضرق الأو�ضط

املبعوث االأمريكي اخلا�س بكوريا ال�ضمالية يزور �ضول 

نافالني يدعو اإىل فتح جبهة اإعالمية �ضد مو�ضكو 

•• �شول-رويرتز

الأمريكي  املبعوث  اإن  الأمريكية  قالت وزارة اخلارجية 
املقبل  الأ�ضبوع  �ضول  �ضيزور  ال�ضمالية  بكوريا  اخلا�س 
اجلنوبية  كتتوريتتا  يف  املتت�تتضتتوؤولتتني  متتع  اجتتتتتمتتاعتتات  لعقد 
ال�ضمالية  كتتوريتتا  اإطتتتتالق  عتتلتتى  التتتتدويل  التتتترد  ملناق�ضة 

�ضواريخ بالي�ضتية عابرة للقارات يف الآونة الأخرة.
اإنتتته منفتح على  �تتضتتوجن كيم  املتتبتتعتتوث الأمتتريتتكتتي  وقتتتال 
املحادثات مع كوريا ال�ضمالية يف اأي وقت وبدون �ضروط 
م�ضبقة لكن بيوجنياجن رف�ضت حتى الآن تلك املبادرات 
متهمة وا�ضنطن بال�ضتمرار يف انتهاج �ضيا�ضات عدائية 

مثل العقوبات والتدريبات الع�ضكرية.
واأطتتلتتقتتت كتتوريتتا التت�تتضتتمتتالتتيتتة التت�تتضتتهتتر املتتا�تتضتتي �ضاروخا 
بالي�ضتيا عابرا للقارات للمرة الأوىل منذ عام 2017، 
اإن  اأمتتريتتكتتيتتون وكتتوريتتون جنوبيون  ويتتقتتول متت�تتضتتوؤولتتون 

جتارب  ل�ضتئناف  ت�ضتعد  رمبتتا  اأنها  على  دلئتتل  هناك 
اإن  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وقالت  النووية.  الأ�ضلحة 
كوريني  مب�ضوؤولني  �ضيلتقيان  بتتاك  جتتوجن  ونائبه  كيم 
يوم  تتتبتتداأ  اأيتتتام  ت�ضتغرق خم�ضة  زيتتتارة  ختتالل  جنوبيني 
الثنني. وجاء يف البيان اأن الزيارة توؤكد التزام الوليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية مبوا�ضلة التعاون الوثيق ب�ضاأن 
اإىل  "ت�ضعيان  فيما  ال�ضمالية  بكوريا  اخلا�ضة  الق�ضايا 
دفع عملية نزع ال�ضالح النووي واإحالل ال�ضالم الدائم 
املتحدة  الوليات  وت�ضغط  الكورية".  اجلزيرة  �ضبه  يف 
على جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة لفر�س مزيد 
جتاربها  ب�ضبب  ال�ضمالية  كتتوريتتا  عتتلتتى  التتعتتقتتوبتتات  متتن 
الرئي�س  ودعتتا  البالي�ضتية.  ال�ضواريخ  على  اجلتتديتتدة 
اأن  املتتقتترر  يتتتول،  �تتضتتوك  يتتون  املنتخب  التتكتتوري اجلنوبي 
تعزيز  اإىل  اأيتتتتار،  متتايتتو  متتن  العا�ضر  يف  من�ضبه  يتتتتتوىل 

العالقات مع الوليات املتحدة لردع كوريا ال�ضمالية.
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عربي ودويل
اأع�ضاء ال�ضيوخ االأمريكي لل�ضني...دعم بوتني �ضيكون له ثمن

•• وا�شنطن-وكاالت

اأع�ضاء جمل�س ال�ضيوخ الأمريكي ر�ضالة دعم لتايوان خالل زيارة  وجه 
با�ضتعرا�س للقوة  اأم�س اجلمعة، يف خطوة ردت عليها ال�ضني  للجزيرة 

الع�ضكرية.
اأم�س  التتوفتتد الأمتتريتتكتتي  اإنتتتغ ون لأعتت�تتضتتاء  تتتايتتوان ت�ضاي  وذكتتترت رئي�ضة 
اأن  للدميقراطيات  لبتتد  اأنتته  اأثتتبتتت  لأوكتترانتتيتتا  رو�ضيا  "غزو  اأن  اجلمعة 
�ضد  اأنف�ضنا  عن  ندافع  اأن  جماعي  ب�ضكل  ميكننا  واأنتته  حتالفاتها،  تعزز 
ال�ضالم  لزعزعة  ت�ضعى  التي  ال�ضلطوية  الدول  ت�ضكلها  التي  التهديدات 

الإقليمي".

اإن  غراهام،  ليند�ضاي  ال�ضناتور  وبينهم  الأمريكي،  الوفد  اأع�ضاء  وقال 
ب�ضبب  اأكتترب  ثمن  دفتتع  على  ال�ضني  اإجتتبتتار  يف  �ضتبداأ  املتحدة  التتوليتتات 

التنمر على تايوان ودعم الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
ونتتقتتلتتت وكتتالتتة بتتلتتومتتربغ عتتن غتتراهتتام يف اجتتتتتمتتاع متتع رئي�ضة تتتايتتوان يف 
جعل  يف  �ضنبداأ  باأننا  التايواين  ولل�ضعب  لكم  "اأتعهد  تايبيه:  العا�ضمة 

ال�ضني تدفع ثمناً اأكرب ملا تفعله يف خمتلف اأنحاء العامل".
لتايوان،  ا�ضتفزازاته  ال�ضيني  ال�ضيوعي  احلتتزب  زاد  "اإذا  غراهام:  وقتتال 
اإىل اأن التخلي عن تايوان  ف�ضنقف مع ما نحب، �ضنقف معكم"، م�ضراً 

يعني التخلي عن الدميقراطية واحلرية وحرية التجارة.
وذكر غراهام اأن الغزو الرو�ضي لأوكرانيا وال�ضلوك ال�ضتفزازي لل�ضني 

وحدا ال�ضفوف يف الوليات املتحدة.
تقريبا  دولر  مليون   40 بتتت  م�ضاعدات  اأر�تتضتتلتتت  "تايوان  غتتراهتتام  وقتتتال 
يف  م�ضتمر  بينغ  جني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�س  اأن  اإىل  م�ضراً  لأوكرانيا"، 

دعم "جمرم احلرب" الرئي�س الرو�ضي فالدمير بوتني.
واأ�ضاف اأن "دعم بوتني لبد اأن يكون له ثمن، ولبد اأن يكون هناك ثمن 
لهجمات القر�ضنة الإلكرونية التي ل تتوقف على اقت�ضادكم و�ضعبكم 

من ال�ضينيني ال�ضيوعيني".
الأمريكي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  اخلتتارجتتيتتة  التتعتتالقتتات  جلنة  رئي�س  وقتتال 
ال�ضناتور روبرت مينينديز، اإن "الزيارة تهدف اإىل تاأكيد عالقتنا الوثيقة 

مع تايوان"، م�ضيفاً اأن غ�ضب بكني من الزيارة مل ي�ضرفنا عنها.

وبحرية  جوية  مناورات  اأجتترى  اأنتته  ال�ضيني  اجلي�س  اأعلن  جهته،  ومن 
قرب تايوان اأم�س اجلمعة رداً على "الإ�ضارات اخلطاأ التي بعثها الوليات 

املتحدة اأخراً".
"�ضفناً  اإن  وقال املتحدث با�ضم قيادة م�ضرح العمليات ال�ضرقي، �ضي يي، 
وقاذفات ومقاتالت �ضاركت يف التدريبات"، م�ضيفاً اأن اجلي�س �ضيظل يف 

تاأهب مرتفع حلماية ال�ضيادة الوطنية وال�ضالم القليمي.
ونقلت بلومربغ عن املعهد الأمريكي يف تايوان يف بيان بالربيد الإلكروين 
بور،  وريت�ضارد  مينينديز،  روبتترت  كذلك  ي�ضم  التتذي  الوفد  "زيارة  اأن 
وروبرت بورمتان، وبنيامني �ضا�س، والنائب روين جاك�ضون، تاأتي يف اإطار 

زيارة اأكرب ملنطقة املحيطني الهندي والهادي".

ن�فذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�سة اكت�س�ف كيف يفكر الآخر

نورمان لي�ضر*
ال�ضراكية  املر�ضحة  باري�س،  بلدية  رئي�ضة  حققت 
للرئا�ضة اآن هيدالغو، �ضابقة اأوىل. بن�ضبة 1 فا�ضل 
يف  نتيجة  اأ�ضواأ  لت  �ضجرّ الأ�ضوات،  من  باملائة   75
تاريخ حزبها يف النتخابات الرئا�ضية. عام 2017، 
تتد متتر�تتضتتح احلتتتتزب ال�تتضتتراكتتي بينوا  �تتضتتبتتق ان تتتكتتبرّ
 36 6 فا�ضل  هامون، هزمية مذلة بح�ضوله على 

باملائة فقط من الأ�ضوات.
و�ضرنى ما اإذا �ضتكون نتائج النتخابات الت�ضريعية 
حيث  الرئا�ضية  النتخابات  لنتائج  مماثلة  املقبلة 
يراهن احلزب ال�ضراكي على بقائه. فهل ان ي�ضارا 
حكوميا ذا م�ضداقية ما زال ممكنا؟ بالتاأكيد لي�س 
مع فران�ضوا هولند، الذي يقال اإنه يحلم بالعودة، 
�ضيقول الفرن�ضيون. لقد وعد هذا الخر "مببادرة" 

بعد اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�ضية.

عدم �سعبية �سخمة
اأ�تتضتتك يف اأن احلتتتتزب، التتتذي يتتزيتتد عتتمتتره عتتن قرن 
�ضابًقا(،  العمالية  الأممتتيتتة  من  الفرن�ضي  )الق�ضم 
بالنرّظر  التتكتتارثتتي،  النتخابي  ف�ضله  متتن  �ضيتعافى 

للتحديات الهائلة التي يواجهها.
لن يحل اأبدا مكان حركة "فرن�ضا املتمردة"، املهيمنة 
ميلين�ضون،  لتتوك  جتتان  وزعيمها  الي�ضار،  على  الآن 
اآلف من  بتتفتتارق ب�ضعة  الثالث  املتتركتتز  التتذي احتتتتتلرّ 

الأ�ضوات خلف مارين لوبان.
براغماتي  جتتنتتاح  بتتني  منق�ضم  ال�تتضتتراكتتي  احلتتتزب 
م�ضداقية  م�ضاكل  هتتتذا  تتب  ويتت�تتضتتبرّ يتت�تتضتتاري.  وجتتنتتاح 
لقادته. وفران�ضوا هولند م�ضوؤول عن هذا الو�ضع. 
فقد قام الرئي�س ال�ضابق بحملة على الي�ضار ولكنه 
اعتتتتتنتتق تتتتدابتتتر اقتتتتت�تتضتتاديتتة ميتتتني -و�تتتضتتتط مبجرد 

انتخابه.
باملائة من   5 اآن هيدالغو مل حت�ضل على  اأنرّ  ومبا 
النتخابية  فلن حت�ضل حملتها  اأكرث،  اأو  الأ�ضوات 
على اأي متويل عمومي. فهل يهدد الإفال�س حزبها 
متتن جتتديتتد؟ عتتام 2017، اأُجتتترب احلتتزب اعلى بيع 

الدائرة  �تتضتتولتتفتتريتتنتتو يف  �تتتضتتتارع  التتترمتتتزي يف  متتقتتره 
بعد  املتتالتتيتتة  متتتتوارده  لتطهر  بتتاريتت�تتس  متتن  ال�ضابعة 

هزميته النتخابية.
حاليا، ل يحظى احلزب ال�ضراكي ب�ضعبية كبرة، 
عام  �تتضتتنتتوات.  ع�ضر  منذ  رهيبا  و�ضعا  يعي�س  وهتتو 
النتخابات  يف  هولند  فران�ضوا  فوز  بعد   ،2012
الرئا�ضية، �ضيطر على جميع املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية يف 

البالد، مبا يف ذلك معظم املدن واملناطق.
متتن قدرة  �ضتحد  احلتتالتتيتتة،  النتتتتتختتابتتيتتة  وكتتارثتتتتته 
احلزب على فر�س مر�ضحيه يف دوائر ي�ضارية اآمنة 

يف النتخابات الت�ضريعية يف يونيو املقبل.

الطبق�ت ال�سعبية تنتقل اإىل اليمني
احلزب  التتتتتقتتلتتيتتدي،  الفرن�ضي  التتيتت�تتضتتار  تتل  متتثرّ لتتطتتاملتتا 
الطبقات  بالأ�ضا�س،  ال�ضيوعي  واحلزب  ال�ضراكي 

العاملة.
�ضيء حزب  كل  قبل  هو  ال�ضراكي  احلتتزب  التتيتتوم، 
والعاملني  واملتتدر�تتضتتني  العمومية  الإدارة  موظفي 
العمال  فتترة طويلة  هتتجتتره منذ  وقتتد  املتتكتتاتتتب،  يف 
التتتيتتتدويتتتون، التتتذيتتتن كتتتتان يتتتتتقتتا�تتضتتمتتهتتم متتتع احلتتتزب 
ال�ضيوعي قبل اأن يغريهم التجمع الوطني بزعامة 

مارين لوبان.
ويتم الآن ا�ضتبدال العمال ال�ضناعيني بالروبوتات، 
الي�ضاريني،  الناخبني  واختفى جزء كبر وهام من 
و�ضيوؤدي التخفي�س ال�ضارم القادم يف عدد املوظفني 

العموميني اإىل ت�ضخيم هذه الظاهرة.
املتعلمة  غتتر  الجتماعية  املجموعات  جاذبية  اإن 
والتتتربولتتتيتتتتتتتاريتتتة لتتتلتتتحتتتزب ال�تتتتضتتتتراكتتتتي واحلتتتتتزب 
ا�ضتطالعات  معهد  ووفتتتق  انتتتحتتتدار.  يف  ال�ضيوعي 
�ضكان  متتن  باملائة فقط   36 ايتتفتتوب، خطط  التتتراأي 
يف  ي�ضاري  ملر�ضح  للت�ضويت  العاملة  الطبقة  اأحياء 
الي�ضار  بينما �ضوتوا ل�ضالح  الرئا�ضية،  النتخابات 

بن�ضبة 54 باملائة عام 2012.

ترجمة خرية ال�سيب�ين

فرن�ضا: انحدار الي�ضار يت�ضارع...!

* كاتب �ضحفي، وموؤلف كتب وا�ضعة النت�ضار منها "الكتاب الأ�ضود لكندا الإجنليزية"، و"حتقيقات 
حول الجهزة ال�ضرية" و"اأ�ضرار خيار كندا"، و"ق�ضية جرار بول" و"�ضجني يف بانكوك" )�ضرة ذاتية(. 

يبقى انتخ�ب ميينية متطرفة رئي�سة للجمهورية اأمرًا حمتماًل 

نيويورك تاميز: فرن�ضا تفا�ضل بني اخلوف والغ�ضب
•• وا�شنطن-وكاالت

يعتقد كبر امل�ضت�ضارين يف "معهد مونَتاي" الفرن�ضي دومينيك 
مويزي اأن م�ضتقبل الدميوقراطية يف اأوروبا يتقرر على جبهات 

القتال الأوكرانية، ويف �ضناديق القراع الفرن�ضية.
من  الثانية  اجلولة  تاميز" اأن  "نيويورك  �ضحيفة  يف  وكتب   
اأبريل   24 يف  فرن�ضا  تنظمها  التتتتتي  التترئتتا�تتضتتيتتة  النتتتتتختتابتتات 
)ني�ضان( اجلاري، هي نقطة التحول الأكرث تاأثراً يف الأعوام 

الأربعني املا�ضية.
واجتماعية  �ضيا�ضية  حقبة  اإىل  النتتتتتختتابتتات  هتتذه  تتتتوؤدي  قتتد 
غر  الدميوقراطية  فيها  تك�ضب  اأن  ميكن  بالكامل  جتتديتتدة 
الليبرالية جم�ضدة يف مارين لوبان اليد العليا يف واحدة من 

الدول املوؤ�ض�ضة لالحتاد الأوروبي.
لأنه  �ضلاًل عميقاً  البالد  �ضتواجه  الفائز،  النظر عن  وب�ضرف 
مل يت�ضح اإذا كان اأي من املر�ضحني قادراً على الفوز بالغالبية 

يف النتخابات الت�ضريعية يف وقت لحق من العام اجلاري.

تبدل العواطف
اأمل  حتتول  متتتحتتورت   2017 انتخابات  اأن  اإىل  متتويتتزي  لفت 
اإ�ضالح فرن�ضا، وبقائها دميوقراطية ليبرالية. لكن انتخابات 
من  الغ�ضب  عاطفتني،  بني  �ضديداً  تناف�ضاً  كانت   2022
ماكرون الذي ُعد تكنوقراطياً بعيداً عن النا�س، واخلوف من 
مارين لوبان التي ل يزال ينظر اإليها كثرون مر�ضحًة خطرًة 
لليمني املتطرف. ويف احلالتني، �ضي�ضوت معظم الناخبني �ضد 

مر�ضح، عو�س الت�ضويت ل�ضالح اأي منهما.
من  بالكامل  �ضت�ضتفيد  لوبان  كانت  اإذا  هو  بعد  يت�ضح  مل  ما 
غ�ضب الناخبني على ماكرون ب�ضبب بعده املفر�س عن النا�س 
وقربه من ال�ضريحة الأثرى يف املجتمع الفرن�ضي، ف�ضاًل عن 

املالمح العامة ل�ضيا�ضاته.
اإن تركيزه على رفع �ضن التقاعد من 62 اإىل 65 عاماً، حتى 
ولو بداأ يراجع عن وعده ويتحدث عن  64 عاماً واأنه عمر 

معقول، اأثار ا�ضتياء الناخبني.

اجلولة الث�نية
يف م�ضعاها جلذب الأ�ضوات الو�ضطية، بدت لوبان �ضبه معتدلة 
اأحياناً خا�ضًة عند مقارنتها مع مناف�ضها الأكرث تطرفاً اإريك 
زميور، وكانت تظهر على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي لتتحدث 

عن حبها للقطط.
جنح ذلك مع لوبان يف اجلولة الأوىل. لكن لك�ضب ما يكفي من 

الأرجح  على  عليها  �ضيتيعن  فرن�ضا،  رئي�ضة  لت�ضبح  الأ�ضوات 
اإىل  ح�ضد الأ�ضوات املتطرفة يف حزبها، والعودة ب�ضكل جزئي 

تبني الآراء املت�ضددة.
اإىل هذا احلد ح�ضب مويزي. خلف  الأمتتر �ضعباً  قد ل يكون 

خطابها املطمئن، ل تزال �ضيا�ضاتها الأكرث تطرفاً ثابتة.
لتتقتتد وعتتتتدت مبتتنتتع ارتتتتتتتداء احلتتتجتتتاب يف الأمتتتتاكتتتتن التتعتتامتتة يف 
وحتدثت  لتتالإ�تتضتتالم.  الأمتتتد  طويلة  علنية  كراهية  اإىل  اإ�تتضتتارة 
الأولوية  �ضتعطي  اإنها  وقالت  الهجرة،  من  احلد  عن  مطوًل 
الجتماعية  التترعتتايتتة  متتن  لال�ضتفادة  بتتالتتولدة  للفرن�ضيني 

عو�س املهاجرين.

مع�سلة م�كرون
بالف�ضل  لتتوبتتان  تخاطر  املتتتتتطتترف،  اليمني  جتتذب  مبحاولتها 
اأن  يرجح  الذين  الو�ضط،  من  الفرن�ضيني  الناخبني  ك�ضب  يف 

ي�ضوتوا ملاكرون اأو اأن ميتنعوا عن الت�ضويت عو�س انتخابها.
يحتاج  فهو  متتتامتتاً،  النقي�س  على  فهي  متتاكتترون  مع�ضلة  اأمتتا 
للفوز، اإىل دعم اأق�ضى الي�ضار اأي ناخبي جان لوك ميالن�ضون 

الذي حل ثالثاً بفارق �ضئيل عن لوبان.
�ضيكون �ضعباً على ماكرون حتقيق ذلك دون اإ�ضعاف برناجمه 
القت�ضادي ما قد يوؤدي اإىل خ�ضارته اأعداداً كبرة من اأ�ضوات 

اليمني.

اخلي�رات املتطرفة
ما ُيعقد الأمور اأكرث ح�ضب الكاتب، اأن التناف�س يف النتخابات 
املتتقتتبتتلتتة قتتتد يتتكتتون الأ�تتتضتتتد متتنتتذ انتتتتت�تتضتتار التترئتتيتت�تتس الفرن�ضي 
ال�تتضتتراكتتي فتترانتت�تتضتتوا متتتيتتتران، التتتتذي قتت�تتضتتى اأطتتتتول متتتدة يف 
يف  دي�ضتان  جي�ضكار  فالري  املحافظ  مناف�ضه  على  من�ضبه، 

.1981
اأو�ضل  التتتذي  الأمتتتل  انت�ضار  �ضكل  التتعتتام  ذلتتك  يف  التتفتتوز  لكن 
�ضابقا احتماًل �ضئياًل.  ال�ضلطة والذي كان  اإىل  ال�ضراكيني 
اأبريل )ني�ضان( ف�ضيكون ذلك انت�ضارا   24 لو فازت لوبان يف 

للغ�ضب، ولكن نتيجة مماثلة غر م�ضتحيلة.
حالياً.   50% من  اأكتترث  املتطرفني  والي�ضار  اليمني  اأ�تتضتتوات 
ي�ضر ت�ضاعد هذا التطرف اإىل اأن فرن�ضياً من اأ�ضل اثنني مل 
يعد يوؤمن بالدميوقراطية الليبرالية الكال�ضيكية يف فرن�ضا، 
ل  جتتزءاً  فرن�ضا  �ضكلت  التتذي  الأوروبتتتي  امل�ضروع  مب�ضتقبل  اأو 

يتجزاأ منه.
لالحتاد  ازدرائها  عن  لوبان  اأعربت  لطاملا  املطاف،  نهاية  ويف 
من  الن�ضحاب  ال�ضابقة  الانتخابات  يف  واقتترحتتت  الأوروبتتتي 

تاأمل يف مغادرة فرن�ضا حللف �ضمال  العملة املوحدة ول تزال 
الأطل�ضي.

اأوكراني� تدعم م�كرون؟
البداية،  يف  مويزي.  ح�ضب  اأوكرانيا  يف  احلتترب  اأي�ضاً  هنالك 
اأعطته  حيث  احلتتتايل  الرئي�س  �ضالح  يف  احلتتترب  اآفتتتاق  �ضبت 
الرو�ضي فالدمير  الرئي�س  الديبلوما�ضية وقمته مع  جهوده 

بوتني ميزة مبكرة بني الناخبني.
للنزاع  القتتتتت�تتضتتاديتتة  الآثتتتتار  متتواجتتهتتة  بتتعتتدهتتا، وجتتتد نف�ضه يف 
الذي  نف�ضه  املو�ضوع  املعي�ضة،  لكلفة  احلتتاد  الرتفاع  فيها  مبا 

اختارته لوبان ق�ضية اأ�ضا�ضية يف حملتها.
�ضتوؤذي  فرن�ضا  من  القريبة  احلتترب  كانت  اإذا  يت�ضح  مل  لكن 
لوبان رغم اأنها �ضجبت الجتياح، خا�ضًة اأنها متتعت بعالقات 
من  قرو�س  على  حزبها  وح�ضل  املا�ضي  يف  رو�ضيا  مع  وثيقة 

بنك رو�ضي.
ويف نهاية املطاف، فاإن جميع ال�ضيا�ضات حملية كما يقال. ولن 
اإىل هذا  ياأبهون  ل  وقد  لأوكرانيا،  الفرن�ضيني  ي�ضوت معظم 

احلد مب�ضتقبل اأوروبا.
لتتكتتن حتتظتتوظ متتتاكتتترون متتتتتوقتتفتتة عتتلتتى التت�تتضتتيتتا�تتضتتات الأوروبية 
ويكمن التحدي اأمامه يف حتفيز الناخبني ليهتموا به وبالقارة 
مبتتا يكفي. متتن املتترجتتح اأن يتتحتتاول متتاكتترون اإقتتنتتاع املتتزيتتد من 
واأن  لبوتني  انت�ضار  لوبان،  انت�ضار  باأن  الفرن�ضيني  الناخبني 

الدميوقراطية واأوكرانيا �ضتعانيان اإذا و�ضلت لالإليزيه. 

على املحك
اأمتتتل كربى  خيبة  اأيتت�تتضتتاً  املتتراقتتبتتون  يتترى  الغ�ضب،  متتن  بعيداً 
عن  امتنعوا  الناخبني  من   26% من  فاأكرث  ال�ضيا�ضة،  من 
اإقبال  ن�ضبة  اأدنتتى  الت�ضويت،  الأوىل من  الت�ضويت يف اجلولة 

منذ 2002.
ويف 2017، بعد خروج بريك�ضت من بريطانيا وانتخاب دونالد 
ترامب رئي�ضاً للوليات املتحدة، بدا انتخاب ماكرون واحة اأمل 
اليوم، يبقى الغرب حمقاً يف  الياأ�س الأجنلو�ضاك�ضوين.  و�ضط 

البقاء قلقاً من امل�ضتقبل ال�ضيا�ضي الفرن�ضي.
يبقى  التتثتتانتتيتتة،  النتخابية  اجلتتولتتة  متتن  اأ�تتضتتبتتوعتتني  نحو  قبل 
لكن  حمتماًل  اأمتتراً  لفرن�ضا  رئي�ضة  متطرفة  ميينية  انتخاب 

غر مرجح.
م�ضتقبل  اأن  عتتلتتى  متتقتتالتته  ختتتتتتتام  يف  متتتويتتتزي  عتتلتتيتته  ويتتت�تتتضتتتدد 
الدميوقراطية يف فرن�ضا واأوروبا، هو املحك، ول �ضيء اأقل من 

ذلك.

�ضدامات بني ال�ضرطة و�ضكان جممع يف �ضنغهاي  
•• �شنغهاي-اأ ف ب

ت�ضدى عدد من �ضكان �ضنغهاي لل�ضرطة التي جاءت لإجبارهم 
على التخلي عن �ضققهم ل�ضتخدامها لعزل م�ضابني بفرو�س 
كورونا كما ظهر يف عدد من ت�ضجيالت الفيديو، يف ما ي�ضكل 
يف  املت�ضلبة  البالد  �ضيا�ضة  من  املتزايد  ال�ضتياء  اإىل  موؤ�ضرا 

املجال.
وتواجه العا�ضمة القت�ضادية لل�ضني حاليا اأ�ضواأ تف�س للوباء 
منذ ظهوره. وفر�س حجر على كل �ضكانها البالغ عددهم 25 
احل�ضول  يف  �ضعوبات  يواجهون  وهتتم  تقريبا.  ن�ضمة،  مليون 

على املواد الغذائية.
وتعزل ال�ضلطات الأ�ضخا�س الذين تثبت اإ�ضابتهم حتى الذين 
متتراكتتز للحجر  و�تتضتتعتتهتتم يف  عتترب  اأعتتترا�تتتس،  تتتظتتهتتر عليهم  ل 
ال�ضحي. لكن مع ت�ضجيل اأكرث من ع�ضرين األف اإ�ضابة يوميا 
يف الأيتتام الأختترة، تواجه ال�ضلطات �ضعوبة يف مواكبة وترة 

انت�ضار الفرو�س.
وهي ت�ضعى حاليا اإىل تاأمني ع�ضرات الآلف من الأ�ضرة لإيواء 

مر�ضى كورونا.
وظهر يف ت�ضجيالت م�ضورة ن�ضرت م�ضاء اخلمي�س على و�ضائل 
�ضكني  ختتتارج جمتتمتتع  �تتضتتكتتان  ال�ضينية  الجتتتتتمتتاعتتي  التتتتتوا�تتضتتل 
ي�ضرخون على رجال ال�ضرطة وهم يحاولون ببزاتهم الواقية 

التقدم و�ضط احل�ضد.
ويظهر يف الت�ضجيل رجال �ضرطة يعتقلون عددا من املحتجني 

بينما يتهم �ضكان ال�ضلطات بت"�ضرب النا�س".
واأثارت اللقطات ا�ضتياء �ضديدا. حتى اأن جمموعة ت�ضانغجيانغ 
املطور العقاري للمجمع ال�ضكني اأ�ضدرت بياًنا حول احلادث. 
وقالت ال�ضركة يف بيان اإن "الو�ضع هادئ الآن" بعد اأن "عرقل 

بع�س امل�ضتاأجرين بناء" �ضياج للحجر ال�ضحي.
"من  �ضققها  باإخالء  اأ�ضرة   39 اأمتترت  ال�ضلطات  اأن  واأ�ضافت 

اأجل تلبية احتياجات الوقاية من كوفيد".

"ويت�ضات"  �ضبكة  عتتلتتى  متتبتتا�تتضتترة  بتتثتته  مت  فتتيتتديتتو  ت�ضجيل  يف 
للتوا�ضل الجتماعي واطلعت عليه وكالة فران�س بر�س، تقول 
�ضيدة وهي تبكي اإن "جمموعة ت�ضاجنيانغ تريد جعل جممعنا 
امل�ضابني  الأ�ضخا�س  وو�ضع  ال�ضحي  للحجر  مكانا  ال�ضكني 

بكورونا فيه".
وتقول ال�ضركة امل�ضتثمرة اإنها عر�ضت تعوي�ضات على ال�ضكان 

واأعادت اإ�ضكانهم يف جناح اآخر يف املنطقة نف�ضها.
املت�ضلة  الفيديو  متتن مقاطع  كتتبتترا  عتتتددا  املتتراقتتبتتون  وحتتتذف 

باحلادث على الإنرنت.
ويبدو اأن �ضكان �ضنغهاي ي�ضعرون با�ضتياء متزايد من ال�ضعوبات 

يف احل�ضول على الطعام، والعزل الق�ضري للم�ضابني يف مراكز 
والنظافة.  التتراحتتة  و�ضائل  اإىل  تفتقد  التي  ال�ضحي  احلجر 
كما ت�ضبب ن�ضر مقاطع فيديو على الإنرنت حليوانات األيفة 
تظاهرات  ال�ضني  وت�ضهد  �ضديد.  بغ�ضب  املتتوت  حتى  ت�ضرب 
التتدول الغربية، لكنها تنظم من حني لآخر.  اأقتتل من  بوترة 
�ضرعة  تباغت  حيث  الإنتترنتتت  على  �تتضتتدى  املحتويات  وجتتتد 
ن�ضرها يف اأغلب الأحيان اأجهزة الرقابة. واأعلنت وزارة ال�ضحة 
جتاوز  بكورونا  اليومية  الإ�ضابات  عتتدد  اأن  اجلمعة  ال�ضينية 
العدد  وهذا  �ضنغهاي.  يف  األفا   23 بينهم  البالد،  يف  األفا   24

كبر جدا يف بلد تبع ا�ضراتيجية "�ضفر كوفيد".

االأمم املتحدة توفر 100 مليون دوالر 
ل�7 دول مت�ضررة من حرب اأوكرانيا

•• نيويورك-اأ ف ب

ل�ضت  دولر  مليون   100 عن  �ضتفرج  اأنها  بيان،  يف  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
دول اإفريقية، واليمن مل�ضاعدتها يف مكافحة خماطر املجاعة بعد ا�ضطراب 

�ضوق الأغذية، ب�ضبب الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
اأ�ضواق  ا�تتضتتطتتراب  اإىل  يتتتوؤدي  الأوكتتتتتراين  "النزاع  املتتتتتحتتدة:  الأمم  وقتتالتتت 
الغذاء"، معلنة الإفراج عن "100 مليون دولر ملكافحة اجلوع"، واأ�ضافت 

املجاعة". نحو  املاليني  بدفع  تهدد  اأوكرانيا  يف  ال�ضراع  "تداعيات 
و�ضتخ�ض�س الأمم املتحدة 14 مليوناً لل�ضومال، و12 لإثيوبيا، و4 لكينيا، 

و20 لل�ضودان، و15 جلنوب ال�ضودان، و15 لنيجريا، و20 لليمن.
واعتتتتترب نتتائتتب الأمتتتتني التتعتتام لتتتالأمم املتتتتتحتتدة لتتلتت�تتضتتوؤون الإنتت�تتضتتانتتيتتة مارتن 
غريفيث، اأن تخ�ضي�س هذه الأموال "�ضينقذ اأرواحاً". وقال: "ينام مئات 

اآلف الأطفال كل ليلة جياعاً بينما يقلق اآباوؤهم على �ضبل اإطعامهم".

رو�ضيا حذرت اأمريكا من عواقب ت�ضليح اأوكرانيا 
•• لندن -رويرتز

الوليات  حتتذرت  رو�ضيا  اأن  اجلمعة  اأم�س  بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة  ذكتترت 
املتحدة من "عواقب ل ميكن التنبوؤ بها" اإذا ا�ضتمرت وا�ضنطن يف ت�ضليح 
دبلوما�ضية  متتذكتترة  يف  التتقتتول  رو�تتضتتيتتا  عتتن  ال�ضحيفة  ونتتقتتلتتت  اأوكتتترانتتتيتتتا. 
غر  الت�ضليح  وقتتف  اإىل  وحلفاءها  املتتتتتحتتدة  التتوليتتات  "ندعو  لوا�ضنطن 
بها  التنبوؤ  عواقب ل ميكن  علي  ينطوي  التتذي  الأمتتر  لأوكرانيا،  امل�ضوؤول 

على الأمن الإقليمي والدويل".

 كوريا اجلنوبية ترفع 
معظم قيود اجلائحة 

•• �شول-رويرتز

قالت كوريا اجلنوبية  اأم�س اجلمعة 
مكافحة  قيود  معظم  �ضتلغي  اإنها 
فتترو�تتس كتتورونتتا الأ�تتضتتبتتوع املقبل، 
التتتتتجتتول الذي  مبتتا يف ذلتتك حظر 
ارتياد املطاعم بعد منت�ضف  مينع 
التتلتتيتتل، متتع ظتتهتتور متتوؤ�تتضتترات على 
تتتراجتتع حتتتالت الإ�تتضتتابتتة باملتحور 

اأوميكرون.

فتتقتتد املتتتدعتتتو / عتتمتتر حممد 
م�ضر     ، �تتتتضتتتتعتتتتده  حمتتتتمتتتتدى 
�ضفره  جتتتتتتتواز   - اجلتتنتت�تتضتتيتتة 
)a15598590(  رقتتتتتم 

متتتتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
التتتتتت�تتتتتضتتتتتال بتتتتتتتلتتتيتتتفتتتون رقتتتتم  

    0529638027

فقدان جواز �ضفر
لنتتتتتتتتتتارا   / املتتتتتتتتدعتتتتتتتتو  فتتتتتقتتتتتد 
كتتتوبتتتانتتتيتتتتتتت�تتتضتتتبتتتك كتتتتتيتتتتتزى ، 
اجلن�ضية  قتتتترقتتتت�تتتتضتتتتتتتتتان   
رقتتتتتتم  �تتتتتتضتتتتتتفتتتتتتره  جتتتتتتتتتتتتتتتواز   -
من   )2553004AC(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0564303226

فقدان جواز �ضفر

Date 16/ 4/ 2022  Issue No : 13521
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIPOR2022// 0001930Partial Commercial

To Defendant: Sai Siam Rama Chandran - Unknown address:
You are required to attend a hearing 27/04/2022, at the Case Management Office, Sharjah Federal 
Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office No.6) In person or by an 
authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case 
whose number is mentioned above - as a defendant.
Claim 
Accordingly, First: Presenting the lawsuit file to the competent supervisory judge to express an 
opinion on the extent to which that lawsuit is subject to the conditions for issuing a performance 
order in it or not. 8 of Article 7 of Cabinet Decision No. 57/2018 regarding the regulations for the 
Civil Procedures Law. Second: Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 64,317.08 
to date 15/11/2021. Third: Obligating the defendant to pay the plaintiff the agreed interest of 27% 
from date 16/11/2021 until full payment. Fourth: Obligating the defendant to pay fees, expenses, 
and attorney's fees by a judgment covered by expedited enforcement and without bail.
Plaintiff asks the court
Judicial Services Office / Aisha Ibrahim Al Harmoudi
Seal/ MINISTRY OF JUSTICE
Date: 14/04/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533Date 16/ 4/ 2022  Issue No : 13521
Public notice Memo Issued by the Federal Court of Sharjah, 

the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0007449, Civil (Partial)

To the defendant:
Maqbool Khan Taj Muhammad Khan, Address: 9388298
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement: The court ruled:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 10978.64 dhs 
- Ten thousand nine hundred seventy-eight dirhams only, and to pay 
expenses, refusing more than this.
Judge/ 
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 16/ 4/ 2022  Issue No : 13521
Public notice Memo Issued by the Federal Court of Sharjah, 

the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008310, Civil (Partial)

To the defendant:
Hammad Abdullah Shahid Mehmood, Address: 9404833
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 1100.85 dhs - 
One thousand one hundred dirhams and righty-five fils only, and to pay 
expenses, refusing more than this.
Judge/
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
خمي�س  خلفان  متترمي   / ال�ضيدة  فتتقتتدت 
�ضهادتني  اجلن�ضية(  )امتتتارات  العميمي 
منازل  �تتتضتتتركتتتة   / متتتتن  �تتتتضتتتتادرة  اأ�تتتضتتتهتتتم 
 103116 التت�تتضتتهتتادة /  التتعتتقتتاريتتة رقتتتم 
رقم   1000000  / الأ�تتتتضتتتتهتتتتم  عتتتتتدد 
الأ�ضهم  عتتتدد   105949  / التت�تتضتتهتتادة 
يجدهما  ممتتتتن  التتتترجتتتتاء   36090  /
اأقتترب فرع من  اىل  بت�ضليمهما  التف�ضل 
فروع �ضركة منازل العقارية اأو الت�ضال 

على تليفون رقم 0509060191
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عربي ودويل

جندي رو�ضي يف و�ضط ماريوبول

ر دمرّ قد  املدينة  من  باملائة   90

قد يتحول ال�ضراع اىل حرب ا�ضتنزاف

القوات الرو�ضية يف و�ضع اأف�ضل يف ماريوبول

�ضخ�س اآالف   10 من  اأكرث  مقتل  ماريوبول  �ضهدت  باملائة,   90 من  اأكرث  االآن  منها  • ُدّمر 
ال�ضراع بداية  يف  ياأملونها  كانوا  مكا�ضب  على  باحل�ضول  للرو�س  ماريوبول  عن  املدافعني  ا�ضت�ضالم  • �ضي�ضمح 

دونبا�س  على  اأف�ضل  ب�ضكل  بال�ضيطرة  ملو�ضكو  �ضي�ضمح  غزوها  فاإن  البالد,  �ضرق  جنوب  يف  تقع  املدينة  اأن  • مبا 

�سين�ريو حرب ا�ستنزاف وارد:

انق�ضام اأوكرانيا؟ هذا ما �ضيعنيه �ضقوط ماريوبول...!
•• الفجر -غابرييل اأوميت –ترجمة خرية ال�شيباين

م�ريوبول  يف  الأوكـــراين  اجلي�س  من  كتيبة  اآخــر  ت�ستعد 
اأن وقفت يف وجه الرو�س لأكرث  "للمعركة الأخرية"، بعد 
املدينة  خ�س�رة  توؤدي  اأن  اخلرباء  ويخ�سى  يوًم�.   40 من 

اإىل انق�س�م اأوكراني�.
القوات  �سد  خالل  من  وامل�ستحيل"،  "املمكن  حتقيق  بعد 
الرو�سية يف م�ريوبول -التي غ�لًب� م� تفتقر اإىل الذخرية 
36 للبحرية الوطنية للقوات  وامل�ء والغذاء -ن�سر اللواء 
في�سبوك  على  الثنني  يوم  ر�س�لة  الأوكرانية  امل�سلحة 

توحي ب�لأ�سواأ ب�لن�سبة لأوكراني�.
م�  نعرف  ل  لالآخرين...  و�سبًي�  لبع�سن�  املوت  "�سيكون 
بكلمة  تــذكــرونــ�  اأن  حــًقــ�  منكم  نطلب  لكنن�  �سيحدث، 

طيبة"، ا�سعرت الوحدة، التي ا�سيب ن�سف اأع�س�ئه�.
كم� اأعلن م�ست�س�ر للرئي�س فولودميري زيلين�سكي، يوم الأحد، 

اأنه "من امل�ستحيل الآن ع�سكري�" ا�ستع�دة م�ريوبول، وذلك 
قبل يوم من اإعالن القوات املوالية لرو�سي� اأنه� �سيطرت على 
منطقة املين�ء ب�ملدينة. ُدّمر منه� الآن اأكرث من 90 ب�مل�ئة، 
داخل  �سخ�س  الف   10 من  اأكرث  مقتل  م�ريوبول  �سهدت 

جدرانه� منذ بدء القت�ل، وفًق� لل�سلط�ت الأوكرانية.

كتتتتتوريتتتتتا  حتتتتتتتتتدث يف  متتتتتتتا  وحتتتتتتتيتتتتتتتد: 
كتتتتان حتتترًبتتتا �تتتضتتتارك فتتيتتهتتا الحتتتتتاد 
التت�تتضتتوفتتيتتاتتتي والتت�تتضتتني والتتتوليتتتات 

داندوراند  راوؤول  كر�ضي  موؤ�ض�س 
لتتتتتتلتتتتتتدرا�تتتتتتضتتتتتتات ال�تتتتضتتتتراتتتتتيتتتتجتتتتيتتتتة 
فيليب  تتت�تتضتتارلتتز  والتتدبتتلتتومتتا�تتضتتيتتة، 

يعني  احلتتايل، فذلك  ال�ضراع  على 
�ضيعرفان  واأوكتتترانتتتيتتتا  التتغتترب  اأن 
لن  وهذا  لأوكرانيا،  التق�ضيم  بهذا 

البالد.
 ورغم اأنه يعتقد اأن النف�ضال عن 
اأن  اإل  نظرًيا"،  "ممكن  اأوكتترانتتيتتا 

املتحدة والأمم املتحدة، اإلخ. هناك 
 1953 عتتتتام  تتتوقتتيتتعتتهتتا  هتتتدنتتتة مت 
هذا  ا�ضقطنا  واإذا  اجلميع.  ووقعها 

مع  الت�ضابه  اأوجتته  يرف�س  ديفيد، 
ال�ضيناريو الكوري.

ل�ضبب  كوريا  تكون  اأن  ميكن  "ل 

م�ريوبول، مدينة ا�سرتاتيجية
عن  املتتدافتتعتتني  ا�ضت�ضالم  �ضي�ضمح 
على  باحل�ضول  للرو�س  ماريوبول 
بداية  يف  ياأملونها  كتتانتتوا  مكا�ضب 
تتتر دومتتيتتنتتيتتك اآريتتتتل،  التتت�تتتضتتتراع، يتتتذكرّ
الأوكرانية  الدرا�ضات  ق�ضم  رئي�س 

يف جامعة اأوتاوا.
هو  احلتتتترب،  هتتتذه  اأهتتتتتداف  "اأحد 
ال�تتتضتتتتتتتيتتتالء عتتتلتتتى كتتتتل دونتتتبتتتا�تتتس. 
متتاريتتوبتتول هتتي ثتتتاين اأكتتترب مدينة 
الوحيدة  واملتتتديتتتنتتتة  دونتتتبتتتا�تتتس،  يف 
متتتتتن بتتتتتني املتتتتتتتتتدن التتترئتتتيتتت�تتتضتتتيتتتة يف 
ال�ضيطرة  التي ظلت حتت  املنطقة 
ال�ضتباكات  بداية  منذ  الأوكرانية 
فتتتاإن رمز  2014. وبتتالتتتتتايل،  عتتام 
ال�ضتيالء على املدينة �ضيكون قوياً 

للغاية بالن�ضبة للرو�س"، يحلل.
تتتقتتع يف  املتتديتتنتتة  اأن  اىل  وبتتالتتنتتظتتر 
جتتنتتوب �تتضتترق التتتبتتتالد، فتتتاإن غزوها 
ب�ضكل  بال�ضيطرة  ملو�ضكو  �ضي�ضمح 
اأف�ضل على دونبا�س، بالإ�ضافة اإىل 

جزء كبر من �ضرق البالد.
احتالل  نتتتحتتتو  ختتتطتتتوة  "�ضتكون 
للرو�س  بتتاأكتتمتتلتتهتتا. ميتتكتتن  املتتنتتطتتقتتة 
تعزيز تقدمهم يف املمر الذي ميتد 
من  بتتتتدًء  اآزوف،  بتتحتتر  طتتتتول  عتتلتتى 
برو�ضيا  امللحقة  القرم  �ضبه جزيرة 
مباريوبول،  متتتتروراً   ،2014 عتتتام 
املوالية  الأرا�تتتتضتتتتي  اإىل  لتتلتتو�تتضتتول 
قتتلتتيتتاًل من  التت�تتضتتمتتال  اإىل  لتترو�تتضتتيتتا 

دونبا�س"، يقول دومينيك اريل.
على  ال�ضتيالء  ي�ضمح  اأن  وميكن   
مبحا�ضرة  تتا  اأيتت�تتضً لرو�ضيا  املتتديتتنتتة 
القوات الأوكرانية، وت�ضهيل تزويد 
الأ�ضتاذ  يتتتوؤكتتتد  قتتواتتتهتتا،  وجتتتتديتتتد 
الع�ضكرية  التتقتتيتتادة  يف  املتخ�ض�س 
ال�تتتضتتتراتتتتيتتتجتتتيتتتة واتتتتتختتتتاذ التتتقتتترار 
اإيريك  التتكتتنتتديتتة،  التتقتتوات  كلية  يف 

اأويليت.

انق�س�م الدولة كم� يف كوري�؟
يف 27 متتار�تتس، اأ�تتضتتار متت�تتضتتوؤول من 
اأن  اإىل  الأوكتترانتتيتتة،  التتدفتتاع  وزارة 
اإحتتتتداث  رو�تتضتتيتتا ميتتكتتن اأن حتتتتتاول 
الذي  ذلتتك  مثل  لتتالأرا�تتضتتي،  ف�ضل 
لوحظ يف كوريا بعد احلرب العاملية 
الثانية، اإذا و�ضعت يدها على �ضرق 

يحدث"، قال.  
اآريل هذا الراأي،  ي�ضاطر دومينيك 
بتتتاأنرّ كتتوريتتا ال�ضمالية،  تتر  التتذي يتتذكرّ
ا  اأي�ضً ا�تتضتتتتتفتتادت  التتتوقتتتت،  ذلتتتك  يف 
�ضد  متتترد  بعد  املحلي،  الدعم  من 
رو�ضيا  حتظى  ول  الياباين،  املحتل 
مبتتثتتل هتتتتذا التتتدعتتتم يف اأوكتتترانتتتيتتتا، 

ح�ضب راأيه.
"ل وجود لهذا مطلًقا يف اأوكرانيا، 
قتتتد يتتتجتتتدون متتتتتتتعتتتاونتتتني، كتتمتتا هو 
احلتتتتال دائتتتًمتتتا اأثتتتنتتتاء احتتتتتتتالل بلد 
تتتوجتتد حتتركتتة وطنية  لتتكتتن ل  متتتا، 
منظمة موالية لرو�ضيا �ضتدعم ما 

يفعله الرو�س الآن .

نحو حرب ا�ستنزاف
حتتتدث،  اإذا  الأرا�تتتتتضتتتتتي،  فتت�تتضتتل  اإن 
ف�ضيتم بالقوة، يتابع ت�ضارلز فيليب 

ديفيد.
طريق  عتتن  ذلتتتك  يتتتتتم  اأن  "ميكن 
اأطتتتراف  عتتلتتى  م�ضلحة  قتتتوات  ن�ضر 
اأن تف�ضل �ضرق  احلدود من �ضاأنها 
التتبتتالد عتتن طتتريتتق اإقتتامتتة اأ�ضالك 
�تتضتتائتتكتتة وجتتتتتتتتدران حتتتتتدوديتتتتتة، كما 
الع�ضرات يف جميع  هتتذا  يوجد من 
اأنحاء العامل، لإقامة منطقة تابعة 

لرو�ضيا. "
�ضيكون  الرو�ضي  اجلي�س  اأن  ورغتتم 
يف و�ضع اأف�ضل من خالل ال�ضيطرة 
غر  دونبا�س،  ثم  متتاريتتوبتتول،  على 
اأن ديفيد يعتقد اأن ال�ضراع يخاطر 

بالتورط يف "حرب ا�ضتنزاف".
وميتتتكتتتن لتتتلتتتمتتتقتتتاومتتتة الأوكتتتترانتتتتيتتتتة 
للقوات  مبتتتتفتتتتاجتتتتاآت  حتتتتتتفتتظ  اأن 

الرو�ضية.
الأ�ضابيع  تتتكتتون  اأن  املتترجتتح  "من 
راأيناه  ممتتا  اأ�تتتضتتتواأ  املتتقتتبتتلتتة  القليلة 
ت�ضتمر  اأن  وميتتتكتتتن  الآن،  حتتتتتتتى 
ل�ضنوات. اجلي�س الرو�ضي يف و�ضع 
�ضمال  عتتلتتيتته يف  كتتتتان  اأفتت�تتضتتل ممتتتا 
اأن  نتتنتت�تتضتتى  األ  يتتجتتب  لتتكتتن  التتتبتتتالد، 
دونبا�س  يف  اأ�ضال  م�ضتعرة  احلتترب 
اأربعة  فتتقتتد  �تتضتتنتتوات.  ثتتمتتاين  متتنتتذ 
هناك  حياتهم  �ضخ�س  األتتتف  ع�ضر 
قبل الغزو. ومع ما يحدث اليوم، ل 
اأرى ملاذا �ضيتوقف الوكرانيون عن 

القتال"، يخل�س الباحث.

املخ�وف من الأ�سلحة النووية ل تزال ق�ئمة

»اإزف�ضتيا« الرو�ضية: حرب اأوكرانيا... �ضراع على التكامل االأوروبي
•• مو�شكو-وكاالت

اعترب مدير الربامج يف منتدى فالداي تيمويف بوردا�ضيف 
اأن ال�ضراع بني اأوروبا ورو�ضيا يف احلرب على اأوكرانيا هو 

�ضراع على التكامل الأوروبي.
وكتب بوردا�ضيف، ل�ضحيفة "اإزف�ضتيا" الرو�ضية، اأنه حتى 
لو كانت رو�ضيا تنظر اإىل ما يحدث الآن يف اأوكرانيا على 
دولة  اإىل  املنطقة  لتحويل  خا�ضة  ع�ضكرية  عملية  اأنتتته 
الحتاد  عند  اأنتته  اإل  وتطورها،  لبقائها  تهديداً  ت�ضكل  ل 
الأوروبتتي، فاإن احلديث يدور عن �ضراع �ضامل لن يحول 
النووية  الأ�تتضتتلتتحتتة  متتن  اإل اخلتتتوف  فتتيتته  ال�تتضتتتتتمتترار  دون 

الرو�ضية.
اأن  �ضبق  لأن مو�ضكو  لي�س مفاجئاً  الأمتتر  اأن هذا  واأ�ضاف 
دمرت بعمليتها اإمكانية ا�ضتكمال بناء نظام عاملي يف اأوروبا، 

حتتل فيه دولها الرئي�ضية مكانة مركزية.
واأكد اأنه حتى لو تبني اأن نتائج الأزمة الع�ضكرية مل تكن 
فاإن  الرو�ضية،  امل�ضالح  نظر  وجهة  من  يكفي  مبا  مثالية 
اأوروبتتتتا املتتوحتتدة تتتواجتته حتتتديتتات لي�ضت اأقتتل ختتطتتورة، ول 

يبدو الرد عليها وا�ضحاً ن�ضبياً، حتى الآن.

اأوروب� لي�ست طرفً� موحدًا
اأن الحتاد  العتتتتتقتتاد  املتتبتتالتتغتتة  متتن  اإن  بتتوردا�تتضتتيتتف  وقتتتتال 
الأوروبي اأ�ضبح "اإدارة اقت�ضادية حللف �ضمال الأطل�ضي"، 

توؤدي فقط وظائف م�ضاعدة.
اأو  اأو رو�تتضتتيتتا،  اأنتتته على عك�س التتوليتتات املتتتتتحتتدة،  واأ�تتضتتاف 
التت�تتضتتني، فتتتاإن اأوروبتتتتتا احلتتديتتثتتة لي�ضت طتترفتتاً متتتوحتتتداً يف 
يعترب  عتتاملتتي  حتتتدث  اأي  فتتتاإن  لتتذلتتك،  التتدولتتيتتة.  ال�ضيا�ضة 
موؤ�ضراً مهماً على مدى التطور الداخلي للتكتل الأوروبي، 

وقدرته على �ضمان م�ضالح دوله باأف�ضل طريقة ممكنة.

حل امل�س�كل الداخلية
واعترب الباحث الرو�ضي اأن املواجهة الع�ضكرية وال�ضيا�ضية 
الأ�ضد مع رو�ضيا لن تكون وحدها قادرة على حل امل�ضاكل 

الداخلية لالحتاد الأوروبي.
التكامل  بتاريخ  اأي مهتم جدياً  على  اأنتته ل يخفى  و�ضرح 
الأوروبي، اأن مهام املجموعات القت�ضادية الأوروبية، منذ 
1958، كانت دعم جهود احلكومات الوطنية  اإن�ضائها يف 
مع  التتنتتاجتتحتتة  للمناف�ضة  القتتتتت�تتضتتاديتتة  التتظتتروف  لتهيئة 
وتهيئة  ال�ضرقية،  اأوروبتتا  ال�ضوفييتي وحلفائه يف  الحتتتاد 
التتتظتتتروف لتتعتتالقتتات التتتقتتتوى ال�تتضتتتتتعتتمتتاريتتة التت�تتضتتابتتقتتة مع 

ممتلكاتها القدمية.
ال�ضوفييتي  الحتتتتاد  �ضكل  التتتبتتتاردة،  احلتتترب  بتتدايتتة  ومتتنتتذ 

حتدياً لدول اأوروبا الغربية على نطاق ل ميكن الرد عليه 
املقام الأول بتح�ضني نوعية حياة  اإل بجهود م�ضركة، يف 
التي  الي�ضارية  للقوى  للت�ضويت  واإغتترائتتهتتم  مواطنيها، 

حظيت بدعم مو�ضكو.
ومبا اأن الحتاد ال�ضوفييتي كان لفرة طويلة حًقا بدياًل 
يف  �ضادت  التي  والقت�ضادية  الجتماعية  الأنظمة  لتلك 
اإطار  يف  القت�ضادات  لدمج  املبذولة  اجلهود  فتتاإن  اأوروبتتتا، 
اإىل حل  تتتهتتدف  كتتانتتت  الأوروبتتتيتتتة  القتتتتت�تتضتتاديتتة  املجموعة 

م�ضكلة وجودية.

اأوكراني� لي�ست الهدف
اإجراءات  من  الهدف  لي�ضت  اأوكرانيا  اإن  بوردا�ضيف  وقال 
دول الحتتتتتاد الأوروبتتتتتتتي، فتتهتتذه التتتدولتتتة ل متتتلتتك املتتتتوارد 
املنا�ضبة لأوروبا، موؤكداً اأن امل�ضكلة احلقيقية هي اأن رو�ضيا، 

على  وا�ضح  فا�ضل  خط  بناء  ميكنها  عمليتها،  ختتالل  من 
اأكرث �ضعوبة مما كان  الغربية، و�ضيكون جتاوزه  حدودها 

عليه قبل ب�ضعة اأ�ضهر.
ل�ضنوات  رو�ضيا  انف�ضال  اإىل  امل�ضتمر  ال�ضراع  يتتوؤدي  وقتتد 
تكتالت  اإىل  ينق�ضم  عتتتامل  اإطتتتتار  يف  اأوروبتتتتتتا  عتتن  طتتويتتلتتة 

اقت�ضادية.
واإذ ح�ضل ذلك، وثبت اأن الدولة الرو�ضية تقاوم التحديات 
العديدة التي تواجهها يف الواقع، و�ضتواجهها يف امل�ضتقبل 
القريب، فقد تكف رو�ضيا بالفعل عن اعتبار نف�ضها جزءاً 
من اأوروبا. وختم بوردا�ضيف اأنه بالن�ضبة للدول الأوروبية، 
بتتتات الآن متتن املتتهتتام الأ�تتضتتا�تتضتتيتتة متتنتتع رو�تتضتتيتتا متتن حتقيق 
احلرب  يف  �ضمودها  دون  واحليلولة  اأوكرانيا  يف  اأهدافها 
اأهم  اأوروبا من  القت�ضادية �ضدها، لأن �ضمودها �ضيحرم 

م�ضدر حمتمل للموارد، وامل�ضاحة اجلغرافية.  

اإ�ضابة 3 �ضرطيني يف ال�ضويد خالل تظاهرة مناه�ضة لليمني 
•• ا�شتوكهومل-اأ ف ب

حرق  متطرفة  ميينية  جمموعة  بعزم  للتنديد  اأتتتتوا  حمتجون  هاجم 
اإ�ضابة  اإىل  اأدى  ما  ال�ضرطة،  ال�ضويدية  لين�ضوبينغ  مدينة  يف  م�ضحف 

ثالثة من عنا�ضرها، وفق ال�ضلطات.
للنا�ضط  ال�ضويدية �ضمحت بتظاهرة بعد ظهر اخلمي�س  ال�ضرطة  كانت 
الدمناركي اليميني املتطرف را�ضمو�س بالودان وحزبه "اخلط املت�ضدد" 
م�ضحف  بحرق  نيته  واأعلن  لالإ�ضالم.  املناه�ضة  با�ضتفزازاته  املعروف 

خالل التجمع، لكن التظاهرة مل حتدث قط.
كان من املقرر اأن يتم التجمع قرابة ال�ضاعة 3،30 بعد الظهر )1،30 
ت غ( يف منطقة �ضكاغيتورب، حيث ولد اأكرث من 50 باملئة من ال�ضكان يف 

اخلارج والتي ت�ضم جالية م�ضلمة كبرة.
ع،  لكن مل تتمكن جماعة اليمني املتطرف من الو�ضول اإىل مكان التجمرّ
وال�ضرطة،  م�ضادة  تظاهرة  يف  م�ضاركني  بني  ذلك  بعد  الو�ضع  وتدهور 
وفقاً مل�ضاهد بثتها مواقع التوا�ضل الجتماعي. ويظهر يف بع�ضها ع�ضرات 
ال�ضبان وجوههم مقنعة اأو خمفية بغطاء للراأ�س، يك�ضرون زجاج �ضيارات 

ال�ضرطة. 

�ضطح  على  املتطرف  اليمني  لتجمع  املناه�ضني  املحتجني  اأحتتد  ويقف 
�ضيارة وي�ضرخ "اهلل اأكرب".

متحدثة  وقالت  اأختترى.  ومركبة  لل�ضرطة  �ضيارة  يف  النران  وا�ضتعلت 
الأجتتواء عنيفة  "كانت  "ا�س يف تي"،  الوطني  للتلفزيون  ال�ضرطة  با�ضم 

وا�ضتهدفت هجمات ال�ضرطة يف املكان".
واأو�ضحت اأن الأجواء هداأت بعدما غادر عنا�ضر الأمن املكان.

وو�ضفت ال�ضرطة املحلية الأحداث يف بيان باأنها "اأعمال �ضغب عنيفة".
منهم  اثنان  اأ�ضيب  امل�ضت�ضفى.  اإىل  ال�ضرطة  عنا�ضر  من  ثالثة  نقل  و 
القب�س  واألقي  الثالث.  املُ�ضاب  و�ضع  حتديد  يتم  ومل  طفيفة،  بجروح 

على �ضخ�ضني.
وكان من املقرر ح�ضول تظاهرة اأخرى لليمني املتطرف بقيادة را�ضمو�س 
بالودان ع�ضرا يف بلدة قريبة من نور�ضوبينغ، لكن تعذر تنظيمها اأي�ضاً.

واأكدت ال�ضرطة الإبالغ عن حوادث هناك اأي�ضاً، وحرق مركبات.
واأثار را�ضمو�س بالودان حوادث بانتظام يف ال�ضنوات الأخرة. يف ت�ضرين 

الثاين-نوفمرب 2020، اأوقف يف فرن�ضا ثم مت ترحيله.
واأوقف خم�ضة ن�ضطاء اآخرين يف بلجيكا بعد فرة وجيزة بتهمة ال�ضعي 

اإىل "ن�ضر الكراهية" عن طريق حرق م�ضحف يف بروك�ضل.
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WEST COAST INTERNATIONAL FOODS & CATERING SERVICES L.L.C

اإىل / �ضولف الدولية للوجبات وخدمات التموين ذ.م.م
SOLV INTERNATIONAL FOOD & CATERING SERVICES L.L.C L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائتتترة التنمية القت�ضادية بان ال�ضتتتتتادة/ات�س لل�ضقالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3728343 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ابراهيم عبدالرووف ال�ضمادى ١٠٠%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فهدالحمد احمد حممد على احلمادى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ات�س لل�ضقالت
H SCAFFOLDING

اإىل/ ات�س لل�ضقالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 H SCAFFOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تنازل/ بيع
عقد بيع - اعالن بالن�ضر

كافتريا جرافيتي برجر - فرع ال�ضارقة«
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�ضيد / �ضياء �ضمر ا�ضعد �ضلمان - اردين اجلن�ضية اأرغب يف التنازل 
عن كامل ح�ضتي البالغة )100%( اإىل ال�ضيد / ان�س �ضامر زين الدين - �ضوري اجلن�ضية لت�ضبح 
ن�ضبته )100%( ، يف الرخ�ضة با�ضم ))كافتريا جرافيتي برجر - فرع ال�ضارقة(( والتي تاأ�ض�ضت 
باإمارة ال�ضارقة مبوجب الرخ�ضة رقم : )757150(، - تغير ال�ضم التجاري لي�ضبح كافريا 
باب العامل، تغير وكيل خدمات - تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر، ي�ضرح له مبزاولة الن�ضاط 24 
�ضاعة ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عادل رزوق ال�ضلح - اجلن�ضية :�ضوريا يرغب يف البيع والتنازل 
عن )50%( من كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ عبدالقادر مروان غنيم - 
اجلن�ضية : �ضوريا، - وكذلك يرغب ال�ضيد/ عادل رزوق ال�ضلح - اجلن�ضية : �ضوريا يف البيع والتنازل 
عن )50%( من كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد ح�ضني على املو�ضيه - اجلن�ضية 
التنمية  ال�ضادرة من دائرة  امل�ضتعملة(  لل�ضيارات  الهدوء  امل�ضماه )معر�س  الرخ�ضة  ، يف  : �ضوريا 
القانوين  ال�ضكل  تغير   : اأخرى  تعديالت   ،)119883( رقم  برخ�ضة  بال�ضارقة  القت�ضادية 
التجاري  ال�ضم  تغير   - حمدودة(،  م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  للرخ�ضة 
ذ  امل�ضتعملة  لل�ضيارات  الهدوء  اإىل )معر�س  امل�ضتعملة(  لل�ضيارات  الهدوء  للرخ�ضة من )معر�س 
م م(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع بان : ال�ضيدة/ �ضحر عبدالرزاق ق�ضبا�ضي - اجلن�ضية : �ضوريا 
ال�ضيدة/  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�ضتها  البيع  ترغب يف 
امل�ضماه )م�ضاوي غيث  الرخ�ضة  �ضوريا، - يف   : مي�ضاء عبداجلبار نبهان - اجلن�ضية 
ال�ضام( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )761135(، 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  ليوجد،  اأخرى:  تعديالت 
هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  لحتادي 
العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 70555

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع بان : ال�ضيدة دموع خالد �ضليمان - اجلن�ضية : لبنان ترغب يف البيع 
 - ح�ضن  ح�ضن  وائل  ال�ضيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�ضية :�ضوريا ، يف الرخ�ضة امل�ضماه )�ضالون ظهور القمر للحالقة( ال�ضادرة من دائرة 

التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )796524(، 
تعديالت اأخرى: ليوجد

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن :  ال�ضيدة/ �ضحر عبدالرزاق ق�ضبا�ضي - اجلن�ضية:�ضوريا 
ال�ضيدة/  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�ضتها  البيع  ترغب يف 
غيث  )ملحمة  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  �ضوريا،   اجلن�ضية   - نبهان  عبداجلبار  مي�ضاء 
ال�ضام( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )728199(، 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون  اأخرى : ليوجد. وعمالبن�س  تعديالت 
هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )اإعالن املنفذ �شده - ن�شرا(
اإىل املنفذ �ضدهم / ورثة / نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين وهم : 

مرمي نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  عبداهلل نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
نورة نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  هيا نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

حممد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  �ضمية نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
علي نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  �ضعود نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

اأحمد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين خالد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
ل�ضالح طالب التنفيذ / �ضركة اجناز ل�ضيانة املباين ذ م م هميان نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

 www.emiratesauction.ae تعلن حمكمة ال�ضارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات
يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2022/4/28 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده )لأعلى عطاء( واأو�ضاف 
العقار على النحو التايل : - العقار قطعة رقم 48/اأ ملك مبنطقة املجاز 2 - باإمارة ال�ضارقة - �ضعر التقييم : 90،000،000 درهم )ت�ضعون 
مليون درهم( �ضعر بداية العر�س : 45،000،000 درهم ، والعقار عبارة عن : بناية جتارية �ضكنية طابق ار�ضي )على م�ضتوبني( + ميزانني + 6 
طوابق مواقف �ضيارات + 26 طابق متكرر + مهبط طائرات.  يتوجب على الراغب بالإ�ضراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك 
م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكروين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�ضه معززا 

اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

00000 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1776 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �ضدهم / ورثة / نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين وهم : 

مرمي نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  عبداهلل نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
نورة نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  هيا نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

حممد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  �ضمية نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
علي نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  �ضعود نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

اأحمد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين خالد نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  
ل�ضالح طالب التنفيذ / �ضركة اجناز ل�ضيانة املباين ذ م م هميان نا�ضر عبداهلل احمد اآل ثاين  

 www.emiratesauction.ae تعلن حمكمة ال�ضارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات
يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2022/4/28 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده )لأعلى عطاء( واأو�ضاف 
العقار على النحو التايل : - العقار قطعة رقم 48/اأ ملك مبنطقة املجاز 2 - باإمارة ال�ضارقة - �ضعر التقييم : 90،000،000 درهم )ت�ضعون 
مليون درهم( �ضعر بداية العر�س : 45،000،000 درهم ، والعقار عبارة عن : بناية جتارية �ضكنية طابق ار�ضي )على م�ضتوبني( + ميزانني + 6 
طوابق مواقف �ضيارات + 26 طابق متكرر + مهبط طائرات.  يتوجب على الراغب بالإ�ضراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك 
م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكروين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�ضه معززا 

اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003837 يف  الدعوى رقم

اإىل : �ضريف جاد اهلل ابو العنني دروي�س
رقم مكاين   6 ايه  �ضتي  بناية جارن  ال�ضوري  املونة  بيت  بجانب  : عجمان اجلرف  الإقامة  جمهول حمل 
ذ م م ومن ميثلهم  الرببر  مطعم   / )ة(  املدعي  باأن  نعلمكم   0501871776 ت   4995410590
اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   0522588587 ت  احلميدية  عجمان   : الإقامة  حمل   / العنوان 

للمطالبة بت  يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة الآتي
باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )16300 درهم( مع فائدة  اإلزام املدعى عليه  اأقرب جل�ضة ممكنة  -  - حتديد 

بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و التزام باحل�ضور لعملة دون انقطاع.
- اإلزام املدعى عليه بالر�ضوم الق�ضائية وامل�ضروفات. 

عجمان  حمكمة  الثانية  العمالية  الواحد  اليوم  دعاوي  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�ضور  عليكم  يتوجب  لذا 
الحتادية �ضباح يوم ----------- املوافق 2022/04/18 ال�ضاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع 
و م�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات 

القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002118 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضمرة عبداهلل ح�ضن  
جمهول حمل الإقامة : 

الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 20،075 درهم 
الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.  

ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/25 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/4/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001930 يف  الدعوى رقم

اإلتتى املدعي عليه : �ضاى �ضيام راما �ضاندران - جمهول حمل الإقامة :
اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/04/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 6( �ضخ�ضيا ً اأو بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوي مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - 

بو�ضفك مدعى عليه.
املطالبة : وبناءا علية

تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة :
اأول عر�س ملف الدعوي على القا�ضي امل�ضرف.

تلك  توافرت  فيها من عدمة ويف حالة  الأداء  اأمر  اإ�ضت�ضدار  ل�ضروط  الدعوي  تلك  الراأي حول مدى خ�ضوع  لإبداء  املخت�س 
للمن�ضو�س علية يف الفقرة 8 من املادة 17 من قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�ضنة 2018 ب�ضاأن الالئحة التنظيمية ال�ضروط 
اإحالة ملف الدعوي اإىل قا�ضي اأمر الأداء املخت�س فيها ، بقرار اإحالة نهائي وغر قابل للطعن وذلك ا�ضتنادا لقانون الإجراءات 

املدنية. 
ثانيا : اإلزام املدعي علية باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدرة 64،317.08 حتى تاريخ 2021/11/15 

 ثالثا : اإلزام املدعي علية باأن يوؤدي للمدعية الفائدة الإتفاقية وقدرها %27 من تاريخ 2021/11/16 وحتى ال�ضداد التام.
رابعا : اإلزام املدعي علية بالر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب املحاماه بحكم م�ضمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة 
برقم املحرر 2022/0055778

املخطتر / جان�ضى بينى كوروفيال - اجلن�ضية : الهند
وحتمل بطاقة هويه رقم )784196939181960(

العنوان : ال�ضارقة - منطقة النباعة - الرولة، هاتف رقم:0554549428
 املخطر اإليها / مري كوريان جاكوب كوريان - اجلن�ضية الهند، 

العنوان : ال�ضارقة - منطقة القا�ضمية، هاتف رقم : 0503280176
املو�ضوع/ اإلغاء الوكالة اخلا�ضة

لكم  قبلي  من  املمنوحة   )2019/506( رقم  اخلا�ضتة  الوكالة  الغيت  قد  بتاأنيي  مبوجبه  اخطركم 
ال�ضلطات  جميع  فاأن  وعليه  ال�ضارقة  اإمارة  يف  العدل  الكاتب  لدى  امل�ضدقة  و   2019/04/23 بتاريخ 
ت�ضلمك  تاريخ  من  الوكالت  بهذه  التعامل  يجوز  ول  لغية  تكون  مبوجبها  لكم  املمنوحة  وال�ضالحيات 
الخطار، لذلك ، نرجو اإعالمكم باأننا قد قمنا باإلغاء الوكالة اخلا�ضة رقم )2019/506( من تاريخ 
هذا الكتاب اأعاله واأن جميع ال�ضالحيات وال�ضلطات والواجبات واحلقوق املرتبة عليها قد فقدت حجيتها 

اعتباراً من تاريخ ا�ضتالمك هذا الإخطار يعترب ل غيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 992/2021/38 جتاري م�شارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية رقم 249      

واربعة  درهما  و�ضبعة  وخم�ضة  )ثالثمائة   335،007.54 وقتتدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
وخم�ضون فل�ضا( درهم زائدا غرامة التاأخر حتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة   

املدعي  : بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املطار - بالقرب من دوار ال�ضاعة  

وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�ضماعيل  
املطلوب اإعالنهما : 1 - اأيوب عبدامللك م�ضطفى علي اأهلي - �ضفته : مدعي عليه 

عليه  مدعي   : �ضفته  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  افينيو   -  2
اأعاله ل�ضالح /  2022/3/30 يف الدعوى املذكورة  مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 320،458.06 درهم ، 

والزمتهما من الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.     
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 2022/38/ 161 جتاري م�شارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية رقم 249 

املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهتتم(  وقتتدره )340،131.00  املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بفا كفالة.   

املدعي  : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة  
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي �ضارع املطار - بالقرب  من دوار ال�ضاعة  

هاتف : 04/2953000 فاك�س 04/2954111 هاتف متحرك : 052/2889366 
اإمييل : legal@dib.ae �س ب 1080 دبي - مكاين رقم : 3171594535  

وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�ضماعيل  
املطلوب اإعالنه : 1 - نايف عبداهلل عنر عبداهلل الدرعي - �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2022/3/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح / بنك 
دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالزام املدعي عليه مبلغ 340،131.00 درهم والزمته من الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
500 درهم اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اعالن بالن�شر 
يف املنازعة رقم 655/2022/460 نزاع مدين  

املنظورة يف : الت�ضوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753  
مو�ضوع املنازعة : املطالبة بالزام املتنازع �ضده ب�ضداد مبلغ وقده 15000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5%  من 

تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى متام ال�ضداد ، مع الزام املتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
املدعى : حمي الدين �ضارابوف - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة مارينا - بوتونيكا تاور ، �ضقة 

رقم 703 - جوار جراند خابتور هوتيل - رقم مكاين 1268075678  
املطلوب اإعالنه : 1 - ازاد دفدانوف - �ضفته : متنازع �ضده    

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكتتت الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املتنازع �ضده ب�ضداد مبلغ وقده 15000 درهم 
بالر�ضوم  �ضدها  املتنازع  التتزام  مع   ، ال�ضداد  الق�ضائية حتى متام  املطالبة  تاريخ  5%  من  بواقع  القانونية  والفائدة 
التقا�ضي عن  قاعة  11.00 �ضباحا يف  ال�ضاعة   2022/4/20 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وحتتددت  وامل�ضاريف. 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 78/2022/254 منازعة مو�شوعية تنفيذ �شيكات  
املنظورة يف : دائرة الأمور الوقتية وامل�ضتعجلة رقم 54  

مو�ضوع املنازعة : املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�ضوعية بالتنفيذ رقم 1739/2022 �ضيكات والر�ضوم وامل�ضاريف. 
املتنازع : يونيت 7 انتريورز �س ذ م م  وميثلها / حممد خبيب �ضيخ - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة 
-  �ضارع الإحتاد - بجانب حمطة مرو جي جي كو - مقابل معر�س الفورد لل�ضيارات - مقابل الطائر لل�ضفريات - بناية 

اركيدا - الطابق الثالث - مكتب رقم 306 - وميثله : حممد عيد جا�ضم حممد ال�ضويدي  
املطلوب اإعالنه : 1 - رميوند ميدل اي�ضت للمقاولت )فرع من رميوند ميدل اي�ضت للمقاولت العامة ذ م م( )فرع 

دبي( - �ضفته : متنازع �ضده.    
املتتو�تتضتتوعتتيتتة بالتنفيذ رقم  املتتنتتازعتتة  بتتاحلتتكتتم يف  املتتطتتالتتبتتة  التتدعتتوى ومتتو�تتضتتوعتتهتتا  اأقتتتتام عليكتتت  متتو�تتضتتوع الإعتتتتالن : قتتد 
1739/2022 �ضيكات والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2022/4/19 ال�ضاعة 10.30 
�ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

1350/2022/253 تنفيذ �شيكات  يف التنفيذ رقم 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  

�ضتاندر  بنك  من  �ضدهم  املنفذ  عن  وال�ضادر   )266079( رقتتم  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
ت�ضارترد بقيمة )196721.72 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : توتال اأ.ع.م - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ال�ضيخ خليفة بن زايد - برجمان التجاري ، بجوار 
حمطة مرو برجمان الطابق احلادي ع�ضر رقم مكاين 2682589680  

املطلوب اإعالنه : 1 - بالل للنقل العام - �س ذ م م  - �ضفته : منفذ �ضده ، 2- علي ر�ضا الطاف ح�ضني - �ضفته : منفذ 
�ضده ، 3-مرزا مهدي ح�ضني مرزا حممد ح�ضني - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 201171.72 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضاملة الر�ضوم وامل�ضاريف.  

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجتتراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1639/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  

مو�ضوع التنفيذ : 
املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )100008( وال�ضادر عن نور بنك بقيمة )34450( 
املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )100010( وال�ضادر عن نور بنك بقيمة )34450( 

 املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )100012( وال�ضادر عن نور بنك بقيمة )34450( بقيمة )106072 درهم(
طالب التنفيذ : �ضركة الإمتتارات العامة للنقل واخلدمات - عنوانه : الإمتتارات - اإمتتارة دبي - بردبي - �ضارع بوليفارد 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد ، برج بوليفار بالزا 2 ، الطابق 19، مكتب رقم  
املطلوب اإعالنه : كري�ضنابال �ضينغ راوات - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكتتت الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 106072 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجتتراءات  درهم اىل طالب 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70545 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اعالن حكم بالن�شر 
 يف  الدعوى 1009/2021/38 جتاري م�شارف جزئي

املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية الثالثة رقم 257      
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 137،053.00 )مائة �ضبعة وثالثون الفا وثالثة 

وخم�ضون درهما( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
املدعي  : بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املطار - بالقرب من دوار ال�ضاعة  
وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�ضماعيل  

املطلوب اإعالنه : 1 - �ضيف نا�ضر حمد نا�ضر حمود خا�ضوقة - �ضفته : مدعي عليه 
املذكورة  التتدعتتوى  يف   2022/2/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بتتان  نعلنكم   : الإعتتتالن  مو�ضوع 
اأعاله ل�ضالح / بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
درهم مقابل  ومبلغ ثالثمائة  وامل�ضاريف  وبالر�ضوم  دهما(  �ضبعة وثالثون وخم�ضون  )مائة    )137،053.00(

اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدى ذلك من طلبات.   
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اعالن حكم بالن�شر 
 يف  الدعوى 1067/2021/38 جتاري م�شارف جزئي

املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية الثالثة رقم 257      
226344.64 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب  مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 

املحاماة.
املدعي  : بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املطار - بالقرب من دوار ال�ضاعة  
وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�ضماعيل  

املطلوب اإعالنه : 1 - تيموتى بواجنا - �ضفته : مدعي عليه 
املذكورة  التتدعتتوى  يف   2022/2/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بتتان  نعلنكم   : الإعتتتالن  مو�ضوع 
يتتوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  بالزام املدعي عليه بان  اأعتتاله ل�ضالح / بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( 
226،344.64 )مائتان و�ضتة وع�ضرون الفا وثالثمائة واربعة واربعون درهما واربعة و�ضتون فل�ضا(. وبالر�ضوم 

وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدى ذلك من طلبات.   
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 

اعالن بالن�شر 
 559/2022/208  تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- جاجنا ريدى كاتال راجاياه -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ميديكلينيك م�ضت�ضفى املدينة منطقة حرة ذ م م  

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )1794692.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجتتتراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
دلتا للتقنية �س م ح  منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم : 2504 ( والكائنة بت مدينة دبى املنطقة 
احلرة ملطار دبي  �س.ب 371707 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�ضة لدى 
�ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
ب�ضاأن   2022/02/22 بتاريخ  الذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�ضطة جمل�س  اإتخاذه  مت 

اإغالق وحل ال�ضركة.
وفقاً لذلك ،تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�ضجل اأو 

الإت�ضال بت : ال�ضادة/ ي�ضري و �ضركاه لال�ضت�ضارات و تدقيق احل�ضابات 
�س.ب : 95463دبى

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم 5588206 4 971+

info@youssryauditing.com :الربيد الإلكروين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�ضعار واملحددة بت  15 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007449 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مقبول خان تاج حممد خان
العنوان : 9388298  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح / اأجرة ال�ضارقة - ذ م م - بالتايل : 

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة  : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )10978.64( 
)ع�ضرة اآلف درهم ، وت�ضعمائة وثمانية و�ضبعون درهم فقط ل غر( وبالزامه 

بامل�ضروفات ، وبرف�س ما زاد على ذلك من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008310 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حماد عبداهلل �ضاهد حممود 
العنوان : 9404833  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح / اأجرة ال�ضارقة - ذ م م - بالتايل : 

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة  : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1100.85( 
)األف ومائة درهم وخم�ضة وثمانون فل�ضا فقط ل غر( وبالزامه بامل�ضروفات، 

وبرف�س ما زاد على ذلك من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13521 بتاريخ 2022/4/16 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3004/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20  

اإمتتاراتتتي( )فقط مائتي �ضتة واربعون الف  مو�ضوع الدعوى : دعتتوى مطالبة مببلغ وقتتدره )246،344.25 درهتتم 
ثالثمائة اربعة واربعون درهم خم�ضة وع�ضرون فل�س( قيمة الموال املختل�ضة ومبلغ 550،00 درهم )فقط خم�ضمائة 

وخم�ضون الف درهما( تعوي�ضا عن الأ�ضرار املادية والدبية التي حلقت باملدعي والك�ضب الفائت 
املدعى : املائدة ل�ضناعة الغذية اجلافة - �س ذ م م   عنوانه : الإمارات  - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - 

مبنى م�ضتودع رقم 6  و  7 على قطعة ار�س ملك اجلليل العاملية  للتجارة العامة  
املطلوب اإعالنهما : 1- ح�ضن عاطف رمال  ، 2- فادي عاطف رمال - �ضفتهما : مدعى عليهما 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكتتت الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره )246،344.25 درهم اإماراتي( 
)فقط مائتي �ضتة واربعون الف ثالثمائة اربعة واربعون درهم خم�ضة وع�ضرون فل�س( قيمة الموال املختل�ضة ومبلغ 
باملدعي  حلقت  التي  والدبية  املادية  الأ�ضرار  عن  تعوي�ضا  درهما(  الف  وخم�ضون  خم�ضمائة  )فقط  درهم   550،00
والك�ضب الفائت. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2022/4/18 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392
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املال والأعمال

ب�لتع�ون مع جمعية ال�س�رقة اخلريية

ال�ضارقة الإدارة االأ�ضول توزع 1000 وجبة اإفطار على الزوار والعاملني يف �ضوق اجلبيل
•• ال�شارقة -الفجر:

وزعتتتت �تتضتتركتتة التت�تتضتتارقتتة لإدارة الأ�تتتضتتتول، التتتذراع 
وجبة   1000 التت�تتضتتارقتتة،  حلكومة  ال�ضتثمارية 
اإفتتتطتتتار �تتضتتائتتم، عتتلتتى التتتتتزوار والتتعتتامتتلتتني يف �ضوق 
اجلبيل، التابع لها، بالتعاون مع جمعية ال�ضارقة 
اخلتتتتريتتتتة، تتتر�تتضتتيتتختتاً ملتتتبتتتادئ املتتتتتتودة والحتتتتتترام 
وتقديراً  الأ�ضيلة،  الإن�ضانية  بالقيم  والتوعية 
ودورها  عملها  على  التت�تتضتتوق  يف  العاملة  لتتلتتكتتوادر 
التتفتتاعتتل واملتتثتتمتتر يف اإجنتتتتاح �تتضتتوق اجلتتبتتيتتل، الذي 
وزوار  ل�ضكان  املف�ضلة  التتوجتتهتتات  اإحتتتتدى  اأ�تتضتتبتتح 
اأف�ضل واأجود املواد  اإمارة ال�ضارقة للح�ضول على 

الغذائية والأطعمة الطازجة.
للعمليات– التنفيذي  املدير  �تتضتترار،  �ضعيد  وقتتال 
لإدارة  التتت�تتتضتتتارقتتتة  �تتضتتركتتة  يف  لتتلتتختتدمتتات  اأ�تتتتضتتتتول 
الأ�ضول:" تاأتي هذه املبادرة بالتزامن مع ال�ضهر 
يف  املجتمعية  واأهتتدافتتنتتا  روؤيتنا  اإطتتار  يف  الف�ضيل 
اإيتتجتتابتتيتتة تتت�تتضتتودهتتا قتتيتتم املحبة  اإيتتجتتاد بيئة عتتمتتل 
واملتتتتتودة وتتتعتتزز اأوا�تتتضتتتر التتعتتالقتتات الأختتتويتتتة بني 

اإيجابي  ب�ضكل  ينعك�س  مبا  واملوظفني،  العاملني 
التتعتتمتتل ويتت�تتضتتمتتن حتتت�تتضتتني وكتتتتفتتتتاءة الأداء  عتتلتتى 
والرتتتتقتتتاء بتتجتتودة املتتنتتتتتجتتات واخلتتتدمتتتات املقدمة 

ال�ضارقة  اأهتتداف  يرجم  ومبا  ال�ضوق،  للمرتادي 
الذي  التتفتتاعتتل  دورهتتتا  حتقيق  يف  الأ�تتضتتول  لإدارة 

يندرج حتت م�ضوؤوليتها املجتمعية".

وقتتتتتال عتتتبتتتداهلل �تتضتتيتتف بتتتن هتتتنتتتدي رئتتيتت�تتس قطاع 
ال�ضارقة اخلرية:"  بجمعية  املوؤ�ض�ضية  اخلدمات 
م�ضاريع  اأهتتتتتم  متتتن  �تتضتتائتتم  اإفتتتتطتتتتار  متتت�تتتضتتتروع  اأن 

التكافل  مبادئ  يج�ضد  حيث  الرم�ضانية  احلملة 
الجتماعي ويعمق ال�ضراكات بني اجلمعية و�ضائر 
موؤ�ض�ضات القطاع احلكومي واخلا�س التي ترغب 

م�ضرا  اجلتتلتتيتتل،  التتعتتمتتل  هتتتذا  اجلمعية  متت�تتضتتاركتتة 
�ضهر  ختتالل  تعمل  الأ�تتضتتول  واإدارة  اجلمعية  اأن 
لالإفطار  اإقتتامتتة موقع  على  عتتام  كل  رم�ضان من 
ب�ضوق اجلبيل حيث يعد موقعا حيويا وي�ضم عدد 
املركزي  ال�ضوق  اإىل  املنت�ضبني  العمالة  من  كبر 
وجبات  بتوفر  اأهتتدافتته  املتت�تتضتتروع  يحقق  وبتتذلتتك 
الإفطار لل�ضائمني ويوؤكد على ا�ضتمرارية التعاون 
امل�ضرك بني اجلانبني يف دعم امل�ضاريع اخلرية. 
الذراع  الأ�تتضتتول،  لإدارة  ال�ضارقة  �ضركة  اأن  يذكر 
حمفظة  متتلك  ال�ضارقة،  حلكومة  ال�ضتثماري 
العقارية، وذلك  الأ�ضول  ا�ضتثمارية عاملية لإدارة 
�ضركات  ا�ضراتيجية مع  �ضراكات  بناء  من خالل 
وتعمل  رائتتتدة،  ا�ضتثمار  ووكتتتالت  الأ�تتضتتول  اإدارة 
النمو  عجلة  دفتتع  على  الأ�تتضتتول  لإدارة  ال�ضارقة 
واإدارة  تتتطتتويتتر  التت�تتضتتارقتتة، وعتتلتتى  القتتتتت�تتضتتادي يف 
ة  م�ضاريع عقارية يف الإمتتارات، كما تركزرّ على عدرّ
واخلدمات  والتتتتتجتتارة،  التمويل،  ت�ضمل  قطاعات 
التتلتتوجتت�تتضتتتتتيتتة، والتتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتا، والتتتتت�تتتتضتتتتالت، 

والعقارات، وال�ضناعة، والنقل، والنفط والغاز.

وفًق� لتقرير �سركة اخلليج للح��سب�ت الآلية لأمن املعلوم�ت لع�م 2022

تعزيز الثقة هو املفتاح حلماية ال�ضركات يف االقت�ضاد الرقمي
•• دبي-الفجر:

للحا�ضبات  اخلليج  �ضركة  ك�ضفت 
اأبتتتتتترز نتائج  التتتيتتتوم عتتتن  الآلتتتتيتتتتة 
درا�ضتها  متتن  التا�ضعة  الن�ضخة 
ال�ضنوية حول الأمن الإلكروين، 
التي اأكدت على الأهمية املتنامية 
ال�ضركات  بتتتني  التترقتتمتتيتتة  لتتلتتثتتقتتة 
ظل  يف  وامل�ضتهلكني  واحلكومات 
نعي�س  التتتتتتذي  التتترقتتتمتتتي  التتتتعتتتتامل 
التقرير  تتق  وتتتعتتمرّ التتتيتتتوم.  �ضمنه 
ال�ضنوي يف الدور املتطور لالأمن 
الإلتتكتتروين واأثتتتره يف التخفيف 
متتتن اجلتتترائتتتم الإلتتتكتتترونتتتيتتتة، ل 
حيث  احلتتالتتيتتة  املتترحتتلتتة  يف  �ضيما 

ال�ضركات يف  تت�ضارع رحلة حتول 
القت�ضاد  نحو  الأو�تتضتتط  ال�ضرق 

الرقمي الذي تقوده البيانات.
التحول  لت�ضريع  اجلتتائتتحتتة  اأدت 
التتتتترقتتتتتمتتتتتي، فمع  التتتتتعتتتتتامل  نتتتتحتتتتو 
احلا�ضلة  التتكتتبتترة  التتتتتغتتيتترات 
املتتتا�تتتضتتتي، ظهرت  التتتتعتتتتام  ختتتتتالل 
عادات ا�ضتهالكية جديدة ون�ضاأت 
امل�ضتهلكني  متتتن  جتتتديتتتدة  فتتتئتتتات 
تقريًبا  كتتلتتًيتتا  يتتعتتتتتمتتدون  التتتذيتتتن 
عتتتلتتتى اخلتتتتدمتتتتات التتترقتتتمتتتيتتتة. اإل 
املتزايد  ال�تتتضتتتتتتتختتتدام  هتتتتتذا  اأن 
بيئة غنية  للتكنولوجيا قد خلق 
الإلكرونية.  اجلتتترائتتتم  لتتتتتكتتاثتتر 
القوية  الهجمات  تت�ضبب  واليوم 

املعلومات  اأمتتتتتن  حتتتتول  الأختتتتتتر 
اأ�ضبحت  التترقتتمتتيتتة  التتثتتقتتة  بتتتتتاأن 
الت�ضال  ع�ضر  يف  اأ�ضا�ضية  اأداة 
اأخر �ضادر  املفرط. ووفًقا ملقال 
 ، العاملي  املنتدى القت�ضادي  عن 
تثق  "ل  مفهوم  ي�ضكل  اأن  ميكن 
وحتقق  جتتهتتاز،  اأو  م�ضتخدم  بتتاأي 
الثقة  انعدام  على  دائًما" القائم 
ل يف طريق التخفيف  نقطة حتورّ

من اخراقات البيانات. 
وتتتتتت�تتضتتابتتك هتتتتذه املتتعتتلتتومتتات مع 
احلا�ضبات  �تتضتتركتتة  تتتقتتريتتر  نتتتتتائتتج 
العام  املتتعتتلتتومتتات  لأمتتتتتن  الآلتتتتيتتتتة 
املا�ضي، والتي وجدت باأن حماية 
البيانات بات اأمًرا اأ�ضا�ضًيا يف بناء 

لدوافع  فهمها  لتعزيز  املوؤ�ض�ضات 
واأ�ضاليبهم  الإنتتترنتتتت  قتترا�تتضتتنتتة 
ترتيب  اإعتتتادة  ويتتقتترح  املختلفة، 
باملخاطر  املتتتتتعتتلتتقتتة  الأولتتتتتويتتتتتات 
ل�ضمان النمو والزدهار يف العامل 
اأهمية  تتتربز  التترقتتمتتي. ومتتن هنا 
للتعامل  املنا�ضبة  املتتهتتارات  اإيجاد 
اإذ عرب حوايل  مع هذه املخاطر، 
من   )64%( املتت�تتضتتاركتتني  ثتتلتتثتتي 
العام  ن�ضخة  يف  اخلليج  منطقة 
املا�ضي من تقرير �ضركة اخلليج 
للحا�ضبات الآلية عن مواجهتهم 
املهارات  باإيجاد  تتعلق  ل�ضعوبات 

املنا�ضبة. 
وختم نوفل: "نعتقد باأن مواكبة 

بوترة  اأ�ضرار  باإحلاق  واملتطورة 
ال�ضركات،  عتتلتتى  متت�تتضتتبتتوقتتة  غتتتر 
اإىل وجتتتود  يتتتزيتتتد احلتتتاجتتتة  ممتتتا 
اأ�ضا�ضي  كتتعتتنتت�تتضتتر  التتثتتقتتة  عتتتامتتتل 
لقت�ضاد  التتترقتتتمتتتيتتتة  التتبتتنتتيتتة  يف 
امل�ضتقبل. ولذلك اأ�ضبح من اأهم 
اإعادة  التتيتتوم  املوؤ�ض�ضات  اأولتتويتتات 
الأمنية  ا�ضراتيجيتها  ت�ضميم 
وحماية  الرقمي  التتعتتامل  ملواكبة 
الداخلية  التهديدات  من  نف�ضها 
"الثقة  واخلارجية. ومن مفهوم 
ا�ضراتيجيات  اإىل  املعدومة" 
ة  التتتتتتتتتعتتتتايف الإلتتتتتتتكتتتتتتتروين املتتتتعتتتتدرّ
تقرير  يتتكتت�تتضتتف  فتتتائتتتقتتتة،  بتتعتتنتتايتتة 
الآلية  للحا�ضبات  اخلليج  �ضركة 

الرئي�س  نائب  نتتوفتتل،  هتتاين  قتتال 
الرقمية  التحتية  البنية  حللول 
للحا�ضبات  اخلتتتلتتتيتتتج  �تتتضتتتركتتتة  يف 
الآلية: "الثقة اأداة داعمة جلميع 
القتتتتتتت�تتتضتتتاديتتتة وهي  الأنتتت�تتتضتتتطتتتة 
الرقمي  امل�ضتقبل  لبناء  اأ�ضا�ضية 
الذي نطمح اإليه. وبينما تتحرك 
الرقمي،  التتعتت�تتضتتر  نتتحتتو  املتتنتتطتتقتتة 
طموحة،  منتتو  بخطط  مدعومة 
من  لال�ضتفادة  املوؤ�ض�ضات  حتتاج 
اأن  ميكن  التي  الفعالة  التقنيات 
توفر فوائد كبرة لها وت�ضاعد يف 
الرقمي  العمل  �ضوق  اأمتتن  تعزيز 

العاملي".
حاجة  اإىل  التتتتتتتقتتتريتتتر  ويتتتلتتتفتتتت 

التتثتتقتتة متتع التتعتتمتتالء، حتتيتتث اأ�ضار 
%84 ممن �ضملهم ال�ضتطالع 
يف  ال�تتضتتتتتثتتمتتار  يف  رغتتبتتتتتهتتم  اإىل 
التتعتتام. ويرى  هتتذا  البيانات  اأمتتن 
التتتتتقتتريتتر بتتاأنتته متتن املتتهتتم للغاية 
اإجراء حوار مفتوح و�ضفاف عرب 
ووظائف  املجتمع  فئات  خمتلف 
مكافحة  اأجتتتتتتل  متتتتن  التتت�تتتضتتتركتتتات 
وي�ضمل  اخلتتبتتيتتثتتة.  التتتتتهتتديتتدات 
ذلتتتك عتتقتتد �تتضتتراكتتات وثتتيتتقتتة بني 
واحلكومات  الأعتتتتمتتتتال  كتتتيتتتانتتتات 
والأفتتتتتتتتتتتتتتتراد، بتتتحتتتيتتتث تتتتلتتتعتتتب كل 
تعزيز  يف  فتتعتتاًل  دوًرا  جمتتمتتوعتتة 

الأمن الإلكروين.
التقرير،  نتتتتتائتتج  عتتلتتى  وتتتعتتلتتيتتًقتتا 

تتتطتتورات التتعتتامل التترقتتمتتي يتعلق 
واملمار�ضات  التتعتتقتتلتتيتتات  بتتتتتطتتويتتر 
بتتتقتتتدر متتتا يتتتتتعتتلتتق بتتتدمتتتج اأحتتتتدث 
التتتتتقتتنتتيتتات. ويتت�تتضتتاعتتد اتتتتبتتتاع نهج 
قوية لإدارة املخاطر يف املوؤ�ض�ضات 
يف حتتتديتتد املتتجتتالت التتتتتي ميكن 
اإدارتتتهتتا عتترب جهة ختتارجتتيتتة، مبا 
ي�ضمح للموظفني بالركيز على 
املجالت  �ضمن  النتائج  حتقيق 

الأخرى املهمة".

اتفاقية بني »�ضفني فيدرز « و»�ضيف باور تيك« لتعزيز خدمات ال�ضحن بني الفجرية وبنغالدي�س
•• اأبوظبي -وام:

فيدرز،  �ضفني  اأن  اأمتت�تتس  اأبتتوظتتبتتي  متتوانتتئ  جمموعة  اأعتتلتتنتتت 
اتفاقية  اأبرمت  لها،  التابعة  البحري  ال�ضحن  عمليات  ذراع 
طويلة الأمد مع �ضركة �ضيف باور تيك املحدودة واملدرجة يف 
بنغالدي�س والتي تغطي اأن�ضطتها جمالت املوانئ واخلدمات 

اللوج�ضتية والهند�ضة املدنية وقطاعات الطاقة.
خدمات  جمتتال  يف  اجلانبني  تتتعتتاون  على  التفاقية  وتن�س 
عاماً،   15 ملتتدة  وبنغالدي�س  الفجرة  بني  الب�ضائع  �ضحن 
حيث �ضتقوم �ضفني فيدرز بتوفر 8 ناقالت ب�ضائع �ضائبة 
طن   55،000 تبلغ  حمولة  ذات  "�ضوبراماك�س"  فئة  من 
ب�ضائع  �ضفن  تتتاأجتتر  عتتقتتود  وفتتتق  تتتيتتك  بتتتاور  �ضيف  ل�ضركة 
�ضيقوم  كما  البحرية.  التتتتتجتتارة  وتي�ضر  لت�ضهيل  ال�ضحن 
ال�ضائبة،  الب�ضائع  �ضحن  خدمات  وت�ضغيل  بتتاإدارة  اجلانبان 
اجلانبني  بني  الأختتترى  املحتملة  التعاون  جمتتالت  وت�ضمل 
عمليات  وحت�ضني  لتطوير  تتارات  وعتتبرّ بحري  ر�ضيف  تاأجر 
نقل الب�ضائع، وتبني حلول التخزين املتطورة التي توفرها 

جمموعة موانئ اأبوظبي.
وبالإ�ضافة اإىل تي�ضر حركة الب�ضائع العامة وال�ضلبة بني 
ميناء الفجرة يف دولة الإمارات واملرافق املينائية يف كل من 
الب�ضائع  خدمات  فتتاإن  بنغالدي�س،  يف  ومونغال  �ضيتاغونغ 
�ضبه  اإىل  الب�ضائع  نقل  عمليات  ت�ضمل  اجلتتديتتدة  ال�ضائبة 

الوجهات  من  وغرها  اآ�ضيا  �ضرق  وجنوب  الهندية  التتقتتارة 
العاملية.

التعاون  متتن جمتتتالت  عتتتتدداً  اأيتت�تتضتتاً  كتتمتتا تغطي التتتفتتاقتتيتتة 
حتتية  بنى  بتطوير  اجلانبان  فيها  �ضيقوم  التي  امل�ضتقبلي 
ومتت�تتضتتاريتتع بتتحتتريتتة يف كتتل متتن بنغالدي�س ودولتتتتة الإمتتتتارات 

وال�ضتثمار فيها.
وقال الكابنت مكتوم احلوقاين، الرئي�س التنفيذي - القطاع 
" يتتوفتتر تعاوننا مع  اأبتتوظتتبتتي:  متتوانتتئ  التتبتتحتتري، جمموعة 
تت�ضم  جديدة  خدمات  للمتعاملني  تيك  بتتاور  �ضيف  �ضركة 
بال�ضرعة يف الإجناز والتكلفة املنخف�ضة، وتلبي احتياجاتهم 

اإيجاباً  يوؤثر  ال�ضائبة اجلافة، كما  الب�ضائع  ب�ضحن  املتعلقة 
وب�ضورة ملمو�ضة على التجارة البحرية يف جميع القطاعات 
التي  التتوا�تتضتتعتتة  " اأن اخلتتتربات  بها." واأ�تتتضتتتاف:  التتتتتي نعمل 
تتمتع بها �ضفني فيدرز بو�ضفها مزوداً رائداً خلدمات النقل 
البحري، والقدرات املتطورة لأ�ضطولها، تتيح ل�ضركة �ضيف 
البناء اجلافة بني  ملتتواد  التجاري  التبادل  ت�ضريع  بتتاور تيك 
الأخرى  اجلتتافتتة  وللب�ضائع  وبتتنتتغتتالديتت�تتس،  الإمتتتتتارات  دولتتتة 
اأ�ضار  املنطقة وخارجها." بتتدوره  الرئي�ضية يف  الأ�تتضتتواق  مع 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�ضيبة،  مبارك  عمار  الكابنت 
ت�ضغيل  ل�ضركة  بالإنابة  التنفيذي  والرئي�س  فيدرز،  �ضفني 
اأهتتمتتيتتة هذه  اإىل  اأبتتتوظتتتبتتتي،  املتتتوانتتتئ يف جمتتمتتوعتتة متتتوانتتتئ 
لتعاون جديد بني جمموعة موانئ  توؤ�ض�س  التي  التفاقية 
اأبتتوظتتبتتي واإحتتتتدى التت�تتضتتركتتات التتترائتتتدة يف تتتزويتتد اخلدمات 
التعاون  هتتتذا  "ي�ضهم  وقتتتتال:  بتتنتتغتتالد�تتس.  يف  التتلتتوجتت�تتضتتتتتيتتة 
الإمتتتتارات  دولتتتة  بتتني  البحرية  التتتتتجتتارة  عمليات  ت�ضهيل  يف 
وبنغالد�س وتعزيز الروابط التجارية بني موانئ البلدين." 
واأ�ضاف: " بالإ�ضافة اإىل دورها يف تعزيز التعاون التجاري 
املتتوقتتعتتة متتع �ضركة �ضيف  التتتفتتاقتتيتتة  التتدولتتتتتني، ت�ضهم  بتتني 
باور تيك يف توفر فر�س جديدة لتطوير خدمات ال�ضحن 
البحري املقدمة للمتعاملني يف مناطق �ضبه القارة الهندية 
وجنوب �ضرق اآ�ضيا والعديد من الوجهات العاملية الرئي�ضية 
تتتترافتتتدار حمتتمتتد روح الأمتتتني،  قتتتال  الأخرى." متتن جتتانتتبتته 

" م�ضرورون لإطالق  تيك:  بتتاور  �ضيف  ل�ضركة  العام  املدير 
موانئ  ملجموعة  التابعة  فتتيتتدرز  �ضفني  متتع  التت�تتضتتراكتتة  هتتذه 
امل�ضغل  ب�ضفتنا  قدراتنا  حت�ضني  يف  �ضت�ضهم  والتي  اأبوظبي 
ي�ضمن  مبتتا  بتتنتتغتتالديتت�تتس،  يف  التتبتتحتتريتتة  للمحطات  التتوحتتيتتد 
" اأن  اجلافة." واأ�تتضتتاف:  للب�ضائع  الدولية  احلركة  تعزيز 
55،000 طن التي  ناقالت الب�ضائع ال�ضائبة ذات حمولة 
خم�ض�ضة،  تتتاأجتتر  عقود  وفتتق  لنا  فتتيتتدرز  �ضفني  �ضتقدمها 
وفوائد  ملمو�ضة  عتتائتتدات  حتقيق  يف  بتتالتتتتتاأكتتيتتد  �ضت�ضاعد 

كبرة ملتعاملينا".
كمزود   ،2020 عتتام  يف  فتتيتتدرز  �ضفني  �ضركة  تاأ�ضي�س  ومت 
جمموعة  �ضمن  البحري  ال�ضحن  اإعتتتادة  خدمات  خلدمات 
موانئ اأبوظبي بهدف تعزيز اخلدمات البحرية يف الإمارات 
واملتتنتتطتتقتتة عتترب تتتوفتتر ختتدمتتات اإعتتتتادة �ضحن تتتربتتط اإمتتتارة 
اأبوظبي مع املوانئ التي تدعم احلركة التجارية يف الإمارات 
و�ضبه  العربي  املجاورة يف اخلليج  واملناطق  املتحدة  العربية 
القارة الهندية. وتقدم ال�ضركة حالياً جمموعة وا�ضعة من 
اخلدمات الفريدة واملتكاملة اإىل العديد من �ضركات ال�ضحن 
واملتعاملني يف املنطقة وت�ضهل عملية تبادل حاويات ال�ضحن 
الذي يخدم  ال�ضركة  واأ�ضطول  الكبرة  بني �ضفن احلاويات 
موانئ اإقليمية رئي�ضية يف كل من الإمارات العربية املتحدة 
واملتتمتتلتتكتتة التتعتتربتتيتتة التت�تتضتتعتتوديتتة وعتتمتتان والتتبتتحتتريتتن والعراق 

بالإ�ضافة اإىل الباك�ضتان والهند.

اأ�ضبوع يف  دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليار   7.8
•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك 
بدبي خالل الأ�ضبوع احلايل اأكرث من 7.8 مليار درهم.

 4.45 1558 مبايعة بقيمة  فقد �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 
1.49 مليار  اأرا�تتس بقيمة  246 مبايعة  مليار درهم منها 
مليار   2.96 بقيمة  فلل  و  �ضقق  مبايعة  و1312  درهتتتم 
180 مليون  الأرا�ضي بقيمة  اأهم مبايعات  درهم. و جاءت 
درهم يف منطقة راأ�س اخلور ال�ضناعية الأوىل تليها مبايعة 
بقيمة 153 مليون درهم يف منطقة املركا�س تليها مبايعة 
بقيمة 105 ماليني درهم يف منطقة اليفرة 3. وت�ضدرت 

منطقة احلبية اخلام�ضة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ 
�ضجلت 147 مبايعة بقيمة 351 مليون درهم تلتها منطقة 
مليون   95 بقيمة  مبايعة   20 بت�ضجيلها   5 ال�ضفا  وادي 
درهم وثالثة يف املركا�س بت�ضجيلها 14 مبايعة بقيمة 260 
الفلل  و  ال�ضقق  باأهم مبايعات  يتعلق  فيما  و  درهتتم.  مليون 
معي�ضم  مبنطقة  درهتتم  مليون   50 بقيمة  مبايعة  جتتاءت 
41 مليون درهم  الأول كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
40 مليون  بقيمة  واأختترا مبايعة  يف منطقة نخلة جمرا 

درهم يف منطقة جزيرة 2. 
املناطق من حيث عدد  التجارى  و ت�ضدرت منطقة اخلليج 
بقيمة  مبايعة   116 �ضجلت  اإذ  والتتفتتلتتل  ال�ضقق  مبايعات 

بت�ضجيلها  خليفة  برج  منطقة  تلتها  درهتتم  مليون   141
110 مبايعات بقيمة 332 مليون درهم و ثالثة يف مر�ضى 
درهم.  مليون   282 بقيمة  مبايعات   103 بت�ضجيلها  دبي 
منها  درهتتتم  مليار   2.87 قتتدرهتتا  قيمة  التترهتتون  �ضجلت  و 
رهن  و264  درهم  مليار   1.07 بقيمة  اأرا�تتس  رهن   66
مبنطقة  اأهمها  وكتتان  درهتتم  مليار   1.8 بقيمة  و�ضقق  فلل 
املركا�س بقيمة 918 مليون درهم واأخرى يف منطقة مردف 
بقيمة 460 مليون درهم. فيما مت ت�ضجيل 80 هبة بقيمة 
497.69 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة وادي ال�ضفا 3 
بقيمة 234 مليون درهم واأخرى يف منطقة الرب�ضاء الأوىل 

بقيمة 50 مليون درهم.

جنوب اأفريقيا توفر متويال عاجال للمت�ضررين من في�ضانات على ال�ضاحل ال�ضرقي 
•• ديربان-رويرتز:

بداأت ال�ضلطات يف جنوب اأفريقيا يف الإفراج عن مبالغ متويل طارئ ام�س اجلمعة مل�ضاعدة ع�ضرات 
و�ضيول  في�ضانات  ب�ضبب  لإمتتتدادات مياه ول كهرباء  ي�ضلون  متتاأوى ول  لهم  يعد  الذين مل  الآلف 

جرفت منازلهم والطرق وقتلت اأكرث من 300 على ال�ضاحل ال�ضرقي للبالد.
وقال وزير املالية اإينوك جودوجنوانا ملحطة )نيوزروم اأفريكا( التلفزيونية اإن مليار راند )68.30 
مليون دولر( لالإغاثة الطارئة متاحة لال�ضتخدام الفوري ب�ضكل مبدئي. وت�ضر تقديرات ال�ضلطات 

املحلية اإىل اأن الأ�ضرار بعدة مليارات راند واأن املزيد من امل�ضاعدات �ضيلي ذلك.
ت�ضببت في�ضانات هذا الأ�ضبوع يف مقاطعة كوازولو ناتال يف اإ�ضقاط اأعمدة الكهرباء وتوقف خدمات 
الإمداد باملياه وا�ضطراب العمليات يف اأحد اأكرث موانئ اأفريقيا ازدحاما كما تناثرت الأنقا�س على 
الطرق ال�ضريعة وال�ضواطئ. وقال جودوجنوانا "ل زلنا يف مرحلة الإغاثة العاجلة. هناك حاجة لأن 
ن�ضرع يف هذا ال�ضدد... املرحلة الأوىل هي اأن نح�ضل على تقييم لالأ�ضرار والتكلفة من حمرفني. 

واملرحلة الثانية �ضتكون التعايف والإ�ضالح".

م�ضدر ووزارة الطاقة القريغيزية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي
•• اأبوظبي- وام:

امل�ضتقبل  لتتطتتاقتتة  اأبتتوظتتبتتي  �تتضتتركتتة  اأعتتلتتنتتت 
الرائدة  العاملية  ال�ضركات  "م�ضدر" اإحدى 
توقيع مذكرة  املتتتتتجتتددة  التتطتتاقتتة  يف جمتتال 
جمهورية  يف  التتتطتتتاقتتتة  وزارة  متتتع  تتتفتتاهتتم 
تتتتعتتتزيتتتز فر�س  تتت�تتضتتتتتهتتدف  قتترغتتيتتز�تتضتتتتتان 
التتتتتعتتاون متتن اأجتتتل تتتطتتويتتر متت�تتضتتاريتتع طاقة 
اأهداف  امل�ضاهمة يف دعم حتقيق  متجددة و 

البالد يف جمال الطاقة النظيفة.
التتتتتتتفتتتاهتتتم كتتتتل متتتتن معايل  وقتتتتتتع متتتتذكتتتترة 
دجوماغولوفيت�س  بيكمورزاييف  دو�ضكول 
قرغيز�ضتان،  جمهورية  يف  الطاقة  وزيتتر 
التنمية  قتت�تتضتتم  رئتتتيتتت�تتتس  زايتتتتتتتتد،  وعتتتتتبتتتتتداهلل 
وال�ضتثمار ملنطقة اآ�ضيا الو�ضطى ورو�ضيا يف 
�ضركة م�ضدر وذلك خالل مرا�ضم اأقيمت يف 

العا�ضمة القرغيزية ب�ضكيك.
"م�ضدر"  �تتضتتتتتعتتمتتل  املتتتتتذكتتتتترة  ومبتتتتتوجتتتتتب 
لتطوير  املتتتتتاحتتة  التتفتتر�تتس  ا�ضتك�ضاف  عتتلتتى 
التتطتتاقتتة املتجددة  جمتتمتتوعتتة متتن متت�تتضتتاريتتع 
م�ضاريع  ت�ضمل  والتتتتتي  فتتيتتهتتا،  وال�تتضتتتتتثتتمتتار 
املركبة  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية  التتطتتاقتتة 
الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية  الطاقة  وم�ضاريع 
التتكتتهتترومتتائتتيتتة، بقدرة  والتتطتتاقتتة  التتعتتائتتمتتة 

حمتملة ت�ضل اإىل 1 جيجاواط.
"م�ضدر" لدعم  �ضعي  زايتتتد  عتتبتتداهلل  واأكتتتد 
جهود قرغيز�ضتان لتحقيق اأهدافها املتعلقة 
انبعاثات  وخف�س  الطاقة  م�ضادر  بتنويع 
غتتازات الحتبا�س احلتتراري وحتقيق نه�ضة 
النبعاثات  متتن  احلتتد  على  تعتمد  تنموية 

الكربونية بحلول عام 2050.
وقال اإن قرغيز�ضتان لديها اإمكانات وفرة 

لتطوير جمموعة وا�ضعة من موارد الطاقة 
ال�ضم�ضية  التتطتتاقتتة  ذلتتتك  التتنتتظتتيتتفتتة، مبتتا يف 
من  والتتتتتي  التتعتتائتتمتتة،  ال�ضم�ضية  والتتطتتاقتتة 
�ضاأنها اأن ت�ضهم يف تعزيز اأمن الطاقة واإدارة 

املوارد املائية ب�ضكل اأف�ضل.
يف  "م�ضدر" �ضاهمت  اأن  اإىل  زايتتتد  اأ�تتضتتار  و 
دعتتتتم جتتتهتتتود حتتتتتول التتتطتتتاقتتتة يف اأكتتتتترث من 
اإىل  "نتطلع   : وقال  العامل  دولة حول   40
ت�ضخر خربتنا الوا�ضعة يف كل من م�ضاريع 
املركبة  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية  التتطتتاقتتة 
الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية  الطاقة  وم�ضاريع 
امل�ضتدامة  التنمية  عملية  لتتدفتتع  التتعتتائتتمتتة 
اآ�ضيا  يف  وجتتودنتتا  تو�ضيع  بتتفتتر�تتس  نتترحتتب  و 
اأهمية  ذات  منطقة  ت�ضكل  التتتتتي  الو�ضطى 
 " ت�ضتهدف  لنا".  بالن�ضبة  ا�تتضتتراتتتيتتجتتيتتة 
غازات  انبعاثات  من  احلتتد   " قرغيز�ضتان 

الحتبا�س احلراري بن�ضبة ت�ضل اإىل 44 يف 
احلياد  وحتقيق   ،2030 عام  بحلول  املائة 

الكربوين بحلول عام 2050.
املائة  90 يف  اأن حتتتوايل  التترغتتم متتن  وعتتلتتى 
تاأتي  قرغيز�ضتان  يف  املولدة  الكهرباء  من 
فعليا من موارد طاقة نظيفة، غر اأن ذلك 

الكهرومائية  يقت�ضر على حمطات الطاقة 
التتتتقتتتتدميتتتتة ومتتتتتتن ختتتتتتالل ال�تتتتضتتتتتتتتتفتتتتادة من 
ميكن  البالد  يف  العالية  الإ�ضعاع  م�ضتويات 
لقرغيز�ضتان تعزيز اأمن الطاقة بالتوازي 
مع اإدارة مواردها املائية التي تقل�ضت ب�ضبب 

تداعيات التغر املناخي.

اليوم دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   639
•• دبي -وام:

اأكرث  اأم�س  بدبي  والأمتتالك  الأرا�ضي  دائتترة  العقارية يف  الت�ضرفات  بلغت 
من 639 مليون درهم حيث �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 178 مبايعة بقيمة 
380.76 مليون درهم منها 30 مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 67.2 مليون 

درهم و148 مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 313.55 مليون درهم.
5 ماليني درهم يف منطقة احلبية  اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  وجاءت 
اخلام�ضة تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة احلبية اخلام�ضة 

تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة احلبيه اخلام�ضة.
اإذ  املبايعات  عتتدد  حيث  متتن  املناطق  اخلام�ضة  احلبية  منطقة  وتتت�تتضتتدرت 
 2 التتيتتفتترة  منطقة  وتلتها  درهتتتم  مليون   60 بقيمة  مبايعة   25 �ضجلت 
بت�ضجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ماليني درهم وثالثة يف اليفرة 3 بت�ضجيلها 

مبايعة بقيمة مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمرا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون 
درهتتم يف  10 ماليني  بقيمة  واأختتترا مبايعة  ال�ضيف  اأم  درهتتم يف منطقة 

منطقة نخلة جمرا.
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•• دبا احل�شن-الفجر:

الريا�ضي  احل�ضن  دبتتا  نتتتادي  بتتتادر 
اإماراتية  ريا�ضية  موهبة  بتكرمي 
اإجنتتازات لفتا يف البطولة  حققت 
العربية للنا�ضئني للقو�س وال�ضهم . 
ويف مقر النادي كرم �ضعادة اإبراهيم 
بغداد الدرمكي رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي دبا احل�ضن الريا�ضي الثقايف 
�تتضتتعتتادة طتتالتتب عبداهلل  مبتت�تتضتتاركتتة 
نائب  التتتيتتتحتتتيتتتائتتتي  �تتتضتتتفتتتر  را�تتتتضتتتتد 
التترئتتيتت�تتس ، والأ�تتتضتتتتتتتاذ طتتالتتب علي 
�ضامل البلي الظهوري رئي�س جلنة 
الالعب  بالنادي  الفردية  الألعاب 
" �ضعيد حممد طمروق الظهوري 
و ال�ضهم و الذي  القو�س  لعب   "
�تتتضتتتارك �تتضتتمتتن متتنتتتتتختتب المتتتتتارات 
للنا�ضئني  التتعتتربتتيتتة  التتبتتطتتولتتة  يف 
اأقيمت  التتتتتي  و  ال�ضهم  و  للقو�س 
 3  24- الفرة  من  موريتانيا  يف 
قد  وكتتتتان   ،  2022-3-30 اإىل 

ميداليات  بتتختتمتت�تتس  التتتفتتتوز  حتتقتتق 
ذهتتتبتتتيتتتة و متتتيتتتدالتتتيتتتة بتتتترونتتتتزيتتتتة  . 
وما  اجلميع  دور  الدرمكي   وثمن 
جلميع  ومتابعة  جهد  متتن  بتتذلتتوه 
احتتتتتتتتتيتتتتاجتتتتات التتتتالعتتتتبتتتتني واأ�تتتتتضتتتتتاد 
بتتالعتتب دبتتتا احلتت�تتضتتن واإجنتتتتتتازه يف 
رفتتع علم المتتتارات يف هتتذا املحفل 
العربي الكبر اأمام الدول العربية 
امل�ضاركة .واأكد على حر�س نادي دبا 

احل�ضن على موا�ضلة دعمه لكافة 
التتتالعتتتبتتتني لتتتتتحتتقتتيتتق الإجنتتتتتتتازات 
الريا�ضات  كتتتافتتتة  يف  لتتتتتالإمتتتتتارات 
طمروق  التتتالعتتتب  عتتترب  بتتتتتتدوره   .
وبالتكرمي   بتتالإجنتتاز  �ضعادته  عتتن 
دبا  نتتتادي  اإدارة  جمل�س  قتتبتتل  متتن 
احل�ضن واأكد على حر�ضه على رد 
قدراته  وتطوير  للوطن  اجلميل 

للمناف�ضة .

•• اأبوظبي-وام:

توج معايل ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان، فريق مدينة 
العني، بطال لبطولة �ضعيد بن طحنون اآل نهيان الرم�ضانية خلما�ضيات كرة 
الأول  اأم�س  م�ضاء  واختتمت  الريا�ضي،  يا�س  بني  بنادي  اأقيمت  التي  القدم، 

اخلمي�س.
ح�ضر فعاليات اليوم اخلتامي وا�ضتقبل معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون لدى 
و�ضوله، �ضعادة اللواء الدكتور اأحمد نا�ضر الري�ضي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
بني يا�س الريا�ضي، و العميد نا�ضر الكعبي نائب رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�ضاء 

جمل�س الإدارة، وعدد من ال�ضخ�ضيات ذات ال�ضلة بالريا�ضة وباحلدث.
واأقيمت البطولة باإ�ضراف الدكتور عبد اهلل �ضامل الوح�ضي رئي�س مكتب معايل 
ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان للمبادرات والفعاليات 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة، واأع�ضاء اللجنة املنظمة فهد عبد اهلل العامري، 

وخليفة حممد اجلنيبي، ويا�ضر حممد عبد املق�ضود.

على  تغلبه  بعد  وا�ضتحقاق  جتتتدارة  عتتن  البطولة  بتتكتتاأ�تتس  التتعتتني  فتتريتتق  وفتتتاز 
يف  تغلب  كما  والإق�ضائية،  التمهيدية  الأدوار  يف  واجهها  التي  الفرق  جميع 
و�ضاهم يف   ،4  /  6 بنتيجة  اأبوظبي  �ضرطة  اأم�س على فريق  النهائية  املباراة 
فوزه بالبطولة امتالكه ملجموعة من الالعبني املحرفني من داخل الدولة 

وخارجها.
وت�ضلم كاأ�س البطولة وامليداليات الذهبية كابنت الفريق اأحمد العامري، بينما 
ح�ضل فريق �ضرطة اأبوظبي على املركز الثاين وامليداليات الف�ضية، واأقيمت 
الأنظمة  كتتافتتة  مبارياتها  على  طبقت  حيث  اخلما�ضيات،  بنظام  املناف�ضات 
والقوانني اخلا�ضة بالحتاد الدويل لكرة قدم ال�ضالت. واأكد الدكتور عبداهلل 
�ضامل الوح�ضي اأن البطولة حققت جناحا كبرا يف كافة النواحي التنظيمية 
كبرة  مالية  جتتوائتتز  ر�ضد  ومت   ، ومتتثتترة  قوية  مناف�ضات  و�ضهدت  والفنية، 
للفرق الفائزة فيها، كما مت تنظيم عدد من الفعاليات امل�ضاحبة على هام�س 
البطولة يف اإطار الحتفال ب�ضهر رم�ضان املبارك وحظيت بدعم ورعاية من 

القيادة العامة ل�ضركة اأبوظبي.

•• ال�شارقة-الفجر

ح�ضد نادي خورفكان لقب بطولة دوري النا�ضئني حتت 16 عاماُ بفوزه على 
اأم�س  م�ضاء  جمعتهما  التي  املتتبتتاراة  يف   ، نظيفة  اأهتتتداف  بثمانية  مليحة  نتتادي 
الأول اخلمي�س على امللعب الفرعي 2 بنادي خورفكان، �ضمن مباريات اجلولة 

الأخرة للم�ضابقة.
درع  بت�ضليم  الكرة  باحتاد  امل�ضابقات  جلنة  ع�ضو  املطرو�ضي  خلف  يحيى  وقتتام 
والالعبني  والإداري  الفني  اجلتتهتتاز  لأع�ضاء  الذهبية  واملتتيتتدالتتيتتات  البطولة 

بح�ضور م�ضوؤويل النادي .
"دور  نتتتتادي ختتورفتتكتتان متتتتتعتترثة وحتتتتديتتتداً يف املتترحتتلتتة الأوىل  وكتتانتتت بتتدايتتة 
10 نقاط  16 مباراة ح�ضد خاللها  الأوىل، حيث خا�س  املجموعات" للفئة 
فقط من الفوز مبباراتني، وتعادل يف اأربع مباريات ، بينما خ�ضر 10 مباريات، 
ب�ضكل ملحوظ يف  الفريق  اأداء  .  وتطور  الثامن  املركز  التتدور يف  هتتذا  واأنتتهتتى 
وحقق  الثانية  الفئة  فتترق  �ضمن  لعب  حيث  الفئات"  "دوري  الثانية  املرحلة 
الفوز يف كل املباريات "7 مباريات"، وبر�ضيد 21 نقطة وح�ضم اللقب بفارق 

�ضبع نقاط عن اأقرب مناف�ضيه "نادي اجلزيرة" يف جمموعته.

العني يتوج بلقب بطولة �ضعيد بن 
طحنون الرم�ضانية لكرة القدم

نادي خورفكان ُيتوج بطاًل لدوري النا�ضئني 
حتت 16 عامًا »الفئة الثانية«

نادي دبا احل�ضن يكرم العب القو�س وال�ضهم �ضعيد حممد 
طمروق الظهوري لتحقيقه خم�س ميداليات يف البطولة العربية 

اأن  القدم اجلمعة  لكرة  ال�ضباين  التتدوري  ثاين  بر�ضلونة  نادي  اأعلن 
غداة  املو�ضم  باقي  عن  �ضيغيب  بيدري  ال�ضاب  التتدويل  و�ضطه  لعتتب 
ربتتع نهائي  اإيتتتاب  الأيتت�تتضتتر ختتالل  فتتختتذه  تعر�ضه لإ�تتضتتابتتة ع�ضلية يف 

الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اأمام اأينراخت فرانكفورت الأملاين.
ام�س  �ضباح  اأجتتريتتت  التي  "الفحو�ضات  ان  بيان  يف  بر�ضلونة  واأفتتتاد 
ذات  الع�ضلة  يعاين من متزق ع�ضلي يف  بيدري  اأن  اأكتتدت  )اجلمعة( 

الراأ�ضني يف الفخذ الأي�ضر".
الدويل  الإ�ضباين  الالعب  �ضيغيب  الكاتالونية،  ال�ضحافة  وبح�ضب 
التتبتتالتتغ 19 عتتتامتتتاً ملتتتدة �تتضتتهتتر عتتلتتى الأقتتتتتل. يف حتتتني اكتتتتتفتتى نتتتتادي الت 

"بالوغرانا" بال�ضارة اإىل اأن تطور اإ�ضابته �ضيكون عالمة على مدى 
ال�ضوط الول من  نهاية  بتتاآلم يف  �ضعر  ال�ضاب  الالعب  وكتتان  توفره. 
"كامب نو"  اأمام فرانكفورت على ملعب  التي خ�ضرها فريقه  املباراة 
ت�ضاور مع الطاقم الطبي  بعد  ت�ضايف هرناندي�س  فقرر مدربه   ،3-2
تعر�س  رغتتم  يونغ  دي  فرنكي  بالهولندي  التتثتتاين  بتتدايتتة  متتع  ابتتدالتته 

الأخر لوعكة �ضحية منذ يومني.
وخرج بر�ضلونة من امل�ضابقة القارية خايل الوفا�س، بعدما كان تعادل 

مع فرانكفورت 1-1 ذهاباً.
مباراة   73 ختتا�تتس  حتتيتتث   2021-2020 متتو�تتضتتم  يف  بتتيتتدري  تتتاألتتق 

ن�ضف  اإىل  روخا" وقتتاده  "ل  منتخب  قمي�س  الوىل  للمرة  وارتتتتدى 
يف  اإيطاليا  اأمتتام  الرجيح  بركالت  خ�ضرها  التي  اأوروبتتا  كاأ�س  نهائي 
طريقها للفوز باللقب، كما اأحرز ميدالية ف�ضية يف اللعاب الوملبية 

يف طوكيو.
توقفت مغامرته الناجحة ب�ضقوطه يف فخ الإ�ضابة اثر تعر�ضه لتمزق 
الي�ضرى خالل خ�ضارة بر�ضلونة يف باكورة مبارياته  يف ع�ضلة فخذه 
بثالثية نظيفة يف املجموعة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا اأمام بايرن 

ميونيخ الأملاين على ملعب "كامب نو" يف 14 اأيلول �ضبتمرب.
يف  التتربتتتغتتايل  بنفيكا  لتتقتتاء  ليخو�س  املتتالعتتب  اإىل  عتتودتتته  ا�ضتعجل 

امل�ضابقة الأم، لكنه �ضقط جمدداً وبقي يف العيادة خالل ثالثة اأ�ضهر 
يناير. الثاين  كانون  ون�ضف ال�ضهر، حتى 12 

ومنذ عودته، عاد لتقدمي اأف�ضل م�ضتوياته فوق الع�ضب، بت�ضجيله 5 
اأهداف يف 18 مباراة يف 2022.

اأوروبتتتا يف متتتوز يوليو  اأف�ضل لعتتب �ضاب يف كاأ�س  متتدد بيدري التتذي 
ل اأكتوبر يف عام 2026، مع بند  عقده مع بر�ضلونة حترّى ت�ضرين الأورّ
الذهبي"  "الفتى  بجائزة  فاز  كما  يتتورو،  مليار  بقيمة  لتحرير عقده 
التي متنحها �ضحيفة توتو�ضبورت الإيطالية، وح�ضل على جائزة كوبا 

لأف�ضل لعب �ضاب يف ت�ضرين الأول نوفمرب.

بيدري العب و�ضط بر�ضلونة يغيب عن املالعب لالإ�ضابة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اختتتتتتتتم كتتل متتن التتدكتتتتتور تيموثي 
اخلا�س  الأوملتتبتتيتتاد  رئي�س  �ضرايفر 
التتتتتتتتدويل، واملتتتهتتتنتتتد�تتتس اأميتتتتتتن عبد 
التتتتتتوهتتتتتتاب التتتترئتتتتيتتتت�تتتتس الإقتتتلتتتيتتتمتتتي 
ملنطقة  التتدويل  اخلا�س  لالأوملبياد 
اأفريقيا  و�ضمال  الأو�تتضتتط  ال�ضرق 
اطلعا  حيث  لتتتالإمتتتارات،  زيتتارتتتهتتمتتا 
واملبادرات  التتربامتتج  متتن  عتتدد  على 
اخلا�س  الأوملتتتبتتتيتتتاد  ينظمها  التتتتتي 
 3 متتترور  بالتزامن متتع  الإمتتتاراتتتتي 
�ضنوات على اإقامة وتنظيم الألعاب 
التتتعتتتاملتتتيتتتة لتتتالأوملتتتبتتتيتتتاد اخلتتتتا�تتتتس " 

اأبوظبي 2019 ".
كتتتل متتنتتهتتمتتا عتتلتتى اجلهود  واأثتتتتنتتتتى 
الأوملبياد  ومتتوؤ�تتضتت�تتضتتة  احلتتكتتومتتيتتة 
اخلتتا�تتس الإمتتتتاراتتتتتي املتتبتتذولتتة ملنح 
الإعاقة  ذوي  متتن  الهمم  اأ�تتضتتحتتاب 
التتتذهتتتنتتتيتتتة كتتتتل التتتفتتتر�تتتس لإظتتتهتتتار 
طموحاتهم،  وحتتتقتتيتتق  متتواهتتبتتهتتم، 
املجتمع  يف  فتتعتتال  ب�ضكل  ودجمتتهتتم 
الإماراتي مبا يج�ضد اأف�ضل �ضورة 

لإرث الألعاب العاملية.
بتتنتتت �ضهيل  �تتضتتمتتا  وقتتتالتتتت متتتعتتتايل 
بتتن فتتار�تتس املتتتزروعتتتي وزيتتتترة دولة 
جمل�س  رئي�ضة  التت�تتضتتبتتاب،  لتت�تتضتتوؤون 

اخلا�س  الأوملتتبتتيتتاد  موؤ�ض�ضة  اأمتتنتتاء 
با�ضتقبال  "�ضعدنا  الإمتتتتتاراتتتتتتي: 
�ضرايفر  تتتتيتتتمتتتوثتتتي  التتتتتدكتتتتتتتتتتتور 
الدويل،  اخلتتا�تتس  الأوملتتبتتيتتاد  رئي�س 
واملتتتهتتتنتتتد�تتتس اأميتتتتتتن عتتتبتتتد التتتوهتتتاب 
ال�ضرق  ملنطقة  الإقليمي  الرئي�س 
الأو�تتتتتتضتتتتتتط و�تتتضتتتمتتتال اأفتتتريتتتقتتتيتتتا يف 
واطالعهما  اخلتتتا�تتتس،  الأوملتتتبتتتيتتتاد 
على اإرث الألعاب العاملية ومنجزات 
برامج الأوملبياد اخلا�س الإماراتي، 
تنظيم  على  �تتضتتنتتوات   3 متتترور  بعد 
 2019 "اأبوظبي  العاملية  الألعاب 
مع  عملنا  اأهمية  على  نتتوؤكتتد  و   ،"
�تتضتتركتتائتتنتتا يف املتتجتتتتتمتتع الإمتتتتاراتتتتتي 
املجتمعي  الدمج  اأهتتتداف  لتحقيق 
التت�تتضتتامتتل لتتالأ�تتضتتختتا�تتس متتتن ذوي 
التتتتتتتحتتتديتتتات التتذهتتنتتيتتة والتتتتقتتتتدرات 
املتتتتختتتتتتتتتلتتتتفتتتتة، ونتتتتتتحتتتتتتن فتتتتتتختتتتتتورون 
مبتتتتا حتتتقتتتقتتتنتتتاه ختتتتتتالل هتتتتتتذه املتتتتدة 

الق�ضرة".
"نحر�س يف  املتتتزروعتتتي:  واأ�تتضتتافتتت 
الأوملتتبتتيتتاد اخلتتا�تتس الإمتتاراتتتي على 

الفر�س  خمتتتتتلتتف  لعتتبتتيتتنتتا  متتتنتتتح 
واملحافل  املناف�ضات  يف  للم�ضاركة 
الريا�ضية املحلية والعاملية، اإ�ضافة 
اأو�ضاط  يف  الدمج  ثقافة  ن�ضر  اإىل 
التت�تتضتتبتتاب و�تتضتتغتتار التت�تتضتتن عتتلتتى وجه 
برنامج  ختتتتالل  متتتن  اخلتت�تتضتتو�تتس، 
متتدار�تتس الأبتتتطتتتال املتتتوحتتتدة، وعدة 
برامج ومبادرات جمتمعية، ونحن 
اخلا�س  الأوملتتبتتيتتاد  بتتاإ�تتضتتادة  �ضعداء 
الفر�س  بتعدد  والإقليمي  التتدويل 
والتتتتربامتتتتج املتتقتتدمتتة لتتالعتتبتتيتتنتتا يف 
دولتتتة الإمتتتتتتارات، ومتتتن هتتنتتا نتقدم 
موؤ�ض�ضة  لتتكتتل  والمتتتتتنتتان  بال�ضكر 
ومتتتدر�تتتضتتتة ونتتتتتاد واأ�تتتتضتتتترة ومتتتتدرب 
وفرد يدعم تلك الفئة، ونعتربهم 
من  النجاح"  هتتتذا  اأ�تتضتتا�تتس  جميعا 
اإىل  �ضرايفر  الدكتور  اأ�ضار  ناحيته 
اأن الإمارات بعد جناحها الكبر يف 
لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  تنظيم 
 ،"2019 "اأبوظبي  اخلتتتتا�تتتتس 
الإرث،  هذا  على  البناء  ا�ضتطاعت 
دولتتتتتتة  "انطلقت  قتتتتتتتتتال:  حتتتتيتتتتث 

اإىل   ،  2019 دورة  بعد  الإمتتتتارات 
اأ�ضحاب  متتن متكني  اآفتتتاق جتتديتتدة 
التتتتهتتتتمتتتتم، عتتتتترب دعتتتتتتم التتتريتتتا�تتتضتتتات 
املحلية  مبادراتها  وتنويع  املوحدة، 
والعناية  والتتتدولتتتيتتتة،  والإقتتلتتيتتمتتيتتة 
والثقافية  التتفتتنتتيتتة  بتتتاملتتت�تتتضتتتاركتتتات 
املعار�س  بتتاإعتتداد  الهمم  لأ�تتضتتحتتاب 
خمتلف  مع  والتعاون  وامل�ضابقات، 
الفئة  هتتذه  حتظى  كتتي  املوؤ�ض�ضات، 
بالعناية والهتمام الذي ت�ضتحقه، 
الإمتتتتارات  اإن  التتقتتول  بحيث ميتتكتتن 
دمج  جمتترد  من  روؤيتها  يف  انتقلت 
اأ�تتتضتتتحتتتاب التتهتتمتتم يف املتتجتتتتتمتتع اإىل 
امل�ضوؤولية  ليتحملوا  دورهم  تفعيل 
كباقي اأفراد املجتمع، وي�ضاهموا يف 
يف  الكبر  التنموي  احلتتراك  حالة 

وطنهم".
من جانبه عرب املهند�س اأمين عبد 
الزيارة  بتلك  �ضعادته  عن  الوهاب 
التي مل�س خاللها ال�ضتثمار الأمثل 
لالأوملبياد  العاملية  الألتتعتتاب  لإرث 
 " "اأبوظبي2019  اخلتتتتتا�تتتتتس 

مبتتا يتترجتتم ا�تتضتتتتتمتترار اأبتتوظتتبتتي يف 
جتتنتتي ثتتمتتار هتتتذا التتنتتجتتاح، لتعميق 
اخلا�ضة  وال�ضراتيجيات  التتروؤى 
بالأوملبياد اخلا�س من قبول الآخر، 
وتقبلهم  املتتجتتتتتمتتع  يف  ودجمتتتتهتتتتم 
وقال:  وفعالة.  اإيجابية  كعنا�ضر 
اليوم، هو  " اأهم �ضيء ميكن قوله 
الأوملبياد  ن�ضاط  اأن  على  التاأكيد 
اخلتتا�تتس بتتدولتتة الإمتتتتتارات مل يعد 
ن�ضاط مو�ضمياً، بل هو ن�ضاط دائم 
ومبني  التتعتتام،  متتدار  وم�ضتمر على 
على خطط وا�ضراتيجيات طويلة 
بالغة  ب�ضعادة  ن�ضعر  ونحن  الأمتتد. 
ملتتا و�تتضتتل اإلتتيتته متتن اإقتتامتتة اأن�ضطة 
الإمارات  توؤهل  وفعاليات م�ضتمرة 
لأن�ضطة  جتتذب  منطقة  تكون  لأن 
ال�ضرق  يف  لي�س  اخلا�س  الأوملبياد 
فح�ضب،  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 
بتتل يف التتعتتامل كتتلتته، يتتوؤهتتلتتهتتا لذلك 
الأوملبياد  نتت�تتضتتاط  بتتته  يتتحتتظتتى  متتتا 
اخلتتا�تتس متتن دعتتتم كتتبتتر متتن قادة 
الكوادر  ووجتتتتتود  الإمتتتتتتتارات،  دولتتتتة 

املتتوؤهتتلتتة لإجنتتتتاح اإقتتتامتتتة الأحتتتتداث 
والفعاليات".

الدكتور  قتتتيتتتام  التتتتزيتتتتارة  و�تتضتتهتتدت 
اأمين  واملهند�س  �ضرايفر  ثيموثي 
عتتتبتتتد التتتتوهتتتتاب يتترافتتقتتهتتمتتا طالل 
كامل  لتتتتيتتتتوم  بتتتجتتتولتتتة  التتتهتتتا�تتتضتتتمتتتى 
يف متتتدر�تتتضتتتة حتتتمتتتدان بتتتن زايتتتتتد يف 
برنامج  يف  املتتت�تتتضتتتاركتتتة  اأبتتتتوظتتتتبتتتتي، 
املوحدة" الذي  الأبطال  "مدار�س 
الإمارات  اخلا�س  الأوملبياد  اأطلقه 
مع  بتتالتتتتتزامتتن   ،  2019 عتتتتام  يف 
لالأوملبياد  العاملية  الألتتعتتاب  اإقتتامتتة 
تعرفا   ،2019 اأبتتوظتتبتتي  اخلتتا�تتس 
خاللها على اآليات تنفيذ الربنامج 
التي  املنجزات  واأهتتتم  الإمتتتتارات،  يف 
واأبرزها  التت�تتضتتدد  هتتتذا  يف  حتتتقتتقتتت 
مدر�ضة   400 متتن  اأكتتترث  ت�ضجيل 
الربنامج  يف  الإمتتتتارات  جميع  متتن 
للكوادر  التتتتتتتدريتتتب  يتتتوفتتتر  التتتتتتذي 
لالأن�ضطة  بتتالإ�تتضتتافتتة  التعليمية، 
بيئة  لتهيئة  التتالزمتتة  والإر�تتضتتادات 
متتتدر�تتتضتتتيتتتة داجمتتتتتتة لتتتلتتتطتتتالب من 

التقيا خالل  التتقتتدرات. كما  جميع 
التتتتزيتتتتارة بتتالتتطتتالب املتت�تتضتتاركتتني يف 
بتتترنتتتامتتتج ومتت�تتضتتابتتقتتة التتتروبتتتوتتتتات 
مثل  املتتوحتتدة  والريا�ضات  املتتوحتتدة 
عرو�ضا  و�تتتضتتتاهتتتدا  اجلتتوجتتيتتتتت�تتضتتو، 
متتو�تتضتتيتتقتتيتتة وثتتقتتافتتيتتة داجمتتتتة بني 
خمتلف  متتتتتتن  التتتتتتطتتتتتتالب  جتتتمتتتيتتتع 
اخلا�س  الأوملبياد  وكتتان  التتقتتدرات. 
العديد  اأي�ضا  اأطلق  قد  الإمتتاراتتتي 
التي  واملتتتتتتبتتتتتتادرات،  التتتتربامتتتتج  متتتتن 
تهدف لرفع جودة حياة الالعبني 
الربنامج  ختتتتتالل  متتتتن  واأ�تتتتضتتتترهتتتتم 
والذي  الطبية  للفحو�س  ال�ضحي 
يتتتتتتتطتتتوع متتتتتن ختتتتاللتتتته اأكتتتتتتتترث من 
 7 يف  العام  مدار  على  طبيبا   80
ح�ضلوا  ممتتن  طتتبتتيتتة،  تخ�ض�ضات 
عتتلتتى العتتتتتتتمتتتاد التتتتتدويل متتتن قبل 
كاأطباء  اخلا�س  الأوملبياد  منظمة 
اخلا�س،  الأوملتتبتتيتتاد  يف  معتمدين 
تدريب  بتتترنتتتامتتتج  اإىل  بتتتالإ�تتتضتتتافتتتة 
مقدمي الرعاية ال�ضحية املوحدة، 
للمدربني  تتتعتتريتتفتتيتتة  ور�تتتتس  وعتتتتدة 

والعاملني يف اأندية اأ�ضحاب الهمم 
تقدمي  مثل  الدولة،  م�ضتوى  على 
مع  والتعامل  الأولتتيتتة  الإ�تتضتتعتتافتتات 
برنامج  متتظتتلتتة  حتتتتت  الإ�تتتتضتتتتابتتتتات 
الأوملبياد  ويتتقتتوم  باأمان".  "درب 
اخلتتا�تتس الإمتتاراتتتي بتتاإعتتداد دورات 
وتتتتنتتتظتتتيتتتم متتتنتتتافتتت�تتتضتتتات ومتتتتتبتتتتتادرات 
مثل  املختلفة،  املوحدة  للريا�ضات 
كرة القدم، وكرة ال�ضلة، وال�ضباحة 
والري�ضة  والبوت�ضي،  والبولينج، 
ال�ضتعرا�ضي  والتتتتتزلتتج  التتطتتائتترة، 
على اجلليد، بالتعاون مع عدد من 
الأكادمييات الريا�ضية املتخ�ض�ضة 
يف التتتدولتتتة لتتفتتتتتح اآفتتتتاق جتتديتتدة يف 
اأ�ضحاب  متتتتن  التتتالعتتتبتتتني  ختتتدمتتتة 
برامج  بتنظيم  يتتقتتوم  كما  التتهتتمتتم. 
برنامج  منها  جمتمعية  ريتتا�تتضتتات 
ركوب الدراجة الهوائية يف اأبوظبي 
ودبتتتتتي، وهتتتو بتترنتتامتتج يتتعتتتتتمتتد على 
الالعبني  لتعليم  املتتدربتتني  توفر 
الذهنية  التتتتتتتحتتتديتتتات  ذوي  متتتتن 
الهوائية  التتتدراجتتتة  ركتتتتوب  كيفية 
من  يرفع  ممتتا  العامة،  املناطق  يف 
فر�س  لهم  ويتيح  حياتهم  جتتتودة 
التتعتتامتتة ب�ضكل  املتتترافتتتق  ا�تتضتتتتتختتدام 
الريا�ضية  مهاراتهم  وتعزيز  اآمتتن 

اليومية.

• �سم� املزروعي: نحر�س على منح اأ�سح�ب الهمم كل الفر�س للم�س�ركة يف املن�ف�س�ت الري��سية ون�سر ثق�فة الدمج 
• �سرايفر: الإم�رات انتقلت يف روؤيته� من جمرد دمج اأ�سح�ب الهمم يف املجتمع اإىل تفعيل دورهم املجتمعي

•• دبي-الفجر

للرماية  الإمتتتتتتتتارات  احتتتتتتاد  يتتعتتكتتف 
اإعادة  اإىل  املتترحتتلتتة احلتتالتتيتتة  ختتالل 
منتخباتنا  �تتضتتوؤون  وتنظيم  ترتيب 
الوطنية وفق ا�ضراتيجية وا�ضحة 
طموحات  حتقق  علمية  ومنظومة 
اللعبة  حمتتبتتي وعتت�تتضتتاق وممتتار�تتضتتي 
ولعل من اأبتترز هتتذه اخلتتطتتوات هي 
�ضيعول  التتتذيتتتن  التتترمتتتاة  احتتتتت�تتضتتان 
واملقبلة  احلالية  املرحلة  يف  عليهم 
ومدرو�س  طتتمتتوح  بتترنتتامتتج  وو�تتضتتع 

لتحقيق الأهداف املن�ضودة .
حممد  التترامتتي  مع  البداية  وكانت 
ال�ضكيت  متتنتتتتتختتب  رامتتتتتتي  حتت�تتضتتن 
�تتضتتمتتن �ضفوف  �تتضتتيتتنتت�تتضتتوي  التتتتتذي 
رمتتتتاة التتنتتختتبتتة وهتتتو بتترنتتامتتج اعده 
الحتتتتتتتاد و�تتضتتيتتقتتوم بتتز�تتضتتع خطط 
يف  التمثيل  ح�ضن  تعزز  احتترافتتيتتة 
املتتحتتافتتل التتدولتتيتتة وتتتعتتزيتتز فر�س 
حتقيق نتائج متقدمة يف امل�ضاركات 

اخلارجية .
واأكد �ضعادة ال�ضيخ اأحمد بن حممد 
احتاد  رئتتيتت�تتس  متتكتتتتتوم  اآل  ح�ضر  بتتن 
المارات للرماية ان امل�ضروع يهدف 
اخلارجية  املتت�تتضتتاركتتات  تتتعتتزيتتز  اىل 
التتويج  من�ضات  عتتلتتى  والتتتتتنتتافتت�تتس 
امل�ضاركة  اأجل  من  امل�ضاركة  ولي�ضت 
البداية  . وقتتال :هتتذه اخلطوة هي 
ونحن  التتتطتتتريتتتق  اول  يف  ولزلتتتتنتتتتا 
اجلهود  ت�ضافر  بف�ضل  امتتتل  كلنا 

عجلة  لدفع  الأنتتديتتة  من  املخل�ضة 
لتحقيق  �ضعيا  بتتاحتتتادنتتا  التطوير 
املتتتزيتتتد متتتن الإجنتتتتتتتازات عتتلتتى كافة 
والرامي حممد ح�ضني   . الأ�ضعدة 
رامي  و�ضهرته حممد ح�ضن  اأحمد 
الطباق  لرماية  الوطني  منتخبنا 
من الأبراج " ال�ضكيت" ولد يف دبي 
�ضبتمرب  �ضهر  من  ع�ضر  التا�ضع  يف 
م�ضواره  1970وبدا  عتتتتتام  متتتتن 
ور�ضيده   1997 عتتتام  بتتالتترمتتايتتة 
69 بطولة  الدولية  امل�ضاركات  من 
و40  عتتتتتامل  بتتتطتتتولتتتة   11 بتتيتتنتتهتتا 
بطولة  و13  التتعتتامل  كتتاأ�تتس  بطولة 
ا�ضيوية و5 دورات العاب ا�ضيوية يف 
 2006 والتتدوحتتة   2002 بو�ضان 
وان�ضيون   2010 وجتتتتوانتتتتزهتتتتو 

.  2018 وجاكرتا   2014
اآ�ضيا  بتتتترونتتتتزيتتتتة  اجنتتتتتازاتتتتتته  ابتتتتتترز 
الكربى  اجلتتائتتزة  بذهبية  مقرونة 
2008 وكان  يف جيبوربالهند عام 

الفوز  متتتن  ادين  او  قتتو�تتضتتني  قتتتتاب 
بتتبتتطتتاقتتة التتتتتاأهتتل الوملتتبتتيتتة لتتتدورة 
يف  الوىل  مرتني  الوملبية  اللعاب 
لندن  لأوملبياد  املوؤهلة  ا�ضيا  بطولة 
والثانية ببطولة  بالدوحة   2012
اآ�ضيا يف نيوديل بالهند عام 2015 
الوملبية  اللتتعتتاب  دور  اىل  املتتوؤهتتلتتة 
ال   2016 جتتتانتتتروعتتتام  ريتتتتتتودي 
مب�ضاركة  تق�ضي  التتتتتي  التتلتتوائتتح  ان 
دولة  كل  من  فقط  اثنيني  راميني 
�ضمن  وكتتتتان   . تتتاأهتتلتته  دون  حتتالتتت 
ب  الفائز  ال�ضكيت  رماية  منتخب 
ميداليات   3 بينها  ميدالية   19
ذهبية و8 ميداليات ف�ضية ومثلها 
9 مرات  برونزية كما نال التكرمي 
�ضمن ا�ضحاب الجنازات الريا�ضية 
الذي  ال�ضنوي  احلتتفتتل  يف  بتتالتتدولتتة 
يقام خ�ضي�ضا للمبدعني الريا�ضيني 
و2010  و2009   2008 اعتتوام 
و2013  و2012  و2011 

و2014 و2015 و2016 .
فيما  الف�ضل  ويرجع حممد ح�ضن 
و�ضل اليه من م�ضتوى بعد اهلل اىل 
ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن را�ضد اآل 
مكتوم الذي يعتربه معلمه وداعمه 

منذ انطالقة م�ضواره حتى الآن  .
امل�ضروع  عتتن  ح�ضن  حممد  ويتتقتتول 
وجتتتاء يف  التتيتته  بالنتماء  �ضعيد  انتته 
التتتتتاأهتتل اىل  وقتتتتته لأنتتته ي�ضعى اىل 
و�ضيبذل   2024 بتتاريتت�تتس  اأوملتتبتتيتتاد 
التتتغتتتايل والتتنتتفتتيتت�تتس لتتتتتحتتقتتيتتق هذا 
ملتزما  و�تتضتتيتتكتتون  التتكتتبتتر  احلتتتلتتتم 

بكافة بنود امل�ضروع.
ووجتتتتته حمتتمتتد حتت�تتضتتن التت�تتضتتكتتر اىل 
احتاد الإمارات للرماية منوها اىل 
اأن هذا امل�ضروع �ضوف يدفع اجلميع 
يف  ي�ضهم  مبتتا  اأنف�ضهم  تطوير  اىل 
ومن  الإجنتتتازات  املزيد من  حتقيق 
ثم رفع ا�ضم وعلم دولتنا الغالية يف 

�ضماء البطولت.

•• دبي-الفجر

احلبتور  ومتتنتتتتتجتتع  نتتتتتادي  يتتحتتتتتفتتي 
من  الثامنة  يف  والفرو�ضية  للبولو 
مو�ضمه  بختام  ال�ضبت  اليوم  م�ضاء 
نحو  امتد  والتتذي  واحلافل  الناجح 
�ضبعة اأ�ضهر وا�ضتمل على 16 بطولة 
اأبرزها "كا�س دبي الذهبية"احلدث 

الأبرز باملنطقة .
و�ضوف ي�ضبق احلفل امل�ضائي "املباراة 
اخلتامية" على كاأ�س بطولة ابريل 
النادي  ينظمها  والتتتتتتتي  التت�تتضتتهتتريتتة 
والتي جتمع بني فريقي ذئتتاب دبي 
وهي�ضكث يف لقاء ثاأري يجمع بينهم 
للمرة الثانية خالل ثالثة اأيام بعد 
الوىل  املتتتبتتتاراة  يف  هي�ضكث  فتتتاز  اأن 
على  الذئاب بنتيجة ثمانية اأهداف 
مباراة  بتتعتتد  اهتتتتداف   �ضبعة  متتقتتابتتل 

متكافئة و�ضعبة .
رئي�س  احلتتتتبتتتتتتتتتور  حمتتتمتتتد  ووجتتتتتتتته 
اىل  ال�ضكر  للبولو  المتتتارات  احتتتاد 
جمموعة احلبتورعلى هذا الن�ضاط 
نادي  واثنى على جهود  وكيفا   كما 
بذلوا  التتتذيتتتن  احلتتتبتتتتتتتور  ومتتنتتتتتجتتع 
جتتتهتتتودا متت�تتضتتنتتيتتة يف �تتضتتبتتيتتل ختتتروج 
والرائع  املبهر  ال�ضكل  بهذا  املو�ضم 
�ضاركت  التي  الفرق  بتعاون  م�ضيدا 

على  اأ�ضفى  مما  املناف�ضات   واثتترت 
فنيا  واداء  جميال  رونتتقتتا  التتنتت�تتضتتاك 

رائعا .
وكانت البطولة قد انطلقت الثالثاء 
ففاز  فتترق  ثالثة  مب�ضاركة  املا�ضي 
هي�ضكث على انكورا بنتيجة بثالثة 

اهداف  ثالثة  مقابل  جتتول  ون�ضف 
وفتتاز ذئتتاب دبي على انكورا بنتيجة 
اهداف  اربتتعتتة  متتقتتابتتل  اهتتتتداف  �ضتة 
ذئتتاب دبي  اي�ضا على  وفتتاز هي�ضكث 
بنتيجة ثمانية اهداف مقابل �ضبعة 

اهداف .

التتيتتوم �ضت�ضهد  لتتذلتتك فتتتان متتتبتتتاراة 
تناف�ضا مثرا لأنها ح�ضا�ضة وهامة 
اىل  ي�ضعى  منهما  وكتتتل  للفريقني 
جتميل �ضورته يف ختام املو�ضم  وهو 
يوؤكد  ان  يتتحتتاول  هي�ضكث  فتتفتتريتتق 
املا�ضي  والتتتفتتتوز  بتتالتتتتتاأهتتل  احتتقتتيتتتتته 
الذئاب  �ضي�ضعى  بينما  الذئاب  على 
جاهدا اىل رد اعتباره وميحو كبوته 
املا�ضية من خالل فوز عري�س على 
هي�ضكث خا�ضة وانه ي�ضعر ان نتيجة 
املباراة املا�ضية كانت قاب قو�ضني او 
اأدنى منه ومل حت�ضم خل�ضمه ال يف 

الرمق الخر . 
ويلعب الذئاب اليوم بت�ضكيل يقوده 
حبتور  ويتتت�تتتضتتتم  احلتتتبتتتتتتتور  حمتتتمتتتد 
وهيو�ضتو  ختتالتتد  وحمتتمتتد  احلتتتتتتتور 
كوتينيو بينما يلعب فريق هي�ضكث 
برباعي ي�ضم لورين ديك�ضون وكيم 
وتوما�س  اريتتارتتتي  و�ضانتو�س  رو�تتس 

بال�ضيو�س .
البداية  متتتن  التتفتتريتتقتتني  و�تتضتتيتتلتتعتتب 
�ضتكون  واملتتتتتتتبتتتتتتتاراة  حتتتظتتتر  بتتتتتتتتدون 
مفتوحة ونتوقع ان ت�ضهد مهرجان 
امل�ضاهدة  تتت�تتضتتتتتحتتق  لتتذلتتك  اهتتتتتداف 
نتتادجتتي ومتتنتتتتتجتتع احلبتور  مبتتلتتعتتب 
او  لنتتد   بدبي  والفرو�ضية  للبولو 

عرب" اون لين بولو تي يف " .

رئي�س االأوملبياد الدويل اخلا�س ي�ضيد بجهود االإمارات يف تعظيم اإرث اأوملبياد »اأبوظبي 2019«

حممد ح�سن اأول الغيث 

احتاد الرماية يد�ضن ا�ضرتاتيجيته الطموحة بربنامج »رماة النخبة«
احلفل والتتويج ب�حلبتور �سيتي 

»ذئاب دبي  وهي�ضكث« يف ختام 
مو�ضم البولو الناجح اليوم

•• دبي - وام:

الر�ضمية  بتتطتتولتتته  اأوىل  تنظيم  اأن  للهوكي  الإمتتتتتارات  احتتتتاد  اأكتتتد 
للعديد من  املبارك مقدمة  �ضهر رم�ضان  ت�ضكيله خالل  اإعتتادة  بعد 
مقدمتها  يف  و  اجلديد  املو�ضم  يف  الر�ضمية  البطولت  و  الأن�ضطة 
الدوري و الكاأ�س و دوري ال�ضيدات عالوة على جمموعة من الدورات 
التخ�ض�ضية يف �ضبيل الرتقاء بلعبة الهوكي يف الدولة والتي حتظى 

باإقبال و�ضعبية كبرين.
يتتوم اجلمعة  للهوكي  الإمتتتتارات  احتتتاد  بتتطتتولت  اأوىل  انطلقت  وقتتد 
مالعب  على  املقبل  الثنني  يتتوم  حتى  مناف�ضاتها  وت�ضتمر  املا�ضي 

املنتزه الوطني بال�ضارقة، مب�ضاركة 16 فريقا.

واأو�تتضتتح خالد متتراد اأمتتني ال�ضر التتعتتام لحتتتاد الإمتتتتارات للهوكي يف 
يف  املناف�ضة  م�ضتوى  اأن  )وام(  الإمتتتتارات  اأنتتبتتاء  لوكالة  ت�ضريحات 
التت�تتضتتراع حمتتتتتدم عتتلتتى اللقب  اأن  بتتطتتولت الحتتتتتاد متترتتتفتتع و  اأوىل 
الفرق  اأن عتتددا من  اإىل  النهائية، م�ضرا  الأدوار  مع القتتراب من 

اأظهرت م�ضتويات قوية.
و قال : "بعد نهاية �ضهر رم�ضان املبارك، هناك جمموعة من الربامج 
والدورات التخ�ض�ضية التي اأقرها جمل�س اإدارة الحتاد برئا�ضة عبد 
اللعبة  النهو�س مب�ضتويات عنا�ضر  للم�ضاهمة يف  الدح  �ضلطان  اهلل 
كافة .. و من املنتظر اإقامة دورتني للحكام وللمدربني، عالوة على 
املنتخب  جتميع  لعودة  متهيدا  القدامى  املنتخب  بالعبي  الهتمام 
وت�ضجيع هوؤلء الالعبني اإما لعودتهم للعب مرة اأخرى، اأو ال�ضتفادة 

من وجودهم يف جمالت اأخرى مثل الإدارة والتحكيم والتدريب".
واأكد خالد مراد اأن جمل�س اإدارة الحتاد عازم على اأن تكون انطالقته 
اجلديدة م�ضتمرة و لن تتوقف خالل فرة دورته احلالية امل�ضتمرة 
حتى 2024، وقال: " وفق اخلطة ال�ضراتيجية املو�ضوعة �ضيكون 
خالل  الإمتتتارات  يف  الهوكي  ريا�ضة  على  كبر  اإيجابي  تغير  هناك 
العامني املقبلني، واعتبارا من املو�ضم املقبل �ضتقام بطولتان للدوري 
الإدارة  اعتمدها جمل�س  التي  الفنية  اللجنة  وفق خمطط  والكاأ�س 
عالوة على دوري ن�ضائي ا�ضتثمارا لوجود عن�ضرين ن�ضائيني فاعلني 
الثانية  النائبة  الرميثي،  فاطمة  هما  الإدارة  جمل�س  ع�ضوية  يف 
ومنى  والت�ضويق،  ال�ضتثمار  جلنة  رئي�ضة  الإدارة،  جمل�س  لرئي�س 

الغزال، رئي�ضة اللجنة الن�ضائية.

احتاد االإمارات للهوكي: خطة ا�ضرتاتيجية مدتها عامان لالرتقاء بعنا�ضر اللعبة يوفنتو�س ميّدد عقد 
كوادرادو حتى 2023 

 اأعلن نادي يوفنتو�س الإيطايل اجلمعة، التمديد جلناحه الكولومبي خوان كوادرادو الذي ينتهي 
عقده يف حزيران يونيو املقبل، حتى العام 2023.

وجاء هذا التمديد تلقائياً بعدما لعب الدويل الكولومبي البالغ 33 عاماً )111 مباراة دولية( 
امل�ضابقات، وكانت خالل الفوز على كالياري  مباراته الأربعني هذا املو�ضم مع يوفنتو�س يف كافة 
العام 2015، اآتياً على �ضبيل  "بيانكونري" يف  اإىل  املا�ضي. وكان كوادرادو و�ضل  الأ�ضبوع   1-2
الإعارة من ت�ضل�ضي الإنكليزي قبل اأن ي�ضريه يوفنتو�س، وبالتايل ميكنه اأن يبلغ مباراته الرقم 

يف املو�ضم املقبل بقمي�س ال�ضيدة العجوز )262 مباراة حالياً(.  300
وكوادرادو هو الالعب الأكرث ح�ضوراً يف ت�ضكيلة ما�ضيميليانو األيغري يف الدوري هذا املو�ضم، مع 

موراتا. األفارو  الإ�ضباين  زميله  غرار  على  مباراة،   30
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ر نادي اأينراخت فرانكفورت الأملاين مفاجاأة كبرة باإق�ضائه  فجرّ
بر�ضلونة الإ�ضباين من ربع نهائي الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( 
بفوزه 3-2 مباراة الإياب اخلمي�س بعقر نادي النادي الكاتالوين، 

بعدما كان التعادل قد ح�ضم لقاء الذهاب 1-1.
ومتت�تتضتتتتتفتتيتتداً متتتن التتتدعتتتم اجلتتمتتاهتتري التتكتتبتتر التتتتذي و�تتضتتل اإىل 
الأملاين  الفريق  امللعب وخارجه، حقق  األف م�ضجع داخل  ثالثني 
ما بدا له حلماً، باأهداف ال�ضربي فيليب كو�ضتيت�س )4 من ركلة 
فيما   ،)36( بور�س  �ضانتو�س  رافايل  والكولومبي  و67(  جتتزاء، 
ديباي  ممفي�س  والهولندي   )1+90( بو�ضكيت�س  �ضرجيو  اأحتترز 

)90+11 من ركلة جزاء( هديف بر�ضلونة.
واحتاج الت "بالوغرنا" ذهاباً اإىل هدف فران توري�س يف ال�ضوط 
ع  �ضررّ ما  املا�ضي،  ال�ضبوع  فرانكفورت  يف  التعادل  لنتزاع  الثاين 
ورغم  نو".  "كامب  متتلتتعتتب  يف  الحتتتتتمتتالت  جتتمتتيتتع  اأمتتتتام  التتبتتاب 
ال�ضورة امل�ضرقة التي يظهر بها يف ال�ضهر الخرة، اإلرّ اأنرّ النادي 
الكاتالوين مل ينجح قارياً يف الفوز على ملعبه �ضوى مرة واحدة 
هذا املو�ضم، حيث حقق انت�ضاره اليتيم على ح�ضاب دينامو كييف 
املجموعات  دور  يف  الفا�ضلة  مغامرته  خالل  -1�ضفر  الأوكتتتراين 

مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا )حلرّ ثالثاً يف جمموعته(.

حيث  من  الثانية  امل�ضابقة  ليغ"،  "يوروبا  خلو�س  انتقاله  ومنذ 
2004، تعادل  اأوروبتتا، وذلتتك للمرة الوىل منذ عام  الأهمية يف 
�ضراي  وغلطة   1-1 الإيطايل  نابويل  اأمتتام  اأر�ضه  على  بر�ضلونة 
اإياباً خارج معقله بفوزه  اأن يح�ضم مواجهتيه  الركي �ضلباً، قبل 

توالياً. و1-2   2-4
غر اأن الفريق الأملاين الذي يحتل املركز التا�ضع يف "بوند�ضليغا"، 
اأوقف �ضل�ضلة من 15 مباراة من دون خ�ضارة للفريق الكاتالوين.

جزاء  ركلة  اأثتتمتتر  �ضاغط،  بهجوم  املتتبتتاراة  الأملتتتاين  الفريق  وبتتتداأ 
يا�ضرب  الدمناركي  على  خطاأ  غار�ضيا  اإريتتك  ارتكب  بعدما  مبكرة 
�ضياع  وو�تتضتتط   .)4( بنجاح  كو�ضتيت�س  لها  فتتانتتربى  لند�ضروم، 
لعبي بر�ضلونة وخ�ضو�ضاً خط الدفاع، كان لفرانكفورت فر�ضة 
بور�س كرة �ضاروخية  �ضدد  اإ�ضافة هدف ثان مل يهدرها، عندما 
الأملتتتتاين مارك  ي�ضار احلتتار�تتس  اإىل  متت�تتضتتارف منطقة اجلتتتزاء  متتن 

اأندري تر �ضتيغن الذي ف�ضل يف الت�ضدي لها.
با�ضلوبه  التتتعتتتودة  بتتر�تتضتتلتتونتتة  التتتثتتتاين، حتتتتاول  التت�تتضتتوط  بتتدايتتة  ويف 
العتيادي اإىل املباراة، من دون نتيجة و�ضط تاألق احلار�س كيفن 
تراب. واأثر اجلدل يف املباراة حيال ركلة جزاء حمتملة لرب�ضلونة 
بعد مل�س اأحد لعبي فرانكفورت الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء، 

وبعد دقائق اجته حكم املباراة اإىل حكم الفيديو امل�ضاعد )يف ايه 
اآر( ولكن قرر عدم احت�ضاب الركلة من دون اأن يرى الإعادة لوجود 

م�ضكلة يف ال�ضا�ضة.
وحاول املدرب ت�ضايف هرناندي�س �ضخرّ الروح يف املباراة من خالل 
اأوباميانغ  اإميتتريتتك  بتتيتتار  التتغتتابتتوين  اإختتتراج  ثتتالثتتة تبديالت متتع 
والأمركي  تتتتتراوري  اأدامتتتتا  واإدختتتتال  وبتتيتتدري،  واأو�تتضتتكتتار مينغيزا 

�ضرجينيو دي�ضت والهولندي فرنكي دي يونغ دفعة واحدة.
الهدف  ليتلقى  بر�ضلونة،  �ضفن  ت�ضتهي  مبا  جتِر  مل  الرياح  لكن 

الثالث القاتل عن طريق كو�ضتيت�س نف�ضه يف الدقيقة 67.
ل بو�ضكيت�س هدفاً بعد دربكة  ويف الدقيقة الرابعة والثمانني، �ضجرّ
داخل منطقة اجلزاء، غر اأن حكم املباراة عاد واألغاه بعد مراجعة 

اآر". ايه  "يف 
عتتتودة حمتملة  اإمتتكتتانتتيتتة  اآمتتتتال جتتمتتاهتتره يف  اأحتتيتتا بر�ضلونة  ثتتتمرّ 
هذه  "�ضرعياً"  هدفاً  ل  و�ضجرّ نف�ضه  الالعب  عاد  حينما  باملباراة، 
املرة بت�ضديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة الأوىل 
النتيجة  متتتتتاأختتراً  بر�ضلونة  و�ضاعف  ال�ضائع.  بتتدل  التتوقتتت  متتن 
بهدف ثان اأحرزه البديل ديباي من ركلة جزاء )90+11(، غر 

اأن حكم املباراة اأعلن نهايتها مبا�ضرة بعد الهدف.

•• دبي-الفجر

ُتتتتوج نتتتادي التتو�تتضتتل بتتطتتاًل مل�ضابقة 
عاماً   16 حتتتت  التتنتتا�تتضتتئتتني  دوري 
الريا�ضي  الأوىل" للمو�ضم  "الفئة 
على  فتتوزه  بعد   ،2022-2021
اأهتتتدف مقابل  بتتاأربتتعتتة  نتتادي العني 
هتتدف، يف متتبتتاراة اجلتتولتتة الأخرة 
اأم�س   م�ضاء  جتترت  التي  للم�ضابقة 
الأول اخلمي�س على  امللعب الفرعي 

الو�ضل. بنادي   1
التتتو�تتتضتتتل، الالعب  اأهتتتتتتداف  �تتضتتجتتل 
رامي حممود "هدفني"، والالعب 
من�ضور  والالعب  اأمودين،  يو�ضف 
العني  هتتدف  �ضجل  بينما  حمتتمتتد، 

الالعب من�ضور عادل.
وقام عبدالقادر ح�ضن ممثل احتاد 
الكرة بت�ضليم اأع�ضاء اجلهاز الفني 
البطولة  درع  والالعبني  والإداري 

وامليداليات الذهبية .
اأنهى  قتتتتد  التتتو�تتتضتتتل  نتتتتتتتادي  وكتتتتتتتان 
املرحلة الأوىل "دوري املجموعات" 

املجموعة  تتترتتتيتتب  لقمة  بتتتتت�تتضتتدره 
نقطة،   35 بتتتر�تتتضتتتيتتتد  الأوىل 

مباراة،   11 فتتوزه يف  ح�ضدها من 
متترتتتني، فيما خ�ضر ثالث  وتتتعتتادل 

مباريات.
للم�ضابقة  التتثتتانتتيتتة  املتتترحتتتلتتتة  ويف 

الو�ضل  وا�تتضتتل  الفئات"  "دوري 
الدور،  هذا  مباريات  خالل  تفوقه 

الكاملة  العالمة  حتقيق  يف  وجنح 
لتح�ضم  متتتتتتتتالتتيتتة  متتبتتاريتتات   8 يف 

للفئة  �تتتضتتتدارتتتته   24 التتتتت  التتنتتقتتاط 
الأوىل والتتويج بدرع الدوري.

•• دبي-الفجر

اأعتتتلتتتنتتتت اأكتتتتادميتتتتيتتتتة �تتتضتتترطتتتة دبتتتي 
انتتتطتتتالق فتتعتتالتتيتتات بتتتطتتتولت �ضهر 
رم�ضان املبارك الريا�ضية، ملر�ضحي 

ومر�ضحات الأكادميية.
الدكتور  الأ�تتتتضتتتتتتتتتاذ  التتتتلتتتتواء  وقتتتتتتال 
غتتتيتتتث غتتتتتتامن �تتتضتتتيتتتف التتت�تتتضتتتويتتتدي، 
متتديتتر اأكتتادميتتيتتة �تتضتترطتتة دبتتتتي، اإن 
�تتضتتهتتر رمتت�تتضتتان �تتضتتيتتكتتون هتتتذا العام 
والبطولت،  بامل�ضابقات  متتزدحتتًمتتا 
اإ�تتتتضتتتتعتتتتاد طلبة  تتتعتتمتتل عتتتلتتتى  التتتتتتتي 
ومر�ضحات،  مر�ضحني  الأكادميية، 
ختتا�تتضتتة ريتتا�تتضتتة ركتتتتوب التتتدراجتتتات 
ال�ضاعة(،  �تتضتتد  )فتتتتردي  التتهتتوائتتيتتة 
اإقباًل  تلقى  التتتتتي  التتريتتا�تتضتتة  هتتتذه 
بالن�ضبة  وهي  الطلبة،  بني  �ضديًدا 
للكثرين واحدة من اأكرث الأن�ضطة 

الريا�ضية اإثارة.
واأكد اللواء ال�ضويدي اأن الأكادميية 

ا�ضتحداث  عتتلتتى  بتتا�تتضتتتتتمتترار  تتتعتتمتتل 
خا�س،  رونتتق  ذات  مميزة  فعاليات 

تتنوع ما بني الثقافية والريا�ضية، 
من اأجل تعزيز ثقافة الت�ضارك مع 

الآخرين.
امل�ضابقات  اأن  بتتتالتتتذكتتتر  اجلتتتتديتتتتر 

التتتريتتتا�تتتضتتتيتتتة تتتتقتتتام حتتتتتت اإ�تتتتضتتتتراف 
ومتابعة اإدارة التدريب التخ�ض�ضي، 

الفرعية  الإدارات  متتتع  بتتالتتتتتعتتاون 
املتتعتتنتتيتتة، والتتتتتي �تتضتتهتتدت هتتتذا العام 

التتتدراجتتتات  �تتضتتبتتاق  اإىل  بتتالإ�تتضتتافتتة 
القدم،  كتتترة  متت�تتضتتابتتقتتات  التتهتتوائتتيتتة، 

الطاولة،  وتتتنتت�تتس  التتطتتائتترة،  وكتتتترة 
وال�ضباحة.

فرانكفورت ي�ضعق بر�ضلونة يف عقر داره

الو�ضل ُيتوج بطاًل لدوري النا�ضئني حتت 16 عامًا »الفئة االأوىل«

اأكادميية �ضرطة دبي تعلن انطالق البطوالت الرم�ضانية

�ضباب االأهلي يتعادل مع الغرافة 
القطري يف دوري اأبطال اآ�ضيا

•• جدة -وام:

تعادل �ضباب الأهلي مع الغرافة القطري بنتيجة 1/1 �ضمن لقاء اجلولة 
اآ�ضيا لكرة  اأبطال  الثالثة ملرحلة املجموعات من دوري  الثالثة للمجموعة 
القدم، والذي اأٌقيم م�ضاء اأم�س الأول على ا�ضتاد الأمر عبد اهلل الفي�ضل 

يف مدينة جدة باململكة العربية ال�ضعودية.
44 عن طريق �ضفيان هاين، واأدرك  الت�ضجيل يف الدقيقة  الغرافة  افتتح 

التعادل ل�ضباب الأهلي الالعب كارتابيا يف الدقيقة 1+90.
 5 اإىل  والغرافة  نقاط،   3 اإىل  الأهلي ر�ضيده  �ضباب  رفع  النتيجة  وبهذه 

نقاط.

مواجهتهما  من  اأيتتام   6 بعد  جمتتدداً  وليفربول  �ضيتي  مان�ض�ضر  �ضيلتقي 
املثرة بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم، وهذه املرة يف اإ�ضتاد وميبلي 

يف الدور قبل النهائي بكاأ�س الحتاد الإجنليزي اليوم ال�ضبت.
ويتقدم �ضيتي حامل لقب الدوري بنقطة واحدة على ليفربول بعد تعادلهما 
2-2 يف اإ�ضتاد الحتاد يوم الأحد، وبالإ�ضافة اإىل اأنها اأ�ضبه مبباراة نهائية 
ل يريد اأي فريق اأن يح�ضل مناف�ضه على دفعة معنوية على ح�ضاب الآخر.
واجتاز الفريقان اختبارين بدور الثمانية يف دوري اأبطال اأوروبا الأربعاء، 
اأمام بنفيكا،  اأر�ضه  اأ�ضا�ضيني على  اأراح �ضبعة لعبني  الذي  لكن ليفربول، 
اأن يكون اأكرث ن�ضاطاً من �ضيتي الذي خا�س معركة �ضر�ضة  من املفر�س 

اأمام اأتلتيكو مدريد يف اإ�ضبانيا.
املو�ضم  الإجنليزية هذا  الأندية  رابطة  كاأ�س  بلقب  بالفعل  ليفربول  وتوج 
ول يزال باإمكانه حتقيق رباعية ل �ضابق لها هذا املو�ضم بينما يحلم �ضيتي 

بثالثية من الألقاب.

لكن  ال�ضابق  بريقها  بنف�س  الإجنتتلتتيتتزي  الحتتتتاد  كتتاأ�تتس  حتتفظ  ل  ورمبتتتا 
اإثارة  حقيقة اأن مباراة ال�ضبت جتمع اثنني من اأقوى فرق العامل ت�ضيف 

اإ�ضافية للمنا�ضبة.
النهائي  قبل  اإىل  فريقه  تاأهل  الذي  كلوب،  يورغن  ليفربول  وقال مدرب 
"اإنها  املتتتدرب الأملتتتاين  اأ�ضهر متتن و�تتضتتول  2015 قبل عتتدة  لآختتر متترة يف 

م�ضابقة �ضخمة".
اأوىل يف قبل  النهائي من قبل لذا فهي جتربة  اإىل قبل  اأ�ضل  "مل  وتابع: 

النهائي يف وميبلي، لكن اأن تاأتي متاأخراً خر من األ تاأتي".
لنا لأكتتون �ضادقاً  بالن�ضبة  �ضيء  الآن وهتتذا يعني كل  "نحن هنا  واأ�ضاف: 

ت�ضتحقها  التي  الأجتتتواء  تكون  واأن  لندن  يف  دعمنا  جمهورنا  من  واأمتتتنتتى 
مواجهة �ضيتي وليفربول يف قبل النهائي".

قمة لندنية
�ضيتعني على اجلماهر ال�ضفر اإىل اجلنوب عرب طرق برية يف عيد القيامة 
ال�ضكك  ختتدمتتات  نق�س  ب�ضبب  ال�ضبت،  متتبتتاراة  حل�ضور  الأ�تتضتتبتتوع،  مطلع 
ت�ضيل�ضي  بني  خال�ضة  لندنية  الأختترى  املواجهة  �ضتكون  بينما  احلديدية 

وكري�ضتال بال�س يوم الأحد.
وانتهت �ضل�ضلة من �ضبع مباريات لبال�س دون هزمية بجميع امل�ضابقات اأمام 
ا�ضتمرار  باتريك فيرا يف  املدرب  و�ضياأمل  املا�ضي،  الأ�ضبوع  �ضيتي  لي�ضر 

ريتتال مدريد يف  يد  على  اأوروبتتتا  اأبطال  دوري  باخلروج من  ت�ضيل�ضي  تاأثر 
الوقت بدل ال�ضائع يوم الثالثاء.

وبينما يح�ضل املتناف�ضون يف قمة الدوري على راحة �ضي�ضتمر ال�ضراع من 
اأجل دخول املربع الذهبي اأو للنجاة من الهبوط.

ي�ضت�ضيف  حني  الرابع  باملركز  اأقدامه  لتثبيت  هوت�ضبر  توتنهام  ويطمح 
ي�ضتقبل  اأن  قبل  ال�ضبت،  يوم  مبكرة  مباراة  يف  األبيون  هوف  اأنتتد  برايتون 
املا�ضي،  الأ�تتضتتبتتوع  املتعرث  اإيتتفتترتتتون  متتن  خ�ضر  التتتذي  يونايتد،  مان�ض�ضر 

نوريت�س �ضيتي متذيل الرتيب.
وعانى اآر�ضنال �ضاحب املركز اخلام�س من هزميتني متتاليتني قبل زيارة 

لقاء. اآخر  يف  ت�ضيل�ضي  من  �ضاوثامبتون الذي خ�ضر 6-0 
ويلعب واتفورد القابع باملركز قبل الأخر مع �ضيفه برنتفورد فيما يحل 
18 �ضيفاً على و�ضت هام يونايتد �ضاد�س الرتيب  برنلي �ضاحب املركز 

والطامح يف مقعد اأوروبي.

�ضراع �ضيتي وليفربول يتجدد يف وميبلي

•• ال�شارقة-وام:

ال�ضارقة  جمتتلتت�تتس  دورات  رمتت�تتضتتان  �تتضتتهتتر  يف  تتتوا�تتضتتلتتت 
الريا�ضي يف كرة اليد والطائرة مب�ضاركة 830 لعًبا 
واملحافظة  الن�ضاط  ا�ضتمرار  بهدف  اأندية،   8 ميثلون 

على لياقة الالعبني ودعم مهاراتهم.
الرباعم  فئات  650 لعًبا من  اليد  دورات  ي�ضارك يف 
اأنتتديتتة ال�ضارقة  والتت�تتضتتغتتار والأ�تتضتتبتتال والتتنتتا�تتضتتئتتني متتن 
التتريتتا�تتضتتي و التتبتتطتتائتتح والتتتذيتتتد واملتتتتتدام واحتتتتتاد كلباء 
وخورفكان ودبا احل�ضن، ومن املقرر اأن تختتم الدورات 
من  الفائزين  تتويج  بحفل  املقبل  متتايتتو   29 بتتتتتاريتتخ 
فيها  في�ضارك  التتطتتائتترة  كتترة  دورات  اأمتتتا   ، التتفتتئتتات  كتتل 
واملدام  ومليحة  ال�ضارقة  اأندية  من  لعًبا   180 عتتدد 
الأ�ضبال  فئتي  يف  وخورفكان  وكلباء  والبطائح  والذيد 

والنا�ضئني، ومن املقرر اأن تنتهي يوم 23 اإبريل احلايل 
باملجل�س  والتطوير  الريا�ضة  �تتضتتوؤون  اإدارة  وت�ضرف   .
على هذه الدورات من خالل طارق بو�ضنينة اأخ�ضائي 
كتتترة التتيتتد والتتولتتيتتد بتتتن حمتتمتتد املتت�تتضتتحتتوط اخ�ضائي 
ال�ضنية  املتتراحتتل  متتدربتتي  متتع  بالتن�ضيق  التتطتتائتترة،  كتترة 

بالأندية.
واأثنى نبيل حممد عا�ضور مدير اإدارة �ضوؤون الريا�ضة 
والتتتتتطتتويتتر عتتلتتى اإهتتتتتمتتام الأنتتتديتتتة مبتت�تتضتتاركتتة لعبيها 
يف هتتتذه التتتتتدورات متت�تتضتتيتتدا بتتالإقتتبتتال التتكتتبتتر وحما�س 
�ضيح�ضلها  التي  الفوائد  جملة  على  موؤكًدا  الالعبني 
بالإ�ضافة  والفني،  البدين  ال�ضعيدين  على  الالعبون 
على  �ضيح�ضلون  الذين  واملتميزين  املتتواهتتب  فتترز  اإىل 
لالإرتقاء  تالية  مرحلة  يف  املجل�س  من  خا�س  اهتمام 

مب�ضتوياتهم عرب دورات مب�ضتوى تناف�ضي اأعلى.

اليد  دورات  يف  العبا   830
والطائرة بال�ضارقة
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الفجر الريا�ضي

فارق  تقلي�س  اأمتتل  املت�ضدر على  �ضان جرمان  باري�س  الأحتتد مع م�ضيفه  القدم  لكرة  الفرن�ضي  التتدوري  يخو�س مر�ضيليا قمة 
�ضا�ضع بينهما، وعينه على م�ضابقة كونفرن�س ليغ القارية الرديفة حيث بلغ ن�ضف النهائي. ويهيمن باري�س �ضان جرمان 
اململوك قطرياً ب�ضكل كبر على "ليغ 1" هذا املو�ضم، اإذ يت�ضدر بفارق 12 نقطة عن غرميه اجلنوبي قبل �ضبع 

مراحل من ختام املو�ضم.
وتبدو ت�ضكيلة املدرب الأرجنتيني ماوري�ضيو بوكيتينو يف طريقها اإىل لقب ثامن يف ع�ضرة موا�ضم، لكن مر�ضيليا 

الذي يتمتع بقاعدة جماهرية كبرة يف البالد ينوي حتقيق فوز معنوي يف عقر دار خ�ضمه ملعب بارك دي 
بران�س يف ختام املرحلة الثانية والثالثني.

ع اأمام ريال  وفيما اأخفق باري�س �ضان جرمان مرة جديدة يف �ضعيه القاري لحراز لقب دوري الأبطال عندما ودرّ
مدريد الإ�ضباين يف ثمن النهائي، برغم تر�ضانة هجوم يتقدمها الأرجنتيني ليونيل مي�ضي والربازيلي نيمار 

وكيليان مبابي، يبقى مر�ضيليا الفريق الفرن�ضي الوحيد الذي اأحرز لقب امل�ضابقة الأم عام 1993 مع رئي�ضه 
الراحل اجلديل برنار تابي.

املو�ضم بني  انه ظهر هذا  اإلرّ  املوا�ضم الأختترة ليقارع �ضان جرمان،  وعاب مر�ضيليا تذبذب م�ضتوياته ونتائجه يف 
اأف�ضل الفرق الطاحمة لحتالل الو�ضافة والتاأهل مبا�ضرة اإىل دور املجموعات يف دوري البطال، فيما يوؤهل املركز 

الثالث اإىل الدور التمهيدي الثالث من امل�ضابقة الأوىل. وميلك مر�ضيليا 59 نقطة مقابل 56 لرين الذي يلتقي موناكو 
املريح  الفارق  اأنرّ  اإلرّ  الو�ضافة،  على  ُيطارد مر�ضيليا  رين  اأن  افتتاحاً. و�ضحيح  قوية اجلمعة  مباراة  ال�ضاد�س )50( يف 

بني رجال املدرب الأرجنتيني خورخي �ضامباويل و�ضرا�ضبورغ الرابع، مفاجاأة هذا املو�ضم، يبلغ �ضبع نقاط. ويحارب 
القارية  البطولت  ثالث  ليغ،  امل�ضابقة اجلديدة كونفرن�س  اإىل  تاأهله  بعد  املو�ضم،  ثانية هذا  مر�ضيليا على جبهة 

لي�ضرب  و-1�ضفر(   1-2( اليوناين  باوك  على  فوزه  ر  كررّ ليغ.  ويوروبا  الأبطال  دوري  بعد  الأهمية  من حيث 
الثاين  النهائي  املقبل، فيما يجمع ن�ضف  اأيار/مايو  28 اجلتتاري و5  الهولندي يف  روتتتردام  مع فينورد  موعداً 

لي�ضر �ضيتي الإنكليزي وروما الإيطايل. ويعي�س مر�ضيليا �ضل�ضلة جميلة بحيث فاز يف اآخر اأربع مباريات يف 
نتائجه اجليدة قارياً، مع ت�ضكيلة  امل�ضابقات يف ظل  انت�ضارات متتالية يف خمتلف  التتدوري وحقق ثمانية 
يتاألق فيها املخ�ضرم لعب الو�ضط الهجومي دمييري باييت. قال مهاجم الفريق املتو�ضطي الكونغويل 
"هذه ال�ضل�ضلة جتعل من نهاية املو�ضم مثرة  الدميوقراطي �ضيدريك باكامبو بعد الفوز على باوك 
لنا". تابع "نفكر يف مباراة �ضان جرمان لكن ل يجب ا�ضتبعاد هذا الفوز. يجب اأن ن�ضتمتع به ثم نعود 

اإىل العمل. كل الأمور ممكنة يف كرة القدم".
اأية فر�ضة  اأر�س �ضان جرمان الذي مل يرك  ل فوز مر�ضيليا مفاجاأة كبرة على  مع ذلك، �ضي�ضكرّ
اأر�ضه يف العقد الخر، برغم خ�ضارة املت�ضدر ثالث مرات يف اآخر �ضبع مباريات.  ملناف�ضه على 
ل �ضان جرمان على جنم هجومه مبابي املطارد بقوة من ريال مدريد الإ�ضباين. �ضجل  ويعورّ

بطل العامل ثالثية الأ�ضبوع املا�ضي يف مرمى كلرمون )6-1( و�ضنع هدفاً 
قبلها  الربازيلي.  ترجمها  جتتزاء  ركلة  اىل  بال�ضافة  لنيمار 

�ضجل هدفني و�ضنع ثالثة اأهداف يف مباراة لوريان 
يف  الأف�ضل  الفورمة  �ضاحب  ليكون   ،)1-5(
قما�ضة  مر�ضيليا من  اأن  و�ضحيح  باري�س. 
اأنرّ  اإلرّ  ولتتوريتتان،  كلرمون  عتتن  خمتلفة 
غريزة مبابي تقوده اإىل التفكر اأبعد من 
حتى  حا�ضمة  متريرة  و14  هدفاً   20

الأخرة  اأ�ضابيعه  يف  رمبتتا  وذلتتك  الآن، 
مع فريق العا�ضمة.

�تتضتتتتتكتتون املتتتواجتتتهتتتة املتترتتتقتتبتتة بني 
التتثتتالتتث وريتتتتتال مدريد  اإ�تتضتتبتتيتتلتتيتتة 
املت�ضدر مبثابة بوابة عبور لالأخر 
نحو لقب التتدوري ال�ضباين لكرة 
النادي  يحلرّ  عندما  وذلتتك  القدم، 
املدريدي الأحد �ضيفاً يف الأندل�س 
الثانية  املرحلة  متتبتتاريتتات  قمة  يف 

والثالثني.
"رامون  متتلتتعتتب  عتتلتتى  ريتتتتتال  فتتتتوز 
�ضيبعده  بيتخوان"  �تتضتتانتت�تتضتتيتت�تتس 
اإ�ضبيلية  عتتتن  نتتقتتطتتة   15 بتتتفتتتارق 
يتاأخر �ضوى بفارق  التتذي مل يكن 
نهاية  مع  املت�ضدر  عن  نقاط   5
مباراة  ومع  الثاين/يناير،  كانون 

اأقل يف جعبته حينها.
غر اأن تتتردي نتائج رجتتال املدرب 
انت�ضارت   3 مع  لوبيتيغي  خولن 
ليغا"  "ل  متتبتتاراة يف   11 فقط يف 
الفوز  �ضباق  يف  تخلفهم  اإىل  اأدى 
باللقب وتراجعهم للمركز الثالث 
مع نف�س عدد النقاط مع بر�ضلونة 
التتتتذي ميلك  متتنتتهتتمتتا(  لتتكتتل   60(

مباراة موؤجلة اأمام رايو فايكانو.
واأكرث من ذلك، يعي�س اإ�ضبيلية يف 
اخلروج  مق�ضلة  من  اخلتتوف  ظل 
املوؤهلة  الأوىل  الأربعة  املراكز  من 
مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�ضم 
بتتتتات حتتتتت تهديد  املتتتقتتتبتتتل، حتتيتتث 
اأتلتيكو  التتتلتتتقتتتب  حتتتتامتتتتل  نتتتتتتتران 

مدريد الرابع )57( وريال بيتي�س 
اخلام�س )56( وريال �ضو�ضييداد 
�ضبع مراحل  قبل  ال�ضاد�س )54( 

من النهاية.
على  للفوز  ب�ضدة  اإ�ضبيلية  احتتتتتاج 
بالهبوط  املتتهتتدد   2-4 غتترنتتاطتتة 
ح�ضد  لكنه  املتتا�تتضتتيتتة،  املتترحتتلتتة  يف 
النف�س  بتت�تتضتتق  التتتتثتتتتالث  التتتنتتتقتتتاط 
الوقت  هتتدفتتني يف  �تتضتتجتتل  بتتعتتدمتتا 
لل�ضوط  التت�تتضتتائتتع  بتتتدل  املحت�ضب 
التتتثتتتاين متتتن التتبتتديتتلتتني رافتتتتا مر 
)90+3( والأرجنتيني األيخاندرو 
لفك   )9+90( غومي�س  "بابو" 

عقدة التعادل.
اأن  التتتنتتتادي الأنتتتدلتتت�تتتضتتتي يف  يتتتاأمتتتل 
يبني على هذا الفوز قبل مباريات 
اذ  الوروبتتتتتتتي،  مل�ضتقبله  حتتا�تتضتتمتتة 
خارج  �ضعبة  متتواجتتهتتات  تتتنتتتتتظتتره 
كل  اأمتتام  ريتتال  بعد موقعة  معقله 
من فياريال الذي و�ضل اإىل ن�ضف 
)املرحلة  الأبتتتطتتتال  دوري  نتتهتتائتتي 
اأن  قتتبتتل   )37( واأتتتلتتتتتيتتكتتو   )35
ي�ضت�ضيف اأتلتيك بلباو يف املرحلة 

الثامنة والثالثني والأخرة.
وقع  ريتتال على  يعي�س  املتتقتتابتتل،  يف 
القارية  املتت�تتضتتابتتقتتة  يف  انتتتتت�تتضتتاراتتته 
الأم حيث حجز مقعده يف الدوري 
ن�ضف النهائي بعدما اأق�ضى تباعاً 
الفرن�ضي  جتتترمتتتان  �تتضتتان  بتتاريتت�تتس 

اللقب  حامل  النكليزي  وت�ضل�ضي 
املتاألق  ملهاجمه  اأهتتداف   7 بف�ضل 

الفرن�ضي كرمي بنزمية.
الأبتتتطتتتال  دوري  اأمتت�تتضتتيتتة  اأرختتتتتتت 
الت  لعتتبتتي  عتتلتتى  بثقلها  التتثتتالثتتاء 
ا�ضطروا  التتتتذيتتتتن  "مرانغي" 

خلتتو�تتس �تتضتتوطتتني اإ�تتضتتافتتيتتني على 
ملعب "�ضانتياغو برنابيو" حل�ضم 
"بلوز" من  التتتت  التتتتتاأهتتل وجتتتريتتد 
)فاز   3-2 اخل�ضارة  برغم  اللقب 

ذهاباً(. ريال 1-3 
مندي  فتترلن  الفرن�ضي  ويتتعتتاين 

من  للتعايف  مار�ضيلو  والربازيلي 
ال�تتضتتابتتة، يف حتتني متتن املتترجتتح اأن 
كارلو  الإيتتتتطتتتتايل  املتتتتتتدرب  يتتعتتمتتد 
الكرواتي  اراحتتتتة  اإىل  اأنتت�تتضتتيتتلتتوتتتي 
متريرة  �ضاحب  متتودريتتتتت�تتس  لتتوكتتا 
وبنزمية  تتت�تتضتتلتت�تتضتتي  اأمتتتتتام  �تتضتتاحتترة 

بتتعتتدمتتا ختتا�تتضتتا التتدقتتائتتق التتتت 120 
كاملة.

نهائي  ن�ضف  ريتتال  بلوغ  ويتزامن 
31 يف  التتتتت  لتتلتتمتترة  الأم  املتت�تتضتتابتتقتتة 
تتتاألتتقتته عتتلتتى ال�ضاحة  تتتاريتتختته متتع 
�ضدارة  يف  املريح  والتتفتتارق  املحلية 

الدوري بينه وبني اأقرب مطارديه، 
يعتمد  اأن  اأن�ضيلوتي  بامكان  حيث 
يحبذه  ل  التتتتتذي  املتتتتتتتداورة  متتتبتتتداأ 
املتتو�تتضتتم، المر  تتى نهاية  حتتترّ كتتثتتراً 
الذي من املمكن ان مينح اإ�ضبيلية 

دفعة اإ�ضافية للتفكر بالفوز.
املا�ضي  الأ�تتضتتبتتوع  اأن�ضيلوتي  قتتتال 
"نحن يف حالة جيدة. لدينا فارق 
التتدوري وعلينا احلفاظ  مريح يف 

عليه".
املتتتلتتتكتتتي، يجررّ  التتتتنتتتتادي  وبتتتختتتالف 
مدريد  للعا�ضمة  التتثتتاين  القطب 
وبتتر�تتضتتلتتونتتة اأذيتتتتتتتال اخلتتيتتبتتة بعد 
البطال  دوري  متتتن  ختتروجتتهتتمتتا 
ويوروبا ليغ توالياً، فالول خا�س 
النهائي  ربتتتتع  اإيتتتتتتاب  يف  الأربتتتتعتتتتاء 
اأمام  اأر�تتضتته  على  عا�ضفة  متتبتتاراة 
مان�ض�ضر �ضيتي النكليزي انتهت 
خ�ضارته  بتتعتتد  التت�تتضتتلتتبتتي  بتتالتتتتتعتتادل 
النادي  ُمني  فيما  ذهاباً،  �ضفر1- 
الكاتالوين يف اليوم التايل بخ�ضارة 
نو"  "كامب  ملعبه  على  �ضاعقة 
اأمام اإينراخت فرانكفورت الأملاين 

)تعادل 1-1 ذهاباً(.  3-2
خروجه  بعد  منهاراً  بر�ضلونة  بدا 
مباراة  يف  �ضيحاول  ولكنه  املتتتذل، 
عندما  التتتتورق  عتتلتتى  ن�ضبياً  �ضهلة 
ختام  يف  الإثتتنتتني  قتتاد�تتس  ي�ضتقبل 
جتتتراحتتته  يتتت�تتتضتتتمتتتد  اأن  املتتتترحتتتتلتتتتة، 

معه  ح�ضل  متتا  �تتضتتريتتعتتاً  ويتنا�ضى 
اأكتتترث على  قب�ضته  احتتكتتام  بتتهتتدف 
مقعده  وحتتتتجتتتتز  التتتتثتتتتاين  املتتتتركتتتتز 

لدوري البطال املو�ضم املقبل.
ليغ  يتتوروبتتا  اأم�ضية  ختت�تتضتتارة  هتتزت 
الباحث  الكاتالوين  النادي  عر�س 
"ل  عن انت�ضاره الثامن توالياً يف 
ت�ضايف  متتدربتته  عتتلتتى  ولتتكتتن  ليغا"، 
اإىل  التتثتتقتتة  يتتعتتيتتد  اأن  هتترنتتانتتديتت�تتس 
لعتتبتتيتته ومتتتتتابتتعتتة متتغتتامتترتتته من 
الذي  بتتيتتدري  التت�تتضتتاب  دون جنتتمتته 
"كامب نو" اخلمي�س  غتتادر ملعب 
تعر�ضه  جتتتتتتراء  التتت�تتتضتتتوطتتتني  بتتتتني 

لال�ضابة.
انتقادات  هناك  "حالياً  ت�ضايف  قال 
على  "ولكن  متت�تتضتتيتتفتتاً  وت�ضاوؤم"، 
يوؤمن،  واأن  ذلتتك  ل  حتمرّ بر�ضلونة 
اأمتتتتتام قاد�س.  الإثتتتنتتتني  متتتن  بتتتتدءا 
اإىل  التتتتتاأهتتل  هدفنا الأ�تتضتتا�تتضتتي هتتو 

دوري البطال".
اأتلتيكو مدريد  ياأمل  ناحيته،  من 
احلادي  اإ�ضبانيول  ي�ضتقبل  التتذي 
�ضكة  اإىل  يعود  اأن  يف  الأحتتد  ع�ضر 
اأمام  خ�ضارته  عقب  النتتتتت�تتضتتارات 
املرحلة  ريال مايوركا �ضفر1- يف 
املا�ضية، ما اأدى اإىل توجيه �ضربة 
متتتعتتتنتتتويتتتة قتتتويتتتة لتتتترجتتتتال املتتتتتدرب 
يف  �ضيميوين  دييغو  الأرجتتنتتتتتيتتنتتي 

�ضراعهم على مقعد اأوروبي.

اإ�ضبيلية بوابة عبور ريال مدريد نحو اللقب 

مر�ضيليا يالقي �ضان جرمان وعينه على كونفرن�س ليغ 

ر ملعبهم  وا من دونبا�س اإىل كييف يف العام 2014، عندما ُدمرّ �ضبق اأن فررّ
الوكراين  دانيت�ضك  �ضاختار  نتتادي  لعبو  هم  ها  بالقنابل.  الق�ضف  جتتراء 
ا�ضطرارهم  بعد  مدينتهم،  عن  بعيًدا  اإ�ضطنبول  يف  الآن  يتدربون  العريق 

للفرار جمدًدا يف اأعقاب الغزو الرو�ضي.
 14 اأم�ضى  التتذي  عاًما(   37( بياتوف  اأنتتدري  ال�ضطوري  احلار�س  يقول 
مو�ضًما يف النادي خالل حديث لوكالة فران�س بر�س "من ال�ضعب جًدا اأن 
تخ�ضر منزلك ، اأن ت�ضطر للفرار من مكان اىل اآخر، كل ذلك ب�ضبب طاغية 

وديكتاتور".
480 متتبتتاراة مع  حقق احلتتار�تتس التتفتتارع التتطتتول )1،90 م( التتتذي ختتا�تتس 
الت13 يف تاريخ التتدوري الوكتتراين، على  األقاب �ضاختار  فريقه، ع�ضرة من 

ُبعد ثالثة األقاب من غرميه دينامو كييف.
ل الفريق بني العا�ضمة كييف ولفيف  ا ثماين �ضنوات من تنقرّ لكنه عا�س اأي�ضً
كيلومًرا من  حتتوايل ثالثني  بعد  �ضرق(، على  )�ضمال  )غتترب( وخاركيف 
دانيت�ضك )�ضرق( مواجهات بني  اأن �ضهدت منطقة  الرو�ضية، منذ  احلدود 

اجلي�س الأوكراين والنف�ضاليني املوالني لرو�ضيا يف العام 2014.

اأجرب الغزو الرو�ضي لأوكرانيا الذي بداأ يف 24 �ضباط فرباير الفائت والذي 
حال دون ا�ضتئناف الدوري املحلي مع نهاية العطلة ال�ضتوية، لعبي �ضاختار 

على مغادرة بالدهم.
وكان الفريق الذي و�ضل اىل ا�ضطنبول يف 6 ني�ضان اأبريل، قد بداأ الأ�ضبوع 
املا�ضي يف اأثينا اأمام اأوملبياكو�س اليوناين جولة من املباريات الودية بهدف 

جمع الأموال مل�ضاعدة اأيتام احلرب يف اأوكرانيا على وجه اخل�ضو�س.
قتتتال بتتيتتاتتتوف متتن املتتركتتز التتتتتدريتتبتتي �تتضتتمتتال �تتضتترق اإ�تتضتتطتتنتتبتتول حتتيتتث يتمرن 
الأموال  بع�س  جمع  من  متكنا  "اإذا  الركي  الوطني  املنتخب  لعبو  عتتادة 

للم�ضاعدة، فاأعتقد اأنه كان القرار ال�ضحيح".
من جهته، يقول املدرب اليطايل روبرتو دي تزيربي الذي عاد من بالده 
ال�ضت�ضالم  فكرة  تعجبني  "مل  املقبلة  التتوديتتة  املباريات  يف  الفريق  لقيادة 

الآن".

اخلمي�س  بولندا  يف  غدان�ضك  ليخيا  �ضد  وديتتة  مباريات  �ضاختار  ويخو�س 
ومن ثم فرنبغ�ضة الركي وهايدوك �ضبليت الكرواتي يف ال�ضابيع املقبلة.

�ضباط/ نهاية  متتع  بتتالدهتتم  اىل  �ضاختار  يف  برازيلًيا  لعتتًبتتا   13 �ضفر  بعد 
اأوكرانيا: جورجي �ضوداكوف الذي  فرباير، ل يزال هناك لعبان فقط يف 
باتت زوجته قريبة من ولدة طفلهما وفيكتور كورنيينكو الذي ان�ضم اإىل 

قوات الدفاع يف بالده.
متكن الالعبون الآخرون من مغادرة اأوكرانيا بتفوي�س خا�س، حيث مُينع 
عادة على جميع الأوكرانيني الذين تراوح اأعمارهم بني 18 و60 عاًما - 

ال�ضن املطلوب للخدمة الع�ضكرية - مغادرة البالد.
النادي  با�ضم  ملتحدث  وفتتًقتتا  الآن،  حتى  ال�ضالح  هتتتوؤلء  متتن  اأي  يحمل  مل 
الذي ل تزال عائلته يف  بياتوف  يوؤكد  �ضاأفعل ذلك"،  الأمتتر،  "اإذا لزم  لكن 

اأوكرانيا.

ويوؤكد املدرب اأنه لن مينع اأياً من لعبيه بالن�ضمام اىل القوات الع�ضكرية 
يتعلق بالن�ضال من اأجل حريته، من اأجل كرامته، من اأجل  الأمر  كان  "اإذا 

فخره، من اأجل وطنه، ل ي�ضعني �ضوى تهنئته".
اأخميتوف،  رينات  الأوكتتراين  الأوليغار�ضي  النادي،  رئي�س  تعهد  من جهته، 

بعدم مغادرة اأوكرانيا.
توج  حيث  ا�ضطنبول،  ملعب  يف  التتثتتالثتتاء  فرنبغ�ضة  متتع  فريقه  �ضيتواجه 
بياتوف وزمالوؤه بكاأ�س الحتاد الأوروبتتي )يوروبا ليغ حالًيا( عام 2009 

�ضد فردر برمين الملاين.
مما ل �ضك اأنه ملعب رمزي، اإلرّ اأنرّ الآمال معلرّقة باللعب يف ملعب "دونبا�س 
املدينة  و�ضكان  للنادي  كان مدعاة فخر  الذي  دانيت�ضك  اأرينا" احلديث يف 
اأيار/مايو  اأي مباراة منذ  ي�ضتقبل  2009، ولكن مل  افتتح يف عام  عندما 

.2014
امل�ضتقبل  يف  هناك  �ضاختار  �ضيلعب  اإذا  عما  �تتضتتوؤال  على  رًدا  بياتوف  يقول 
القريب "اأحلم بذلك، مثل كل الالعبني. ولكننا ندرك اأن هذا لن يح�ضل 

بني ليلة و�ضحاها".

�ضاختار.. النادي االأوكراين الباحث دائًما عن مالذ 



اكت�ضاف خملوق غريب باألوان رائعة
واآخرها  اأ�ضراليا،  يف  العلماء  والغريبة،  امللونة  املخلوقات  حرت 
واأ�ضراليا،  �ضواطئ  على  نافقا  ب�ضكل مذهل، وجد  خملوق ملون 
في�ضبوك،  م�ضتخدمي  من  عدد  ون�ضر  لحقا.  حقيقته  واكت�ضفت 
باللون  وظهر  اأ�ضراليا،  �ضواطئ  على  البحري  للمخلوق  �ضور 
الأ�ضفر الفاقع، ي�ضبه حيوان فر�س النهر. وك�ضف م�ضادر لحقة 
عليه  وعتتترث  دراغون"،  "�ضي  اأو  البحر"،  "تنني  هتتو  التتكتتائتتن  اأن 
فرة  بعد  الأ�ضرالية،  ويلز  �ضاوث  نيو  يف  خمتلفة  �ضواطئ  على 
هطول اأمطار كثيفة. وقالت مواطنة اأ�ضرالية اعتادت على ارتياد 
ال�ضواطئ، ل�ضحيفة �ضيدين مورنينغ هرالد، اإنها اكت�ضفت 7 من 

كائنات "تنني البحر" يف غ�ضون اأ�ضبوع.
بتتتني احلتتتيتتتاة واملتتتتتوت، باللون  كتتتان  "اأول واحتتتتد وجتتتدتتتته  وقتتتالتتتت: 
الربتقايل والأ�ضفر والأرجتتواين. خالل اليومني التاليني ظللت 
اأجد املزيد واملزيد". وعلى مدى الأ�ضبوعني املا�ضيني، مت العثور 
"تنني بحر" نافقا عرب �ضواطئ �ضيدين، وفقا   20 على اأكرث من 
الدكتور  للتكنولوجيا،  �ضيدين  بجامعة  البحرية  البيئة  لأ�ضتاذ 
الكائن  اأن عدد حتتالت نفوق  بتتوث،  الدكتور  بتتوث. ويعتقد  ديفيد 
قد زادت "نتيجة ملزيج من الطق�س ال�ضادم، وامللوثات املنت�ضرة يف 

املحيط، وعمليات ركوب الأمواج الكبرة".

روبوتات ثورية لعالج االأمرا�س النادرة
طورت �ضركة اأمريكية نا�ضئة يف كاليفورنيا، روبوتات دقيقة احلجم، 
ميكن اإر�ضالها اإىل اأعماق الدماغ الب�ضري لعالج ال�ضطرابات التي 

يتعذر الو�ضول اإليها بو�ضائل اأخرى.
ال�ضريرية  جتاربها  اأوىل  لإجتتتراء  لبتت�تتس،  بتتونتتاوت  �ضركة  تخطط 
ال�ضغرة  التتروبتتوتتتات  با�ضتخدام  عتتامتتني،  غ�ضون  يف  الب�ضر  على 
التتقتتابتتلتتة لتتلتتحتتقتتن، والتتتتتتتي ميتتكتتن تتتوجتتيتتهتتهتتا بتتعتتنتتايتتة عتتترب الدماغ 
جمجمة  ختتارج  املغناطي�ضات  ربط  و�ضيتم  املغناطي�س.  با�ضتخدام 
لتحريك  وبدقة  ُبعد  عن  املناورة  ميكنه  كمبيوتر  بجهاز  املري�س 
الروبوتات الدقيقة يف اجلزء امل�ضاب من الدماغ. وقد منحت اإدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( املوافقة املوؤكدة على التجارب 
بالإ�ضافة  ووكتتر،  دانتتدي  تت�ضمن عالج متالزمة  التي  ال�ضريرية 
اأورام دماغية �ضرطانية غالًبا  اإىل الأورام الدبقية اخلبيثة، وهي 
ما ي�ضعب عالجها بالطرق التقليدية. يقول مايكل �ضبيجلما�ضر، 
اإن  لب�س،  بيوناوت  ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س  امل�ضارك  املوؤ�ض�س 
لكت�ضاف  اجلتت�تتضتتم  دختتتول  ميكنه  التتتذي  ال�ضغر  التتتروبتتتوت  فتتكتترة 
الروبوتات  اأن هذه  اإل  لي�ضت جديدة،  الطبية وعالجها  احلتتالت 

تتميز باملقدرة على التحكم بها ب�ضكل دقيق وفعال.

وات�ضاب يخترب خا�ضية جديدة للتوا�ضل
"ميتا  ل�ضركة  "وات�ضاب" اململوكة  الفوري  الرا�ضل  خدمة  قالت 
و�ضف  عليها  اأطلقت  جديدة  خا�ضية  تخترب  اإنها  بالتفورمز"، 
)جمتمعات(، وت�ضتهدف تنظيم املجموعات يف هياكل اأكرب، بحيث 

ميكن ا�ضتخدامها يف اأماكن العمل واملدار�س.
اأن اخلتتا�تتضتتيتتة �ضتجمع  واتتتت�تتتضتتتاب،  رئتتيتت�تتس  كتتتاثتتتكتتتارت،  ويتتتتل  وذكتتتتر 
املجموعات، التي ت�ضم بحد اأق�ضى 256 م�ضتخدما، حتت مظالت 
اإ�ضعارات لتجمع  اإر�ضال  اإدارتها  اأكرب حيث ميكن للم�ضوؤولني عن 

ي�ضم الآلف.
واأ�ضاف كاثكارت يف مقابلة مع رويرز اأنها "خم�ض�ضة للمجتمعات 
خا�س"،  بات�ضال  وتقوم  حياتك  يف  بالفعل  منها  جتتزء  اأنتتت  التي 
م�ضرا اإىل اأنواع اأخرى م�ضابهة من اأطر الت�ضال مثل �ضالك اأو 

ميكرو�ضوفت تيمز.
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اإفطار مئات امل�ضلمني اأمام اأ�ضهر قاعات لندن
حتولت �ضاحة قاعة األربت امللكية يف لندن، اإىل منطقة لتناول الإفطار الرم�ضاين، و�ضهدت ح�ضور 500 �ضائم يف 

حدث �ضخم.
وبداأ م�ضروع جمموعة اخليمة الرم�ضانية، التي نظمت احلدث، يف �ضيف عام 2011 عندما ا�ضتحوذت اأعمال �ضغب 
على لندن واأجزاء اأخرى من بريطانيا. وطهت املجموعة ووزعت اأكرث من 150 األف وجبة �ضاخنة يف ميدان الطرف 

الأغر وا�ضتاد وميبلي ويف وي�ضتمن�ضر اأبي.
وقال املحامي �ضديق ف�ضل الدين اإن مثل هذه الأمور طريقة جيدة لإظهار جانب خمتلف عن الإ�ضالم.

واأ�ضاف لتلفزيون رويرز: "اأعتقد اأنني اأحب هذه الأجواء متاما، �ضعور رائع حقا واأعتقد اأنه طريقة جيدة لن�ضر 
اإيجابي هناك  اإظهار �ضيء  العامة. هناك انطباع �ضيء عن الإ�ضالم، لذلك من اجليد  اأي�ضا، يف الأماكن  الإ�ضالم 
تو�ضيحا ملا نوؤمن به، فنحن نوؤمن بالعتناء ببع�ضنا البع�س وال�ضعور اجليد بال�ضداقة احلميمة وتقدمي م�ضاهمة 

اإيجابية يف املجتمع".
وعلى مدار العامني املا�ضيني، اأُقيم "الإفطار املفتوح" افرا�ضيا على الإنرنت مل�ضاعدة اأع�ضاء املجتمع امل�ضلم على 

اللتقاء خالل فرة اجلائحة.
وو�ضف عمر �ضاحلة، املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي مل�ضروع اخليمة الرم�ضانية، روؤية هذا العدد الكبر من امل�ضلمني 

اأمام قاعة األربت امللكية باأنه �ضيء مثر.
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بعد م�ضرية ثالثة عقود.. �ضحيفة جزائرية تودع قراءها
الأخر،  عددها  بالفرن�ضية  الناطقة  اجلزائرية  ليربتيه  �ضحيفة  ن�ضرت 
الأعمال الرثي ي�ضعد ربراب  اأ�ضبوع من قرار مالكها رجل  اخلمي�س، بعد 

اإغالقها، منهيا م�ضرتها التي امتدت ثالثة عقود.
الوفاة،  اإعتتتالن  ي�ضبه  ب�ضكل  ال�ضحيفة  متتن  الأوىل  ال�ضفحة  تتمتتت  تتمرّ و�تتضُ
اللقاء"  واإىل  "�ضكرا  يقول  رئي�ضي  وعتتنتتوان  التتزاويتتة  يف  اأ�تتضتتود  �ضريط  متتع 
املغامرة  من  عاما   30 "بعد  الأوىل:  ال�ضفحة  يف  وجتتاء  الأحتتمتتر.  باللون 
�ضحيفة  عتتلتتى  التت�تتضتتتتتار  "اأ�ضدل  واأ�تتضتتافتتت:  ليربتيه".  تنطفئ  التتفتتكتتريتتة، 
ليربتيه، �ضحيفتنا، و�ضحيفتكم، التي حملت على مدى ثالثني عاما ُمُثل 

الدميوقراطية واحلرية و�ضكلت ل�ضان حال اجلزائر التي مت�ضي قدما".
ع ر�ضام الكاريكاتر ال�ضهر يف ال�ضحيفة علي ديلم ر�ضمه الأخر يف  كما وقرّ
اليومية، وُيظهر نع�ضا خ�ضبيا يحمل ا�ضم ليربتيه وعليه مطرقة وم�ضمار 
حتت عنوان "الإغالق الأخر". من جانبه، قال ي�ضعد ربراب يف بيان ن�ضرته 
ال�ضحيفة: "اإىل املواطنني واأ�ضدقاء ال�ضحيفة الذين اأعربوا عن رغبتهم 
)لإغالقها(،  الأ�ضباب  يفهموا  مل  الذين  اأولئك  واإىل  ن�ضرها،  ا�ضتمرار  يف 

اأوؤكد اأن و�ضعها القت�ضادي ل يتيح لها �ضوى مهلة وجيزة".

»لعبة ال�ضبيط« تو�ضل م�ضل�ضل الكبري اأوي اإىل كوريا اجلنوبية
�ضدارة  يف  لي�ضبح  متت�تتضتتر،  يف  كتتبتترا  جنتتاحتتا  اأوي  التتكتتبتتر  م�ضل�ضل  حتتقتتق 
امل�ضل�ضالت الأكرث م�ضاهدة يف رم�ضان، لكن احتواءه على "لعبة ال�ضبيط"، 
املعادل امل�ضري الكوميدي لت "لعبة احلبار"، لفت اأنظار الكوريني اأ�ضحاب 
اأوي"  "الكبر  متتن  التت�تتضتتاد�تتس  اجلتتتزء  اأن  يعتقد  وكتتتان  الأ�تتضتتلتتيتتة.  الن�ضخة 
�ضيكون اأقل جناحا من �ضابقيه خا�ضة مع خفوت جنم اجلزء اخلام�س من 
امل�ضل�ضل، ف�ضال عن عدم م�ضاركة الفنانة دنيا �ضمر غامن، التي ا�ضتهرت 
بدور "هدية" يف الأجزاء ال�ضابقة. احللقات تطورت �ضيئا ف�ضيئا، ل �ضيما 
مع ان�ضمام وجوه جديدة كان لها الأثتتر الكبر على جناح امل�ضل�ضل، مثل 
"مربوحة"، التي اأدتها الفنانة رحمة اأحمد، وحازت على اإعجاب الكثرين. 
لكن ومع نهاية الأ�ضبوع الأول من حلقات امل�ضل�ضل، ظهرت نقلة نوعية يف 
اأحداثه مع بروز فكرة "لعبة ال�ضبيط"، التي حتاكي امل�ضل�ضل الكوري "لعبة 

احلبار" يف قالب كوميدي، مما زاد ب�ضدة من �ضعبية امل�ضل�ضل.
على  كتب  قتتد  ح�ضن  ختتالتتد  اجلنوبية  كتتوريتتا  لتتدى  امل�ضري  ال�ضفر  وكتتتان 
�ضفحته على موقع التوا�ضل الجتماعي "في�ضبوك"، اأن ال�ضحف الكورية 

تناولت م�ضل�ضل "الكبر اأوي".
الأ�ضدقاء  ملجموعة من  اإفطار  "ا�ضت�ضفت حفل  من�ضوره:  خالد يف  وقتتال 
وممثلي ال�ضركات واجلهات الكورية، كان من بينهم �ضكرتر عام اجلمعية 
لها  فذكرت  كورية،  بينهم �ضحفية  ا من  اأي�ضً وكانت  – العربية،  الكورية 

امل�ضل�ضل امل�ضري الذي عر�س م�ضاهد من )لعبة احلبار(".

ميزات مهمة منتظرة 
يف �ضاعة اأبل اجلديدة

اإذا �ضارت الأمور كما ينبغي، ينتظر 
"اأبل" الأمركية  �ضركة  اأن تطرح 
وات�س  "اأبل  اجلتتتتديتتتتدة  �تتضتتاعتتتتتهتتا 
يف  ال�ضنوي  موؤمترها  خالل   ،"8

�ضبتمرب املقبل.
وقال موقع "تي 3"، املتخ�ض�س يف 
ال�ضاعات  اإن  التكنولوجيا،  اأختتبتتار 
التتتذكتتتيتتتة الأختتتتتتتترى تتتتفتتتوقتتتت على 
اخلا�ضيات،  متتن  جمموعة  يف  اأبتتل 
ال�ضركة  �تتضتتيتتجتتعتتل  التتتتتذي  الأمتتتتتتر 
الأمركية العمالقة ت�ضعى جاهدة 
للحاق بالركب وملا ل التفوق على 

مناف�ضيها، مثل "�ضام�ضونغ".
 Apple" تاأتي  اأن  امل�ضدر  وتوقع 
مب�ضت�ضعر   "Watch Series 8
جتتتتتتتديتتتتتتتد واحتتتتتتتتتتتتتد عتتتتتلتتتتتى الأقتتتتتتتتتتل 
وجمتتتمتتتوعتتتة كتتتامتتتلتتتة متتتتن املتتتيتتتزات 
قيا�س  خا�ضية  اأهتتمتتهتتا  ال�ضحية، 

درجة حرارة اجل�ضم.
درجة  قتتيتتا�تتس  "خا�ضية  واأ�تتتضتتتاف: 
ت�ضاعد  اأن  ميتتكتتن  اجلتت�تتضتتم  حتتتترارة 
تطبيقات اللياقة البدنية اخلا�ضة 
التتتتتتدورة  تتتتتتتتتبتتع  اأن  وميتتتكتتتن  بتتتتك 

ال�ضهرية للن�ضاء".
ميزات  اأبتتتل  �ضتقدم  "كما  وتتتابتتع: 
وتتبع  الأدويتتتة  اإدارة  مثل  �ضحية، 
تطبيق  يف  البدنية  واللياقة  النوم 

-هيلث- على هاتف اآيفون".
ووفقا لل�ضائعات، فاإنه يرجح تاأتي 
م�ضابه  بت�ضميم   "8 وات�س  "اأبل 
يعني  مما  ال�ضابق،  ال�ضابع  للجيل 
�ضغرة  بتتاأطتتراف  اأ�ضخمة  �ضا�ضة 

واألوان خمتلفة.

تك�ضف عن حيلة الإبعاد 
االأطفال عن األعاب الفيديو

كتت�تتضتتفتتت ختتتبتتترة يف التتتربتتتيتتتة عن 
ترك  على  الأطفال  حلمل  حيلتها 
اأن  دون  جتتتانتتتبتتتاً  التتفتتيتتديتتو  األتتتتعتتتتاب 
ي�ضطر الولدان لل�ضراخ وال�ضجار 

مع الطفل.
�ضفحتها  على  بتتونتتاج  ليزا  وكتبت 
بتتتاإعتتتداد  "�ضاأقوم  تتتتتوك  تتتيتتك  يف 
العمر  متتن  يبلغ  طفلي  �ضيناريو. 
األعاب  يلعب  اإنتته   - �ضنوات  ثماين 
التتفتتيتتديتتو بتتا�تتضتتتتتمتترار، اأختتتتتربه اأن 
يرك الألعاب لكنه ل يفعل ذلك. 
ومهما حاولت حمله على النهو�س 
وتتتترك الألتتعتتاب فتتاإنتته ل ي�ضتجيب 

حتى لو فعلت بالقوة".
عتتنتتد هتتتتذه التتنتتقتتطتتة، تتتنتت�تتضتتح ليزا 
بتتتتتترك التتتطتتتفتتتل و�تتتتضتتتتاأنتتتته، وعتتتتدم 
املتتتحتتتاولتتتة اأكتتتتترث متتتن ذلتتتتتك، حتى 
النهار.  طتتتوال  باللعب  ا�ضتمر  لتتو 
ليزا  تن�ضح  املتت�تتضتتاءت  يحل  وعتتنتتدمتتا 
بف�ضل كل �ضيء عن الطفل، وحتى 
واإخفاوؤه  التلفزيون  جهاز  اإغتتالق 

لو اقت�ضى الأمر.
التتتتتتتايل، عندما  التتيتتوم  �تتضتتبتتاح  ويف 
يتت�تتضتتتتتيتتقتتظ التتتطتتتفتتتل ويتتت�تتتضتتتاأل عما 
يحدث، يجب اأن تقول "تذكر اأنك 
كنت وقحاً معي اأم�س عندما طلبت 
منك اإيقاف ت�ضغيل لعبة الفيديو. 
ليومني و�ضرى  الأمتتتر  هتتذا  كتترر 
"ل  ليزا  وتابعت  �ضيحدث".  متتاذا 
حتتتتاول التتتتتو�تتضتتيتتح اأكتتتترث، هتتتذا كل 
�تتتضتتتيء، نتتاقتت�تتس الأمتتتتتر متتترة اأختتترى 
الطريقة  هتتذا  يومني.  غ�ضون  يف 
تنطوي على و�ضيلة قيادة وتوجيه. 
هذا  اإنها تعلمه كيف يكون لطيفاُ 

ما تريد القيام به".

ن�ضرين طاف�س باإطاللة 
من ال�ضتينات

ال�ضورية  ن�ضرين  الفنانة  �ضاركت 
حديثة  �تتضتتور  جمتتمتتوعتتة  طاف�س  
ت�ضوير م�ضل�ضها  كوالي�س  لها من 
والذي  عزيزة "،  " جوقة  اجلتتديتتد 
يتتعتتر�تتس يف التتتوقتتتت احلتتتتتايل عرب 
موقع  عتتتلتتتى  اخلتتتتا�تتتتس  حتتت�تتتضتتتابتتتهتتتا 
ن�ضرين  الإجتتتتتتتمتتتاعتتتي.  التتتتتوا�تتضتتل 
طاف�س خطفت النظار باإطاللتها 
وظهرت  التت�تتضتتتتتيتتنتتات،  فتتتتترة  متتتتن 
بتتالتتلتتون الأ�تتتضتتتود طويل،  بتتفتت�تتضتتتتتان 
باللون  ق�ضر  م�ضتعار  �ضعر  متتع 
اأك�ض�ضوار  متتعتته  نتت�تتضتتقتتت  التتذهتتبتتي، 
وعلقت  احلتتقتتبتتة.  يتتنتتا�تتضتتب  لل�ضعر 
"اهلل  قائلة:  املن�ضور  على  ن�ضرين 
عزيزة".  يتتا  طريقك  على  يعينك 
مع  كبر  ب�ضكل  تفاعل  اجلتتمتتهتتور 
اأن  اإطاللة ن�ضرين هذه، موؤكدين 

جميع اللوكات تليق بها.

تكت�ضف اإ�ضابة طفلها بال�ضرطان من �ضورة
اكت�ضفت �ضيدة بريطانية اأن ابنها البالغ من العمر �ضنة 
امل�ضت�ضفى  اإىل  نقلته  اأن  بعد  بال�ضرطان  م�ضاب  واحتتدة 
له. ومت  �ضورة  التقاط  عند  عينه  توهج ظهر يف  ب�ضبب 
 - ال�ضبكي  الأرومتتتتتي  بتتالتتورم  التتطتتفتتل  اإ�تتضتتابتتة  ت�ضخي�س 
لعدة  بعد خ�ضوعه   - العني  �ضرطان  نتتادر من  نتتوع  وهتتو 
الي�ضرى  عينه  يف  ب�ضره  الآن  الطفل  وفقد  اختتتتتبتتارات، 

ب�ضبب ورم يحاول الأطباء تقلي�ضه بالعالج الكيميائي.
متترة يف  ابنها لأول  بتتوؤبتتوؤ عتتني  التوهج يف  الأم  ولحتتظتتت 
لل�ضوء.  انعكا�س  اأنتته  اعتقدت  ولكنها  )اآب(،  اأغ�ضط�س 
الظهور  الأمتتر يف  بتتداأ  الأول(،  )ت�ضرين  اأكتوبر  ولكن يف 
ب�ضكل اأكرب وبدا وكاأن كان لديه "عني قطة"، لذلك طلب 

والدا الطفل م�ضورة الأطباء.
وك�ضفت �ضورة جلليان عن انعكا�س اأبي�س خافت يف عينه 
اأثناء التقاط ال�ضور له بعد ثالثة اأ�ضهر فقط با�ضتخدام 
الفال�س، مع ظهور وهج دائري ل لب�س فيه يغطي بوؤبوؤ 
"تخفي  وويتتر  تاين  هيبورن،  من  ليوين،  وقالت  العني. 
اأن يكون  تلك ال�ضورة ال�ضعيدة واملبت�ضمة له �ضراً ميكن 

مميتاً اإذا مل يتم اكت�ضافه يف الوقت املنا�ضب".    

قرار ل�ضالح االأرانب يف باري�س
الأرانب  متتن  التخل�س  يتيح  بتتقتترار  العمل  باري�س  علرّقت 
هذه  ببقاء  بالتايل  �ضي�ضمح  متتا  اإزعتتتتاج،  م�ضدر  بو�ضفها 
عام  التتقتترار  و�تتضتتدر  الفرن�ضية.  العا�ضمة  يف  احلتتيتتوانتتات 
تت�ضبرّب  �ضرر  تته  اإنرّ ال�ضلطات  قالت  ما  وقف  بهدف   2021
حتيط  التي  الكبرة  احلتتدائتتق  يف  خ�ضو�ضاً  الأرانتتتتب،  بتته 
كان  الذي  القرار  واأثتتار  العا�ضمة.  ليزانفاليد يف  ع  مبجمرّ
غ�ضب  الأرانتتتتب،  متتن  بالتخل�س  باري�س  ل�ضلطات  ي�ضمح 
اجلماعات املحلية النا�ضطة يف جمال حقوق احليوانات، اإذ 
�ضرعان ما ح�ضلت على اأمر ق�ضائي بتعليق العمل بالقرار. 
الأنباء  لوكالة  زوبولي�س"  اأنيمو  "باري  جمعية  وقتتالتتت 
علرّق  للومان  ديدييه  باري�س  �ضرطة  قائد  اإنرّ  الفرن�ضية 
العمل بالقرار من دون انتظار �ضدور حكم ق�ضائي نهائي. 
و�ضدر الأمر اجلديد يف 2 فرباير/�ضباط املا�ضي، واطلعت 
ًل �ضحيفة "لو  وكالة فران�س بر�س عليه بعدما ن�ضرته اأورّ
اأنيمو  "باري  رئي�ضة جمعية  واأ�ضارت  باريزيان" اليومية. 
زوبولي�س" اأماندين �ضانفي�ضان  اإىل اأنرّ �ضرطة باري�س مل 

م اأي دليل على اأنرّ الأرانب تت�ضبب ب�ضرر. تقدرّ

تنهي 100 �ضباق ماراثون خالل 100 يوم
 100 يف  ماراثون  �ضباق   100 بريطانية  ريا�ضية  اأكملت 
 26 العاملي لأطول م�ضافة  القيا�ضي  الرقم  يوم حمطمة 
نف�ضها  عاًما(   35( جايدن  كيت  وحتتتدت  متتالية.  مياًل 
لإكمال حتدي 2620 مياًل يف ما يزيد قلياًل عن ثالثة 
عتتدد من  القيا�ضي احلتتتايل لأكتتترب  التترقتتم  اأ�تتضتتهتتر. ويبلغ 
�ضباقات املاراثون املتتالية 95 �ضباًقا عرب 95 يوًما، لكن 
كيت تغلبت على هذا الإجناز يف وقت �ضابق من هذا ال�ضهر 
حيث جتاوزت يومها الت 96. وعلى الرغم من اأن حتقيق 
الرقم القيا�ضي العاملي يعد اإجناًزا ل ُي�ضدق، اإل اأن هذا 
مل يكن الهدف الرئي�ضي لكيت، التي �ضرعت يف الأ�ضل يف 
قطع م�ضافة تعادل امل�ضافة بني اململكة املتحدة و�ضوريا يف 
حماولة لزيادة الوعي بالرحلة املحفوفة باملخاطر التي 

يقوم بها مئات الالجئني كل يوم.

يف القاهرة الكرييل يطلق العنان ل�ضعور ال�ضابات امل�ضريات 
من  تعانيان  �ضفوت  و�ضارة  عامر  رول  كانت  قبل،  من 
"اأ�ضعث" وكان  باأنه  اإح�ضا�ضا  اأن �ضعرهما املجعد يعطي 
مينعهما من احل�ضول على وظيفة. اليوم، يف حملهما 
تواكبان  بتتاتتتتتتا  والتتلتتولتتبتتي،  املتتجتتعتتد  التت�تتضتتعتتر  لت�ضفيف 

م�ضر. يف  اجلمال  معاير  "الثورة" يف 
وفيما كانت تق�س �ضعر اإحدى زبائنها، قالت عامر ،اإن 
"ق�س ال�ضعر اللولبي اأو املجعد ياأخذ وقتا اأكرث بكثر 

من ال�ضعر الأمل�س".
وبعد ثالث �ضاعات من العمل يف �ضعر تلك ال�ضيدة،و�ضط 
ظهر  ال�ضالون،  بهم  ازدحتتتم  التتذيتتن  التتزبتتائتتن  �ضو�ضاء 
ب�ضكل  اإعجابها  عتتن  تعبرا  التتزبتتونتتة  وجتته  على  التتفتترح 

ال�ضعر.
الثالثينية  ال�ضعر  م�ضففة  كانت  �ضنوات،  متتدى  وعلى 
العناية  �ضاعات يف  الكثيف، مت�ضي  اللولبي  ال�ضعر  ذات 
اأن  قناعة  على  "كنت  وتتتقتتول  اأمتتلتت�تتس.  ليكون  ب�ضعرها 
هذا  كان  الوقت  ذلك  ففي  اجلميل،  هو  الأمثل  ال�ضعر 

هو املقيا�س".
اأول  �ضتوديو"،  "كريل  يف  يومها  تتتبتتداأ  وهتتي  وت�ضيف 
حمل لت�ضفيف ال�ضعر املجعد والذي اأ�ض�س عام 2018، 

"�ضابقا، لو تركت �ضعري جمعدا ل�ضعرت اأنني منكو�ضة 
)�ضعثاء( واأبدو ُمهملة".

الراقية،  القاهرة  �ضواحي  احتتدى  يف  الواقع  املحل  ويف 
لفرد  ت�ضتخدم  التي  املتتكتتواة  حمتتل  ال�ضعر  لفائف  حلت 
التجاعيد حتى ل يخرف ال�ضعر الذي يتم ق�ضه وهو 

جاف ولي�س رطبا للحفاظ على �ضكله املجعد اأو املموج.
وت�ضر �ضارة �ضفوت اىل اأن كي ال�ضعر حتى ي�ضبح اأمل�س 

ميكن اأن يكون خطرا.
ال�ضنوات  ذات  ابنتها  متتع  اأم  جتتاءت  متترة  "ذات  وت�ضيف 
اأن قامت  بعد  كله  يت�ضاقط  الطفلة  �ضعر  الثالث وكان 

بفرد �ضعرها با�ضتخدام منتجات حتوي مواد كيماوية.
وعتتلتتى متتتدى عتتقتتود جلتتتاأ متتاليتتني املتت�تتضتتريتتني اإىل فرد 
�ضعورهم لت�ضبح مل�ضاء ليتوافقوا مع معاير اجلمال 
الغربية، وفق �ضارة �ضفوت التي توؤكد اأن "اأجيال كربت 

وهي مقتنعة مبعاير جمال خاطئة متاما".
�ضعرها  كتتان  ال�ضعر،  لت�ضفيف  حملها  تفتتح  اأن  وقبل 
املتتجتتعتتد التتكتتثتتيتتف ي�ضبب لتتهتتا متت�تتضتتاكتتل لأنتتتته كتتتان يعترب 
وغر  الوظائف  من  العديد  مع  يتنا�ضنب  ل  "مظهرا 

مهني".

ع�زف البي�نو لنغ لنغ يوؤدي يف جونغفراوجوت�س ب�سوي�سرا بينم� يف اخللفية يظهر جبل مون�س. رويرتز

هاندا اأرت�ضيل باإطاللة 
مملوءة باحليوية

�ضاركت النجمة الركية  هاندا اأرت�ضيل  اجلمهور �ضورة حديثة لها عرب ح�ضابها 
بحيوتها  حمبيها  عيون  فيها  اأثتترت  الجتماعي،  التوا�ضل  موقع  على  اخلا�س 

وطبيعتها.
اأرت�ضيل جامب�ضوت باللون الأخ�ضر الفاحت وبق�ضة مميزة للغاية  وارتدت هاندا 
باللون  قمي�س  فوقه  ن�ضق  كما  قوامها،  جمال  اأظتتهتترت  القدمني،  عند  ووا�تتضتتع 

الأرزق تركته مفتوح، وحذاء باللون الأ�ضود.
الطويل من�ضدل على  �ضعرها  اأرت�ضيل  الناحية اجلمالية، فركت هاندا  اما من 

كتفها بطريقة طبيعية، وطبقت ماكياج ناعم اأبرز نعومة مالحمها.
اجلمهور تفاعل ب�ضكل كبر مع اإطاللة هاندا اأرت�ضيل هذه، وا�ضفينها باحليوية، 

كما تغزلوا بالألوان التي اإ�ضتخدمتها.


