
بيروت-)د ب �أ(:

اللبناني جــوزاف عون، يوم  الجيــش  أعلــن قائد 
االنتخابات  أمن  لحفــظ  جاهز  الجيش  الثالثاء، أن 
النيابيــة وإتمامها بنجاح، في الوقت الذي دعا فيه 
رئيــس مجلس النواب ورئيــس "حركة أمل" نبيه 
بري لالقتــراع بكثافة يوم األحــد المقبل، للتأكيد 
على التمســك بالمقاومة نهجا وثقافة وســالحاً، 

ولالقتراع للمشروع الذي صنع قوة لبنان.
مع  عقده  اجتمــاع  خالل  الجيش  قائــد  جاء كالم 
الكبرى واألفواج  الوحــدات  القيــادة وقادة  أركان 
المســتقلة، بحســب بيان صادر عن قيادة الجيش 
اللبناني، "وزودهم بالتوجيهات الالزمة واإلجراءات 
النيابية وإتمامها  االنتخابات  أمن  الضرورية لحفظ 

بنجاح".

دبي-و�م:

مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشــيخ  سمو  أكد 
األعلى  الرئيس  للطيــران  دبي  هيئــة  رئيس 
الطيران  لمجموعة طيران اإلمارات أن حركة 
في دبي بدأت تعود إلى ســابق عهدها بنسبة 
75 إلــى 80 % بعد جائحة "كورونا" وذلك 
اإلغالق  فترة  الرشــيدة خــالل  القيادة  لدور 
وساهمت  اتخذتها  التي  الحكيمة  واإلجراءات 
بشكل إيجابي في تسريع تعافي دبي من هذه 

الجائحة.
وقال سموه - خالل لقاء مع اإلعالميين على 
هامش فعاليات معرض سوق العربي 2022 
الســمو  المنعقد في دبي - إن زيارة صاحب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
"رعاه الله" للمعرض وجناح طيران اإلمارات 
الذي له  الحيوي  القطاع  تشــجع وتدعم هذا 
الفضــل الكبير في وصــول دبي إلى مصاف 
وتسهيل  السياحة  قطاع  في  المتقدمة  الدول 
إجراءات السفر ..مشيرا سموه إلى أن تواجد 
الــدول من مختلف العالم فــي هذا المعرض 
القيود وعقد شراكات  يأتي لمناقشة تخفيف 

سفر آمنة إلى مختلف وجهات العالم.

�صنعاء-)د ب �أ(:

اليمن،  الرئاسي في  القيادة   أكد رئيس مجلس 
الثالثــاء، التزامه  العليمي، يوم  رشــاد محمد 

بإنجاح جهود إحالل السالم في البالد. 
الرسمية )سبأ(،  األنباء اليمنية  وكالة  وحسب 
عدن  المؤقتة  العاصمــة  في  العليمــي  التقى 
جنوبــي البالد، المبعــوث األممي الخاص إلى 
اليمــن هانــس جروندبرج، الــذي وصل في 
وقت ســابق امس إلى عدن لعقد مباحثات مع 
الحكومــة اليمنية حول تطــورات أزمة البالد 
اللقاء الذي  في  العليمي  الهدنة. وشدد  وتثبيت 
حضــره رئيس الوزراء معيــن عبدالملك، على 
"دعمه للهدنة اإلنســانية التــي ترعاها األمم 
المتحدة بكامل بنودهــا، بما في ذلك اإلصرار 
المحاصرة  تعز  المعابر علــى مدينة  على فتح 

من قبل المليشيات الحوثية". 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��صــد بن عوي�صة  سنة ١٩٧٣م

»�لرئا�صي �ليمني« يوؤكد �لتز�مه باإنجاح 
جهود �إحالل �ل�صالم

�لإمــار�ت ت�صــت�صيف �جتمــاع �لإنتربــول �لدولــي حول 
»�لنز�هة في مجالت �لألعاب �لريا�صية« الكويت-الوحدة:

 صدر يوم الثالثاء أخيرا أمر أميري بقبول اســتقالة رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل 

من األمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها.
وقدم رئيس الوزراء اســتقالته في الخامس من أبريل نيسان لولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد الصباح.
الكويتي على طلب  وجاءت االستقالة تفاديا لتصويت مجلس األمة 
"عــدم التعاون" مــع الحكومة كان مقررا في اليــوم التالي، بعد 

استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دســتوريا 
رفع األمر ألمير البالد ليقرر بنفســه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين 

حكومة جديدة أو حل مجلس األمة.

أبوظبي-وام:
 انطلقــت في أبوظبي يوم الثالثــاء أعمال االجتماع الـ 12 للقوة 
المعنية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "اإلنتربول" بالتالعب 
بنتائــج المباريــات الرياضية، والذي تســتضيفه وزارة الداخلية 

اإلماراتية بمشاركة أكثر من 50 دولة من قارات العالم كافة.
يتنــاول االجتماع عدداً من القضايا المتعلقــة بالنزاهة الرياضية 
المجتمع  بالمباريــات، ودور  المتعلقــة  القانونية  والمخالفــات 
الدولــي في تعزيــز العمل وتبادل الخبرات للحد من انتشــار مثل 
هذه المخالفات غير القانونية وتوفير أجواء المنافسات الرياضية 

الصحية.

 قبول ��صتقالة �لحكومة �لكويتية  

�لريا�ض-)د ب �أ(:

العام  التعداد  الثالثاء، مرحلــة  الســعودية،يوم  بدأت 
الخامسة،  المملكة ،للمرة  في  والمســاكن  للســكان 
بعــد 12 عاما من آخر تعداد أجرته والذي بلغ حينها 

حوالي 27 مليون نسمة.
ويجــري التعداد خالل 35 يوما، مــن 10 أيار/مايو 
إلــى 15 حزيران/يونيــو 2022، عبر 3 طرق، هي 
الذاتي من خــالل الصفحة اإللكترونية لـ«تعداد  العد 
الســعودية 2022« دون زيارة الباحث، أو من خالل 
زيارة الباحث الميداني، أو بزيارة محطات العّد الذاتي 

الموجودة في األماكن العامة.
ويستهدف التعداد جميع األسر واألفراد من المواطنين 
داخل وخارج الســعودية بصفة مؤقتة )أقل من 12 
شــهراً( ألي سبب، كالعالج أو السياحة أو التجارة أو 

الدراسة، 

�ل�صعودية تبد�أ تعد�د �ل�صكان للمرة 
�لخام�صة 

لبنان: �لجي�ض يوؤكد �لجاهزية 
لتاأمين �لنتخابات 
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�لتغير %�ل�صــابق�لحالي �لتغير%  �ل�صــابق�لحالي
 0.87  0.66  9,870.70 9,957.463,597.883,622.01

�ل�صارقة-و�م:

 أرســت أراَد - المطــور العقاري - 
عقدين رئيســيين بقيمــة إجمالية 
تبلــغ 460 مليون درهم لتشــييد 
َمسار  في  األولى  السكنية  المرحلة 

- الوجهــة العصريــة الفاخرة في 
ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة.

ويضم هــذا المجتمــع المتكامل / 
السنديان / بين جنباته 4 آالف  حي 
أحياء  ثمانية  في  ريفي  ومنزل  فيال 
رئيســي  مخطط  ضمن  مســّورة 

وســط  الطبيعة  مــن  مســتوحى 
محيط من األشجار الكثيفة وستبدأ 
فوراً وســيتم  اإلنشــائية  األعمال 
االنتهاء منها كذلك خالل 14 شهراً.

�أبوظبي-و�م:

 أعلنت مطارات أبوظبي عن خططها 
مدرج  وتوســعة  لتجديد  الراميــة 
الخاص،  للطيــران  البطين  مطــار 
وذلك بهدف تعزيز مستويات سالمة 
المطار  التشغيلية وتمكين  العمليات 
األكبر  الطائــرات  اســتيعاب  مــن 

حجماً.
وقالــت مطارات أبوظبــي » نظراً 

التي  والتوســعة  التجديد  ألعمــال 
يوليو  إلــى  من 11 مايو  تســتمر 
2022، سيستقبل المطار خالل تلك 

الفترة طائرات الهليكوبتر فقط.
أبوظبي ستظل  أن مطارات  وأضاف 
العمالء  مــع  وثيق  اتصــال  علــى 
المعنييــن  المصلحــة  وأصحــاب 
بأي  التســبب  من  حد  أدنى  لضمان 
للخدمة  المدرج  تعطيل، مع عــودة 
بشكل كامل في 21 يوليو، 2022.

»اأراد« تر�سي عقدين لت�سييد المرحلة ال�سكنية الأولى 
من »م�سار« بال�سارقة

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

تجديد وتو�سعة مدرج مطار البطين 
في اأبوظبي 

حركة �لطير�ن في دبي تعود 
�إلى �صابق عهدها 

دبي-و�م:

آل  الشــيخ محمد بن راشــد  الســمو   أكد صاحب 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولــة  رئيس  مكتوم، نائب 
حاكــم دبي، رعاه الله، أن دولــة اإلمارات حريصة 
علــى أن يكون لها إســهامها اإليجابي المؤثر على 
الصعيد العالمي وضمن مختلف المجاالت، الســيما 

االقتصادي منها، فيمــا تواصل دبي تعزيز مكانتها 
للقطاعات  النمو  من  جديدة  مرحلة  انطالق  كمنصة 
لها  اجتمع  العالم، بما  حول  الرئيســية  االقتصادية 
من خبرات ومقومات تميز ضمن مسيرتها التنموية 
السياحة  لقطاع  كان  نوعية  بإنجازات  اتسمت  التي 
والطيــران نصيب وافر منها على مدار الخمســين 

عاماً الماضية.

محمد بن را�شد: ن�شافر الجهود مع �شركائنا محمد بن را�شد: ن�شافر الجهود مع �شركائنا 
لتحقيق االزدهار لقطاع ال�سياحة لتحقيق االزدهار لقطاع ال�سياحة 

»طالع ص 33««

خالل زيارة �صموه ل�صوق �ل�صفر �لعربي 2022

�أبوظبي-و�م:

الوطنية  أبوظبي  شركة  كشفت   
أن برنامج  للطاقة "طاقــة" عن 
أبوظبي التحديثي للبناء ســيعزز 
فعاليــة الكهربــاء والميــاه في 
المباني القائمة ليوفر ما يصل إلى 

%40 من الطاقة المستخدمة.
وقــال ســعادة عمــر عبداللــه 
التنفيــذي  المديــر  الهاشــمي 
في  والتوزيع  النقــل  لعمليــات 
حصري  حــوار  "طاقــة" - في 
أنبــاء اإلمارات - على  مع وكالة 
هامش انعقــاد فعاليات المؤتمر 

العالمــي للمرافــق 2022 الذي 
انطلــق أمس االثنيــن في مركز 
أبوظبــي الوطنــي للمعارض إن 
التحديثي  البرنامج  نفذت  الشركة 

للبناء في بعض مشروعاتها، 

برنامج اأبوظبي التحديثي للبناء �سيوفر 40 % 
من ا�ستهالك الطاقة

دبي-و�م:

 ترأّس صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
رئيس  الدولــة  رئيــس  نائب 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اللــه، االجتماع الخامس 
ســمو  دبي، بحضور  لمجلس 
بن  محمد  بن  حمدان  الشــيخ 
آل مكتــوم، ولي عهد  راشــد 
التنفيذي  المجلس  رئيس  دبي 
مجلس  لرئيس  األول  النائــب 
دبي، وســمو الشــيخ مكتوم 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن 
نائب رئيس  نائب حاكــم دبي 
المالية  الــوزراء وزير  مجلس 
مجلس  لرئيس  الثانــي  النائب 

دبي.

محمد بن را�سد : دبي �ستكون اأف�سل مدينة في العالم محمد بن را�سد : دبي �ستكون اأف�سل مدينة في العالم 
للعي�ش والعمل واال�ستثمار للعي�ش والعمل واال�ستثمار 

�صكل �للجنة �لعليا للتنمية و�صوؤون �لمو�طنين في �لإمارة برئا�صة حمد�ن بن محمد

دبي-و�م:

الثالثاء اتفاقية شراكة  يوم  اإلمارات   وقعت طيران 
بالرمز مع الخطــوط الملكية المغربية توفر المزيد 
من خيارات الســفر وخيــارات االتصال لعمالء كال 

الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها.
بهما  الخاصة  التســويق  رموز  الناقلتان  وستضيف 
على رحالت بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي 

إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.
وتتيح الشــراكة الجديدة أمام عمالء الناقلتين مزيدا 
من الخيارات لحجز رحالتهم وربطها بين شبكتيهما 
كما توفر لهم أســعاراً أكثر تنافســية للتذاكر ونقل 

األمتعة إلى وجهاتهم النهائية.

�أبوظبي-و�م:

 وقعت يوم الثالثاء شــركة مبادلة 
لالســتثمار "مبادلــة" ومجموعة 
في  الرائــدة  العالميــة  "إنجــي" 
تفاهم  الطاقة، مذكرة  حلول  مجال 
منصة  تطوير  ســبل  الستكشــاف 
الكهربائية  المركبات  لشحن  رقمية 
الشــرق  ومنطقة  أبوظبــي  فــي 

األوسط.
وسيعمل الطرفان بموجب االتفاقية 
على تطويــر منصة رقمية تتضمن 
حال مشتركا لتركيب وتشغيل البنية 
التحتية لشحن المركبات الكهربائية 

العربية  واإلمــارات  أبوظبــي  في 
الطرفان  المتحــدة وسيستكشــف 
التعاون  مجــاالت  من  المزيد  أيضا 

التنقل المستدام. في قطاع 
الكبير لقطاع  التأثير  إلــى  وبالنظر 
النقــل والمواصالت علــى البصمة 
الكربونية العالمية، تعتبر المركبات 
الكهربائيــة عنصــرا رئيســيا في 
جهــود نــزع الكربــون فــي هذا 
أن االنبعاثات  العلــم  القطــاع، مع 
الناجمــة منها تقل بنســبة 43% 
مقارنة بالمركبات التقليدية العاملة 

بالوقود 

»طير�ن �لإمار�ت« توقع
 �تفاقية �صر�كة بالرمز مع 

»�لملكية �لمغربية«

�تفاقية لتطوير حلول �لتنقل �لم�صتد�م 
في �أبوظبي و�ل�صرق �لأو�صط



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 πeÉµJh  ôaÉ°†J  á«ªgCG  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ΩÓYE’Gh ‘É≤ãdG öûædÉH ≥∏©àj Éª«a Oƒ¡÷G

 É‡ áeRÓdG §£ÿG ™°Vhh ,¬«a ¢ü°üîàŸG

 ,á«aÉ≤ãdG  ábQÉ°ûdG  ádÉ°SQ  ≥«≤–  ‘  º¡°ùj

 äGRÉ‚EG øe IQÉeEÓd ≥≤– Ée ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

 áaô©ŸG  ÜhöV ∞∏àfl ‘ Iõ«ªàe  á«Yƒf

 ÈY  ºYGódG  ¢ù«°SCÉàdG  øeh  ,á«fÉ°ùfE’G

 áaÉ≤ãdG ôeCG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG

 ≥«KƒJh ,É¡H Iójó÷G ∫É«LC’G ∞jô©Jh ,É¡∏gCGh

.Égöûfh á«aÉ≤ãdG ÜQÉéàdG

 ,AÉKÓãdG  ìÉÑ°U ,√ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL

 »àdG á«HOC’Gh á«aÉ≤ãdG äÓéŸG ôjô– …ôjóÃ

 ‘ ∂dPh ,ábQÉ°ûdG ‘ áaÉ≤ãdG IôFGO ÉgQó°üJ

.»ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S QƒàcódG IQGO

 kGó«°ûe ,Qƒ°†◊ÉH AÉ≤∏dG ájGóH ‘ √ƒª°S ÖMQh

 ‘ á∏°UGƒàe Oƒ¡L øe áaÉ≤ãdG IôFGO ¬eó≤J ÉÃ

 äÓéŸG ¬Mô£J ÉÃh ,‘É≤ãdG öûædG ∫É›

 mQÉµaCGh mOGƒe øe ∫ƒ≤◊G ∞∏àfl ‘ áYƒæàŸG

 IÒ°ùe ºYO ‘ IÒÑµdG É¡àªgÉ°ùeh ,IÒæà°ùe

 πª©dÉH  √ƒª°S  kÉ¡Lƒe  ,IQÉeE’ÉH  áaÉ≤ãdG

 §£ÿG π«©ØJ  ÈY ôjƒ£àdG  øe ójõŸG  ≈∏Y

.™HÉàŸGh ÇQÉ≤∏d IóFÉa øe ¬«a ÉŸ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢Vô©à°SGh

 áaÉ≤ãdG  ∫É›  ‘  IóFGôdG  IQÉeE’G  áHôŒ

 πMGôŸG √ƒª°S kGôcòà°ùe ,á∏jƒW äGƒæ°S ÈY

 ó«©°U ≈∏Y á°UÉN ,É¡H äôe »àdG áØ∏àîŸG

 ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôMh  ,á«aÉ≤ãdG  äGQGó°UE’G

 k’hÉæàe ,¿É°ùfE’G AÉæH õµJôe »g áaÉ≤ãdG ¿ƒµJ

 áaÉc ≈∏Y IQÉeE’G ‘ ‘É≤ãdG πª©dG Qƒ£J √ƒª°S

 ∞∏àfl ‘ É¡LQÉN óàeG …òdGh ,äÉjƒà°ùŸG

 ‘ áYƒæàŸG äÉ«≤à∏ŸG ÈY á«Hô©dG º°UGƒ©dG

 AGOC’G ójƒŒ ºqàëj É‡ ,ÜOC’Gh ìöùŸGh ô©°ûdG

.Iôªà°ùe IQƒ°üH ¬H AÉ≤JQ’Gh

 äÓéŸG  áHôŒ  á«ªgCG  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

 É¡«∏Y  ±öûJh  ÉgQó°üJ  »àdG  á°ü°üîàŸG

 ∫ƒ≤◊Gh ä’ÉéŸG ‘ ábQÉ°ûdÉH áaÉ≤ãdG IôFGO

 ábQÉ°ûdGh  ,ìöùŸG  á∏›  »gh  ,á«aÉ≤ãdG

 ,á«böûdGh  ,ábQÉ°ûdG  øe  IÒ◊Gh  ,á«aÉ≤ãdG

 øe  ¬«∏Y  πª©J  Éeh  ,óaGôdGh  ,≈£°SƒdGh

 ìöùŸG  ∫É›  ‘  ‘É≤ãdG  ¿CÉ°û∏d  á©HÉàe

 ≥«KƒJh ,ádhódG êQÉNh πNGO ÜOC’Gh ô©°ûdGh

 ΩÉªàg’G ÖfÉL ¤EG ,äÉ«dÉ©ØdGh QÉÑNC’G πµd

 á«aÉ≤ãdG  á∏YÉØdG  äÉ«°üî°ûdGh  öVGƒ◊ÉH

.kÉ«ŸÉYh kÉ«HôYh kÉ«∏fi

 ∫ÓN  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°TCGh

 ∫ÓN πª©dG ôjƒ£J á∏°UGƒe IQhöV ¤EG AÉ≤∏dG

 »eÓYE’G  πª©dG  ∫É›  ‘  á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG

 ΩÓbC’G  øe ójõŸG  ÜòéH ΩÉªàg’Gh  ,‘É≤ãdG

 ‘  áHÉàµ∏d  ÜÉÑ°ûdG  øe  áHƒgƒŸG  áHÉ°ûdG

 ÉgÒZh  á°ü≤dGh  ájGhôdGh  ô©°ûdGh  ìöùŸG

 º¡ªYOh º¡JÉYGóHEG öûfh ,áaÉ≤ãdG ±ƒæ°U øe

 ¤EG º¡HQÉŒ ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ,º¡©«é°ûJh

 ∞∏àfl øe ÚYóÑª∏d á°UôØdG  ÒaƒJ ÖfÉL

 πª©j  ÉÃ  º¡¡«LƒJh  º¡©«é°ûJh  ,≥WÉæŸG

.É¡∏≤°Uh º¡àHôŒ ôjƒ£J ≈∏Y

 ¢ùjƒ©dG  óªfi øH  ˆG  óÑY  ..  AÉ≤∏dG  ö†M

 ôjóe  áª«MQƒH  óªMCGh  ,áaÉ≤ãdG  IôFGO  ¢ù«FQ

 ôjóe Ωƒ∏¶ŸG »£Hh ,zìöùŸG{ á∏› ôjô–

 ôjóe »µjÈdG óªfih ,»HOC’G IÒ◊G ¢ù∏›

.z‘Gƒ≤dG{ á∏› ôjô–

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S øH

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM

 ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,AÉKÓãdG ìÉÑ°U

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH ⁄É°S øH ˆGóÑY

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°Sh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ÖFÉf  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH  óªMCG  øH

 ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ó≤Y …òdG  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  ,…ò«ØæàdG

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘

 äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG ´ÉªàL’G ¢ûbÉf

 ,»eƒµ◊G πª©dG Ò°ùH á«æ©ŸG áeÉ¡dG

 äÉÄ«¡dGh ôFGhódG áaÉµd AGOC’G á©HÉàeh

 ôjƒ£J  §£N  ™°Vhh  ,á«eƒµ◊G

.IQÉeE’G ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 áæ°ùd /12/ ºbQ QGô≤dG ¢ù∏éŸG Qó°UCGh

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG QGôb πjó©àH Ω 2022

 ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  Ω  2018 áæ°ùd  /8/  ºbQ

 ,ábQÉ°ûdG áeƒµM »ØXƒŸ AGOC’G º««≤J

 á«dBG QGô≤dG ‘ áKóëà°ùŸG OGƒŸG âª¶fh

 AGOC’G º««≤J áé«àf øe ∞XƒŸG º∏¶J

 ,á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ‘ º∏¶àdG ¿É÷ ÈY

 ∫ÓN  áeƒµ◊G  »ØXƒe  º««≤J  á«dBGh

.á«æWƒdG áeóÿG ¤EG ΩÉª°†f’G IÎa

 ¿GòÄà°S’G  Iôcòe  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  πjó©J  ¿CÉ°ûH  »©jöûàdG

 º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  Ω  2015  áæ°ùd  /7/

 ±ó¡H ∂dPh ,º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG ¢ù∏›

 áÑcGƒeh á«fƒfÉ≤dG äÉ©jöûàdG ôjƒ£J

.º«∏©àdG ´É£b ‘ ÒÑµdG Qƒ£àdG

 …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 ΩÉ©∏d  á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  IôFGód

 ∞∏àfl  ôjô≤àdG  ∫hÉæJh  ,Ω  2021

 É¡àeób  »àdG  äÉeóÿGh  äGRÉ‚’G

 áaó¡à°ùŸG  äÉÄØdG  ∞∏àîŸ  IôFGódG

 øe  øjó«Øà°ùŸG  OóY  ≠∏H  å«M

 ó«Øà°ùe 9661 á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùŸG

 406 É¡àª«b â¨∏H äGóYÉ°ùe ‹ÉªLE’

.ºgQO ÚjÓe

 ájÉª◊Gh  ájÉYôdG  ´É£b  ‘h

 QhO ‘ Úª«≤ŸG OóY ≠∏H á«YÉªàL’G

 πeÉ©àdG ”h ,ΩÉ©dG ∫GƒW 194 AGƒjE’G

 πLÉY  ÒZh  ÓLÉY  ÉZÓH  2929  ™e

 âeób Éªc ,á«YÉªàL’G ájÉYôdG …óbÉØd

 øe  4387 `d  áYƒæàe  äÉeóN IôFGódG

.ábÉYE’G …hPh ø°ùdG QÉÑc

 á«YÉªàL’G èeGÈdG ôjô≤àdG øª°†J Éªc

 4295 äòØf å«M IôFGó∏d á«Ø«≤ãàdGh

 ∞dCG  144  ±ó¡à°SG  É«Ø«≤ãJ  É›ÉfôH

 ºYódG  èeGôH  ¤EG  áaÉ°VEG  ,∑QÉ°ûe

 öSC’Gh  OGôaCÓd  »YÉªàL’G  ÚµªàdGh

 äÉYƒ£àeh ƒYƒ£àe ≥≤Mh ,Ió«Øà°ùŸG

 ™HÉàdG »Yƒ£àdG πª©∏d ábQÉ°ûdG õcôe

 á«Yƒ£J áYÉ°S 544h ÉØdCG 265 IôFGó∏d

.™ªàéŸG áeóN ‘

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ

 ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi

 á«Hô©dG á¨∏dG ™ªéŸ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ábQÉ°ûdG

 ‘ ∂dPh ™ªéª∏d …QhódG ´ÉªàL’G ,ábQÉ°ûdÉH

.ábQÉ°ûdG ‘ á«©eÉ÷G áæjóŸÉH √ô≤e

 á«æ©ŸG äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ´ÉªàL’G ∫hÉæJ

 ¬JÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ ‘ ™ªéŸG Oƒ¡Lh á£°ûfCÉH

 ºYOh á«Hô©dG á¨∏dG ≈∏Y ®ÉØë∏d á«°ù«FôdG

.É¡fÉcQCGh É¡J’É› áaÉc

 ™ªéŸ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U óªàYGh

 äÉYhöûŸG øe kGOóY ábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG

 ™ªéŸG Égò«ØæJ ≈∏Y πª©«°S »àdG Iójó÷G

 á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe AÉcöûdG ™e ≥«°ùæàdÉH

.⁄É©dG QÉ£bCG ∞∏àfl øe á«Hô©dG á¨∏dÉH

 Ò°S  ∫ƒM  π°üØe  mìöT  ¤EG  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 áYƒæàŸG ájQGOE’G ¬fhDƒ°Th ™ªéŸG ‘ πª©dG

 Ú∏eÉ©∏d IõØëŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJ ≈∏Y kÉ°UôM

 ,ºgQGhOCG ájOCÉàd áeRÓdG äÉeóÿG ÒaƒJh ,¬«a

.áYƒæàŸG á£°ûfC’G ò«ØæJh

 ™eÉ› ºYO πÑ°S á°ûbÉæe ´ÉªàL’G øª°†Jh

 ÚH πeÉµàdG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

 πª©dGh OÉ°†dG á¨∏H ¢Vƒ¡æ∏d ájƒ¨∏dG ™eÉéŸG

 êhôî∏dh  ,»ŸÉ©dG  ÉgQÉ°ûàfG  õjõ©J  ≈∏Y

 äGQGó°UEG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGõéæŸG  π°†aCÉH

.çƒëÑdGh äÉ°SGQódGh ºLÉ©ŸG

 á«Hô©dG  á¨∏dG  Oƒ¡L  ºYO  ´ÉªàL’G  åëHh

 øeGõàdÉH  á«HhQhC’Gh  á«≤jôaC’G  ÚJQÉ≤dG  ‘

 øe  ÒãµdG  ‘  á¨∏d  ÒÑµdG  QÉ°ûàf’G  ™e

 OGôaC’G ∞∏àfl πÑb øe É¡«∏Y ∫ÉÑbE’Gh ∫hódG

.Úªà¡ŸGh

 ôNBG ≈∏Y ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WGh

 á¨∏d »îjQÉàdG ºé©ŸG RÉ‚G ‘ äGóéà°ùŸG

 AGõLC’G  ≥∏WCG  ób  √ƒª°S  ¿Éc  …òdGh  ,á«Hô©dG

 ∫ÓN »°VÉŸG Èªaƒf ‘ ¬æe ¤hC’G 17 `dG

 ábQÉ°ûdG  ¢Vô©Ÿ  Ú©HQC’G  áî°ùædG  ìÉààaG

 RÉ‚EG  ≈∏Y  ¢Uô◊ÉH  ¬Lhh  ,ÜÉàµ∏d  ‹hódG

 ®ÉØ◊G ™e áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN øµ‡ Qób ÈcCG

.≥«KƒàdGh ïjQCÉàdG ábO ≈∏Y

 á«Hô©dG á∏› ôjƒ£J §£N ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh

 å«M  øe  ™ªéŸG  ÉgQó°üj  »àdG  ÊÉ°ùd

 ä’ÉéŸG ™jƒæJh …ƒ¨∏dGh ‘ô©ŸG iƒàëŸG

.á«eÓYE’Gh ájƒ¨∏dG Ö«dÉ°SC’Gh

 ΩÉY ôjóe ∞∏N ø°ùM óªfi ´ÉªàL’G ö†M

 QƒàcódGh ,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd ábQÉ°ûdG  áÄ«g

 ™ª› ΩÉY ÚeCG »‰É¨à°ùŸG ‘É°U óªfiCG

. ábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øe  ,ádhó∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âë°VhCG  

 ≈∏Y  AÉKÓãdG  Ωƒj  É¡Jöûf  Iójô¨J  ∫ÓN

 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM

.AÉ°†≤∏d Qôfi Ëó≤J øY ´Éæàe’G áHƒ≤Y

 IOÉª∏d É≤ÑW ¬fCG ¤EG áeÉ©dG áHÉ«ædG äQÉ°TCGh

 ºbQ  …OÉ–G  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸG  øe  317

 ºFGô÷G  ¿ƒfÉb  QGó°UÉH  2021  áæ°ùd  31

 ÖbÉ©j ¬fG ≈∏Y â°üf »àdGh äÉHƒ≤©dGh

 hCG ô¡°TCG áà°S 6 ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH

 á°ùªN 5,000 ≈∏Y ójõJ ’ »àdG áeGô¨dÉH

 ¿ƒfÉ≤∏d  kÉ≤ÑW  ∞∏c  øe  πc  ºgQO  ±’BG

 ‘  ó«Øj  ôNBG  A»°T  …CG  hCG  Qôfi  Ëó≤àH

 ™æàeÉa AÉ°†≤dG ≈∏Y á°Vhô©e á©bGh äÉÑKEG

 É¡«a ¿ƒfÉ≤dG ¬d õ«éj »àdG ä’É◊G ÒZ ‘

.∂dP

 á∏ªM QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉjh

 õjõ©àd  Iôªà°ùŸG  ádhó∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG

 öûfh ™ªàéŸG OGôaCG ÚH á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG

 áKóëŸGh  áKóëà°ùŸG  äÉ©jöûàdG  ™«ªL

 Qƒ¡ª÷G  »Yh  iƒà°ùe  ™aQh  ,  ádhódÉH

 ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒàj 

 ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U AÉ©HQ’G  Ωƒ«dG  ¢ù≤£dG

 IQGô◊G äÉLQO π«“h ,kGQÉ¡f kÉfÉ«MCG GÈ¨eh

 ,á«∏NGódG  ≥WÉæŸG  ≈∏Y  á°UÉN ´ÉØJQÓd

 ≈∏Y  ¢ù«ªÿG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d  ÉÑWQh

 ¤EG  ádóà©e  ìÉjôdGh  ,á«dÉª°ûdG  ≥WÉæŸG

 ôëÑdG ≈∏Y kÉfÉ«MCG ájƒbh áYöùdG á£°ûf

 á°UÉN kGQÉ¡f áHôJC’Gh QÉÑ¨∏d IÒãe ¿ƒµJh

.kÉHôZ

 π°üJ 30 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG

.¢S/ºc 45 ¤EG

 ΩÉY ¬LƒH êƒŸG Üô£°†e »Hô©dG è«∏ÿG

 óŸG çóë«°S Éª«a k’Éª°T kÉfÉ«MCG §°Sƒàeh

 óæY ÊÉãdG óŸGh 08:01 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  Qõ÷Gh 23:14 áYÉ°ùdG

.04:28 óæY ÊÉãdG Qõ÷G 15:24

 Éª«a êƒŸG §°Sƒàe ¤EG ∞«ØN ¿ÉªY ôëH

 18:33  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóë«°S

 Qõ÷Gh  06:58  áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdG  óŸGh

. 01:05 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Éª¡«©°S ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO äócCG 

 É¡©«°SƒJh É¡î«°SôJh Éª¡æ«H äÉbÓ©dG ≥«ª©J ¤EG

 Éª¡àcGöT QÉWEG  ‘ ä’ÉéŸG øe ójó©dG  πª°ûàd

 ÉªgOƒ¡L  ó«MƒJ  ÖfÉL  ¤EG  ..á«é«JGÎ°SE’G

 ácÎ°ûŸG á«ª«∏bE’Gh á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ

 º∏°ùdG  õjõ©àd  kÉ«©°S  IójóL  ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh

.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh

 ∑Î°ûŸG Éª¡eGõàdG ∑Î°ûe ¿É«H ‘ ¿Gó∏ÑdG ÜôYCGh

 º∏°ùdG  öUGhCG  õjõ©J  ¤EG  á«YÉ°ùdG  Oƒ¡÷G  ºYóH

 kÉ≤ah ‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y QGô≤à°S’Gh

 QGô≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿CG GócCGh ..‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d

 º∏°ùdG  ≥«≤– ‘ ájhGõdG  ôéM  πãÁ  QÉgOR’Gh

.Ú«ª«∏bE’G øeC’Gh

 √Qó°UCG  …òdG  ∑Î°ûŸG  ¿É«ÑdG  ¢üf  »∏j  Éª«ah

 É¡H  ΩÉb  »àdG  á«ª°SôdG  IQÉjõdG  áÑ°SÉæÃ ¿Gó∏ÑdG

 AGQRh  ¢ù«FQ  ¢ù«cÉJƒ°ùà«e  ¢SƒcÉjÒc  ‹É©e

:  äGQÉeE’G ádhO ¤EG ¿Éfƒ«dG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG /

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f

 ¢ù«FQ ¢ù«cÉJƒ°ùà«e ¢SƒcÉjÒc ‹É©e , áë∏°ùŸG

.2022 ƒjÉe 09 ïjQÉàH »ÑXƒHCG ‘ ¿Éfƒ«dG AGQRh

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCGh

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH..ÊÉfƒ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQh ¿É«¡f

 Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  ™ªŒ  »àdG  áî°SGôdG

 π°UƒàdG ” »àdG á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdGh

 âª¡°SCG »àdG h 2020 ΩÉY Èªaƒf ô¡°T ∫ÓN É¡«dEG

 á«é«JGÎ°SE’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  πYÉa  πµ°ûH

.øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG

 äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¢üdÉN øY √ƒª°S ÜôYCG Éªc

 ≥jó°üdG ¿Éfƒ«dG Ö©°Th AGQRƒdG ¢ù«FQ ‹É©e ¤EG

 ∫Ó≤à°S’  201  `dG  iôcòdÉH  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæÃ

.»°VÉŸG ¢SQÉe ô¡°T øe 25 ‘ ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL

 ÖMÉ°U  ÊÉfƒ«dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  CÉæg  ¬à¡L  øe

 ádhO Ö©°Th ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ‘ ádhódG É¡à≤≤M …òdG RQÉÑdG ìÉéædÉH äGQÉeE’G

 ádhO QÉ«àNÉHh { »HO 2020ƒÑ°ùcEG { É¡àaÉ°†à°SG

 ô“DƒŸ 28 `dG IQhódG ∫ÉªYCG  áaÉ°†à°S’ äGQÉeE’G

 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG  ‘  /COP28/  ±GôWC’G

.2023 ΩÉ©dG ‘ ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G

 âaÓdG ìÉéædÉH ÊÉfƒ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ OÉ°TCG Éªc

 ¬eÉ¡°SEGh  »HO  2020ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  ¬≤≤M  …òdG

 »ŸÉ©dG  QGƒ◊G õjõ©àd  á°üæe ÒaƒJ ‘ πYÉØdG

 äGQÉeE’G  ádhO  QhO  ï«°SôJ  ∂dòch  QÉµàH’Gh

 ‹hódG  ™ªàéª∏d  kÓYÉa  kÉµjöT IóëàŸG  á«Hô©dG

 äÉjóëàdG á¡LGƒeh ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ä’É› ‘

.á«ŸÉ©dG

 QÉ©°T  πªM  …òdG  ÊÉfƒ«dG  ìÉæ÷G  º¡°SCG  Éª«a

 áMÉJEG  ‘ zΩƒ«dG  øe  kAGóàHG  ,πÑ≤à°ùŸG  ¿Éfƒj{

 õFÉcôdGh äÉeƒ≤ŸG ≈∏Y ±ô©à∏d øjôFGõ∏d á°UôØdG

 É¡©ªà›h ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL OÉ°üàb’ á«°SÉ°SC’G

 Qƒ°ü©dG  øe  ¿Éfƒ«dG  â∏≤àfG  ∞«c  ìÉ°†jEGh

 ¿Éfƒ«dG âë‚h .. πÑ≤à°ùŸG ¿Éfƒj ƒëf áÁó≤dG

 2020  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  ‘  É¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  øe

 QÉµàH’G  ä’É›  ‘  É¡JGRÉ‚EG  ¢VôY  ‘  ,»HO

 á¡Lh É¡∏©L É‡ ,»ªbôdG ∫ƒëàdGh É«LƒdƒæµàdGh

.áæeBG ájQÉªãà°SG

 ≥«ª©J  ≈∏Y  ∑Î°ûŸG  Éª¡eõY  ¿ÉÑfÉ÷G  ócCGh

 É¡©«°SƒJh  É¡î«°SôJh  ÚÑfÉ÷G  ÚH  äÉbÓ©dG

 ó«MƒJ  ¤EG  áaÉ°VEG  ,IójóY  ä’É›  πª°ûàd

 á«ª«∏bE’Gh á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ ÉªgOƒ¡L

 õjõ©àd kÉ«©°S IójóL ¢Uôa ±É°ûµà°SGh ácÎ°ûŸG

.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh º∏°ùdG

 ÉjÉ°†≤dGh á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ``
 QGô≤à°S’Gh º∏°ùdGh á«ª«∏bE’G

 ƒëf ï°SGôdG  Éª¡eGõàdG  ójóŒ øY ¿Gó∏ÑdG  ÜôYCG

 ¢üîj  Éª«a  á«é«JGÎ°SE’G  Éª¡àcGöT  ≥«ª©J

 á«æeC’Gh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dGh á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG

.á«YÉaódGh

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÊÉfƒ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ CÉægh

 ¢ù∏› ‘ ºFGO  ÒZ kGƒ°†Y É¡HÉîàfÉH  IóëàŸG

 ÜôYCG  Éª«a  ..  2023-2022 IÎØ∏d  ‹hódG  øeC’G

 øY ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ÒZ ó©≤Ÿ ¿Éfƒ«dG  í«°TÎd  äGQÉeE’G  ádhO  ºYO

 ,2026-2025 IÎØ∏d ‹hódG øeC’G ¢ù∏› ‘ ºFGO

 πµ°ûH πª©dG ≈∏Y ∑Î°ûŸG Éª¡°UôM ¿Gó∏ÑdG ócCGh

 áaÉc ‘ Ú«dhódG  øeC’Gh º∏°ùdG  õjõ©àd ∑Î°ûe

.⁄É©dG AÉLQCG

 Ió«©H á«é«JGÎ°SE’G QÉKB’G ¤EG ¿Éaô£dG ¥ô£J Éªc

 `  ó«aƒc  {  áëFÉL  øe  »ŸÉ©dG  ‘É©à∏d  ióŸG

.{19

 ºYóH  ∑Î°ûŸG  Éª¡eGõàdG  øY  ¿ÉÑfÉ÷G  ÜôYCGh

 º∏°ùdG öUGhCG õjõ©J ¤EG á«YÉ°ùdGh ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 kÉ≤ah ,‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y QGô≤à°S’Gh

 Éªc ..QÉëÑdG ¿ƒfÉb ∂dP ‘ ÉÃ ,‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d

 ÇOÉÑª∏d kÉ≤ah QGƒ◊Gh á«°SÉ«°ùdG πFÉ°SƒdG ¿CG GócCG

 ™LôŸG  ¿Ó¶j  ,IóëàŸG  ·C’G  ¥Éã«Ÿ á«°SÉ°SC’G

 ∫ƒ∏M ¤EG π°UƒàdG ≥«≤– ¤EG ±OÉ¡dG »¡«LƒàdG

 á«ªgCG GócCGh..äÉaÓÿGh äÉYGõædG ™«ª÷ áeGóà°ùe

.∫hódG ÚH äÉaÓî∏d »ª∏°ùdG π◊G

 QGô≤à°S’G  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ¿CG  ≈∏Y  ¿Éaô£dG  Oó°Th

 º∏°ùdG  ≥«≤– ‘ ájhGõdG  ôéM  πãÁ  QÉgOR’Gh

 ¿ÉÑfÉ÷G ≥ØJG ,¥É«°ùdG Gòg ‘h..Ú«ª«∏bE’G øeC’Gh

 øe  …CG  »°VGQCG  IóMhh  IOÉ«°S  ¢†jƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y

.»ª«∏bE’G øeC’Gh ΩÓ°ùdG ´õYõj øjó∏ÑdG

 ¬àfGOEG øY kGOó› ÊÉfƒ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÜôYCGh

 ,äGQÉeE’G ádhO ó°V á«HÉgQE’G äÉªé¡∏d Iójó°ûdG

 πeÉµdG É¡ªYOh ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL øeÉ°†J kGócDƒe

 ∂∏àd  É¡à¡LGƒeh  É¡jó°üJ  ‘  äGQÉeE’G  ádhód

.äÉªé¡dG

 ≈∏Y ácÎ°ûŸG IQó≤dG ‘ Éª¡à≤K ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh

 øe  á≤ãÑæŸGh  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe

 πµ°ûH  º¡°ùJ  »àdGh  á©°SGƒdGh  áæ«àŸG  ácGöûdG

 ¤EG  ,QGô≤à°S’Gh  ∑Î°ûŸG  øeC’G  õjõ©J  ‘  πYÉa

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdGh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ÖfÉL

.øjó∏ÑdG ÚH

ábÉ£dGh áYÉæ°üdGh QÉªãà°S’Gh OÉ°üàb’G

 ájQƒ¡ªLh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO §ÑJôJ

 å«M ,áeÉg ájQÉªãà°SGh ájQÉŒ äÉbÓ©H ¿Éfƒ«dG

 560 øjó∏ÑdG  ÚH …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ‹ÉªLEG  ≠∏H

 ƒ‰ áÑ°ùæH ,2021 ΩÉY ‘ »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e

 Rõ©j  É‡  ,2020  ΩÉ©H  áfQÉ≤e  %67^4  â¨∏H

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  ∞FÉXƒdG  ÒaƒJh  QÉµàH’G

 õjõ©àd  kÉaGógCG  ¿Éaô£dG  OóMh..øjó∏ÑdG  Óc  ‘

 ¢Uôa ÉãëHh ,ÚÑfÉ÷G  ÚH ájQÉéàdG  ä’OÉÑàdG

 ∂dP ‘ ÉÃ ,IójóL ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG ¥ÉaBGh

 äÉYÉ£b ‘ ácÎ°ûŸG á«é«JGÎ°SE’G äGQÉªãà°S’G

 õ«cÎdG  ™e  ,É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdGh  ábÉ£dG

 ábÉ£dGh ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG äÉ«æ≤àdG ≈∏Y á°UÉN

 äÉKÉ©ÑfG áÑ°ùf ¢†ØNh ,ÚLhQó«¡dGh ,IOóéàŸG

.áYÉæ°üdG ´É£b ‘ ¿ƒHôµdG

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó¡°Th

 Iôcòe  ™«bƒJ  ÊÉfƒ«dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQh  ¿É«¡f

 õjõ©àd  »æØdGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  ∫ƒM ºgÉØJ

.øjó∏ÑdG ÚH ¬î«°SôJh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  â≤ØJG  Éªc

 ¥hóæ°U  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  ¿Éfƒ«dG  ájQƒ¡ªLh

 π«¡°ùàd hQƒj äGQÉ«∏e 4 áª«≤H ∑Î°ûe …QÉªãà°SG

 áYƒª› ‘ ÊÉfƒ«dG OÉ°üàb’G ‘ äGQÉªãà°S’G

 ,á«àëàdG á«æÑdG ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉYÉ£≤dG øe á©°SGh

 ,ábÉ£dG  øe  IójóL  ´GƒfCGh  IOóéàŸG  ábÉ£dGh

 ájòZC’Gh ,á«FGhódG äÉYÉæ°üdGh á«ë°üdG ájÉYôdGh

 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  á«YGQõdG  ™jQÉ°ûŸGh

.ÉgÒZh

 »ÑXƒHCG  ácöT  ÚH  ºgÉØJ  Iôcòe  ™«bƒJ  ”h

 ÊÉfƒ«dG  á«ªæàdG  ∂æHh  á«JGQÉeE’G  á°†HÉ≤dG

 â≤ØJG  ,∂dP ¤EG  káaÉ°VEGh  ..¿CÉ°ûdG  Gò¡H QÉªãà°SÓd

 ÊÉfƒ«dG á«ªæàdG ∂æHh QÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácöT

 ‘ Éª¡àcGöT ójó“ ≈∏Y /HDBI/ QÉªãà°SÓd

 ‘ ÉgDhÉ°ûfEG  ” »àdG  ∑Î°ûŸG  QÉªãà°S’G  á°üæe

.hQƒj ¿ƒ«∏e 400 áª«≤H 2018 ΩÉY

 ∫É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ¿Éaô£dG ó¡°T Éªc

 ºgÉØJ Iôcòeh ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

.á≤HÉ£ŸG äGOÉ¡°Th ¢ù«jÉ≤ŸG ∫É› ‘

 πª©J ,á∏eÉ°ûdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG QÉWEG  ‘h

 ¿Éfƒ«dGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO øe πc

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ™«°SƒJ  ≈∏Y  ÜhDhO  πµ°ûH

.ábÉ£dG ´É£b ‘ Égõjõ©Jh

 z∑ƒfOCG{ á«æWƒdG »ÑXƒHCG  ∫hÎH ácöT â©bhh

 á«é«JGÎ°SEG ájQÉWEG á«bÉØJG zπjhCG QƒJƒe{ ácöTh

 »©«Ñ£dG RÉ¨dG äÉæë°T ójQƒJ ¢Uôa ±É°ûµà°S’

 øjõîJ  IóMh  ∂dP  ‘  ÉÃ  ¿Éfƒ«dG  ¤EG  ∫É°ùŸG

 IOÉYEG  IóMhh  áªFÉ©dG  ∫É°ùŸG  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG

 ácöûd á©HÉàdG /FSRU/ ∫É°ùŸG RÉ¨dG øjõîJ

 ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  ±É°ûµà°SGh  ,zRÉ¨∏d  É¨jQƒjO{

.zRÉ¨∏d É¨jQƒjO{ ácöT á£fi ‘ iôNC’G

 ‘  √õjõ©Jh  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJ  ºà«°Sh

 äÉ«bÉØJG çÓK ∫ÓN øe IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É›

 πÑ≤à°ùŸG  ábÉ£d  »ÑXƒHCG  ácöT  É¡à©bh  IójóL

 áeƒµ◊G  ™e  ºgÉØJ  Iôcòe  »gh  ,zQó°üe{

 ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe öûf ¿CÉ°ûH á«fÉfƒ«dG

 ºgÉØJ Iôcòeh ,ábÉ£dG IAÉØc ∫ƒ∏Mh á«Ä«ÑdG Qõ÷G

 »∏ëŸG ∂jöûdG ™e /J.V/ ∑Î°ûe ´höûe AÉ°ûfE’

 ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£àd  /KYOTO S.A/

 ¿Éfƒ«dG  ‘  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ‘  IOóéàŸG

 ôjƒ£àd zπjhCG QƒJƒe{ ácöT ™e ºgÉØJ Iôcòeh

 ó«dƒJ ™jQÉ°ûe øe ÉgÒZh ájôëÑdG ìÉjôdG ó«dƒJ

.¿Éfƒ«dG ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG

»NÉæŸG πª©dG `

 √QhOh »NÉæŸG πª©dG á«ªgCÉH Úaô£dG øe kÉcGQOEGh

 ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d É«°ù«FQ Écôfi ¬fƒc

 ócCG ó≤a ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh πª©dG ¢Uôa ≥∏Nh

 π«¡°ùàd ∫ÉéŸG Gòg ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉÑfÉ÷G

 ¥ÉØJG ò«ØæJh ábÉ£dG ∫É› ‘ ∫ƒëàdG äGAGôLEG

 Öãc  øY  πª©dG  ≈∏Y  ¿Éaô£dG  ≥ØJGh  ..¢ùjQÉH

 ∫OÉÑàŸG ºYódG Ëó≤Jh ±GôWC’G ô“Dƒe ¥É«°S ‘

.áØ«¶ædG ábÉ£dG äGQOÉÑeh äÉã©Ñ∏d

 »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ≥ØJG Éªc

 ,áÄ«ÑdG  ájÉªMh »NÉæŸG  qÒ¨àdG  ÒHGóJ  ™jöùàd

 ¿CÉ°ûH  ¿hÉ©à∏d  ºgÉØJ  Iôcòe  ™«bƒàH  ÉÑMQh

 »NÉæŸG qÒ¨àdG IôgÉX á¡LGƒe äGAGôLEGh ÒHGóJ

.É¡JÉ«YGóJh

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  h

 OÉ÷G  Éª¡eGõàdG..ÊÉfƒ«dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQh  ¿É«¡f

 áaOÉ¡dG  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ™jöùàd  kÉ©e  πª©dÉH

 áÄ«ÑdG  ájÉªMh  ñÉæŸG  Ò¨J  äÉ«YGóàd  …ó°üà∏d

.ΩGóà°ùe …OÉ°üàbG πÑ≤à°ùe ≥∏N ≈∏Y πª©dGh

»ë°üdG ´É£≤dG ``

 áëFÉL áëaÉµe ‘ øjó∏ÑdG ìÉ‚ ¿ÉÑfÉ÷G ócCG

 ¿hÉ©àdG õjõ©àH Éª¡eGõàdGh { ÉfhQƒc { ¢ShÒa

 ,»ë°üdG ´É£≤dG ‘ øjó∏ÑdG ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T Éªc

 ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ¿Éfƒ«dG AGQRh ¢ù«FQh ¿É«¡f

 ∫ÉéŸG  ‘  ¿hÉ©àdG  ≥«ª©Jh  Oƒ¡÷G  ≥«°ùæàd

 áfhôe ÌcCG äÉ©ªà› AÉæÑd kGõØfi É¡fƒc »Ñ£dG

.‘É©àdGh ∞q«µàdG ≈∏Y IQóbh

øeC’Gh ´ÉaódG ä’É› ``

 ÚH »FÉæãdG »YÉaódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ¿Gó∏ÑdG ∑Qój

 äÉ«bÉØJ’G ÖLƒÃ ¬æY ÒÑ©àdG ” …òdGh ÚÑfÉ÷G

 ¿ÉÑfÉ÷G ÜôYCG óbh ,¿hÉ©àdG äÉ«∏ªY π¡°ùJ »àdG

 ká°UÉN á«YÉaódG Éª¡JÉbÓY õjõ©J ‘ Éª¡àÑZQ øY

 ,ácÎ°ûŸG øjQÉªàdGh »æØdG ÖjQóàdG ä’É› ‘

 ¿hÉ©àdG ∫É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒàH ÉÑMQh

.áª¶æŸG áÁô÷G áëaÉµeh ,»æeC’G

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH 

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG

 »HO  á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  »HO  IQÉeE’

 Ωƒ«dG  πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒe  º¶æJ  ..πÑ≤à°ùª∏d

 èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑŸ »eÉàÿG πØ◊G AÉ©HQC’G

 π°†aCG  Ëôµàd  zπÑ≤à°ùŸG  ∞ëàe{  ‘  z»HôY

 ,á›ÈdG  ∫É›  ‘  Iõ«ªàŸG  á«Hô©dG  ÖgGƒŸG

 á«›ÈdG  ™jQÉ°ûŸG  π°†aCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh

 º¡JÉ©ªà› áeóÿ IQOÉÑŸG ƒéjôN ÉgQƒW »àdG

.ájöûÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe áYÉæ°Uh

 …óëàH øjõFÉØdG øY ¿ÓYE’G πØ◊G ∫ÓN ºà«°Sh

 ÖMÉ°U ¬≤∏WCG …òdG z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 Q’hO 1,350,000 á«dÉªLE’G √õFGƒL áª«b ≠∏ÑJh ,

 ≈∏Y ∫hC’G õcôŸÉH õFÉØdG π°üë«°S å«M ,»µjôeCG

 ¬MÉéæd kGôjó≤J Q’hO ¿ƒ«∏e 1 É¡àª«b ≠∏ÑJ IõFÉL

 ∫ÓN É¡Ñ°ùàcG »àdG á«›ÈdG äGÈÿG ∞«XƒJ ‘

 á°ù°SDƒe É¡«∏Y ±öûJ »àdG IQOÉÑŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe

 äGQOÉÑe á°ù°SDƒe á∏¶e â– º¶æJh ,πÑ≤à°ùª∏d »HO

.á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 …hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e ócCG ¬ÑfÉL øe

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  AGQRƒdG  ¢ù∏› ¿hDƒ°T  ôjRh

 ¿CG ..πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒŸ ÜóàæŸG ƒ°†©dG AÉæeC’G

 ÖMÉ°U ájDhQ ó°ùŒ z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 áªgÉ°ùª∏d »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d ìÉéædG ÒaƒJ á«ªgCÉH ,

 ™°Vhh ,…QÉ°†◊Gh »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG IÒ°ùe ‘

.ájöûÑdG πÑ≤à°ùe ‘ á«HôY áª°üH

 z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe ¿EG  ¬«dÉ©e ∫Ébh

 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  øµ“  ¤EG  »°ù«FQ  πµ°ûH  âaóg

 º¡d á°UôØdG ÒaƒJh ,πÑ≤à°ùŸG äGhOCÉH ⁄É©dG ∫ƒM

 ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ IójóL äGQÉ¡eh äGÈN ÜÉ°ùàc’

 ™ØædÉH Oƒ©J áëLÉf ™jQÉ°ûe ¤EG º¡eÓMCG πjƒ–

.º¡JÉ«M ‘ kÉ«HÉéjEG kGôKCG çó–h º¡JÉ©ªà› ≈∏Y

 ¿ƒ«∏e IQOÉÑe â∏µ°T { …hÉbô≤dG óªfi ±É°VCGh

 ∞∏àfl ‘ »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d πeCG ábQÉH »HôY èeÈe

 ≈∏Y º¡Jô≤H ÜÉÑ°ûdG ¿ÉÁEG ¿CG äócCGh ,⁄É©dG AÉëfCG

 ’h ôª©dG ’h ¿ÉµŸÉH ±Î©j ’ πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°U

 ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  QGöUE’G  Ö∏£àj  πH  ...  äÉHƒ©°üdG

 áLÉëH πÑ≤à°ùŸG ¿ƒµ«°S »àdG äGQÉ¡ŸGh äGÈÿG

 ÒãµdG ≥«≤ëàH âªgÉ°S IQOÉÑŸG ¿CG ¤EG kÉàa’ .zÉ¡d

 çGóMEGh  ,á›ÈdG  ∫É› ‘ ìÉéædG  ¢ü°üb  øe

 πeC’G öûfh ,ájöûÑdG IQÉ°†◊G ‘ »HÉéjEG ÒKCÉJ

.zá«Hô©dG á≤£æŸG ‘

 ™«é°ûJ ‘ IQOÉÑŸG QhO á«ªgCG  ¬«dÉ©e ócCG  Éªc

 AóÑdGh  ´GóHE’Gh  QÉµàH’G  ≈∏Y  Üô©dG  Ú›ÈŸG

 á«Ñ∏J  ≈∏Y  áªFÉb  á«›ôH  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£àH

 äÉÑ∏£àe  ±Göûà°SGh  º¡JÉ©ªà›  äÉLÉ«àMG

 IQOÉÑŸG  ìÉ‚  ¤EG  kGÒ°ûe  πÑ≤à°ùŸG  äGÒ¨Jh

 äGQÉ¡e  º«∏©àd  IóFGQ  á«ŸÉY  áHôŒ  ôjƒ£àH

 áµ∏ªŸG  ‘ É¡«æÑJ  ”h ,∫É©a Üƒ∏°SCÉH  á›ÈdG

.¿Éà°ùµHRhCGh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

 πØëdG Ωƒ«dG ó¡°ûj óªëe øH ¿GóªM

z»HôY èeôÑe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑªd »eÉàîdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  15040 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 11 AÉ©HQC’G2 øWƒdG QÉÑNCG

 äÓéªdG ôjôëJ …ôjóe »≤à∏j »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

ábQÉ°ûdÉH áaÉ≤ãdG IôFGO øY IQOÉ°üdG

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 á¨∏dG ™ªéªd …QhódG ´ÉªàL’G ¢SCGôàj √ƒª°Sh..

ábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG

 ºjó≤J øY ´Éæàe’G áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

AÉ°†≤∏d Qôëe

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

QGô≤à°S’Gh º∏°ùdG Oƒ¡L ºYOh á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG õjõ©J.. ¿Éfƒ«dGh äGQÉeE’G

AÉ≤∏dG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉMábQÉ°ûdÉH á«Hô©dG á¨∏dG ™ªéŸ …QhódG ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ö†M 

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG

 øe kÉÑfÉL ,…ò«ØæàdG  »ÑXƒHCG  Öàµe

 »ŸÉ©dG ô“DƒŸGh ¢Vô©ŸG äÉ«dÉ©a

 ájÉYQ  â–  ó≤©æj  …òdG  ,≥aGôª∏d

 »ÑXƒHCG  ácöT  ¬Ø«°†à°ùJh  √qƒª°S

 11 ájÉ¨d zábÉW{ ábÉ£∏d á«æWƒdG

 »ÑXƒHCG õcôe ‘ ∂dPh ,…QÉ÷G ƒjÉe

.z∂«fOCG{ ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

 ∞∏àfl  ‘  ádƒL  √qƒª°S  iôLCGh

 çóMCG  ≈∏Y ™∏WGh ¢Vô©ŸG áëæLCG

 ó«dƒJ  ‘  áeóîà°ùŸG  äGQÉµàH’G

 ábÉ£dG êÉàfEGh ábÉ£dG ™jRƒJh π≤fh

 OQGƒŸG  IQGOEGh  áØ«¶ædG  ájhƒædG

 ÉÃ ,√É«ŸG á«∏– ™jQÉ°ûeh á«FÉŸG

 ´É£b ∫ƒ– πÑ≤à°ùe º°SQ ‘ º¡°ùj

.⁄É©dG ‘ ΩGóà°ù oŸG ábÉ£dG

 qπc  IQÉjõdG  √òg  ∫ÓN  √qƒª°S  ≥aGQ

 êôa  óªfi  øH  π«¡°S  ‹É©e  øe

 á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh ,»YhQõŸG ¢SQÉa

 á°†jƒY ¢Sóæ¡ŸG ‹É©eh ,á«àëàdG

 ‘ ábÉ£dG IôFGO ¢ù«FQ ,QôŸG ó°Tôe

 AÉaöûdG »∏Y óªfi ‹É©eh ,»ÑXƒHCG

 á«ªæàdG  IôFGO  ¢ù«FQ  ,…OÉª◊G

 IOÉ©°Sh  ,»ÑXƒHCG  ‘  ájOÉ°üàb’G

 ¢ù«FQ  ,…ójƒ°ùdG  ø°ùM  óªfi

 á«æWƒdG »ÑXƒHCG ácöT IQGOEG ¢ù∏›

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh zábÉW{ ábÉ£∏d

 º°SÉLh  z/ADQ/  á°†HÉ≤dGz` pd

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,âHÉK  Ú°ùM

 ‘  ÜóàæŸG  ƒ°†©dGh  áYƒªéª∏d

 ábÉ£∏d  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG  ácöT

.zábÉW{

 ó°Tôe á°†jƒY ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e ó qcCGh

 »ÑXƒHCG ‘ ábÉ£dG IôFGO ¢ù«FQ ,QôŸG

 »ŸÉ©dG ô“DƒŸGh ¢Vô©ŸG{ º«¶æJ ¿CG

 ºéM ¢ùµ©j »ÑXƒHCG ‘ z≥aGôª∏d

 ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øe IQÉeE’G Oƒ¡L

 ;áeGóà°S’G  ≈∏Y ºFÉb πÑ≤à°ùe º°SQ

 øe ≥aGôŸG ´É£b ôjƒ£J ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

 áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdG  ≥«Ñ£J  ∫ÓN

 ájƒ«M  IQhöV  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh

 IQÉeE’G äÉLÉ«àMÉH AÉØjE’G πLCG øe

 πÑ≤à°ùŸG  ‘  AÉHô¡µdGh  √É«ŸG  øe

 ábÉ£dG IAÉØc õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸGh

 øe  áØ«¶ædG  ábÉ£dG  áÑ°ùf  IOÉjRh

.ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ºéM ‹ÉªLEG

 AGÈÿ á°üæe áHÉãÃ ô“DƒŸG Gòg ó© ojh

 ∞∏àfl  øe  ábÉ£dGh  AÉŸG  ´É£b

 QÉµaC’Gh iDhôdG ∫OÉÑàd ⁄É©dG AÉëfCG

 ´ÓW’Gh  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh

 πFÉ°SƒdGh  äGQÉµàH’G  çóMCG  ≈∏Y

 ôKDƒJ  »àdG  IQƒ£àŸG  á«LƒdƒæµàdG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  Ö∏£dG  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y

 ábÉ£dG QOÉ°üeh √É«ŸG äGOGóeEG ≈∏Y

 …òdG ô“DƒŸG πª©«°S Éªc ;⁄É©dG ‘

 áKÓK  QGóe  ≈∏Y  ¬JÉ«dÉ©a  ôªà°ùJ

 øe IOÉØà°S’G á«∏ªY π«¡°ùJ ‘ ΩÉjCG

 iƒà°ùe  ≈∏Y  áMÉà oŸG  ƒªædG  ¢Uôa

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æeh

.ájƒ«°SB’G IQÉ≤dGh É«≤jôaEG

 »ŸÉ©dG ô“DƒŸGh ¢Vô©ŸG Ö£≤à°ùjh

 ¢ü°üîàe ±’BG 10 øe ÌcCG ≥aGôª∏d

 ácöT  120h  ,≥aGôŸG  ´É£b  ‘

 ,⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  á°VQÉY

 äGAGôLE’G ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ±ó¡H

 áª¶fCG áæªbQ ¤EG á«eGôdG á«bÉÑà°S’G

 äÉKÉ©Ñf’G øe qó◊Gh ,√É«ŸGh ábÉ£dG

 óeC’G á∏jƒW äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh

 210 øY ójõj Ée ô“DƒŸG ™ªéj Éªc ..

 ´É£b ‘ Ú°ü°üîàŸG øe ÚKóëàe

 »∏ã‡  øe  ∞dCG  øe  ÌcCGh  ≥aGôŸG

 …òdG  ô“DƒŸG  ‘  ácQÉ°ûŸG  äÉ¡÷G

 á«°TÉ≤f á°ù∏L 50 øe ÌcCG ∞«°†à°ùj

.á«æah á«é«JGÎ°SG

:ΩGh-»HO

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SqCGôJ 

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 Qƒ°†ëH ,»HO ¢ù∏éŸ ¢ùeÉÿG ´ÉªàL’G

 ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG

 ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  …ò«ØæàdG

 øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO

 ÖFÉf  »HO  ºcÉM ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ÖFÉædG á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

.»HO ¢ù∏› ¢ù«Fôd ÊÉãdG

 øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø∏YCGh

 áeõM øY ´ÉªàL’G ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 áªYGódG á«dƒëàdG ™jQÉ°ûŸGh äGQGô≤dG øe

 É¡à∏MQ  á∏°UGƒŸ  »HO  ájDhQh  ¬Lƒàd

 ™jöùJh  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†eh  ájƒªæàdG

 º¡°ùJ ájƒªæJ äGõØb çGóMEGh  äGRÉ‚E’G

 É¡fÉµ°Sh É¡«æWGƒŸ IÉ«M π°†aCG ÒaƒJ ‘

.É¡jôFGRh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ¢ù∏éŸ  kÉYÉªàLG  Ωƒ«dG  â°SCGôJ  :  ó°TGQ

 äGQÉeE’G êGôHCG ‘ …ò«ØæàdG ÖàµŸÉH »HO

 É«∏Y áæ÷{ AÉ°ûfEG ¬«a ∫hC’G ÉfQGôb ¿Éc ..

 á°SÉFôH  zÚæWGƒŸG  ¿hDƒ°Th  á«ªæà∏d

.. óªfi øH ¿GóªM

 äÉØ∏e  ôjƒ£J  ≈∏Y  áæé∏dG  ±öûà°S

 á°UÉÿG ájƒªæàdGh á«YÉªàL’G äÉeóÿG

.ÚæWGƒŸÉH

 á«ªæà∏d É«∏©dG áæé∏dG{ : √ƒª°S ±É°VCGh

 ™aQ »°ù«FôdG É¡aóg zÚæWGƒŸG ¿hDƒ°Th

 π°†aC’G  ¿ƒµàd  Éæ«æWGƒe  IÉ«M  IOƒL

 πª©dGh .. ÉæHÉÑ°ûd ¢Uôa ÒaƒJh .. kÉ«ŸÉY

 »©ªàéŸG  ÉfQGô≤à°SG  ï«°SôJ  ≈∏Y

.πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y ÊÉµ°ùdGh …öSC’Gh

 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ±óg : √ƒª°S í°VhCGh

 AÉæHC’ áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJ ƒg ÉfOÓH ‘

 √òg  ≥«≤–  áæé∏dG  ±ógh  ..  ÉæÑ©°T

.¥ô£dG π°†aCGh ´öSCÉH ájÉ¨dG

 ´ÉªàLG ∫ÓN Ωƒ«dG ÉfQôbCG : √ƒª°S ∫Ébh

 á∏µ«g  IOÉYEG  ≈∏Y  πª©dG  »HO  ¢ù∏›

 äÉ°ù°SDƒŸ É¡∏jƒ–h »HO ájó∏Ñd á∏eÉ°T

 ..  IóMGh  á«ª«¶æJ  á¡Lh  á«°ü°üîJ

 ¢Uôa  ≥∏N  ±ó¡à°ùJ  Iójó÷G  á∏µ«¡dG

 ºgQO  äGQÉ«∏e  10  áª«≤H  ájOÉ°üàbG

 IÎØdG ∫ÓN % 20 äÉeóÿG IOƒL ™aQh

.áeOÉ≤dG

 ΩóbCG  »g  »HO  ájó∏H  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ‘ äGOÉ«b Éæd âLôN .. »HO ‘ IôFGO

 ∫ÓN ìÉéæH äQGOCGh  ..  »eƒµ◊G πª©dG

 ‘  ájó∏ÑdG  ¿ƒÄ°ûdG  á«°VÉŸG  IÎØdG

 ¿óŸ ójóL êPƒ‰ Éæjód Ωƒ«dGh .. IQÉeE’G

 ®ÉØ◊G öSh ..¬àÑcGƒŸ êÉàëf πÑ≤à°ùŸG

 áÑcGƒe ≈∏Y ÉæJQób ƒg Éæà«°ùaÉæJ ≈∏Y

 á«ŸÉ©dG  äÉMƒª£dG  á«Ñ∏Jh  äGÒ¨àŸG

. Iójó÷G

 ∫ÓN  Ωƒ«dG  ÉfQôbCG  Éªc  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 á∏µ«g  IOÉYEG  »HO  ¢ù∏›  ´ÉªàLG

 ±ó¡dGh .. »HóH ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGO

 .. kÉ«ŸÉY …QÉ≤©dG ÉæYÉ£b IOÉjQ ï«°SôJ

 áªcƒ◊G ôjƒ£Jh .. á«aÉØ°ûdG õjõ©J ÈY

 Gòg  ‘  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  IOÉjRh  ..

 Ú∏FÉØàeh  ..…ƒ«◊G  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG

.Iójó÷G á«HÉéj’G äGÒ«¨àdÉH

 ∫ÓN  Ωƒ«dG  ÉfQôbCGh  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ¿Éª°†d  IójóL  áeƒ¶æe  ´ÉªàL’G

 ..IQÉeE’G ‘ á«∏FÉ©dG äÉcöûdG áeGóà°SG

 á«∏FÉ©dG  äÉcöû∏d  õcôe  AÉ°ûfEG  ºà«°S

 øª°†J  áª¶fCG  AÉæH  ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùŸ

 ..πbC’G  ≈∏Y  ΩÉY  100  `d  º¡àjQGôªà°SG

 äÉYRÉæŸG  πMh  º«µëà∏d  ôNBG  kGõcôeh

 á«fƒfÉb áª¶fCG 4 ôjƒ£Jh .. º¡H á°UÉÿG

 ≥≤–  á«©jöûJ  áfhôe  ¿Éª°†d  IójóL

.äÉcöûdG √ò¡d á∏jƒW ájƒªæJ áeGóà°SG

 ∫ÓN  Ωƒ«dG  ÉfQôbCG  Éªc  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ¿GóªM  á°SÉFôH  áæ÷  AÉ°ûfEG  ´ÉªàL’G

 äGQƒ£àdG áaÉc ≈∏Y ±GöTEÓd óªfi øH

 ∫É›  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«LƒdƒæµàdG

 ∫hCGh  ..  IQÉeE’G  ‘  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 á«é«JGÎ°SG OGóYEG ¿ƒµ«°S áæé∏d ´höûe

 ÚeOÉ≤dG øjô¡°ûdG ∫ÓN ¢SÒaÉà«ª∏d »HO

 áªî°V kÉ°Uôa πªëj »ªbôdG OÉ°üàb’G ..

.Iƒ≤H ¬«∏Y øgGôf øëfh .. »HO πÑ≤à°ùŸ

 ´ÉªàLG ‘ Ωƒ«dG ÉfóªàYG : √ƒª°S ±É°VCGh

 AÉ«MCÓd  IójóL  ájDhQ  »HO  ¢ù∏›

 ôaƒàd ..  IQÉeE’G ‘ ÚæWGƒª∏d á«æµ°ùdG

 ájOÉ°üàbG kÉ°Uôa »MGƒ°†dGh AÉ«MC’G √òg

 á«YÉªàL’G  É¡àÄ«H  ¿ƒµàdh  ..  É¡FÉæHC’

 ÉæØ∏ch .. kÉ«ŸÉY IOƒL ≈∏YC’G á«æµ°ùdGh

 ∫ÓN á£N OGóYEÉH á«àëàdG á«æÑdG ¢VƒØe

 AÉ°TÈdGh è«fGƒÿG AÉ«MCG á©HQCG ∫hC’ ô¡°T

.OÉªàYÓd É¡©aQh Éà qMh ôgõŸG á≤£æeh

 á«æÑdG  ¢VƒØe  ÉæØ∏c  Éªc  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 á£N  ™°VƒH  ôjÉ£dG  ô£e  ñC’G  á«àëàdG

 »HO  …QGôHh  ±ÉjQCG  ôjƒ£àd  á∏eÉµàe

 ΩƒeôŸGh ™≤ØdGh »∏«°ù∏dGh ÜÉÑ¡dG πãe

 ájƒªæJ  ≥WÉæŸ  É¡∏jƒ–h  ..ÉgÒZh

 ..IRQÉH  á«aÉ≤Kh  á«MÉ«°S  äÉ¡Lhh

 ∑GöTEGh  ..  É¡JÉeóN  iƒà°ùÃ  AÉ≤JQ’Gh

 ájOÉ°üàb’G ¢UôØdG øe IOÉØà°SÓd ÉgAÉæHCG

.Égôaƒà°S »àdG

 ™«bƒJ  kÉ°†jCG  Ωƒ«dG  ”  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 á«àëàdG á«æÑdG QÉ°ùe AGQóe AGOCG äÉ«bÉØJG

 ájó∏H ºgh .. á«àëàdG á«æÑdG ¢VƒØe ™e

 ¿Éµ°SE’G  èeÉfôHh  »°VGQC’G  IôFGOh  »HO

 á«HÉéjEG äGÒ«¨Jh .. IÒÑc ΩÉ¡e º¡jód

.. á©jöS

 ∫ÓN  ÉæJÉMƒªW  RÉ‚E’  º¡«∏Y  ∫qƒ©fh

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

 »HO  ¢ù∏›  :  ∫ƒ≤dÉH  √ƒª°S  ºààNGh

 IQÉeE’ÉH á«dƒëàdG ™jQÉ°ûŸG IOÉ«b ¬aóg

 ..  áª¡eh  ..  IÒÑc  Ωƒ«dG  ÉæJGQGôbh  ..

 ..  Éæ«æWGƒŸ  ÒÿG  πª–h  á«∏Ñ≤à°ùeh

 ¿GóªM  ≈∏Y  ¤É©J  ˆG  ó©H  …OÉªàYGh

 ä’ƒëàdG √òg áaÉc á©HÉàe ‘ Ωƒàµeh

 π°†aCG  kÓÑ≤à°ùe  º°SÎ°S  »àdG  Iójó÷G

.ˆG ¿PEÉH áeOÉ≤dG ÉædÉ«LC’ πªLCGh

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 ‘  áæjóe  π°†aCG  ¿ƒµà°S  »HO  :  ó°TGQ

 ..  QÉªãà°S’Gh  πª©dGh  ¢û«©∏d  ⁄É©dG

 áfÉª°†dG ƒg ôªà°ùŸG »eƒµ◊G ôjƒ£àdGh

 ‘ AÉ≤ÑdGh ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd Ió«MƒdG

.á«°ùaÉæàdG IQGó°U

 ôjƒ£àdG  ¿CG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN √ƒª°S  ócCGh

.. ôªà°ùe »HO ‘ »eƒµ◊G

 áÄ«H π°†aCG ÒaƒJ .. ¿ÉjRGƒàe ¿GQÉ°ùe ¬dh

 IÉ«M π°†aCG ÒaƒJh .. ⁄É©dG ‘ ájOÉ°üàbG

 ¿GóªM √ÉMÉæLh .. ⁄É©dG ‘ Éæ«æWGƒŸ

.óªfi øH Ωƒàµeh óªfi øH

 »°SÉ°SC’G á«ªæàdG ±óg : √ƒª°S ±É°VCGh

 Éæ«æWGƒŸ IÉ«M IOƒL π°†aCG ¿Éª°V ƒg

 áæé∏dG  ‘  IÒÑc  »à≤Kh  ..  ⁄É©dG  ‘

 ≥«≤ëàd óªfi øH ¿GóªM ÉgOƒ≤j »àdG

 ÉæeOÉb  ¿CÉH  ÉæÑ©°T öûÑfh .  ±ó¡dG  Gòg

.ˆG ¿PEÉH ÒãµH π°†aCG

 π«µ°ûJ  »HO  ¢ù∏›  ´ÉªàLG  øª°†Jh

 ¿hDƒ°Th  á«ªæà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG{

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH zÚæWGƒŸG

 áaÉc Òaƒàd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 áæ÷  π«µ°ûJh  ,ÚæWGƒª∏d  ºYódG  πÑ°S

 OGóYE’ »HO ó¡Y ‹h ƒª°S á°SÉFôH É«∏Y

 ±GöTE’Gh ¢SÒaÉà«ª∏d »HO á«é«JGÎ°SG

 á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdG  áaÉc  ≈∏Y

 IOÉYEG  OÉªàYGh  ,IQÉeE’G  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ≥«≤ëàd  »HO  ájó∏Ñd  á∏eÉ°T  á∏µ«g

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ¡LƒàdGh  äÉaó¡à°ùŸG

 á∏eÉ°T  á∏µ«g  IOÉYEG  OÉªàYGh  ,IQÉeEÓd

.∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGód

 »HO  IóæLCG  OÉªàYG  ´ÉªàL’G  ó¡°T  Éªc

 ±ó¡H  á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  áeGóà°S’

 ,áeOÉb ΩÉY 100 `d äÉcöûdG √òg õjõ©J

 AÉ«MCÓd  ó°TGQ  øH  óªfi  ájDhQ  ¥ÓWEGh

 πª°ûàd  ÚæWGƒª∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«æµ°ùdG

 ” Éªc ,ÉqàMh ôgõŸGh AÉ°TÈdGh è«fGƒÿG

 AGOC’G äÉ«bÉØJG øe ¤hC’G áeõ◊G ™«bƒJ

 äÉaó¡à°ùŸG  πª°ûJ  »àdGh  ÚdhDƒ°ùª∏d

 ,á«é«JGÎ°S’G  ™jQÉ°ûŸGh  á«°ù«FôdG

 QÉ°ùŸ ΩÉ©dG ¢VqƒØŸG ∞«∏µJ ¤EG áaÉ°VEG

 ôjƒ£àd  á£N  Ëó≤àH  á«àëàdG  á«æÑdG

 ≥WÉæŸ  É¡∏jƒ–h  »HO  …QGôHh  ±ÉjQCG

.áeGóà°ùe ájƒªæJ

 OÉªàYG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ”  ,kÓ«°üØJh

 ÚæWGƒŸG ¿hDƒ°Th á«ªæà∏d É«∏©dG áæé∏dG

 ºYódG  πÑ°S áaÉc ÒaƒJ ¤EG  ±ó¡J »àdG

 º¡ëFGöTh  º¡JÉÄa  ∞∏àîÃ  ÚæWGƒª∏d

 IOófi  πªY  á«é«JGÎ°SG  ÈY  ájôª©dG

 »àdG  QhÉëŸG  øe  áYƒª›  ≈∏Y  Ωƒ≤J

 ¿Éª°Vh ÚæWGƒŸG  ¢üîj Ée πµH ºà¡J

 ÖMÉ°U É¡©°Vh »àdG äÉaó¡à°ùŸG ≥«≤–

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

.πãeC’G ƒëædG ≈∏Y ∞∏ŸG Gò¡d

 ∞∏e  á©HÉàÃ  áæé∏dG  Ωƒ≤à°S  Éªc

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e á«YÉªàL’G äÉeóÿG

 á∏eÉµàeh IQƒ£àe äÉeóN Ëó≤J ¿Éª°Vh

 OÉªàYGh  ¥ÓWEG  ≈∏Y  IhÓY  ,ÚæWGƒª∏d

.äGQOÉÑŸG øe á∏eÉ°T áYƒª›

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lh  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh

 π«µ°ûàH Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ±GöTEÉH  áæ÷

 ≈∏Y ±GöTEÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 á«∏Ñ≤à°ùŸG á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG áaÉc

 øe ócCÉàdGh »ªbôdG  OÉ°üàb’G  ∫É› ‘

 ,á«æ≤àdG  äGQƒ£àdG  áaÉµd  »HO  áÑcGƒe

 á«é«JGÎ°SG ôjƒ£àH áæé∏dG √ƒª°S ∞∏ch

 ÚeOÉ≤dG øjô¡°ûdG ∫ÓN ¢SÒaÉà«ª∏d »HO

 É«Lƒdƒæµàd kÉ«ŸÉY kGõcôe »HO ï«°SÎd

.Iójó÷G ¢SÒaÉà«ŸG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ »JCÉJh

 π©L  ±ó¡H  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 å«M  øe  ⁄É©dG  ¿óe  π°†aCG  øe  »HO

 äÉ«æ≤J ≥«Ñ£Jh ôjƒ£Jh QÉÑàNGh »æÑJ

 ¢UôØdG  ±Göûà°SGh  ,z¢SÒaÉà«ŸG{

 ójó– ≈∏Y õ«cÎdGh ,IóYGƒdG ájOÉ°üàb’G

 ôjƒ£Jh ,IôµàÑŸGh á«HÉéjE’G äÉ°SQÉªŸG

 ä’ƒëàdG áÑcGƒŸ á«ªbôdG á«àëàdG á«æÑdG

.á«ŸÉ©dG á«ªbôdG

 ájõgÉ÷G õjõ©J áæé∏dG ±GógCG øª°†àJh

 ájQò÷G äGÒ¨à∏d á«©jöûàdGh á«fƒfÉ≤dG

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ⁄É©dG  Égó¡°û«°S  »àdG

 ºYOh  äÉ«æ≤àdG  √òg  π°†ØH  áeOÉ≤dG

 πµ°ûH  É¡HÉ©«à°SG  ≈∏Y  IQÉeE’G  IQób

 ∞∏àfl ‘ ƒªædG IÒJh ™jöùàd ≥°ùàe

.äÉYÉ£≤dG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø∏YCGh

 øY ´ÉªàL’G  ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH

 ,»HO  ájó∏Ñd  á∏eÉ°Th  IójóL  á∏µ«g

 É¡JÉ¡LƒJh  »HO  IQÉeEG  äÉjƒdhCG  ºYóJ

 ‘  ájƒªæàdG  É¡££Nh  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äGP  ‘  ÖcGƒJh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl

 äGÒ¨àŸGh  äGóéà°ùŸG  ∞∏àfl  âbƒdG

.á«ŸÉ©dG

 OóY ≥«≤– ¤EG Iójó÷G á∏µ«¡dG »eôJh

 »HO ájó∏H πjƒ– πª°ûJ äÉaó¡à°ùŸG øe

 á«∏≤©H  QGóJ  á«°ü°üîJ  äÉ°ù°SDƒe  ¤EG

 ≈∏YCÉH  äÉeóN  Ωó≤Jh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

 á«ŸÉ©dG äGÒ¨àŸG áÑcGƒe õjõ©Jh ,IOƒL

 Ò¨àdGh  áÄ«ÑdG  ä’É›  ‘  Iójó÷G

 ,ÉgÒZh  …ôFGódG  OÉ°üàb’Gh  »NÉæŸG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e ácGöûdG ¢Uôa õjõ©Jh

 äGQÉ«∏e 10 áª«≤H ájOÉ°üàbG ¢Uôa ≥∏Nh

 ¢†ØNh  ,äGƒæ°S  ¢ùªN  ∫ÓN  ºgQO

 ™aQh  %10  áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG  áØ∏µàdG

.%20 áÑ°ùæH äÉeóÿG IOƒL

 IOÉYEG  OÉªàYG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  iôLh

 ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGód á∏eÉ°ûdG á∏µ«¡dG

 ‘ É¡à«°ùaÉæJh »HO IOÉjQ õjõ©J ±ó¡H

 á«∏«¨°ûàdG IAÉØµdG ™aQh ,…QÉ≤©dG ´É£≤dG

.%20 øY π≤J ’ áÑ°ùæH

 øª°V »°SÉ°SCG Aõéc Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh

 á∏°UGƒe  ¤EG  á«eGôdG  »HO  á«é«JGÎ°SG

 äÉ¡Lh ºgCG øe IóMGƒc …QƒëŸG ÉgQhO

 ‘ QGôªà°S’Gh  kÉ«ŸÉY …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG

 kGöVÉM  ¿Éc  ÉŸÉW  …òdG  ´É£≤dG  ºYO

 »àdG ájQÉ°†◊G á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ Iƒ≤H

 »HO  º°SG  äó∏N »àdGh  IQÉeE’G  É¡Jó¡°T

 ≈¶– ÉŸ ⁄É©dG ¿óŸG πªLCG øe IóMGƒc

 á«fGôªYh  ájQÉª©e  äÉfƒ≤jG  øe  É¡H

.ÉgAÉ«MCGh áæjóŸG ≥WÉæe É¡H Å∏à“

 πeGƒ©dG  áaÉc  ÒaƒJ  ¤EG  IóæLC’G  ±ó¡J

 äÉcöûdG  áeGóà°SG  ¿Éª°†d  áeRÓdG

 øª°†j ÉÃ áeOÉb ΩÉY 100 `d á«∏FÉ©dG

 ‘  á∏YÉØdG  ájOÉ°üàb’G  É¡àªgÉ°ùe

 ó qMƒe  ¿ƒfÉb  QGó°UEGh  ,IQÉeE’G  πÑ≤à°ùe

 áaÉc »qÑ∏j á«∏FÉ©dG äÉcöûdG áeGóà°S’

.á«©jöûàdG äÉÑ∏£àŸG

 õcôe{ ¢ù«°SCÉJ ºà«°S IóæLC’G  Ö°ùëHh

 ájõcôe á¡éc zá«∏FÉ©dG äÉcöû∏d »HO

 ≈æ©j  å«M  ,»HO  áaôZ  á∏¶e  â–

 ‘ á«∏FÉ©dG  äÉcöûdG  áeGóà°SÉH õcôŸG

 øª°†J  »àdG  äÉeóÿG  áaÉc  ôaƒJh  »HO

 á«fƒfÉb  áª¶fCG  4  OÉªàYGh  ,É¡àeƒÁO

 á«∏FÉ©dG äÉcöûdG áªcƒ◊ á«∏ªYh IójóL

 á°ù°SDƒŸGh ,Ió¡©dG ,…QòdG ∞bƒdÉc / »gh

 á«dhDƒ°ùŸG  äGP  äÉcöTh  ,á«∏FÉ©dG

 É¡àeGóà°SG  øª°†j  ÉÃ  /IOhóëŸG

 ∞∏àfl ™e πeÉ©àdG ≈∏Y É¡JQób õjõ©Jh

 ºà«°S Éªc ,ájOÉ°üàb’G ±hô¶dGh ∞bGƒŸG

 ¢UÉN õcôe ¢ù«°SCÉJ IóæLC’G øe Aõéc

 º«µëàdG ÈY á«∏FÉ©dG äÉYRÉæŸG ájƒ°ùàd

.áWÉ°SƒdGh

 óªfi  ájDhQ  ¥ÓWEG  ´ÉªàL’G  ó¡°Th

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«æµ°ùdG  AÉ«MCÓd  ó°TGQ  øH

 ¤hC’G á∏MôŸG πª°ûJ å«ëH ÚæWGƒª∏d

 AÉ°TÈdGh  è«fGƒÿG  ≥WÉæe  á©HQCG

 π«°UÉØàdG  øY  ¿ÓYE’Gh  ,ÉàMh  ôgõŸGh

.ô¡°T ∫ÓN äÉ££îŸGh

 ÈcCG äÉcGöT ôjƒ£J ≈∏Y ájDhôdG óªà©Jh

 ájQÉŒ ¢Uôa Òaƒàd ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e

 ±ó¡H  AÉ«MC’G  √òg  AÉæHC’  ájQÉªãà°SGh

 iƒà°ùe ≈∏Y á«YÉªàLG áÄ«H π°†aCG ≥∏N

 ±ó¡J å«M ≥WÉæŸG √òg ¿Éqµ°ùd ⁄É©dG

 É¡«MGƒ°Vh »HO AÉ«MCG ¿ƒµJ ¿CG ¤EG ájDhôdG

 óbh  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  π°†aC’G  »g

 á«æÑdG  QÉ°ùŸ ΩÉ©dG  ¢VqƒØŸG  ∞«∏µJ ”

 IOƒLh  ÊGôª©dG  §«£îàdGh  á«àëàdG

 äÉ°SGQódG  Ëó≤J  ≈∏Y  πª©dÉH  IÉ«◊G

 ∫ÓN  π«°UÉØàdG  øY  ¿ÓYE’Gh  á«FÉ¡ædG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lhh .ô¡°T

 ¢ù∏› ´ÉªàLG ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ójóL  …ƒªæJ  ´höûe  ¥ÓWEÉH  »HO

 …QGôHh  ±ÉjQCG  ôjƒ£J  ±ó¡à°ùj  IQÉeEÓd

 äÉ¡Lhh ájƒªæJ ≥WÉæŸ É¡∏jƒ–h »HO

 ájƒg ï«°SôJh ,á«Ä«Hh á«MÉ«°Sh á«aÉ≤K

 ºYój  ÉÃ  É¡æe  mπµd  IOôØàe  á«eÓYEG

.áæeÉµdG É¡°Uôah ájƒªæàdG É¡JóæLCG

 πãe  ≥WÉæŸG  øe  kGOóY  ´höûŸG  πª°ûj

 ΩƒeôŸGh  ÜÉÑ¡dGh  »∏«°ù∏dGh  ™≤ØdG

 øe  ºà«°Sh  ,ÉgÒZh  ºZôeh  ôjƒ©dGh

 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG  Úµ“h  ºYO  ¬dÓN

 äÉeóÿG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd »HO ±ÉjQCG ‘

 ‘ ≥WÉæŸG ‹ÉgCG ∑GöTEGh ,É¡«a ≥aGôŸGh

 ∑Gô◊G ‘ º¡›Oh ájOÉ°üàb’G ¢UôØdG

.º¡≤WÉæe ôjƒ£àd …OÉ°üàb’G

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T ôNBG ÖfÉL øe

 ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ øH óªfi øH

 ÖFÉædG  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  »HO

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G

 Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  øH  Ωƒàµe

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HO  ºcÉM  ÖFÉf

 ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG

 ´ÉªàL’G  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ,»HO  ¢ù∏›

 AGOC’G äÉ«bÉØJG øe ¤hC’G áeõ◊G ™«bƒJ

 ∂dPh  »HO  IQÉeEG  ‘  É«∏©dG  äGOÉ«≤∏d

 §«£îàdGh  á«àëàdG  á«æÑdG  QÉ°ùe  ‘

 ™bh  å«M  ,IÉ«◊G  IOƒLh  …ö†◊G

 ¬àØ°üH  ,ôjÉ£dG  ô£e  ‹É©e  äÉ«bÉØJ’G

 á«àëàdG  á«æÑdG  QÉ°ùŸ  ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG

 ™e ,IÉ«◊G IOƒLh ÊGôª©dG §«£îàdGh

 ¬àØ°üH  ,ÜÉ¡°TƒH  ôªY  IOÉ©°S  øe  πc

 ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG

 ¬àØ°üH …ôLÉ¡dG OhhGO IOÉ©°Sh ,¿Éµ°SEÓd

 ¿É£∏°S IOÉ©°Sh ,»HO ájó∏Ñd ΩÉ©dG ôjóŸG

 IôFGód  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ¬àØ°üH  ,¿ô›  øH

.∑ÓeC’Gh »°VGQC’G

 á«°ù«FôdG äÉaó¡à°ùŸG äÉ«bÉØJ’G πª°ûJh

 ™jQÉ°ûŸGh  IOóëŸG  á«æeõdG  IÎØ∏d

 AGQóe  ∞«∏µJ  ºàj  »àdG  á«é«JGÎ°S’G

 ò«Øæàd É¡H äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh ôFGhódG

 ájDhôdGh AGOC’G äGöTDƒe ≥«≤–h ™jQÉ°ûŸG

 õ«côJh ¬«LƒJ ±ó¡H ,IQÉeEÓd á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ájDhQ  ≥«≤–  ƒëf  Oƒ¡÷G  áØYÉ°†eh

.⁄É©dG ‘ áæjóe π°†aCG ¿ƒµàd IQÉeE’G

 äGOÉ«≤∏d  AGOCG  ¥Éã«e  äÉ«bÉØJ’G  πã“h

 ‘  á«dhDƒ°ùŸGh  ádAÉ°ùŸG  CGóÑŸ  kGõjõ©J

 ÇOÉÑe  ≈bQC’  kÉî«°SôJh  »HO  áeƒµM

 AGOCG  »gh  ,»æ¡ŸG  ∑ƒ∏°ùdG  ÒjÉ©eh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áØ°ù∏a  ï«°SÎd

 πª©dG  ‘  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ¿É°ùfE’G  ÉgQƒfi  áeƒµëc  ,»eƒµ◊G

 ¬à«aÉØ°Th ¢UÉÿG ´É£≤dG IAÉØµH πª©Jh

.¬à«°ùaÉæJh ¬àfhôeh

 ∫ƒM äGOÉ«≤∏d äGó¡©J äÉ«bÉØJ’G º°†Jh

 É¡JGOÉ«bh »HO áeƒµM √ÉŒ á«dhDƒ°ùŸG

 ‘  »bÓNCG  êPƒªæH  ΩGõàd’Gh  ,É¡Ñ©°Th

 πãeC’G  ΩGóîà°S’Gh  ,á«aÉØ°ûdGh  ágGõædG

 ≥jôØc  πª©dGh  ,OQGƒŸGh  ΩÉ©dG  ∫Éª∏d

 ∫hõædGh  Qƒ¡ª÷G  ™e  π°UGƒàdGh  ,óMGh

 á«bÉÑà°S’Gh áfhôŸG »æÑJh ,¿Gó«ŸG ¤EG

 Úµ“  ≈∏Y  πª©dGh  ,ôªà°ùŸG  Qƒ£àdGh

 π°†aCG  ≥∏Nh  IOÉ≤dG  áYÉæ°Uh  ÚØXƒŸG

 ôjƒ£Jh á©LGôe ≈∏Y πª©dGh ,πªY áÄ«H

 áª¶fCGh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdG åjó–h

 ôjQÉ≤J  ™aQh  ,äGQOÉÑŸG  Ëó≤Jh  πª©dG

 ΩGõàd’G  ÖfÉL  ¤EG  ,…QhO  πµ°ûH  AGOC’G

.É¡à«°ùaÉæJh »HO IOÉjQ áeGóà°SÉH

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 Ωƒj  ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  »ª«©ædG

 AÉæeCG  ¢ù∏›  ´ÉªàLG  ,  AÉKÓãdG

.¿ÉªéY á©eÉL

 ´ÉªàL’G ájGóH ‘ √ƒª°S ÖMQh

 ,á©eÉ÷G  ô≤e  ‘  ó≤Y  …òdG

 ó«ªM  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »ª«©ædG

 AÉ°†YCÉH  ¿ÉªéY  á©eÉL  AÉæeCG

 º¡eÉªàgGh  ºgOƒ¡éHh  ¢ù∏éŸG

 É¡›GôHh  á©eÉ÷G  ¿hDƒ°T  áaÉµH

 ∞∏àfl  ‘  ÉgQƒ£Jh  á«ÁOÉcC’G

 ,ájQGOE’Gh  á«ª∏©dG  ä’ÉéŸG

 »àdG  á«ŸÉ©dG  äÉjƒà°ùŸÉHh

 ióMEÉc  á©eÉ÷G  É¡«dEG  â∏°Uh

 Iõ«ªàŸG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe

 á≤£æŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y  IóFGôdGh

 ádÉ°SQ  ≥«≤–  πLCG  øe  ∂dPh

 äGOÉ«bh ∫É«LCG èjôîàd á©eÉ÷G

.º«∏©àdG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y

 IQGOEG á«∏c ∫ƒ°üëH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ≈∏Y ¿ÉªéY á©eÉL ‘ ∫ÉªYC’G

 ôjƒ£J  á«©ª÷  ‹hódG  OÉªàY’G

 zAACSB{ ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉ«∏c

 äÉ«∏µ∏d  íæÁ  OÉªàYG  ƒgh

 Gòg  ô¡¶jh  ⁄É©dG  ‘  Iõ«ªàŸG

 ¿CG âYÉ£à°SG á©eÉ÷G ¿CG OÉªàY’G

 º«∏©àdG ‘ õ«ªàdG ÒjÉ©e ≥≤–

 á«∏c  èeGôH  áaÉc  ‘  IOƒ÷Gh

 õjõ©J ¤EG ±ó¡j Éªc ∫ÉªYC’G IQGOEG

 º«∏©àdG  áWQÉN  ≈∏Y  ÉæàfÉµe

 »ª«∏b’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y ‹É©dG

 ä’É›  ™«°SƒJh  ,»ŸÉ©dGh

 äÉYÉ£b  ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdG

 øe ójóL π«L èjôîJh ,∫ÉªYC’G

.øjõ«ªàŸG ÚjQGOE’G

 IGQOEG  äÉ«∏c  øe  %6  ¿CG  ôcòj

 ≈∏Y â∏°üM ób ⁄É©dG ‘ ∫ÉªYC’G

.‹hódG OÉªàY’G Gòg

 ¿ÉªéY  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ™∏WGh

 øe  OóY  ≈∏Y  ,´ÉªàL’G  ∫ÓN

 ä’ÉéŸG  ‘  á©eÉ÷G  äGRÉ‚EG

 IOƒL  ¢ùµ©J  »àdG  ,áØ∏àîŸG

 á©eÉéH  º«∏©àdG  äÉLôfl

 GRÉ‚EG á©eÉ÷G â≤≤M ó≤a ¿ÉªéY

 Ωƒ‚ çÓK áÄa øe É¡eó≤àH GRQÉH

 Ωƒ‚ ¢ùªN áÄa ¤EG  2019 ΩÉY

 º««≤J øª°V ,á©eÉé∏d ΩÉY º««≤àc

 ƒ«c á°ù°SDƒŸ zRQÉà°S ¢SEG  ƒ«c{

 zQS Stars{  á«ŸÉ©dG  ¢SG

 ¿ÉªéY  á©eÉL  ¿ƒµJ  ∂dòHh

 ‘  Ió«MƒdG  á°UÉÿG  á©eÉ÷G

 Ωƒ‚ 5 ≈∏Y π°ü– »àdG ádhódG

.ΩÉY º««≤àc

 ¢ùØf  ‘  á©eÉ÷G  â∏°üM  Éªc

 Ωƒ‚ ¢ùªN º««≤J ≈∏Y ∞«æ°üàdG

 ,º«∏©àdG  πª°ûJ  äÉÄa  ÊÉªK  ‘

 Qƒ£àdG ,‹hódG iƒà°ùŸG ,∞«XƒàdG

 øY  º«∏©àdG  ,≥aGôŸG  ,»ÁOÉcC’G

 ,á«©ªàéŸG  á«dhDƒ°ùŸG  ,ó©H

 á©eÉL  ¿ƒµJ  ∂dòHh  á«dƒª°ûdGh

 ‘  Ió«MƒdG  á©eÉ÷G  ¿ÉªéY

 ¢ùªN º««≤J ≈∏Y π°ü– ádhódG

 ¤EG  ΩÉY  »°ù°SDƒe  º««≤àc  Ωƒ‚

 ‘  Ωƒ‚  ¢ùªN  º««≤J  ÖfÉL

 ƒ«c{  º««≤J  øª°V  äÉÄa  ÊÉªK

 º««≤àdG Gòg ¢ùµ©jh .zRQÉà°S ¢SEG

 å«M  õ«ªàŸG  á©eÉ÷G  AGOCG

 »ŸÉ©dG  iƒà°ùª∏d  GQÉ«©e  Èà©j

 ‘  á°ù°SDƒŸG  ¬H  ≈¶–  …òdG

 ,ä’ÉéŸG  øe  IÒÑc  áYƒª›

 ,Iõ«ªàŸG  á©ª°ùdG  É¡«a  ÉÃ

 áÄ«¡dG AÉ°†YCGh ,IQƒ£àŸG ≥aGôŸG

 Ú°ü°üîàŸGh Ú«dhódG á«ÁOÉcC’G

.çƒëÑdGh º«∏©àdG ‘

 øª°V  ¿ÉªéY  á©eÉL  âØæ°Uh

 ,⁄É©dG  ‘  á©eÉL  750  π°†aCG

 ¢SEG  ƒ«c  á°ù°SDƒe  Ö°ùëH

 á«ŸÉ©dG  äÉ©eÉ÷G  ∞«æ°üàd

 Éªc .2022 ΩÉ©∏d zQSWUR{

 á©HGôdG  áÑJôŸG  á©eÉ÷G  â≤≤M

 äÉ«°ùæL  ´ƒæJ  áÄa  ‘  É«ŸÉY

 á°SOÉ°ùdGh ,É¡«a Ú°SQGódG áÑ∏£dG

 äÉ«°ùæL  ´ƒæJ  áÄa  ‘  É«ŸÉY

.¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG

 øª°V  ¿ÉªéY  á©eÉL  âØæ°Uh

 á≤£æŸG  ‘  á©eÉL  30  π°†aCG

 ¢SG ƒ«c á°ù°SDƒe Ö°ùëH ,á«Hô©dG

.2022 ΩÉ©∏d

 ∫ƒÑ≤dG  â≤∏WCG  á©eÉ÷G  ¿CG  ôcòj

 ≈æÑÃ ójGR ï«°ûdG áYÉb ‘ ôµÑŸG

 á«dhDƒ°ùŸG ≥∏£æe øeh á©eÉ÷G

 ±ó¡Hh  á©eÉé∏d  á«©ªàéŸG

 áÑ∏£dG øe ójó©∏d á°UôØdG áMÉJEG

 äQôb ,»ª∏©dG º¡∏«°ü– á∏°UGƒŸ

 Éª°ùM  Úeó≤àŸG  íæe  á©eÉ÷G

 AÉØYEG  ™e  á«°SGQódG  QƒLC’G  ≈∏Y

.∞∏ŸG íàa Ωƒ°SQ øe πeÉc

 ójó©dG  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 »àdG  á«ÁOÉcC’G  èeGÈdG  øe

 â∏°üM  ób  á©eÉ÷G  É¡Mô£J

 ø∏©à°Sh á«dhódG äGOÉªàY’G ≈∏Y

 ∫ƒ°üM  øY  GóL  ÉÑjôb  á©eÉ÷G

 á«ÁOÉcC’G  É¡›GôH  øe  ójõŸG

.á«dhO äGOÉªàYG ≈∏Y

 øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈æKCGh

 ¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM

 á©eÉL ‘ Ú∏eÉ©dG Oƒ¡L ≈∏Y

 ádÉM  ≈∏Y  º¡dƒ°ü◊  ¿ÉªéY

 á«Hô¨dG  á£HGôdG  πÑb  øe á«∏gC’G

 zWSCUC{ äÉ«∏µdGh ¢SQGóª∏d

 á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘

 πãÁ ™FGôdG RÉ‚E’G Gòg ¿CG GócDƒe

 á©eÉ÷G  ïjQÉJ  ‘ ábQÉa  á¶◊

 ôjƒ£J ≈∏Y ÉgóYÉ°ùjh É¡∏Ñ≤à°ùeh

.ádÉ©a á«ª«∏©J èeGôH áeGóà°SGh

 ∫ÓN  AÉæeC’G  ¢ù∏›  óªàYGh

 á«é«JGÎ°S’G  á£ÿG  ´ÉªàL’G

 2027-2022  á©eÉé∏d  Iójó÷G

 º«∏©àdG  iƒà°ùe  Rõ©J  »àdG

 á«dhDƒ°ùŸGh  »ª∏©dG  åëÑdGh

.á«©ªàéŸG

 ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ÉYOh

 ¢ù«FQ ,¿ÉªéY ó¡Y ‹h »ª«©ædG

 á°ù∏÷G ΩÉàN ‘ AÉæeC’G ¢ù∏›

 AÉ°†YCG  äGÈN øe IOÉØà°S’G  ¤G

 ôjƒ£J á«∏ªY ‘ AÉæeC’G ¢ù∏›

 á«é«JGÎ°SEGh  èeGÈdGh  §£ÿG

 á∏Ñ≤ŸG  IÎØ∏d  á©eÉ÷G

 áaÉc  ‘  É¡ªYO  ‘  áªgÉ°ùŸGh

 á«YÉªàL’Gh  á«ª∏©dG  ä’ÉéŸG

 äGQOÉÑeh èeGôH ìôW ¤EG »©°ùdGh

 πª©dG  ¥ƒ°S  ™e  ÖcGƒàJ  IójóL

 ¿hÉ©àdG äÉbÓY øe ójõŸG áeÉbEGh

 á«ª∏Y  á«ÁOÉcCG  äÉ°ù°SDƒe  ™e

.‹hódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y

 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 äÉ¡«LƒJ  ¿EG  »ª«©ædG  ó«ªM

 ‘  AÉæeC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ƒª°S

 ™°Vƒe  ¿ƒµà°S  á°ù∏÷G  ájGóH

 òNC’G  ºà«°Sh  ΩÉªàgGh  ôjó≤J

 §£ÿGh  èeGÈdG  ™°Vh  óæY  É¡H

 GócDƒe  ,á©eÉé∏d  á«é«JGÎ°SE’G

 ÉªFGO  ≈©°ùJ  á©eÉ÷G  IQGOEG  ¿CG

 á«ÁOÉcC’G  èeGÈdG  åjó–  ¤EG

 ≥ah  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àfl  ‘

 ΩÉªàg’Gh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG

.πª©dGh º«∏©àdG äÉLôfl ôjƒ£àH

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15040 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 11 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 äÉ«bÉØJG ™«bƒJ ¿Gó¡°ûj óªëe øH Ωƒàµeh ¿GóªM

™jQÉ°ûªdG ò«Øæàd »HO »a äGOÉ«≤∏d AGOCG

 á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG áeGóà°S’ »HO IóæLCG OÉªàYG 

áeOÉb ΩÉY100`d äÉcô°ûdG √òg óLGƒJ ¿Éª°†d

3

 ájDhQ ≥∏£j √ƒª°S

 á«æµ°ùdG AÉ«MCÓd IójóL

 OGóYEÉH ¬Lƒjh ø«æWGƒª∏d

 ôjƒ£àd á∏≤à°ùe §£N

»HO …QGôHh ±ÉjQCG

 á∏µ«g IOÉYEG ¿ÓYEG

 »HO ájó∏Ñd á∏eÉ°T

 É¡∏jƒëJ ±ó¡à°ùJ

 á«°ü°üîJ äÉ°ù°SDƒªd

IóMGh á«ª«¶æJ á¡Lh

 ¢Vô©ªdÉH äGQÉµàH’G çóMCG ≈∏Y ™∏£j ójGR øH óªëe øH ódÉN

≥aGôª∏d »ªdÉ©dG ôªJDƒªdGh

¿ÉªéY á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj »ª«©ædG QÉªY

 .. »HO ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôJ

óªëe øH ¿GóªM á°SÉFôH zø«æWGƒªdG ¿hDƒ°Th á«ªæà∏d É«∏©dG áæé∏dG{ π«µ°ûJ ø∏©j ó°TGQ øH óªëe
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الفجرية ـ وام:
أصدر مركز الفجرية لإلحصاء العدد 
السنوي  اإلحصائي  الكتاب  من   25
2021 والذي اشــتمل عىل 15 بابا 
واإلحصائيات  الســكان  بــاب  هي 
والعمالة  والبناء  والتشييد  الحيوية 
واإلحصائيات  والثقافــة  والتعليم 
والقضاء  والصحــة  االجتماعيــة 
والزراعة  األمنيــة  واإلحصــاءات 
والصناعــة  الحيوانيــة  والثــروة 
والنقــل  والتجــارة  والطاقــة 
واالتصاالت والسياحة واإلحصاءات 
واالرقــام  واالقتصاديــة  املاليــة 

القياسية ألسعار املستهلك والبيئة.
ســكان  إجمايل  أن  الكتاب  يف  وجاء 
اإلمارة حتــى منتصف عام 2021 
نحو 302,418 وعدد املواليد أحياء 
2742 وعــدد الوفيات 376 وعدد 
753 وعدد حاالت  الــزواج  حاالت 

.221 الطالق 
وبلغت جملة تصاريح البناء 1989 
الحكومية  الدوائر  يف  العاملني  وعدد 

 16,607  / ومحــي  اتحــادي   /
الحكوميــة  املــدارس  ومجمــوع 
والخاصة 68 وعدد الطلبة باملدارس 
 43,635 والخاصــة  الحكوميــة 
 8 العليا  والكليات  الجامعات  وعدد 
قد  االجتماعية  املســاعدات  وقيمة 
/ دراهم   335,773,310 بلغــت 

هيئة  مــن   /2020 عــام  بيانات 
والجمعية  االماراتي  األحمر  الهالل 
الخرييــة بالفجــرية ووزارة تنمية 
املجتمع وعدد املستشفيات الصحية 
5 مستشفيات  الحكومية والخاصة 
 54375 املزروعة  املساحة  وجملة 
املركز إىل جانب  دونما حسب تقدير 
العاملة  الصناعية  املنشآت  مجموع 
التابعة  السدود  وعدد  منشأة   261
وعدد  ســدا   51 الفجرية  إلمــارة 
 /  60571 الكهربــاء  مشــركي 
بيانات عام 2020/ وعدد مشركني 
املياه 46275 / بيانات عام 2020 
التجارية  املنشآت  رخص  وجملة   /

12128 رخصة. الصادرة 

أبوظبي ـ وام:

يف  املجتمع  تنميــة  دائــرة  أعلنــت 
منصة  مبــادرة  تمديــد  أبوظبــي 
»وياكــم«، يف مرحلتها األوىل، حتى 
بالتعاون  وذلك  الجــاري،  مايو   31
مع مركــز التواجد البلدي يف مدينة 

خليفة.
يأتــي تمديد املبــادرة بعد أن القت 
إقباال وتفاعال من قبل أفراد املجتمع 
ما تطلــب منحهم مزيدا من الوقت 
وفرصــة أكــر لتقديــم املزيد من 
للتحديات  املبتكرة  والحلول  األفكار 

االجتماعية املختلفة.

ال�شارقة ـ وام:

القرائي  الشارقة  »مهرجان  يعود 
13 ليستقبل  الـ  للطفل« بنسخته 
الجمهور يف مركز إكسبو الشارقة 
الجاري  مايو   22 وحتى   11 من 
الذي  كونك«  ن  »كوِّ شــعار  تحت 
يخاطــب مــن خاللــه كل طفل 
ويدعــوه إىل تكويــن عامله وبناء 
االطالع  خالل  من  وثقافته  وعيه 

عىل كل جديد وملهم.
تنظمه  الــذي  املهرجان  ويقــدم 
لألطفال  للكتاب«  الشارقة  »هيئة 
الفرص  مــن  العديد  واليافعــني 
املنزلية  مكتباتهم  تجديــد  ومنها 
القصــص  بأحــدث  ورفدهــا 
والروايــات والكتب املصورة، من 
من  يناســبهم  ما  انتقــاء  خالل 
 139 بها  تشارك  التي  اإلصدارات 
عربية  دولــة   12 مــن  نرش  دار 
أعمالها  أحــدث  تعرض  وأجنبية 
مــن الكتب املصّورة، والوســائل 
النرش  دور  تقدمها  التي  التعليمية 
املتخصصة  واملؤسسات  واملراكز 
بكتب األطفال من مختلف املراحل 
العمرية. ومن املميزات التي تحفز 
اصطحاب  عــىل  األمور  أوليــاء 
يدعو  أنه  املهرجــان  إىل  أطفالهم 
العمل  ورش  يف  لالشراك  األطفال 
روح  وتعزز  مواهبهم  تنمي  التي 

االبتكار لديهم باإلضافة إىل فرص 
والعروض  الفعاليــات  حضــور 
والغنائية  املرسحيــة  الرفيهيــة 
واملوسيقية واملسابقات التي ترز 

املوهوبني يف الفنون املختلفة.
فرصة  وعائالتهم  األطفال  وأمام 
املهرجان  أيام  خالل  االســتمتاع 
متنوعة  فعالية   1900 من  بأكثر 
بالنجم املرصي  اللقــاء  بينها  من 
العديد  قــدم  الذي  هنيدي  محمد 

مــن األعمــال األدبيــة لألطفال 
وحضــور حفلة ملحــن ومؤلف 
العربي  طــارق  األطفال  أغانــي 
أغاني  الذي يستعيد أجمل  طرقان 
القديمة،  الكارتــون  مسلســالت 
ليبعثهــا مــن جديــد يف ذاكــرة 
أغاني  وعّشاق  املهرجان  جمهور 
مسلســالت األطفال التي ال تزال 

تسكن ذاكرة األجيال املتعاقبة.
وقــد صمم املهرجــان مجموعة 

كبــرية من الــورش تــم اختيار 
بني  لتجمع  بعناية  موضوعاتهــا 
الجوانــب التعليميــة والرفيهية 
يشــعرون  األطفــال  وتجعــل 
أنهــم يلعبون بمــرح ويطورون 
أساسيات  ويكتشفون  مهاراتهم 
عىل  وذلك  االبتكار  وطرق  العلوم 
محرفني  وخــراء  مدربني  أيدي 
املخصصة  العمــل  ورش  إدارة  يف 

لألطفال.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
األربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٠ اأخبار الوطن

»الفجيرة للإح�شــاء« ي�شدر الكتاب الإح�شائي 
ال�شنوي لعام 2021

»تنميــة المجتمــع باأبوظبي« : تمديــد »وياكم« 
بمرحلتها الأولى حتى نهاية مايو

»ال�شــارقة القرائي للطفل« يدعو اأولياء الأمور لكت�شاف مواهب 
وطاقات اأبنائهم

12402 مكالمــة تلقتها غرفة عمليات �شــرطة راأ�ــس الخيمة 
خلل اإجازة العيد

راأ�س اخليمة ـ وام:

الله  اللــواء عي عبــد  أشــاد 
قائد  النعيمــي  علــوان  بــن 
الخيمة،  رأس  رشطــة  عــام 
إجازة  خالل  املبذولة  بالجهود 
لضمان  املبــارك  الفطر  عيــد 
انســيابية الحركــة املرورية، 
مثمنــاً التعاون املثمر من قبل 
االلتزام  يف  الجمهــور  أفــراد 
املرورية  والقواعد  باألنظمــة 
املرور  رجال  إرشادات  واتباع 
أنحاء  جميــع  يف  املنترشيــن 

اإلمارة.
كافة  مع  التعامل  تم  أنه  وأكد 
زمن  يف  والنــداءات  الحــاالت 
من  انطالقــاً  وذلك  قيــايس، 
الداخلية  وزارة  اســراتيجية 
الراميــة إىل دعم مؤرش األمن 
الجمهور  ثقة  وتعزيز  واألمان 
..حيث استقبلت غرفة عمليات 
الخيمــة خالل  رأس  رشطــة 

إجــازة عيــد الفطــر املبارك 
 30 من  الفــرة  يف  وتحديــدا 
 12402 مايو   8 وحتى  إبريل 

مكاملة هاتفية متنوعة.

العمليات  غرفة  أن  إىل  ولفــت 
تلقت هذا العــدد من املكاملات 
إجازة  املجتمع خالل  أفراد  من 
بني  وتنوعــت  الفطــر  عيــد 

مكاملات عــن حوادث مرورية 
االزدحامات  مــن  وشــكاوى 
واالستفســارات  الخانقــة 

املختلفة.

مع  التعامل  تــم  أنه  وأوضح 
جميع املكاملات الواردة من قبل 
األقسام والجهات املعنية وفقا 
لطبيعــة كل مكاملة بالشــكل 
األمثل واملطلوب فضال عن الرد 

عىل استفسارات الجمهور.
النعيمي أن رشطة  اللواء  وأكد 
إداراتها  بكافــة  الخيمة  رأس 
سخرت  وأفرعها  وأقســامها 
البرشيــة  خراتهــا  جميــع 
املتاحة  املاديــة  وامكانياتهــا 
االســتعداد  أهبة  عىل  وكانت 
والجاهزية لتوفري أعىل معايري 
يف  والســالمة  واألمان  األمن 
الطرقــات ألهايل رأس الخيمة 
وزوارهــا خالل عطلــة العيد 
أداء  عىل  حرصها  من  انطالقا 
والوظيفي  املهنــي  واجبهــا 
مــع  وتماشــيا  واالنســاني 
التي  الداخلية  توجيهات وزارة 
تضع الفرد وسالمته عىل سلم 

أولوياتها.

الشارقة ـ وام:
الشارقة  جمعية  أعلنت 
إجمــايل  أن  الخرييــة 
الشــهرية  املســاعدات 
للمسجلني  قدمتها  التي 
بلغــت  كشــوفاتها  يف 
من  األول  الربــع  خالل 
ماليني   5 الجاري  العام 
3110 من  إستفاد منها 

أصحاب الدخل املحدود.
أن  التنفيذي  املدير  بن خادم  وأكد عبدالله ســلطان 
الجمعية تعول عىل ترعات املحسنني ومساهماتهم 
الخرييــة لدعم األرس املســتحقة حيــث تضم بني 
ســجالتها عددا كبريا من األرامــل واأليتام واألرس 
الحاالت  لتلك  الجمعية  املتعففة واملطلقات وتوفــر 
مساعدات نقدية شهرية ويتم رصف قيمة املساعدة 
املتبعة  لآللية  وفقا  املســاعدات  لجنة  تحددها  التي 

البنكية. وتسلم ملستحقيها عر الحسابات 

»ال�شارقة الخيرية« تدعم 
ذوي الدخل المحدود

 بـ 5 ماليين درهم

اأبوظبي ـ وام:

اختتمت يوم االثنــني فعاليات املؤتمر الدوىل 
الذي  املســلمة  للمجتمعات  العاملي  للمجلس 
بن  نهيان  الشــيخ  معايل  رعاية  تحــت  عقد 
والتعايش  التســامح  وزير  نهيان  آل  مبارك 
تزامنا مع الذكرى الرابعة لتأســيس املجلس 
أكثر  بمشاركة  املســلمة  للمجتمعات  العاملي 
والدينية  السياســية  القيادات  من   500 من 
واملجتمعات  للــدول  واالجتماعية  والفكرية 

املسلمة.
وتضمن املؤتمر أكثر من 30 جلسة حوارية، 
ووزراء،  دول،  رؤساء  قدمها  رئيسية  وكلمة 
ومفتــون، ورؤســاء جامعــات، وعمــداء 
بعمق  تناولوا  وباحثون،  وأســاتذة،  كليات، 
اإلســالمية:  »الوحدة  موضوع  وموضوعية 
اهم  يعتر  الذي  التحديات«  الفرص،  املفهوم، 
قضية شغلت العقل املسلم منذ بدايات القرن 

العرشين.
ورقات   110 مــن  أكثــر  املؤتمر  وناقــش 
حقيقة  جوهر  اىل  الوصــول  أجل  من  بحثية 
التاريخية  صورتهــا  يف  اإلســالمية  الوحدة 

البناءة، ويف صورها املســتقبلية التي سوف 
تنهــض باملجتمعات املســلمة، وتســهم يف 
تنميتها وتطويرها والقضاء عىل الفقر فيها، 
والنهــوض بالتعليم والبحث العلمي، وكذلك 
مجتمعات  تعانيها  التــي  التحديات  مواجهة 
التعصب  أو  التطرف والعنف،  املسلمني سواء 

والتحزب والطائفية.

من  مجموعة  عىل  التأكيد  اىل  املؤتمر  وخلص 
التوصيــات: أوالً: أكد الحضــور عىل توجيه 
اإلمارات  لدولة  والعرفان  والتقدير  الشــكر 
بالتفكري  دائما  تنشغل  التي  امللهمة  وقيادتها 
املجتمعات  دعم  عىل  وتحرص  املســتقبل،  يف 
املســلمة، وتأمــني مســتقبلها، وتحقيــق 
اســتقرارها، وازدهارهــا يف دولها، وتعمل 

بصــورة ال تعرف الكلل أو امللــل عىل إحياء 
وترسيخ القيم اإلسالمية األصيلة التي تحقق 
للمجتمعات،  واالســتقرار  واألمن  الســالم 
والتعاون  والتعايش  التســامح  قيم  وترسخ 

بني بني البرش.
ثانيــاً: التأكيــد عىل أن الوحدة اإلســالمية 
شــملت  حضارية؛  تاريخية  حقيقــة  كانت 

مختلف مجاالت الحياة االقتصادية والفكرية 
كما  والتعليمية،  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
كانت تلك الحقيقة ماثلة يف العمارة والفنون 
واآلداب، ولكنهــا لم تكن حقيقة سياســية 
الخلط بــني الحضاري  أدى  ..وقــد  إداريــة 
والســيايس اىل التشــتت واالرتباك والرصاع 
حــول مفهوم الوحدة اإلســالمية يف العرص 
الحديث ..فقد حولــت الجماعات والحركات 
التي نشأت يف العقود األخرية مفهوم الوحدة 
بناء  يف  يطمح  سيايس  مرشوع  اىل  اإلسالمية 

مجد شخيص، أو حزبي.
التأكيد عىل خصوصيــة كل مجتمع  ثالثــاً: 
من املجتمعات املســلمة، وأن التحديات التي 
ومناطقها،  دولهــا  بتعدد  تتعــدد  تواجهها 
التنمية  مســتويات  بتعــدد  كذلك  وتتعــدد 
وتحدياتها التي تعيشــها دولها، ولذلك يؤكد 
املؤتمر عىل رضورة احرام تلك الخصوصيات 
الدســتورية،  األطر  ضمــن  دائما  والعمــل 
عىل  يحافظ  بما  الوطنية،  للدولة  والقانونية 
اســتقرارها وأمنها، ويف نفس الوقت يحقق 
واملجتمعات  الدول  بني  املتبادلة  االســتفادة 

التي يعيش فيها املسلمون.

اختتام الموؤتمر الدولى للمجل�س العالمي للمجتمعات الم�شلمة

خدمة الأمين تطلق حملة »نحن �شندك« بالتعاون مع دبي الرقمية
دبي ـ وام:

أعلنــت خدمــة األمني، عــن إطالقهــا حملة 
بالتعاون  ســندك«  »نحن  شعار  تحت  توعوية 
التوعية  الرقمية، والتي تستهدف نرش  مع دبي 
التواصل مع  وتثقيف جميع فئــات املجتمع يف 
اإللكرونية  الجرائم  عن  واإلبالغ  األمني  خدمة 
والخدمات  باألمن  املتصلة  واملســائل  واالبتزاز 

االجتماعية.
وتتنــاول حملة #نحن_ســندك عــدة محاور 
ابرزها رفع نســبة التوعيــة بمخاطر االبتزاز 
اإللكروني، وتشــجيع الضحايــا باإلبالغ عر 
األمني  خدمة  حسابات  عىل  التواصل  أو  الهاتف 
عــر قنوات التواصل االجتماعــي، مع التأكيد 
التامة والخصوصية ألفراد  عىل مراعاة الرسية 

املجتمع.
وتهــدف الحملــة إىل تثقيف الشــباب واآلباء 
واملؤسســات التعليمية املنقولة بلغات متعددة 
مثل األوردية والصينية والروسية والتاغالوغ.

وتطلــق الحملة ســيناريو حــوار هاتفي بني 

التوعية،  ألغراض  ُمعد  األمني  وخدمة  الضحية 
التعامل مع  إجراءات  والذي قد ال يعكس تماماً 
البالغــات لدى األمني وال يشــارك األمني بأي 
معلومــات تتعلق باملبلغني، كمــا تركز الحملة 
عــىل تثقيف املجتمع بعدم الردد يف اإلبالغ عن 

االبتزاز.
الجرائم  وأكدت عــىل رضورة توعية ضحايــا 
ألن  إليهم  للوصــول  فرصة  املبتز  منــح  بعدم 
أشكالها  بجميع  لتهديداتهم  االستجابة  عواقب 
قــد تؤدي إىل تفاقم األمور ..باإلضافة إىل تذكر 
حظر املبتز عىل الفور من حســابات وســائل 
التواصل االجتماعي وتغيري كلمات املرور للريد 

اإللكروني وجميع الحسابات عر اإلنرنت.
تهدف خدمة األمــني للتواصل مع جميع أفراد 
املجتمــع عن طريق فتح قنــوات اتصال آمنه 
ومبــارشة ورسيــه تعمل عىل مدار الســاعة 
من  واملالحظات  املعلومــات  كافة  الســتقبال 
لتحقيق  أمناً  أكثــر  بيئة  إىل  الناس والوصــول 

تنمية مستدامة للمجتمع ورفاهيته.

اأبوظبي لل�شحة العامة يطلق ور�شا حول المعلومات 
الغذائية في اإطار برنامج »�شحي«

أبوظبــي ـ وام: أعلن مركــز أبوظبي للصحة العامة 
إطالق أول سلســة من ورش العمل يف إطار برنامج 
»صحي« تهدف إىل تدريب املؤسسات الغذائية الفندقية 
الطعام  قوائم  الغذائيــة ضمن  املعلومات  عىل عرض 
الذي  برنامج »صحي«  للمســتهلكني. يهدف  املقدمة 
قدمه مركــز أبوظبي للصحة العامة إىل تدريب 600 
مؤسسة غذائية فندقية مســجلة لدى دائرة الثقافة 
السعرات  معلومات  عرض  عىل  أبوظبي   - والسياحة 
الحرارية واملكونــات الغذائية الكلية يف قوائم الطعام 
التــي تقدمها لتثقيف أفــراد املجتمع وتمكينهم من 
أنماط  واتباع  سليمة  غذائية  وخيارات  قرارات  اتخاذ 

الحياة الصحية.
التزام مركز  مــع  انســجاماً  برنامج »صحي«  يأتي 
أبوظبي للصحة العامة بدعم برامج ومبادرات الصحة 
العامــة اعتماداً عىل التعاون املشــرك مع مجموعة 

واسعة من الهيئات واملؤسسات يف إمارة أبوظبي.
و قالــت الدكتورة مريم الواحــدي مدير إدارة صحة 
املجتمع يف مركز أبوظبي للصحة العامة: »تدرك غالبية 
الناس أن تناول عدد كبري من الســعرات الحرارية قد 
يؤدي إىل زيادة الوزن وعواقب صحية أخرى ولذا من 
الوجبات  الحرارية يف  السعرات  الرضوري تحديد عدد 

التي نتناولها لضمان صحتنا.
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دبي-وام:

 اســتعرض املتخصصــون يف قطــاع 
السفر والسياحة والضيافة من جميع 
أنحاء العالم، أبرز تجاربهم الستكشاف 
االتجاهــات  مــن  القــادم  الجيــل 
السياحية ضمن  واالبتكارات لألنشطة 
عىل  الضوء  وتسليط  الواحدة،  الوجهة 
الــدور الحيوي للتجــارب يف الوجهة، 
ملنتدى  االفتتاحية  الجلسة  خالل  وذلك 
أرايفال دبي عيل هامش فعاليات سوق 

2022 بدبي. السفر العربي 
تجارب  حققــت  للمتحدثني،  ووفقــاً 
إجمايل  من  دوالر  مليار   254 الســفر 
مبيعــات الصناعــة العامليــة، يف عام 
2019، مما جعلها ثالث أكرب قطاع يف 
واإلقامة،  النقل  بعد  والسياحة  السفر 
مع ما يقرب من مليون مشــغل حول 
هذا  يف  املشغلون  يشــمل  حيث  العالم، 
واألنشــطة  الجوالت  منظمي  القطاع 
أكثر  مع  والتجارب  السياحية  واملعالم 
يف  تعمل  متنوعة  أعمال  فئة   140 من 

هذا املجال.
وأطلق ما يصل إىل 50 % من أعمالهم 
التجاريــة منذ عــام 2015 وما يزيد 

عــن 70 رشكة ناشــئة جديدة ضمن 
السياحية  واملعالم  واألنشطة  الجوالت 
أمريكي  دوالر  مليار   2.6 حققت  التي 

.2017 منذ عام 
الرشيك  وقــال دوجــالس كوينبــي، 
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  املؤســس 
آراء  باســتطالع  قمنــا   " أرايفــال 
املســافرين حول األمور األكثر أهمية 
وأعطوا  لهم عند ســفرهم  بالنســبة 
واألنشــطة  الجذب  ملناطق  األولويــة 

العوامل  فــوق  الســياحية  والجوالت 
األخرى، فالتجارب ليست مجرد أشياء 
يجب القيام بها فحســب، بل إنها أحد 
مما  للسفر،  تدفعك  التي  األسباب  أهم 
الســفر  يمثــل فرصة مهمة لصناعة 

والسياحة".
التكنولوجيا  اعتماد  يعتــرب  وأضاف " 
واالتصال هو الرتكيز الرئييس لصناعة 
الوجهة حيث تنتقل إىل مرحلة جديدة، 
حيث يقوم املستخدمون بحجز تجارب 

ســفرهم عرب االنرتنت بشكل متزايد، 
منذ  كبري  بشكل  يتســارع  اتجاه  وهو 
إىل  القطاع  لذلك يحتاج  الجائحة،  بداية 
مزودي  مع  والعمل  التكنولوجيا  تبني 
أكثر  منتجاتهم  لجعــل  الحجز  أنظمة 

سهولة عرب اإلنرتنت".
معرض  يف  دبي  أرايفال  منتدى  ويعمل 
إنشاء  تعزيز  عىل  العربي  السفر  سوق 
من  الوجهة  يف  الســياحية  التجــارب 
خــالل توفري رؤى ومجتمــع ملبدعي 
واملعالم  واألنشــطة  الجوالت  وبائعي 

السياحية.
إطالق مسابقة  الحالية  وتشهد نسخة 
العربي "درابر- عالء  الســفر  ســوق 
والتي  الناشــئة،  للــرشكات  الديــن" 
ترافيل تيك خالل  ســتقام عىل مرسح 
 2022 العربي  الســفر  معرض سوق 
خاللها  مــن  الفرصة  ســتتاح  والتي 
من  ناشــئة  رشكة   15 من  أكثر  أمام 
جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة 
اســتثماري  تمويل  عــىل  للحصــول 
يصل إىل نصف مليــون دوالر أمريكي 
باإلضافة إىل فرصة للظهور يف برنامج 
 Meet الشهري  التلفزيوني  درابر  تيم 

.the Drapers

اأبوظبي-وام:

 وقعت رشكة أبوظبي للتوزيع - إحدى 
الــرشكات التابعــة لرشكــة أبوظبي 
مذكرة  »طاقــة«..  للطاقة  الوطنيــة 
تديرها رشكة  التي  كارفور  تفاهم مع 
لتعزيز  اإلمــارات،  يف  الفطيــم  ماجد 
الهادفة  الجهــود  إطــار  يف  التعــاون 
األخرض«  الركــن   « مبادرة  لتوســيع 
يف  جديدا  تجريبيــا  مرشوعا  لتشــمل 
طريق  عــىل  الواقع  الصقــر  كارفور 

شارع املطار يف أبوظبي.
بكارفور  املخصصة  املنصة  وستساهم 
الصقــر يف تعزيز تبني نهج التســوق 
املســتخدمني  توجيه  عــرب  الواعــي، 
املنتجــات األكثر اســتدامة  الختيــار 
مــن ناحية اســتهالك الطاقة وتكلفة 
التشغيل ومســتويات األداء وستتوفر 
البيانــات للعديد من الفئات واملنتجات 
والغســاالت  الثالجات  ذلــك  يف  بمــا 
واألجهــزة املنزلية األخــرى يف الركن 
لتبني  الهادف  التوجه  األخرض، لدعــم 
أســاليب حياة صحيــة وأكثر مالءمة 

للبيئة.
التفاهم ســعادة ســعيد  مذكرة  وقع 

رشكة  عام  مديــر  الســويدي،  محمد 
وكريســتوف  للتوزيــع،  أبوظبــي 
أورســيت، رئيــس القســم التجاري 
والعمليات يف كارفور اإلمارات يف ماجد 
فعاليات  خالل  وذلك  للتجزئة،  الفطيم 
هذا  عقد  الذي  للمرافق  العاملي  املؤتمر 

األسبوع يف أبوظبي.
 « السويدي  محمد  سعيد  سعادة  وقال 
التعــاون مع كارفور جزءا  يعترب هذا 

الركن  مبــادرة  لتوســيع  خطتنا  من 
األخرض، التي شهدت حتى اآلن نجاحا 
العاصمة  يف  الحالية  باملواقع  استثنائيا 
املبادرة من دعم  وســنتمكن عرب هذه 
متعاملينــا وتوجيههــم لتبنــي نهج 
عىل  تشجيعهم  عرب  الواعي،  التســوق 
اختيار املنتجات األكثر استدامة لناحية 
اســتهالك الطاقة يف املنزل وتكتســب 
هذه الرشاكة أهمية استثنائية، مسلطة 

التي  االســتثنائية  الجهود  عىل  الضوء 
دعم  يف  للتوزيع  أبوظبي  رشكة  تبذلها 
اإلمارة،  الطلب عرب  إدارة جانب  جهود 
دولة  هــدف  بتحقيق  اإللتــزام  مــع 
اإلمارات العربية املتحدة لتحقيق صايف 
.»2050 انبعاثات صفرية بحلول عام 

من جانبه قال كريســتوف أورسيت » 
استثنائية  أهمية  املبادرة  هذه  تكتسب 
املتعاملني  تثقيف  يف  الحيــوي  لدورها 
باملعرفة  وتزويدهم  أبوظبــي  بإمارة 
التي يحتاجونها للتسوق عىل نحو أكثر 
كارفور  التزام  وتتوافق مع  اســتدامة 
الدائم لتوفري طــرق جديدة  بالســعي 
لالبتكار والتعليم، واسترشاف مستقبل 
املستخدمون  وسيتمكن  استدامة  أكثر 
عرب اختيــار األجهزة عالية الكفاءة يف 
نفقاتهم  تقليص  الطاقة، من  استهالك 
وخفض  الخدمات،  بفواتــري  املرتبطة 
أنماط  الكربونية، وتحســني  بصمتهم 
حياتهم بشــكل عام ونتطلع بالتعاون 
مع رشكائنا يف أبوظبي للتوزيع وبدعم 
الركن  مبادرة  توسيع  إىل  املجتمع،  من 
البيئة  حماية  يف  للمســاهمة  األخرض، 
انطالقا مــن الخدمات التي نوفرها يف 

متاجرنا«.

أبوظبي - الوحدة: 
أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز 
وجهات الرتفيــه الرائدة يف العالم، عن 
تعيني املمثل الكوميدي الشــهري عاملياً 
كيفــن هارت كأول ســفري لشــؤون 
ترويجي  مقطع  خــالل  من  الجزيرة، 
منصات  عىل  الجزيرة  حسابات  نرشته 

التواصل االجتماعي. 
وهو  الجديد  السفري  املقطع  يف  ويظهر 
يتجــول يف أرجــاء الجزيرة بســيارة 
فضول  أثــار  مما  بيضــاء،  فــرياري 
التي  الفعاليات  عن  للكشــف  معجبيه 
ســيقوم بهــا يف الجزيــرة، وليختتم 

املقطع بالتلميح إىل مفاجأة كربى.
نجــم  معجبــي  الجزيــرة  وتشــجع 
حساباتها  متابعة  عىل  املميز  هوليوود 

االجتماعي  التواصــل  منصــات  عىل 
التي  الجزيرة  يف  كيفــن  رحلة  ملواكبة 

ومرافقها  الفريــدة  معاملهــا  تثــري 
عدة  عىل  والحائزة  الشهرية  الرتفيهية 

جوائز، مثل عالم فرياري أبوظبي، أول 
عالمة  تحمل  داخلية  ترفيهيــة  مدينة 
وياس  العالــم؛  يف  التجارية  فــرياري 
املائية  الحديقة  أبوظبــي،  ووتروورلد 
إضافًة  األوســط؛  الرشق  يف  الرائــدة 
إىل عالــم وارنر بــراذرز أبوظبي، أول 
لعالمة  تابعة  داخلية  ترفيهيــة  مدينة 
وارنر براذرز العاملية؛ وكاليم أبوظبي، 
جدار  أعىل  تضم  التي  املغامرات  وجهة 
تسلق داخيل يف املنطقة؛ إىل جانب ياس 
لينكس أبوظبــي، ملعب لينكس األول 
من نوعه يف الرشق األوسط من تصميم 
مول،  ياس  عن  فضــالً  فيليبس؛  كايل 
تســتضيف  التي  ياس  وحلبة مــرىس 
ســباق جائزة االتحاد للطريان الكربى 

1 يف أبوظبي. للفورموال 
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محمد بن را�شد:
وقال ســموه: " نضافــر الجهود مع 
جديدة  نمو  مسارات  لتفعيل  شركائنا 
محلياً  والســفر  الســياحة  لقطــاع 
وإقليميــاً ودولياً انطالقــاً من موقع 
اإلمــارات كحلقة وصل تربط شــرق 
العالــم بغربــه.. نظرتنا للمســتقبل 
الرؤية  نظرة تفاؤل أساســها وضوح 

والمرونة في مواكبة المتغيرات".
على  العالم  استضفنا  سموه:  وأضاف 
مدار ستة أشــهر في "إكسبو 2020 
تاريخ  في  دورة  أكبــر  دبي" ونظمنا 
الحــدث العالمــي .. واليــوم يجتمع 
القائمون على قطاع السياحة والسفر 
طريق  خارطة  لرسم  دبي  في  العالمي 
لمستقبل القطاع .. وسنواصل تسخير 
اكتشاف فرص  إمكاناتنا وخبراتنا في 
جديدة تحمل أســباب الخيــر والنماء 

لشعبنا والمنطقة والعالم".
بها  قام  التي  الزيــارة  خالل  جاء ذلك 
ســمو  يرافقه  الثالثاء،  يوم  ســموه 
راشــد  بن  محمد  بن  حمدان  الشــيخ 
دبي، وســمو  عهد  مكتــوم، ولي  آل 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائــب حاكم دبي نائب رئيس 
إلى  المالية،  وزيــر  الــوزراء  مجلس 
معرض ســوق السفر العربي 2022، 
الذي تســتمر أعماله فــي مركز دبي 
الخميس 12  حتى  العالمــي  التجاري 
جهة   1500 بمشاركة  الجاري،  مايو 
من  وممثلي 158 دولة، فيما  عارضة 
المتوقع أن يستقطب الحدث األهم من 
المنطقــة أكثر من 20 ألف  نوعه في 

زائر من داخل وخارج الدولة.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وحرص 
بن راشــد آل مكتوم على المرور على 
الممثلــة من حول  المناطق  مختلــف 
العالم في دورة هذا العام وهي التاسعة 
األبرز  يعد  الذي  للمعرض  والعشــرين 
واألهم مــن نوعه في المنطقة، حيث 

ما  أبرز  حول  شرح  إلى  سموه  استمع 
يميز هذه الدورة والتي شــهدت زيادة 
في مســاحة العرض تصــل إلى نحو 
%85 مقارنة بــدورة العام الماضي، 
وحرص  الحدث  أهميــة  على  يدلل  ما 
والسفر  السياحة  قطاع  على  القائمين 
االســتفادة  والعالم على  المنطقة  في 
األمان  دبي مــن مقومات  توفره  مما 
والســالمة للقاء بالحضور المباشــر 
بحثــاً عن فــرص وصفقــات جديدة 
للقطاع  الجديــدة  التوجهات  تواكــب 

حول العالم وتدعم فرص تعافيه.
وقــد شــملت جولة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
ســمو  فيها  رافقه  المعــرض، والتي 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس 
الرئيس  المدني  هيئة دبــي للطيــران 
األعلــى لمجموعة طيــران اإلمارات، 
وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لإلعالم، 
المدير  المري،  ســعيد  هالل  وسعادة 
العام لدائرة االقتصاد والسياحة بدبي، 
األجنحة المشاركة ضمن مناطق آسيا 
وأفريقيا،  الالتينية  وأمريــكا  وأوروبا 
المعنية  الجهات  مختلف  تتبارى  حيث 
منتجاتها  طرح  في  والسياحة  بالسفر 
في  الجذب  مقومات  وإبراز  المبتكرة، 
تلك  في  الرئيسية  السياحية  الوجهات 
المناطق، سعياً إلبرام صفقات جديدة 
تدعم توجهــات النمو، وتفتح المجال 
أنشطة  تنعش  جديدة  شــراكات  أمام 
السياحة والسفر حول العالم في ضوء 
القيود  تخفيف  نحــو  العالمي  التوجه 

التنقل عبر الحدود. على 
ويشــكل معرض سوق السفر العربي 
السفر  مكوناً رئيســياً من "أســبوع 
دبي  مركــز  في  الُمقــام  العربــي"، 
العالمــي حتــى 19 مايو  التجــاري 
الجــاري، ويشــمل المعــرض العديد 
مــن الفعاليات النقاشــية والحوارية 
الوجهات"  أبرزها "قمم  ومن  المهمة 

التــي تســلط الضــوء على أســواق 
ســياحية رئيســية ومنتدى "أرايفال 
من  القادم  الجيل  الستكشــاف  دبي" 
لألنشــطة  واالبتكارات  االتجاهــات 
يشــكل  الذي  الوقت  الســياحية، في 
الحــدث فرصــة نموذجيــة للتعريف 
بقدرات قطاعــات الطيران والخدمات 
أشكالها  بمختلف  والسياحة  الفندقية 
السيما الرياضية وسياحة التجزئة، في 
العام مشاركة  حين تتضمن دورة هذا 
العالمية"  األعمــال  ســفر  "رابطــة 
أحدث  المعرض  خالل  من  تقدم  والتي 
محتوى سفر ألغراض العمل والتعليم.

اتفاقية لتطوير
بريف".  بيانات موقــع "كربون  وفق 
وتلعــب عملية تطويــر منصة رقمية 
دورا  الكهربائية  للمركبــات  مالئمــة 
اإلمارات  دولة  تطلعــات  في  محوريا 
العربية المتحــدة للوصول إلى أهداف 
الحياد  لتحقيق  االستراتيجية  المبادرة 

المناخي بحلول 2050.
بدر  من  كل  التفاهــم  مذكــرة  ووقع 
لوحدة  التنفيذي  العلماء، المدير  سليم 
قطاع  في  االســتراتيجية  المجمعات 
لشركة  التابع  اإلمارات  في  االستثمار 
هارفيلد،  لالســتثمار، وإيــان  مبادلة 
مديــر عام شــركة "إنجــي إينرجي 

سوليوشنز" لمنطقة الخليج.
دورنا  من  العلمــاء " انطالقــا  وقال 
كمســتثمر عالمــي مســؤول، نلتزم 
االســتدامة  عجلة  بدفع  مبادلــة  في 
فــي الدولــة والمنطقــة عموما من 
لذلك،  الالزمــة  األســس  وضع  خالل 
ودعم القطاعات المعنية بالمســتقبل 
والتنقل.  التكنولوجيــا  مجــاالت  في 
بيــن  االتفاقيــة  هــذه  وستســاهم 
رقمية  منصة  تطوير  في  الشــركتين 
الكهربائية وتوفير  المركبات  لشــحن 

لدعم  ومســتدامة  آمنة  تنقــل  حلول 
الجهود المناخية الذي تبذلها الدولة".

هارفيلد " بحلول  إيان  قال  جانبه  من 
نحو 60%  عــام 2030، ســيعيش 
المــدن. لذلك،  في  العالم  من ســكان 
المســتدام  التنقل  أهميــة  ســتزداد 
كأحد أبرز التحديات التي ســيواجهها 
الحضرية وســيغدو  المناطق  مطورو 
وأنظمة  النظيف  الوقود  على  االعتماد 
على  القائمة  والخاصــة  العامة  النقل 
العوامل  الكهربائية مــن  المحــركات 
الرئيســية للحد من انبعاثات الكربون 
المدن. ومن  داخــل  الملوثات  وتقليل 
تعزز  أن  مبادلة  مع  شــراكتنا  شــأن 
جهــود أبوظبــي ودولــة اإلمــارات 
أكثر  مستقبل  نحو  التحول  هذا  لريادة 

استدامة".

برنامج اأبوظبي
مشــيرا إلى أن البرنامج سيساهم في 
توفير من 20 إلى 40 % من استهالك 

الطاقة في تلك المشاريع.
أبوظبي  شــركة  أن  الهاشــمي  وأكد 
تابعة  شــركة  الطاقة، وهي  لخدمات 
لـ "طاقة" تأسســت في عام 2020، 
تبــذل جهوداً حثيثة الســتغالل كافة 
الفرصة للحد من استهالك المرافق في 
الشــركة  تقدم  حيث  القائمة  المباني 
الحكومية  للهيئات  فعالة  طاقة  حلول 
والخاصــة في اإلمارات تســاعد على 
الحد من استهالك الطاقة في المرافق.

للبناء أحد  التحديثي  البرنامــج  ويمثل 
إلدارة  أبوظبي  اســتراتيجية  برامــج 
الطلب وترشيد الطاقة 2030 الهادفة 
الكهرباء بنسبة  اســتهالك  تقليل  إلى 
بنسبة 32%  المياه  %22 واستهالك 
في إمارة أبوظبي بحلول عام 2030.

واســتكملت دائرة الطاقــة - أبوظبي 
أول مشــروع تجريبــي فــي إطــار 
إلى  للبناء يهدف  التحديثــي  البرنامج 

مبان  ثمانية  في  الطاقة  فعالية  تعزيز 
 ،2020 عام  اإلمــارات  في  حكومية 
تعاون مع  الدائــرة مذكرات  إذ وقعت 
إمارة  فــي  حكومية  هيئــات  خمس 
أبوظبــي لتنفيــذ البرنامــج في 39 
وقعت  الهيئات .. كما  لتلك  يتبع  مبنى 
الطاقة  لخدمــات  أبوظبــي  شــركة 
مذكرات تعــاون مماثلة مع عدد كبير 
مــن الهيئات في إمارة أبوظبي لتنفيذ 
أن  الهاشــمي  أوضح  البرنامج، حيث 
عدد المباني القديمة التي تتطلب تنفيذ 

البرنامج التحديثي للبناء كبير.
وسيســاعد مشــروع شــركة طاقة 
عمــالء المرافق  المتقدمة  للعــدادات 
علــى الوصول إلى قــراءات تفصيلية 
الطاقة الخاصة باستهالك  الســتهالك 

الطاقة الحالي والسابق.
وقال الهاشمي إن المشروع بالشراكة 
مع "اتصاالت" يســير بخطى سريعة 
هو  كما  عامين  غضون  في  وسيكتمل 

مقرر.
الهاشــمي خــالل فعاليات  وتطــرق 
 2022 للمرافــق  العالمي  المؤتمــر 
المنعقــد في أبوظبي حتــى األربعاء 
القــادم إلى مبادرات شــركة أبوظبي 
الرقمي  التحول  فــي  للطاقة  الوطنية 

ومجاالت أخرى.
للمرافق -  العالمــي  المؤتمر  ويركــز 
الذي ينعقد تحت رعاية ســمو الشيخ 
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو 
أبوظبي  إلمــارة  التنفيذي  المجلــس 
التنفيذي  أبوظبــي  مكتــب  رئيــس 
وتنظمه شــركة طاقــة - على تدابير 
من  االنبعاثات  وخفض  الكربون  إزالة 
أجل مستقبل مستدام، فيما يستضيف 
أكثر  المصاحب  العالمــي  المعــرض 
المرافق  مــن 10 آالف متخصص في 
و200 متحــدث وألف ممثل لألطراف 

المشاركة.

اأراد تر�شي عقدين
وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي 
للمجموعــة في شــركة أراَد لقد بات 
َمســار منذ إطالقه مطلع عام 2021 
الشارقة  في  مبيعاً  األكثر  المشــروع 
الخدمية  بمرافقه  االهتمــام  تنامي  و 
المميزة وأســلوب الحياة الراقية التي 
يوفرهــا للقاطنين فيه. وأضاف تمثل 
هذه العقــود خطوة مهمة في رحلتنا 
اتفقنا  لتشــييد مجتمع َمســار حيث 
مع الشــركات المنفــذة على برنامج 
عمــل محكم لتســليم حي ســنديان 
وبكفاءة  ممكــن  وقت  أســرع  خالل 
عاليــة ودون التنــازل عــن أقصــى 
درجــات الجــودة حيث تــم بيع حي 
تجهيز جميع  بالكامل وسيتم  سنديان 
القياسية  بالتقنيات  السكنية  الوحدات 
للمنــازل الذكية كما تمتاز بقربها من 
المنطقة الترفيهية في قلب َمســار .. 
المرحلة  إلى إطالق كايــا و هي  الفتا 
الســكنية الثانية بَمســار خالل شهر 
أراَد مبيعات  وستطلق  الماضي  أكتوبر 
الثالثــة من َمســار الحقاً  المرحلــة 
نظراً  العام  هذا  من  الثالث  الربع  خالل 
المشــروع  هذا  على  المتنامي  للطلب 

االستثنائي.

ال�شعودية تبداأ 
وكذلــك المقيمــون بشــكل دائم في 
الســعودية بغّض النظــر عن األوراق 
الرسمية مثل »اإلقامة« التي ُتعنى بها 
زّوار  التعداد  يشمل  أخرى. وال  جهات 
أو  العمرة  أو  الحج  المملكة ألغــراض 

السياحة.
العامــة لإلحصــاء  الهيئــة  وقالــت 
المشاركة  لها ، إن  بيان  السعودية في 
التعــداد »تعــد فرصــة كبيرة  فــي 
المملكة من مواطنين  لجميع ســكان 
ومقيمين، للمساهمة في تحقيق رؤية 

السعودية 2030.

دبي-وام:

 تستعرض هيئة الســياحة املاليزية، التابعة لوزارة 
الســياحة والفنــون والثقافة املاليزيــة، من خالل 
 2022 العربي  السفر  مشاركتها يف معرض ســوق 
، ُســبل الرتويج ملاليزيا كوجهة ســياحية يف سوق 
أحدث  استعراض  األوســط، وذلك من خالل  الرشق 
مناطق الجذب والوجهات السياحية للتسوق واملتعة 
العائلية واملغامــرة البيئية والعطالت، والتعاون مع 
صناعة الســفر والســياحة يف املنطقة، والتي تؤكد 
ماليزيا من خاللها عىل سمعتها كوجهة سفر آمنة.

ويتألف جناح ماليزيا املشارك يف الحدث من 32 رشكة 
الستقطاب الســياح من الرشق األوسط، بمشاركة 
معــايل الوزيــرة داتو رسي حاجه نانيس شــكري، 
وزيرة السياحة والفنون والثقافة يف ماليزيا، خاصة 
بعــد أن أعادت ماليزيا فتح حدودها أمام الســياح 
2022؛ واستقبلت  أبريل  الدوليني يف األول من شهر 
ماليزيــا يف عام 2019 ما قبل الجائحة 397،726 
سائًحا من منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.

وقالــت معايل داتو رسي نانــيس » كان حًقا عالمة 
فارقة يف صناعة الســياحة لدينا حيث نرحب باملزيد 
من الــزوار الدوليني للمرة األوىل والزائرين العائدين 
وبعد  أكرب،  بشكل  اقتصادنا  لتعزيز  ســواء  حد  عىل 
فتح حدودنــا بالكامل من جديد فنحن عىل ثقة من 
أننا سنشهد انتعاًشــا قوًيا يف أعداد السياح وبالتايل 
أننــا نتوقع وصول  تعزيز انتعــاش اقتصادنا، كما 
مليوني ســائح دويل هذا العــام لتحقيق 7.5 مليار 

درهم من عائدات السياحة«.
جذب  عىل  بشــدة  الرتكيز  ســنواصل   « وأضافــت 
ماليزيا،  إىل  األوسط  الرشق  من  السياح  واستقطاب 
لذلك فمن الطبيعــي أن نضاعف جهودنا الرتويجية 

هنا«.

ال�شياحة الماليزية تعود اإلى �شوق ال�شرق 
الأو�شط من بوابة �شوق ال�شفر العربي 

»فالي دبي« تفوز للم��رة الثامنة بجائزة اأف�شل 
ناقلة اقت�شادية تخدم ال�شرق الأو�شط

دبي-وام:
 فازت »فالي دبي« بجائزة 
طــريان  رشكــة  أفضــل 
الرشق  تخــدم  اقتصــاد 
األوسط وهي املرة الثامنة 
الجائزة  بهــذه  تفوز  التي 
توزيع  حفل  خــالل  وذلك 
ترافيلر  بيزنــس  جوائــز 

.2022 ميدل إيست 
وتعكــس الجائزة التي تم 
قبل  من  عليها  التصويــت 
املجلة  وقــراء  الجمهــور 
يف  دبــي  فــالي  مرونــة 
الضوء  وتســلط  أعمالها 
التــي  املســاهمات  عــىل 
لقطاع  الرشكــة  قدمتها 
السفر خالل العام املايض.

ممثال  الجائــزة  وتســلم 
فرانســوا  دبي  فالي  عن 
املايل  املديــر  اوبرهولــزر 
يف  اقيم  حفــل  يف  للرشكة 

دبي.
وأعرب غيث الغيث الرئيس 

التنفيــذي لرشكــة فالي 
بالفوز  دبي عن ســعادته 
طريان  رشكة  أفضل  بلقب 
الرشق  تخــدم  اقتصادي 
الثامنة  للمــرة  األوســط 
مشــريا إىل أن هذا التقدير 
هــو دليــل عــىل نموذج 
واستعدادنا  القوي  أعمالنا 
بدء  مع  عملياتنا  لتعزيــز 
السفر  قيود  من  التخفيف 
السفر  عىل  الطلب  وعودة 
املتنامي  أســطولنا  مــع 

املكون من 63 طائرة.

جزيرة يا�س تعلن عن تعيين النجم العالمي كيفن هارت �سفيراً ل�سوؤون الجزيرة 

تعاون بين »اأبوظبي للتوزيع« وكارفور لتو�سيع مبادرة الركن االأخ�سر
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وزير الرقمنة الألماني يدعو لقواعد 

دولية موحدة ل�ستخدام الإنترنت

العثور على جثة غوا�ص واأكثر من 50 

كيلو جراماً من الكوكايين قرب �سيدني 

الهند ت�سجل 2288 حالة اإ�سابة جديدة 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040  
12 �أخبار وتقارير

برلنيـ  )د ب اأ(- 

دعا وزير الرقمنة الأملاين فولكر في�سينج اإىل قواعد 

دولية موحدة ل�ستخدام الإنرتنت.

وقال في�سينج يف ت�رصيحات ملحطة »دويت�سالند 

فونك« الأملانية الإذاعية يوم الثالثاء قبيل انعقاد 

موؤمتر وزراء الرقمنة يف جمموعة ال�سبع يف مدينة 

دو�سلدورف الأملانية: »تعتمد الرقمنة على �سبكة 

عاملية، ولذلك نحتاج اإىل التدفق احلر للبيانات، 

نحتاج اإىل التبادل احلر للبيانات، ولكن بالطبع يف 

نطاق يت�سمن قواعد«.

واأو�سح الوزير اأنه يتعني لذلك احليلولة دون و�سع 

كل دولة قواعدها اخلا�سة بالن�سبة لالإنرتنت، وقال: 

ال�سبكات  من  جمموع  لدينا  يكون  اأن  نريد  »ل 

يتيح  اإنرتنت  لدينا  يكون  اأن  نريد  بل  الداخلية، 

الو�سول احلر اإليه كما كان مق�سودا منه... اإذا عزلنا 

اأنف�سنا، فلن نتمكن من ا�ستخدام اإمكانات الرقمنة«.

قواعد  اإىل  لذلك  حاجة  هناك  اأن  في�سينج  وذكر 

دولية ت�سمن حماية البيانات واملناف�سة العادلة، 

على �سبيل املثال.

�رصورة  اإىل  في�سينج  اأ�سار  مت�سل،  �سياق  ويف 

الت�سدي للجرائم ال�سيربانية وتعزيز اأنظمة الدفاع، 

مو�سحا اأن اأف�سل الطرق لتحقيق ذلك هو التعاون، 

اأحدث  م�ساركة  خالل  من  املثال  �سبيل  على 

التقنيات، م�سريا اإىل اأنه ميكن بهذه الطريقة التاأكد 

من »بقاء ال�سبكة مفتوحة وحرة وحممية يف نف�س 

الوقت«.

و�سيدور اجتماع وزراء رقمنة جمموعة ال�سبع يف 

دو�سلدورف حول كيفية تعزيز التعاون بني دول 

الإنرتنت  ال�سيرباين وق�سايا  الأمن  املجموعة يف 

املجموعة،  العام  هذا  اأملانيا  وترتاأ�س  الأخرى. 

التي ت�سم اأي�سا الوليات املتحدة وكندا واإيطاليا 

وفرن�سا وبريطانيا واليابان.

�سيدينـ  )د ب اأ(- 

قالت �رصطة نيو �ساوث ويلز يوم الثالثاء اإنه مت 

العثور على جثة غوا�س واأكرث من 50 كيلوجراما 

من مادة يعتقد اأنها كوكايني يف نهر ب�سمال �سيدين.

هانرت  نهر  للوعي يف  فاقدا  الغوا�س  على  وعرث 

يف نيوكا�سل على بعد نحو 115 كيلومرتا �سمال 

الثنني. وقالت �رصطة نيو �ساوث  �سيدين �سباح 

الأفراد  الرجل من قبل  اإنعا�س  اإن حماولت  ويلز 

وامل�سعفني ف�سلت وتويف يف مكان احلادث.

الذي  الرجل،  العثور على  اإنه مت  ال�رصطة  وقالت 

مل يتم التعرف عليه بعد، »يف املنطقة املجاورة 

مبا�رصة« لعدد من الطرود التي حتتوي على اأكرث 

من 50 كيلوجراما من م�سحوق اأبي�س يعتقد اأنه 

كوكايني، بقيمة تقدر ب 20 مليون دولر اأ�سرتايل 

)9ر13مليون دولر اأمريكي(.

وفتحت ال�رصطة حتقيقا يف الواقعة.

نيودلهيـ  )د ب اأ(- 

اأعلنت وزارة ال�سحة الهندية يوم الثالثاء ، ت�سجيل 

2288 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا خالل 

الـ24 �ساعة املا�سية.

وبذلك يبلغ اإجمايل حالت ال�سابة يف الهند 43 

مليونا و  107 اآلف  و 689 حالة، بح�سب بيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ونقلت �سحيفة 

هندو�ستان تاميز عن الوزارة القول اإنه مت ت�سجيل 

الفرتة  نف�س  خالل  بالفريو�س  وفاة  حالت   10

لريتفع اإجمايل الوفيات اإىل 524 األفا و 103 حالت.

�سولـ  )د ب اأ(- 

يون  اجلديد  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  وعد 

�سوك يول بو�سع »خطة جريئة« لإعادة بناء 

اقت�ساد كوريا ال�سمالية اإذا ما نزعت بيوجن 

ياجن �سالحها النووي.

واتهم يون كوريا ال�سمالية بتعري�س الأمن يف 

املنطقة وخارجها للخطر من خالل برناجمها 

اأدائه  اأثناء  ت�رصيحات  يف  وذلك  النووي، 

اليمني الد�ستورية يوم الثالثاء.

لكنه قال اإن »باب احلوار �سيظل مفتوحا حتى 

نتمكن من حل هذا التهديد �سلميا«.

اأن تبدو اخلطة  ومل يو�سح يون كيف ميكن 

ب�ساأن الدولة املجاورة املنعزلة، لكنه قال اإنها 

�سيجري و�سعها بالتعاون مع �رصكاء دوليني.

ال�سمالية حقا يف  وقال: »اإذا �رصعت كوريا 

عملية نزع ال�سالح النووي ب�سكل كامل، فنحن 

م�ستعدون للعمل مع املجتمع الدويل لتقدمي 

خطة جريئة من �ساأنها اأن تعزز اقت�ساد كوريا 

ال�سمالية ب�سكل كبري وحت�سن نوعية احلياة 

ل�سعبها«.

عاما/   61  / ال�سابق  العام  املدعي  واأدى 

الأ�سخا�س يف  اآلف  اأمام  الد�ستورية  اليمني 

مرا�سم احتفالية اأمام الربملان يف �سول.

النتخابات  يف  حمافظ،  وهو  يون،  وفاز 

اآذار/ مار�س بهام�س �سئيل  الرئا�سية يف 9 

للغاية، �سد مر�سح احلزب الدميقراطي احلاكم، 

يون فرتة ولية  و�سيق�سي  يل جاي ميوجن. 

مدتها خم�س �سنوات و�سيخلف مون جاي اإن 

الذي �سارك اأي�سا يف مرا�سم اأداء اليمني.

اأوقات  خالل  ال�سلطة  يون  تويل  فرتة  تاأتي 

كوريا  اختربت  وقد  املنطقة.  يف  م�سطربة 

ال�سمالية هذا العام مرارا �سواريخ قادرة على 

حمل راأ�س حربي نووي، مبا يف ذلك �ساروخ 

بالي�ستي عابر للقارات.

وتخ�سى كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة 

اأن كوريا ال�سمالية املعزولة دوليا تعد  من 

اأن  املقرر  نووية. ومن  لإجراء جتربة  حاليا 

اليابان  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  يزور 

وكوريا اجلنوبية يف غ�سون اأ�سبوعني تقريبا.

برلنيـ  )د ب اأ(- 

�سجلت اأملانيا يوم الثالثاء ارتفاعا يف معدل 

الإ�سابة الأ�سبوعي بكورونا.

الأملاين  كوخ«  »روبرت  معهد   اأعلن  فقد 

ملكافحة الأمرا�س �سباح اليوم اأن هذا املعدل، 

وهو عدد حالت الإ�سابة بالعدوى لكل 100 

األف �سخ�س على مدار �سبعة اأيام، بلغ حاليا 

وكان  الثنني.  يوم  2ر499  مقابل  7ر522، 

املعدل يبلغ قبل اأ�سبوع 3ر632، وقبل �سهر 

9ر1097.

واأ�ساف املكتب اأن مكاتب ال�سحة يف اأملانيا 

والع�رصين  الأربع  ال�ساعات  خالل  �سجلت 

املا�سية 107 اآلف و568 حالة اإ�سابة جديدة 

بالفريو�س، مقابل 113 األفا و522 حالة يوم 

الثالثاء املا�سي.

وبلغ عدد حالت الوفاة الناجمة عن املر�س 

املا�سية  والع�رصين  الأربع  ال�ساعات  خالل 

218 حالة، مقابل 240 حالة قبل اأ�سبوع.

حالت  عدد  بلغ  املعهد،  بيانات  وبح�سب 

الإ�سابة بالفريو�س منذ بدء تف�سيه يف اأملانيا 

يف ربيع عام 2020 ، 25 مليونا و406 اآلف 

و868 حالة.

ولكن املعهد اأ�سار اإىل اأن اإجمايل العدد الفعلي 

حلالت الإ�سابة قد يكون اأعلى من ذلك، نظرا 

لأن كثريا من حالت الإ�سابة مل يتم اكت�سافها.

مك�سيكو �سيتيـ  )د ب اأ(- 

قال ممثلون لالدعاء اإن �سحفيتني قتلتا يف 

ولية فرياكروز ب�رصق املك�سيك يوم الثنني 

لريتفع عدد ال�سحفيني الذين قتلوا يف البالد 

منذ بداية العام اجلاري وحتى الآن اإىل 11 

�سحفيا.

موليندو  ي�سينيا  على  النار  اإطالق  وجرى 

و�سيال جار�سيا، وهما مديرة وم�سورة موقع 

»اإل فرياز« الإخباري الإلكرتوين، خارج مبنى 

جتاري يف كوزولياكاك، على بعد حوايل 570 

كيلومرتا جنوب �رصق مك�سيكو �سيتي، وفقا 

لتقارير حملية.

وقال مكتب املدعي العام يف فرياكروز اإنه مت 

فتح حتقيق يف الوفيات واإن »جميع خطوط 

ن�ساطهما  ذلك  يف  مبا  �ست�ستنفد،  التحقيق 

ال�سحفي«.

لوي�س  على  ُعرث  املا�سي،  الأ�سبوع  ويف 

اإنريكي رامرييز، وهو �سحفي معروف، مقتول 

يف �سمال غرب املك�سيك. وكان تا�سع �سحفي 

يقتل هذا العام يف املك�سيك، التي تعد واحدة 

من اأخطر الدول يف العامل بالن�سبة لل�سحافة.

وكان رامرييز، الذي يتمتع بخربة 40 عاما، 

كاتب عمود �سيا�سي يف �سحيفة »اإل ديالو« 

البوابة  وموؤ�س�س  �سينالوا،  يف  الرئي�سية 

الإخبارية »فوينتي�س فيديديجنا�س«.

واعتربت منظمة مرا�سلني بال حدود املك�سيك 

اأخطر بلد بالن�سبة لل�سحفيني يف عام 2021 

للعام الثالث على التوايل.

ووفقا للتقرير ال�سنوي للمجموعة، قتل �سبعة 

الواقعة  الدولة  ب�سبب عملهم يف  �سحفيني 

يف اأمريكا ال�سمالية العام املا�سي. وجاءت 

اأفغان�ستان يف املرتبة الثانية ب�ست عمليات 

قتل.

كولومبوـ  )د ب ا(- 

اإقامته  مقر  �رصيالنكا  وزراء  رئي�س  غادر 

الر�سمي يوم الثالثاء عقب اأن �سد اجلي�س عدة 

حماولت من جانب املتظاهرين املناه�سني 

للحكومة من اقتحام املقر خالل الليل.

طلقات  اأطلق  اجلي�س  اإن  ال�رصطة  وقالت 

للدموع  امل�سيل  الغاز  وا�ستخدم  حتذيرية 

يف  الر�سمي  املقر  عن  املتظاهرين  لبعاد 

العا�سمة كولومبو.

 70 من  اأكرث  باإحراق  املتظاهرون  قام  وقد 

منزل ومكتبا لوزراء �سابقني واأع�ساء باحلزب 

احلاكم ، كما مت اإحراق اأو تدمري اأكرث من 150 

مركبة.

قد  راجاباك�سا  ماهيندا  الوزراء  رئي�س  وكان 

قدم ا�ستقالته يوم الثنني عقب ا�ستباك اأن�سار 

حزب جبهة ال�سعب احلاكم مع متظاهرين يف 

كولومبو.

الرئي�س  مكتب  خارج  املتظاهرون  ويقيم 

جوتابايا راجاباك�سا منذ �سهر، حيث يطالبون 

با�ستقالة ال�سقيقني الرئي�س و رئي�س الوزراء .

وقالت ال�رصطة اإنه منذ يوم الثنني مت ت�سجيل 

�ست حالت وفاة ونقل اأكرث من 200 �سخ�س 

للم�ست�سفى على خلفية ال�ستباكات.

وفر�ست وزارة الدفاع حظرا للتجوال، وطلبت 

من املواطنني بالبقاء يف املنزل.

ومن املقرر اأن يلتقى اليوم اأع�ساء الربملان، 

وت�سمية رئي�س وزراء جديد واأع�ساء جمل�س 

الوزراء.  

وتواجه �رصيالنكا، التي يبلغ تعداد �سكانها 

نحو 22 األف ن�سمة، اأزمة اقت�سادية ونق�سا يف 

الوقود والغذاء والأدوية.

لندن ـ )د ب اأ( - 

رابعة  جرعة  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  اأ�سارت 

متنح   19 لكوفيد  امل�سادة  اللقاحات  من 

الأ�سخا�س حماية اأعلى من تلك التي توفرها 

اجلرعات الثالث.

وتتوا�سل الأبحاث لتقييم م�ستويات احلماية 

 ، التطعيم  بعد  الأ�سخا�س  بها  يتمتع  التي 

وطول الفرتة الزمنية التي ت�ستمر فيها هذه 

احلماية، بح�سب وكالة الأنباء الربيطانية )بي 

اإيه ميديا(.

جامعة  بقيادة  الأكادمييني  من  فريق  وقام 

�ساوثهامبتون بتتبع جمموعة من الأ�سخا�س 

وم�ستويات الأج�سام امل�سادة واخلاليا التائية 

اخلا�سة بهم ، وكالهما مقيا�سان ي�سريان اإىل 

م�ستوى حماية ال�سخ�س من الفريو�س.

و�سارك نحو 166 �سخ�سا يف الدرا�سة وقدموا 

عينات من الدم، مما يعني اأن العلماء ميكنهم 

فح�س تركيز الأج�سام امل�سادة يف الدم.

خمتلفة،  زمنية  نقاط  يف  الفح�س  وجرى 

مبا يف ذلك بعد 28 يوما من اإعطاء اجلرعة 

الثالثة، ومرة اأخرى قبل اإعطاء اجلرعة الرابعة 

مبا�رصة، وهو ما حدث يف املتو�سط بعد ما 

يزيد قليال عن 200 يوم، ثم بعد 14 يوما من 

تلقيهم اجلرعة الرابعة.

يف  امل�سادة  الأج�سام  م�ستويات  وت�ساءلت 

الفرتة بني اجلرعة الثالثة واجلرعة التن�سيطية 

الرابعة.

ولكن بعد اأ�سبوعني من اجلرعة التن�سيطية 

الرابعة، ارتفعت م�ستويات الأج�سام امل�سادة 

بعد  �سوهدت  التي  امل�ستويات  من  اأعلى 

اجلرعة الثالثة.

كييفـ  )د ب اأ( -

م�سنع  داخل  مدين   100 نحو  يزال  ل 

اآزوف�ستال املحا�رص لل�سلب يف مدينة 

لالإدارة  وفقا  الأوكرانية،  ماريوبول 

الإقليمية.

بافلو  الإقليمية  الإدارة  رئي�س  وقال 

كرييلينكو م�ساء الثنني اإن املدنيني ما 

زالوا يف امل�سنع بالإ�سافة اإىل 100 األف 

�سخ�س ما زالوا يف املدينة ال�ساحلية 

املت�رصرة ب�سدة.

�سحيفة  نقلتها  تعليقات  يف  واأ�ساف 

ال�سعب  »من  اأنه  برافدا  اأوكراين�سكا 

حتديد من منهم يريد مغادرة املدينة«.

الأوكراين  الوزراء  رئي�س  نائبة  وقالت 

الأ�سبوع  مطلع  يف  فريي�سوك  اإيرينا 

وامل�سنني  والأطفال  الن�ساء  جميع  اإن 

املدنيني غادروا م�سنع ال�سلب.

وت�سمد الوحدات الأوكرانية يف م�سنع 

الهجمات  �سد  للدفاع  اآزوف�ستال 

الرو�سية.

وا�سنطنـ  )د ب اأ(- 

الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  قال 

كريبي  جون  )البنتاجون(  الأمريكية 

موؤ�رصات«  »راأت  املتحدة  الوليات  اإن 

على نقل اأوكرانيني اإىل رو�سيا رغما عن 

اإرادتهم.

موؤمتر  يف  لل�سحفيني  كريبي  وقال 

راأينا  »لقد  الثنني:  يوم  �سحفي 

اأوكرانيني  اأن  على  موؤ�رصات  بالتاأكيد 

يتم نقلهم من اأوكرانيا اإىل رو�سيا، ول 

ميكنني التحدث عن عدد املع�سكرات اأو 

كيف تبدو«.

واأ�ساف: »لكن لدينا موؤ�رصات على اأن 

الأوكرانيني ينقلون رغما عن اإرادتهم اإىل 

باأنها »غري  الإجراءات  رو�سيا« وا�سفا 

قوة  مع  ليتنا�سب  و�سلوك  معقولة 

م�سوؤولة«.

وقال كريبي اأي�سا: »لي�س عليك اأن تنظر 

الوح�سية  على  اأدلة  لروؤية  جدا  بعيدا 

الرو�سية«.

رئي�ص كوريا الجنوبية الجديد يعد بـ »خطة جريئة« لبيونج 

يانج مقابل نزع �سالحها النووي

األمانيا ت�سجل ارتفاعا في معدل الإ�سابة الأ�سبوعي بكورونا

مقتل �سحفيتين في المك�سيك والح�سيلة ترتفع اإلى 11 

�سحفياً خالل العام الجاري 

جي�ص �سريالنكا يمنع مثيري ال�سغب من اقتحام مقر 

اإقامة رئي�ص الوزراء ال�سابق 

درا�سة: الجرعة التن�سيطية الرابعة توفر حماية كبيرة 

من كوفيد 19 

نحو 100 مدني ما زالوا داخل م�سنع اآزوف�ستال لل�سلب في 

ماريوبول الأوكرانية

كوريا الجنوبية ت�سجل اأكثر من 49 األف اإ�سابة بكورونا في 24 �ساعة 
�سول ـ )د ب اأ( – 

الإ�سابة بفريو�س كورونا يف  عاودت حالت 

كوريا اجلنوبية الرتفاع مرة اأخرى اإىل اأعلى 

تخفيف  و�سط  الثالثاء،  يوم   ، األفا   40 من 

احلكومة لقيود مكافحة الفريو�س بهدف اإعادة 

البالد اإىل الو�سع الطبيعي ملا قبل اجلائحة.

واأ�سافت البالد 49 األفا و933 اإ�سابة جديدة 

 23 بينها  املا�سية،   24 الـ  ال�ساعات  خالل 

وفقا  اخلارج،  من  قادمني  لأ�سخا�س  اإ�سابة 

الأمرا�س  على  لل�سيطرة  الكورية  للوكالة 

والوقاية منها.

الإجمالية  الإ�سابات  بذلك ح�سيلة  وارتفعت 

اإ�سابة،  و895  األفا  و614  مليونا   17 اإىل 

بح�سب وكالة يونهاب لالأنباء.

كما �سجلت البالد 62 وفاة، لرتتفع ح�سيلة 

الوفيات اإىل 23 األفا و462 وفاة.

حالة،   398 احلرجة  احلالت  عدد  وبلغ 

بانخفا�س عن 421 حالة يف اليوم ال�سابق.

البنتاجون: موؤ�سرات على نقل اأوكرانيين اإلى رو�سيا رغماً 

عن اإرادتهم 
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 اأبوظبي-الوحدة:

 حتتفل �سكاي نيوز عربية مبرور 10 اأعوام على 

انطالقها، حيث عملت خالل العقد املن�رصم على 

ت�سليط ال�سوء على تعقيدات وتداعيات خمتلف 

الأحداث وال�رصاعات التي اأّثرت على العامل. 

وكانـــت �سكاي نيوز عربية قـــد انطلقت ك�رصاكة 

بني »الدولية لال�ستثمارات الإعالمية« و«�سكاي 

نيوز« الربيطانية، لتقدم اأول بّث لها يف 6 مايو 

  .2012

واأ�سبحـــت �ســـكاي نيـــوز عربية هـــي املن�سة 

الإخبارية الرقمية الأ�رصع منواً يف املنطقة، حيث 

يتابعها جمهور قوامه اأكرث من 37 مليون �سخ�ص 

عرب قنوات التوا�سل الجتماعي، وت�سهد م�ستويات 

متميـــزة من التفاعل. وبو�سولهـــا اإىل اأكرث من 5 

مليارات م�ساهـــدة ملحتواها الرقمي عام 2021، 

تبواأت املحطـــة الإخبارية املركز الأول من حيث 

عدد امل�ساهدات ملن�سة اإخبارية باللغة العربية. 

و�رصّح نارت بوران، الرئي�ص التنفيذي ل�سكاي نيوز 

عربية: »متّكنا على مدى الأعوام الع�رصة املا�سية 

من تر�سيخ مكانتنا كمن�سة اإخبارية رائدة وتعزيز 

�سمعتنـــا وقدرتنا على تقـــدمي الأخبار النوعية 

باأ�سلوب فعال وثري للجماهري الناطقة بالعربية 

حول العامل«.

واأ�ساف: »نعي�ص فرتة غري م�سبوقة �سهدت زيادة 

ملمو�سة يف الطلـــب على الأخبار النوعية خالل 

العامني املا�سيـــني، فاجلمهـــور الآن اأحوج ما 

يكون اإىل من�سات اإخبارية متنحه اخلرب ال�سحيح 

مب�سداقيـــة. كما كان لنا دور بالـــغ الأهمية يف 

تقدمي املعلومات الدقيقة التي تبقيهم على اّطالع 

م�ستمر ملعرفة امل�ستجدات فور حدوثها«. 

وا�ستطاعت املن�سة الإخبارية الرائدة خالل فرتة 

ق�سرية منذ اإطالقها جذب مذيعي اأخبار ومقدمي 

برامج موؤثرين من خمتلف اأنحاء املنطقة لتقدمي 

حمتوى مميز، كال�سحفي ومقدم الربامج ال�سيا�سية 

ال�ساخرة ال�سهري نـــدمي قطي�ص، ومقدمة الربامج 

احلواريـــة البارزة جيزيل خـــوري. كذلك حر�ست 

املن�سة على اأن تعك�ـــص التنوع الغني ملنطقة 

ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا من خالل املواهب 

املتنوعة التي ت�سمهـــا، كاملذيعني الإماراتيني 

املعروفني مثل في�سل بن حريز، وماجد الفار�سي، 

ومو�سى البلو�سي، وميثاء �سباح. 

يجدر بالذكـــر اأن املن�سة الإخبارية لديها خطط 

طموحة للم�ستقبـــل ترتكز على البتكار والتطور 

الرقمي، اإذ توا�سل �سكاي نيوز عربية ال�ستثمار يف 

النمو الرقمي والهتمام بتقدمي املحتوى الرقمي 

املبتكر. كمـــا �ست�ستفيد املن�سة مـــن التقنيات 

املتطـــورة عرب ا�ستخدام حمتـــوى الواقع املعزز 

والواقع الفرتا�سي لإ�سفاء مزيد من العمق على 

التغطيات واإحيـــاء العنا�رص الإخبارية ب�سكل ل 

ميكن للكامريا نقله اأحيانًا.  

كما تطلق �سكاي نيوز عربية قريبًا من�سة جديدة 

لأخبـــار القت�ساد مـــن خالل موقـــع اإلكرتوين 

وح�سابـــات خا�ســـة علـــى من�ســـات التوا�سل 

الجتماعي لتقدمي اأحـــدث الأخبار والتحليالت 

املتعلقة بالقت�ساد والأعمال. وياأتي ذلك �سمن 

خطط املن�ســـة الإخبارية ملوا�سلـــة ال�ستثمار 

يف دعم منوها وتو�سعهـــا ا�ستجابة لهتمامات 

امل�ساهدين ورغباتهم. 

ويعـــدّ ا�ستقطاب الكوادر املتميـــزة من اأ�سحاب 

املواهب جانبًا بالغ الأهمية للمن�سة الرائدة، ولهذا 

فقد اأطلقت عام 2021 اأكادميية �سكاي نيوز عربية 

التي ت�سم مركـــزاً متخ�س�سًا للتطوير والتدريب 

بهدف اإلهام ال�سباب ومتكينهم وتزويدهم مبهارات 

التوا�سل واملهـــارات الإعالميـــة والرقمية التي 

يحتاجون اإليهـــا للتاألق يف هذا القطاع احليوي 

املتغـــرّي. ومنذ انطالقها، قدمـــت الأكادميية اأكرث 

مـــن 70 دورة تدريبية تخرّج منها ما يزيد على 

350 �ساباً و�سابة من اجليل اجلديد من الإعالميني 

املوهوبني العرب. و�ستوا�سل �سكاي نيوز عربية 

ال�ستثمار يف الأكادمييـــة، فيما تعمل على رفع 

عدد الـــدورات املتخ�س�سة لرتكـــز على التقدمي 

التلفزيوين والإنتاج الإبداعي والر�سوم املتحركة 

والإعالم الرقمي اإىل جانـــب ا�ستك�ساف عدد من 

املوا�سيع امل�ستجدة مثل امليتافري�ص.  

ويف ذكـــرى انطالقها، يوم 6 مايـــو 2022، بثت 

�سكاي نيـــوز عربية حمتوًى خا�ســـًا على كافة 

من�ساتها احتفاًل مبا حققتـــه من اإجنازات على 

مدار العقـــد املا�سي، بالإ�سافـــة اإىل ا�ستعرا�ص 

روؤيتها امل�ستقبلية الطموحة. 

ناق�ش �ض�ؤون الترجمة في ق�ضايا ثقافية اإماراتية وعربية وعالمية

الأر�سيف والمكتبة الوطنية يوا�سل في اليوم الثاني فعاليات موؤتمر الترجمة الدولي الثاني 

تمديد م�ساركة الجمهور في ال�ستبيان الوطني لجودة الحياة 

2022 حتى 16 مايو

بلدية اأبوظبي تنظم حملة للتوعية ب�ساأن ترك اأو تخزين 

مواد اأو هياكل م�سبقة التجهيز ب�سكل غير مطابق للمعايير 

ق�س�ص نجاح ملهمة لم�ساركي مبادرة »مليون مبرمج عربي« تن�سر الأمل لدى ال�سباب العربي

اأبوظبي-الوحدة:

و�سط متابعة عدد كبري من املهتمني 

والباحثـــني تتوا�سل فعاليات موؤمتر 

الرتجمة الـــدويل الثاين الذي ينظمه 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية افرتا�سيًا 

لليوم الثاين على التوايل، حتت �سعار 

)الرتجمة وحفظ ذاكرة الوطن: �سورة 

الإمارات يف الثقافات والآداب والرتاث 

الفكري العاملي(، وقد �سلطت الأوراق 

والبحوث املقدمة للموؤمتر ال�سوء على 

اأهمية الرتجمـــة يف جوانب ثقافية 

ومعرفية متعددة، والـــدور الإماراتي 

املميـــز يف اإحياء حركـــة الرتجمة 

ودورها يف التبادل الثقايف العاملي، 

والذي يظهر دولة الإمـــارات كمنارة 

ثقافية �ساخمة تنه�ص بالرتجمة على 

ال�سعيد العربي.  

وقد �سهد ثـــاين اأيـــام املوؤمتر ثالث 

جل�سات علمية حفلـــت بـ 17 بحثًا 

اأكادمييًا يف خمتلف فروع الرتجمة، 

وقد امتازت هذه البحوث باأنها مبتكرة 

يف جمالها، وباأنهـــا مليئة بالأفكار 

يز هذا املوؤمتر برثائه  الإبداعية التي متمُ

الفكري والعلمي املتخ�س�ص.

ففـــي اجلل�سة العلميـــة الأوىل التي 

كانـــت بعنوان: »حتديـــات الرتجمة 

واأدارتها  الوطنيـــة«  الهوية  وتعزيز 

ال�سيـــدة �ساهيناز النجـــار من ق�سم 

الأر�سيـــف  يف  والن�ـــرص  الرتجمـــة 

واملكتبـــة الوطنيـــة، قـــدم الدكتور 

اأدريان دي مان، رئي�ص ق�سم ال�سياحة 

والآثـــار يف جامعة الإمارات العربية 

املتحدةبحثـــًا بعنـــوان »ترجمـــة 

التاريـــخ الثقايف الإماراتي«، ثم قدم 

الدكتور �سهاب غامن ال�ساعر واملوؤرخ 

الإماراتي بحثًا بعنوان »جتربتي يف 

ترجمة الأدب الإماراتي املعا�رص اإىل 

اللغـــة الإجنليزية«، ويف اأعقاب ذلك 

قـــدم الدكتور ح�ســـن الزبري عبد اهلل 

املرتجم يف القيـــادة العامة ل�رصطة 

اأبو ظبـــي بحثًا بعنـــوان: »الن�ص/ 

ال�سياق يف الرتجمة: احلاجة املا�سة 

اإىل الكفـــاءة يف فهـــم الثقافات« ثم 

قـــدم كل من الدكتور حممد بن نا�رص 

من جامعة الكويت، والدكتورة �سياء 

بور�سلـــي مـــن جامعة قطـــر بحثًا 

ثقافة  »ا�ستطالع  بعنـــوان:  م�سرتكًا 

اخلليج العربي: امل�سطلحات والأمثال 

الإماراتيـــة املرتجمة منوذجًا«، ودار 

بحث الدكتـــور وليد بليه�ص العمري 

من جامعـــة طيبة باململكة العربية 

ال�سعوديـــة حول »ترجمة امللحقات 

الن�سية: ا�ستخـــدام العتبات الن�سية 

لتوجيـــه القراء اإىل كيفيـــة الطالع 

على الن�سو�ص احل�سا�سة«، واختتمت 

فعاليـــات اجلل�سة ببحـــث الدكتورة 

�سهـــام اأ�سامـــة مـــن كليـــة اللغات 

والرتجمة باأكادميية ال�سادات للعلوم 

الإداريـــة يف جمهورية م�رص العربية 

»مقارنة الأفالم الكرتونية املدبلجة 

باملنتجـــات الإماراتيـــة املماثلـــة: 

حتليل اجتماعـــي براغماتي للتاأدب 

والن�سبـــاط يف ال�سيـــاق اللغـــوي 

لالأ�رصة واملدر�سة«.

هـــذا وقد ا�ستهلـــت اجلل�سة العلمية 

الثانية -التي اأدارتها الأ�ستاذة فاطمة 

الهديـــدي، رئي�ص وحـــدة الن�رص يف 

الوطنية- وكانت  الأر�سيف واملكتبة 

بعنـــوان: »دور الرتجمـــة يف تعزيز 

الإماراتية على  الإجنازات احل�سارية 

قدمه  ببحـــث  العاملي«،  ال�سعيـــد 

الدكتـــور نا�رص بن �سيـــف ال�سعدي، 

مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم يف 

�سلطنـــة عمان بعنـــوان: »املجتمع 

والثقافة والعمران يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة: مقاربة يف ترجمة 

كتاب »خمتارات من وثائق حكومة 

بومباي«، وقدم الدكتور �سهيب عامل 

مـــن اجلامعة املليـــة الإ�سالمية يف 

نيودلهـــي بالهند اأطروحـــة بعنوان 

»ترجمـــة الأعمال الأدبيـــة الهندية 

املعنيـــة بتاريخ الإمـــارات الثقايف 

والجتماعـــي اإىل اللغـــة العربيـــة: 

اإمكانيـــات وم�ســـكالت«، و�سلطـــت 

الأ�ستاذة الدكتورة رحاب عبد ال�سالم 

من ق�سم اللغة الإ�سبانية بكلية الأل�سن 

يف جامعة عني �سم�ـــص بجمهورية 

م�رص العربية ال�سوء على »الرمزية 

بني  النمرود  ل�سخ�سيـــة  التاريخية 

»النمرود«  الإمارتيـــة  امل�رصحيـــة 

لل�سيـــخ الدكتور �سلطـــان بن حممد 

القا�سمي وامل�رصحية الإ�سبانية »تكرب 

النمـــرود« لأنطونيو اإنريكث جومث. 

وجـــاءت الورقة البحثية التي قدمها 

الأ�ستاذ الدكتور حاج حممد احلبيب 

من مركـــز البحث العلمـــي والتقني 

لتطوير اللّغـــة العربية يف تلم�سان 

باجلزائر بعنوان »طبونيمية الإمارات 

العربية املتحدة« ناق�ص فيها عبقرية 

املوقع اجلغرايف الإماراتي وتداعياته 

التاريخية والثقافية، ويف اأعقاب ذلك 

قـــدم الأ�ستاذ وليـــد م�سطفى مر�سي 

-وهو مرتجم متخ�س�ـــص يف اللغة 

العربية من جمهورية م�رص العربية- 

بحثًا بعنـــوان: »الروؤية الإ�رصائيلية 

للتجربـــة الإماراتية: درا�سة حتليلية 

يف مقالت »موران زاغا««. واختتم 

الأ�ستـــاذ اأحمد اأ�ـــرصف عبد العاطي 

مرتجم متخ�س�ص يف اللغة العربية 

من جمهورية م�رص العربية اجلل�سة 

بعنـــوان: »الرتجمة  بتقدمي بحـــث 

ال�سمعية الب�رصية ودورها يف تعزيز 

�سورة الإمـــارات واإرثهـــا احل�ساري 

يف القرن احلـــادي والع�رصين: مناذج 

تطبيقية لرتجمـــة اأفالم وثائقية عن 

دولـــة الإمارات من اللغة العربية اإىل 

اللغة العربية«.

وبداأت اجلل�ســـة الثالثة التي اأدارتها 

الأ�ستـــاذة زينـــة ن�سيـــم مـــن اإدارة 

الأر�سيفـــات يف الأر�سيـــف واملكتبة 

الوطنية، وكانت بعنوان: »مع�سالت 

الرتجمة: اختالفات الأنظمة اللغوية 

قدمه  ببحـــث  الثقافات«.  وتباعـــد 

الدكتـــور حممـــد جمـــال، م�ست�سار 

الرتجمـــة العربية مـــن �سيدين يف 

اأ�سرتاليا بعنوان: »�سيا�سات الرتجمة 

الذكيـــة يف الع�ـــرص الرقمـــي«. ثم 

قدمـــت الأ�ستـــاذة رينـــي رو�سيني 

-وتعمل مرتجمة واأمينة حمفوظات 

بجمهورية  الوطنـــي  الأر�سيـــف  يف 

اإندوني�سيا- بحثًا بعنوان: »عاملان 

يف يـــد واحـــدة: اأن�سطـــة الرتجمة 

ال�ستعمارية الهولندية يف اإندوني�سيا 

يف الفرتة من 1820اإىل 1825 كما ورد 

يف الأر�سيفات الوطنية«، ويف اأعقاب 

ذلك قـــدم الدكتور اإيفـــان خيمينيز  

ويليامـــز من فنزويـــال  -ويعمل يف 

جامعة اأبوجـــا يف نيجرييا- بحثًا 

بعنوان: »ترجمة ال�سا�سة للمنتجات 

الإجنليزية  اإىل  الإماراتيـــة  الفيلمية 

وكيفية ت�سوير الف�ســـاءات اللغوية 

والجتماعية »، وقدم الدكتور اأحمدو 

�سيندو كوناتي -من جامعة فيليك�ص 

هوفويـــت بوانيي يف اأبيدجان بكوت 

ديفوار / �ساحل العاج بحثًا بعنوان: 

»التحديات واملخاطر املرتتبة على 

)اإعـــادة( ترجمة الأمثال امل�ستقة من 

لغة الإغبو يف رواية ت�سينوا اأت�سيبي 

)عـــامل يتداعى( مـــن الإجنليزية اإىل 

الفرن�سيـــة والإ�سبانيـــة«. واختتـــم 

الأ�ستاذ الدكتـــور باتريك دي مرييف، 

من ق�سم اللغـــة الإجنليزية بجامعة 

و�سط وليـــة فلوريـــدا يف الوليات 

املتحدة الأمريكيـــة �سمن فعاليات 

هذه اجلل�سة بحثًا بعنوان »من�سات 

البث الف�سائـــي ال�سعبية وحتديات 

الرتجمة الثقافية يف و�سائل الإعالم 

املرئية وامل�سموعة«. 

دبي-وام:

 اأعلن الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة 

التابع لوزارة تنمية املجتمع متديد اأجل م�ساركة 

اجلمهور من املواطنني واملقيمني يف »ال�ستبيان 

الوطنـــي جلـــودة احليـــاة – 2022« بن�سخته 

الثانية حتى 16 مايو اجلاري و الذي مت اإطالقه 

موؤخرا تزامنا مع اليوم العاملي لل�سعادة الذي 

ي�سادف 20 مار�ـــص من كل عام وبال�رصاكة مع 

املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء.

يجري تنفيذ ال�ستبيـــان الوطني جلودة احلياة 

ب�سفـــة دورية كل عامني وذلك يف اإطار التعرف 

على جودة حيـــاة اأفراد املجتمع على م�ستوى 

دولة الإمارات وحتديد العوامل الرئي�سية املوؤثرة 

فيها مبختلف القطاعات احليوية �سمن املحاور 

الرئي�سية لال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 

2031. يت�سمن ال�ستبيـــان 122 �سوؤال رئي�سيا 

تتوزع على 3 م�ستويـــات هي الدولة املتقدمة 

واملجتمـــع املرتابط وجـــودة حيـــاة الأفراد.. 

وي�ستهـــدف م�ساركة وا�سعة مـــن جميع فئات 

املجتمـــع »مواطنني ومقيمني« مـــن عمر 15 

عامـــا فما فوق بهدف قيا�ـــص م�ستويات جودة 

حيـــاة اأفراد املجتمع يف دولـــة الإمارات �سمن 

7 قطاعـــات حيوية هي »املجتمـــع وال�سحة 

والتعليم والقت�ساد والأمـــن والعدل وال�سالمة 

والبنية التحتيـــة والإ�سكان واملوارد الب�رصية« 

ر�سخ جودة  �سعيا اإىل توفري مبادرات وخمرجات تمُ

حياة متميزة جلميع اأفراد املجتمع.

اأبوظبي - الوحدة:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبـــي، التابعة لدائرة 

البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة اأبوظبي 

للدفاع املدين 

حملـــة توعوية للحفاظ علـــى املظهر العام 

�سملـــت تـــرك اأو تخزين اأو و�ســـع اأي مواد اأو 

هيـــاكل م�سبقة التجهيز ب�ســـكل غري مطابق 

للمعايري املعمول بها ب�ســـاأن تخزين املواد 

املختلفة الأنواع، وا�ستهدفت اأ�سحاب ال�رصكات 

واملالك وامل�ستثمرين وخمتلف فئات املجتمع 

يف كافـــة املناطق الواقعة يف مدينة اأبوظبي 

واملناطق الواقعة �سمـــن اخت�سا�سات مراكز 

البلدية الفرعية يف الرب الرئي�سي، وذلك بهدف 

التوعية باأهمية اللتزام بالقوانني املعمول بها 

يف اإمارة اأبوظبي بخ�سو�ص املظهر العام.

وت�سمنت احلملة اإر�سال ر�سائل ن�سية توعوية 

بثالث لغات)العربية /الإجنليزية/الأوردو( اإىل 

اأفراد املجتمع والفئات امل�ستهدفة من احلملة 

، ون�رص من�سورات توعوية يف قنوات التوا�سل 

الجتماعي

)ان�ستغرام/في�ـــص بوك/تويرت/�سنـــاب �سات( 

بهـــدف حث اأفـــراد املجتمع علـــى الهتمام 

باملظهـــر العام وحمايته مـــن اأي م�سوهات، 

وكذلك الهتمـــام بامل�سهد اجلمـــايل للمدن، 

والبيئة ال�سحية النظيفة.

دبي-وام:

 على مدار ال�سنوات التي اأعقبت انطالقتها 

عام 2017، حتولت مبادرة »مليون مربمج 

عربي« مـــن فكرة ملهمة اأطلقها �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممـــد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

حاكـــم دبي »رعـــاه اهلل« اإىل اأداة تغيري 

حقيقـــة بدلت حيـــاة الكثريين و�سنعت 

م�ستقباًل اأف�سل ملئـــات الآلف من �سباب 

العامل العربي الذين بات لكل واحد منهم 

ق�سة جناح تثبت قدرة املعرفة وامتالك 

اأدواتها امل�ستقبلية على حتقيق الفارق يف 

حياة الأفراد واملجتمعات.

فاملبـــادرة التي انطلقـــت لتج�سد اإميان 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم باأحالم ال�سبـــاب العربي وقدرته 

علـــى امل�ساهمة الإيجابيـــة يف م�سرية 

التنمية والتطوير جمتمعاته تردد �سداها 

من م�ـــرص اإىل املغرب، مـــروراً بلبنان و 

فل�سطني و�سوريا والعراق و�سوًل اإىل اليمن 

وليبيا .

وجنحت املبادرة بتحقيـــق هدفها الأول 

والأهـــم وهو متكني اأكرث من مليون �ساب 

و�سابة مبهارات لغة امل�ستقبـــل، واإعداد 

العمل وت�سجيعهم  لأ�ســـواق  املربجمني 

علـــى حتويـــل اأفكارهـــم اإىل م�ساريـــع 

تكنولوجية تعـــزز م�ساهمتهم يف تنمية 

املجتمـــع، وجتعلهم عن�ـــرصاً فاعاًل يف 

�سناعة امل�ستقبل.

ومن املبادرة ق�س�ص اإلهام كثرية يرويها 

اأ�سحابها ب�سدق، ق�س�ص جناح يجمعها 

قا�سم م�سرتك.. عطاء دولة الإمارات الذي 

ل يعـــرف حدودا والت�سميم على النجاح 

الذي ل يعـــرف امل�ستحيل.. وهي جتارب 

توؤكد الدور املحـــوري لدولة الإمارات يف 

قيادة عملية التطوير والرقمنة يف املنطقة 

العربية مب�ساريـــع تكنولوجية ي�سنعها 

املواطن العربـــي تخدم الإن�سانية وتعزز 

نوعية احلياة وت�ساهم ب�سكل اأكرب يف بناء 

جمتمعات م�ستقـــرة ومزدهرة و�سناعة 

امل�ستقبل.

ومـــن �سوريـــا اإىل الأردن اإىل تركيا، هكذا 

بداأت رحلـــة حممود �سحـــود املهند�ص 

ال�ســـوري الالجئ بعدمـــا اأجربته احلرب 

على مغادرة بلده �سعيًا اىل حياة اأف�سل.. 

حممود كان على موعد مع حمطة غريت 

م�سريته وفتحت له اآفاقًا جديدة ومنحته 

الأمل بغد اأف�سل.

ويقول حممود: »راأيـــت يف العام 2018 

اإعالنـــًا يف من�سة في�سبـــوك عن مبادرة 

مليـــون مربمـــج عربـــي فا�سرتكت يف 

املبادرة لأننـــي اأريد اأن اأزيد معرفتي يف 

جمال تطوير املواقع الإلكرتونية الذي كان 

من اأقل اهتماماتي يف ال�سنوات ال�سابقة«.

ويوؤكد حممود اأن الطرح املميز للمحتوى 

يف الربنامج مكنه من التغلب على عائق 

تعلم تطويـــر املواقـــع الإلكرتونية، كما 

�ساعدته املهارات اجلديدة التي اكت�سبتها 

 « 360 Habit « يف تطوير تطبيـــق

الـــذي ميّكن الأ�سخا�ص مـــن بناء عادات 

جديدة يف حياتهـــم ومتابعة اإجنازاتهم 

وم�ساعرهـــم ويقدم الدعـــم الكايف لهم 

لتحفيزهم من اأجل تغيري حياتهم لالأف�سل.

ومـــن ق�س�ص النجاح البـــارزة اأي�سا يف 

م�سرية املبادرة، جتربة اإميان وجدي من 

م�رص، التـــي لطاملا كانت فكـــرة العمل 

ل�ساعـــات طويلة يف مكتب خارج املنزل 

بعيـــداً عـــن اأطفالها �سعبـــة عليها ما 

ا�سطرهـــا لق�ساء ت�سع �سنوات يف املنزل 

لتعتني باأطفالها فيما كانت تقوم باأعمال 

يدوية ومنزلية خمتلفة لتعيل اأ�رصتها اإىل 

جانب زوجها.

لكـــن كل �سيء تبـــدل بعدمـــا ا�سرتكت 

مببادرة مليون مربمـــج عربي يف العام 

2017.. وتقول اإميان: »يف تلك الفرتة كنت 

اأعمل يف النهار علـــى م�رصوعي املنزيل 

لتح�سري الطعام وتو�سيله للزبائن، وفقط 

بعد اأن اأ�سع اأطفايل يف اأ�رصّتهم م�ساًء اأبداأ 

بالدرا�سة لأوقات متاأخرة من الليل«.

وت�سدد اإميان على اأنها تعلمت كثرياً من 

املبادرة، اإذ اكت�سبت مهارات تطوير املوقع 

الإلكـــرتوين والتطبيقـــات الهاتفية التي 

�ساعدتها على حتويل م�رصوعها ال�سغري 

اإىل م�ـــرصوع تديره با�ستخـــدام تطبيق 

هاتفي.

وجنحت اإميـــان يف تو�سيـــع م�رصوعها 

اإىل �سائـــر مناطق م�ـــرص ومت تقدمي اأكرث 

مـــن 9،000 طلـــب من ن�ســـاء م�رصيات 

مل�ساعدتها يف حت�سري الطعام يف مثال 

حي على قـــدرة احللـــول املبتكرة على 

تغيري م�سار حياة مطلقيها وكذلك الآلف 

من حولهم.

ولعل ق�سة عمار �سامل، الأ�ستاذ اجلامعي 

يف كلية الهند�ســـة املعمارية- جامعة 

بغداد، تعترب مثال حيـــا اآخر اأثبتت من 

خالله املبادرة قـــدرة الإرادة على تغيري 

الواقع، فبالن�سبة لعمـــار، كانت مبادرة 

»مليون مربمـــج عربي« ترجمة واقعية 

ملا تخيله على مدار �سنوات.

فرغم من اأنه كان يتعلـــم الر�سم واخلط 

العربي يف الوقـــت الذي كان يتعلم فيه 

الإلكرتونيـــات و�سنع منـــاذج الطائرات، 

اإل اأن عمـــار كان يبحث دائما عن و�سيلة 

ت�سمح لـــه بتعلم كيفية �سنـــع برامج 

الت�سميم الثنائية والثالثية الأبعاد، بعدما 

اأم�سى �سنوات يف ا�ستخدامها.

وحظي عمار بالفر�ســـة املثالية لتعلم 

الربجمة عنـــد الإعالن عن مبادرة مليون 

مربمج عربي، ويتحدث عن تلك اللحظة 

قائال: »اأ�رصعت بالن�سمام اليها وكنت من 

طالب الدورة الأوىل فيها. كانت فرحتي ل 

تو�سف حني تعلمت لأول مرة كيف اأ�سنع 

اأول برنامج يل على الأندرويد«.

بف�سل املبادرة، طور عمار حتى الآن اأكرث 

من �سبعة برامج و األعاب اإلكرتونية، منها 

برنامـــج »قراءتي الناطقـــة« الذي فاق 

عدد م�ستخدميه يف �سنة واحدة املائتي 

 A« األف م�ستخدم بالإ�سافـــة اإىل لعبة

Cube« وهـــي لعبة خم�س�سة لتنمية 
مهـــارة التخيل، اأما برنامـــج »الأ�سابع 

الناطقة« فقد طور فيه لغة اإ�سارة جديدة 

ميكن لالأ�سم اأن يكتب وينطق فيها جميع 

احلـــروف والكلمات عن طريـــق الإ�سارة 

باإ�سبعـــني فقط اأمام جهـــاز يحول تلك 

الإ�سارات اإىل حروف وكلمات منطوقة.

وت�سعى مبادرة »مليون مربمج عربي« 

لإحداث تغيـــري يف توجهات جيل كامل، 

عـــرب حتويل املليون مربمـــج اإىل قاعدة 

علمية تتوىل بدورها نقـــل املعارف اإىل 

املحيط والرتقاء بقدرات من حولهم، وهذا 

بالفعل ما حققته الليبية اأميمة كيالين، 

التي ت�ســـف نف�سها باأنهـــا » منا�رصة 

الفتيات يف ليبيا«.

فقـــد تخرجـــت اأميمـــة مـــن املبـــادرة 

وح�سلت على �سهـــادة »نانو ديجري« 

لتوؤ�س�ـــص بعدها جمعيـــة »�سي كود - 

SheCode« اخلريية لتعليم الفتيات 

لغة الربجمة ومتكينهم.

و مل يتوقـــف حلم اأميمة عنـــد هذا احلد 

فهي وبعـــد اأن ح�سلت علـــى ال�سهادة، 

ركزت جهودها على حمو الأمية التقنية 

يف بلدها، واأ�س�ســـت من�سة »اأمي« التي 

تركز على تعليم الربجمة واإدارة الأعمال 

للجن�سني.

ولي�ست الربجمـــة و�سيلة لتحقيق الذات 

وتوفري فر�ـــص جديدة للعمـــل اأو زيادة 

الدخـــل فح�سب بل ميكنها اأن تنقذ فعليا 

حياة الب�رص، وهذا ما اختربه فعليًا اليمني 

مـــروان احلكيمـــي، اأحد اأوائـــل خريجي 

املبادرة، التي مكنته معارفه اجلديدة من 

تطوير �سبعة تطبيقـــات لتعليم اللغات 

جماناً.

وبف�سل املهارات الربجمية التي اكت�سبها 

من املبادرة يو�سح مروان اأنه »عمل يف 

تطوير تطبيق اآخر حلـــل م�سكلة الألغام 

يف اليمن، وذلـــك من خالل حتذير املارة 

من املناطق التي تنت�ـــرص فيها الألغام، 

ودعوة ال�سلطات املعنية لتم�سيط املنطقة 

وتنظيفها«.

ول تختلـــف جتربة مـــروان يف البحث 

عن �سبـــل لإنقاذ حياة الآخرين من خالل 

الربجمة عن جتربة ال�ساب اللبناين ريان 

املربهـــي، الذي يعي�ص يف دولة الإمارات، 

والـــذي حّول تخرجه من م�سارات مبادرة 

»مليون مربمج عربي« اإىل فر�سة لإنقاذ 

حيـــاة املر�ســـى الذين يحتاجـــون اإىل 

عمليات زرع الأع�ساء.

وعمل ريان علـــى تطوير تطبيق دونر - 

»Dhonor« الـــذي ي�ستخدم تقنية 

البلـــوك ت�ســـني لتنظيم عمليـــة التربع 

بالأع�ساء، والق�ساء على جتارة الأع�ساء 

وربط املتربعني باملر�سى امل�ستفيدين.. 

وحاليًا يتعاون ريان مع وزارة ال�سحة يف 

دولة الإمارات يف هذا املجال.

وتعترب جتربة الفل�سطيني اأمني اأبو �سياق 

واحـــدة من التجارب امللهمـــة اأي�سا يف 

جمال اإحـــداث التغيري املجتمعي، فبعد 

ثالثة اأ�سهـــر على تخرجه مـــن مبادرة 

»مليون مربمج عربـــي« اأب�رصت من�سة 

»ج�سور« النور على يديه لتبداأ خدماتها 

بتوفري اأرقى املناهج التعليمية العاملية 

للطـــالب يف ال�سفة الغربيـــة، وذلك من 

خالل ف�سول درا�سية تعتمد على تقنيات 

الواقع الفرتا�سي.

وبفعل املهارات التـــي اكت�سبها يتعاون 

اأمني حاليًا مـــع وزارة الرتبية والتعليم 

الإماراتية علـــى تطوير م�ساريع التعليم 

بالواقع الفرتا�سي يف دولة الإمارات.

ومتثل جتربة املغربية ح�سيبة من�سيت، 

وهي من اأ�سحـــاب الهمـــم، بقعة �سوء 

حقيقية توؤكـــد اأهمية متكني جميع اأفراد 

املجتمـــع لتحقيق التنميـــة امل�ستدامة 

وال�ساملة، فقد فقدت ح�سيبة ب�رصها منذ 

�سغرها، ما جعلها تواجه م�سكلة البطالة 

بحكم حمدودية فر�ـــص العمل املتوفرة 

لأ�سحاب الهمم �سنويًا.

ولكـــن م�ساركتها يف »مبـــادرة مليون 

مربمـــج« �سمحت حل�سيبة بعد تخرجها 

بتطوير مهارات جديـــدة واكت�ساب مزايا 

تفوق عربهـــا اأقرانها يف �ســـوق العمل، 

وتوؤكد ح�سيبة اأن »قدراتها تطورت كثرياً 

ومتكنت مـــن احل�سول على منحة النانو 

ديجري«.

هذه الق�س�ـــص الواقعية جمـــرد اإطاللة 

�رصيعـــة على عدد من التجـــارب الرائدة 

التي بدلت حيـــاة اأ�سحابها واملحيطني 

بهم وفتحـــت لهم اآفاقا جديـــدة وفر�سا 

مميزة لالرتقاء بقدراتهم وتنمية فر�سهم 

من خالل الربجمة.

وجت�سد الق�س�ص روؤيـــة مبادرة »مليون 

مربمج عربي« التي انطلقت لتحقق هدفًا 

وا�سحـــًا األ وهو تاأهيـــل جيل جديد من 

ال�سباب العربي القادر على ال�ستفادة من 

اقت�ساد املعرفة و�سنع الفر�ص امل�ستقبلية 

لنف�سه وملجتمعاته.

�سكاي نيوز عربية تحتفل بمرور 10 

اأعوام على انطالقها 

قدمت المن�ضة الإخبارية الرائدة تغطيات ا�ضتثنائية ح�ل العالم 
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

اإعالن ت�سفية �سركةاإعالن ت�سفية �سركةاإعــــالن اإلغاء اعالن �سابق

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 

CN - 2395091 باالسم التجاري  اليك كابيتال للصيانة العامة 

كان  الوضع كام  وإعادة  الرخصة  تعديل  بإلغاء طلب  ذ.م.م 

عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة. 

CN -  2395091 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  4319164 : رقم الخطاب

راد  بقالة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
كوين

رخصة رقم : CN -  2539422 قد تقدموا إلينا بطلب:
حسني  نارص  عبدالله  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله النعيمي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان عبدالله بدر سيف 

البوسعيدي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  ليامر لتجارة أدوات والعدد الحديدية ذ.م.م  

عنوان الرشكة: املصفح م 10 - 0 مبنى السيد احمد نارص احمد باصليب 
واخرين

  CN-3006025 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
واالستشارات  الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  السادة/مريال  تعيني   -  2
بناًء عىل  بتاريخ 25-4-2022  وذلك  اإلدارية ، كمصفي قانوين للرشكة 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم : 2250011074
تاريخ التعديل: 2022-5-10

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ثنايئ االبعاد للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: ميزانني 2 بناية/ سيف بن درويش ،

                                     أبوظبي، شارع املرور 

  CN-1183207 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة وذلك بناًء عىل حكم محكمة محكمة ابوظبي، 

املحكمة التجارية بتاريخ 10-2-2022 للقضاء يف امارة ابوظبي.

2 - تعيني السادة/   عبداملجيد محمد املرزوقي كمصفي قضايئ للرشكة 

بتاريخ 2022-2-10     

 تاريخ التعديل:   2022-5-9  

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

دبي-وام:

 اعتمد جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« عدداً من 

القرارات واأقر حزمة من احلوافز الداعمة التي من 

�شاأنها تعزيز م�شاركة الكوادر الإماراتية يف القطاع 

اخلا�س مبا يحقق روؤية الإمارات يف تفعيل دورهم 

يف التنمية القت�شادية يف الدولة.

وتاأتي القرارات يف اإطار دعم الربنامج الحتادي 

»ناف�س« الهادف اإىل رفع الكفاءة التناف�شية لدى 

عمل  عن  الباحثني  الإماراتيني  ودعم  املواطنني 

للح�شول على املهارات والكفاءات الالزمة لتلبية 

�شغل  من  ومتكينهم  اخلا�س  القطاع  احتياجات 

وظائف فيه.

احلوافز  من  حزمة  الوزراء  اأقر جمل�س  وتف�شياًل، 

غري امل�شبوقة ت�شمل تخفي�س ر�شوم خدمات وزارة 

ن�شبة %80  اإىل  ت�شل  والتوطني  الب�رشية  املوارد 

الوزارة  لدى  امل�شجلة  اخلا�س  القطاع  ل�رشكات 

والتي حتقق اإجنازات نوعية يف توظيف وتدريب 

املواطنني، اإىل جانب رفع م�شتهدف ن�شبة توطني 

الوظائف املهارية بن�شبة 2% �شنويًا يف �رشكات 

موظفًا   50 من�شاآتها  ت�شم  التي  اخلا�س  القطاع 

فاأكرث وذلك بهدف خلق فر�س وظيفية تتجاوز 12 

األف وظيفة �شنويًا للمواطنني يف القطاع اخلا�س 

وخمتلف القطاعات القت�شادية بالدولة.

كما اعتمد املجل�س اإقرار م�شاهمة �شهرية مببلغ 

6000 درهم على ال�رشكات غري امللتزمة بدءاً من 

يناير 2023، وذلك عن كل مواطن مل يتم ت�شغيله 

وفقًا للم�شتهدف.

- عبدالرحمن العور: اآلية فاعلة
لتحقيق امل�ستهدفات

عبداملنان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  اأكد 

العور وزير املوارد الب�رشية والتوطني اأن الكوادر 

الإماراتية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س مدعوة اإىل 

ال�شتفادة الق�شوى من حزمة الربامج التي يوفرها 

»ناف�س«، موؤكداً قدرتها الفاعلة يف زيادة تناف�شية 

الدولة، وم�شاعفة جاذبية بيئة  العمل يف  بيئة 

اخلا�س،  بالقطاع  لاللتحاق  للمواطنني  العمل 

م�شرياً اإىل اأن اإقرار حزمة من احلوافز غري امل�شبوقة 

ت�شمل العديد من املميزات، منها تخفي�س ر�شوم 

ت�شل  والتوطني  الب�رشية  املوارد  وزارة  خدمات 

اخلا�س  القطاع  ل�رشكات   %80 ن�شبته  ما  اإىل 

والتي حتقق اإجنازات نوعية يف تدريب وتوظيف 

املواطنني، ي�شهم يف حتقيق م�شتهدفات »ناف�س«.

واأكد معاليه اأن القرارات اجلديدة الداعمة للربنامج 

الحتادي »ناف�س«، تدعم بدورها فر�س الإماراتيني 

ومن  املجالت،  خمتلف  يف  عمل  عن  الباحثني 

خمتلف التخ�ش�شات، وتعزز ن�شب تواجدهم يف 

القطاع اخلا�س، مبا يحقق روؤية الإمارات يف تفعيل 

دور الكوادر املواطنة يف التنمية القت�شادية يف 

الدولة، م�شرياً اإىل اأن القرارات اجلديدة تعد مبثابة 

اآلية فاعلة لتحقيق امل�شتهدفات، حيث ي�شمن رفع 

م�شتهدف ن�شب التوطني للوظائف املهارية �شنويًا 

وخلق  اخلا�س،  القطاع  وموؤ�ش�شات  �رشكات  يف 

�شنويًا  وظيفة  األف   12 تتجاوز  وظيفية  فر�شا 

معدل  وحتقيق  اخلا�س،  القطاع  يف  للمواطنني 

زيادة اإجمايل بن�شبة 10% خالل 5 �شنوات، ومع 

نهاية العام 2026.

فر�س  لتوفري  عملية  اآلية  املزروعي:  غنام   -

عمل وتدريب للمواطنني يف القطاع اخلا�س مع 

توفري حوافز مهمة لل�رشكات املتميزة يف تطبيق 

الربنامج..

بدوره قال غنام املزروعي الأمني العام ملجل�س 

تناف�شية الكوادر الإماراتية، اإن برنامج »ناف�س«، 

يوا�شل من خالل القرارات اجلديدة، دعمه للكوادر 

ملزمة،  عملية  اآلية  �شمان  من خالل  الإماراتية، 

لتوفري فر�س عمل وتدريب لهم يف القطاع اخلا�س، 

يف  املتميزة  لل�رشكات  مهمة  حوافز  توفري  مع 

تطبيق الربنامج.

القرارات  دور  اإىل  »بالإ�شافة  املزروعي:  وقال 

»ناف�س«  الحتادي  الربنامج  دعم  يف  اجلديدة 

الهادف اإىل رفع الكفاءة التناف�شية لدى املواطنني 

للح�شول  عمل  عن  الباحثني  الإماراتيني  ودعم 

على املهارات والكفاءات الالزمة يلبي »ناف�س« 

احتياجات القطاع اخلا�س بتوفري كوادر مناف�شة، 

احلاجة  لتلبية  وموؤهلة  قادرة  ب�رشية  وموارد 

املتزايدة ل�شغل الوظائف لديه.

وتوقع املزروعي التزام معظم �رشكات وموؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�س املعنية بالقرارات اجلديدة والوفاء 

بالتزاماتها، فيما يتعلق بن�شب اإقرار 2% م�شتهدف 

�شنوي لرفع ن�شب التوطني يف الوظائف املهارية، 

بنهاية  امل�شتهدفة،  الـ%10  ن�شبة  اإىل  و�شوًل 

العام 2026، موؤكداً اأن �رشكات وموؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�س، �شتجني ثمار اللتزام بربنامج »ناف�س«، 

ال�شرتاتيجية  الأهداف  اإجناز  يف  ي�شهم  والذي 

للدولة وتعزيز دور الكوادر املواطنة يف التنمية 

القت�شادية.

- امتيازات حتفيزية للقطاع اخلا�ص

وي�شمن برنامج »ناف�س« حزم امتيازات حتفيزية 

وا�شعة ي�شتفيد منها املن�شمون للقطاع اخلا�س بعد 

تاريخ 13 �شبتمرب 2021، حيث تتحمل احلكومة 

تكلفة تدريب املواطنني يف القطاع اخلا�س لغاية 

عام كامل يف الفرتة التدريبية، براتب �شهري 8000 

درهم للجامعي، واأي�شًا دعم رواتب املواطنني يف 

القطاع اخلا�س ملدة 5 �شنوات بعد التوظيف، وبحد 

الراتب،  فوق  اإ�شافية  �شهريًا  درهم  اأق�شى 5000 

بالإ�شافة اإىل تخ�شي�س برنامج لدعم املواطنني 

العاملني يف تخ�ش�شات مميزة يف القطاع اخلا�س 

مثل املربجمني واملمر�شني واملحا�شبني وغريهم.

التقاعد  ا�شرتاكات �شندوق  كما تتحمل احلكومة 

 5 لـ  اخلا�س  القطاع  يف  املواطن  املوظف  عن 

�شنوات، كما �شتتحمل احلكومة اأي�شًا اجلزء الأكرب 

التقاعد  �شندوق  يف  العمل  جهة  ا�شرتاكات  من 

للموظفني املواطنني يف القطاع اخلا�س خالل الـ5 

�شنوات الأوىل، كما مت اعتماد �رشف عالوات لأبناء 

املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س ت�شل لغاية 

اأق�شى 3200 درهم،  800 درهم لكل طفل، وبحد 

وتخ�شي�س مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح 

برامج تدريبية تخ�ش�شية للمواطنني يف قطاعات 

متنوعة، �شيتم من خاللها توفري �شهادات وبرامج 

مهنية معرتف بها عامليًا للمواطنني يف القطاع 

اخلا�س.

مهني  تدريب  برنامج  اإطالق  »ناف�س«  واعتمد 

بالتعاون مع �رشكات خا�شة و�شبه حكومية ملدة 

ت�شل اإىل 12 �شهراً، مع تقدمي مكافاآت مالية �شهرية 

للمواطنني املتدربني، بهدف دعمهم بخربة توؤهلهم 

لاللتحاق بوظائف مميزة يف القطاع اخلا�س.

اجلدير بالذكر اأن برنامج »ناف�س« حقق عدداً من 

الإجنازات يف جمال دعم املواطنني حيث اأظهرت 

الأرقام اأن اإجمايل عدد املواطنني اجلدد املنظمني 

�شبتمرب  يف  ناف�س  اإطالق  منذ  اخلا�س  للقطاع 

2021 وحتى نهاية مار�س 2022 بلغ 5558، فيما 

ارتفع عدد ال�رشكات التي عينت املوظفني اجلدد 

اإىل 1774 �رشكة.

وت�شري الأرقام املر�شودة يف من�شة ناف�س اإىل اأن 

عدد املواطنني امل�شجلني يف املن�شة واملوؤهلني 

لال�شتفادة من مبادرات ناف�س بلغ 25،876، واأن 

عدد ال�شواغر يف املن�شة و�شل اإىل 2،524 وظيفة، 

 4،074 اإىل  لي�شل  امل�شتفيدين  عدد  ارتفع  فيما 

�شخ�شاً.

�شمن  املبادرات  من  حزمتني  اإطالق  مّت  وقد 

»م�شاريع اخلم�شني«، الأوىل يف �شبتمرب 2021، 

والثانية يف مار�س 2022.

ت�شمنت احلزمة الأوىل عدة برامج للدعم املايل 

وهو  املواطنني«،  رواتب  »دعم  برنامج  ومنها 

يف  الراغبني  املواطنني  لرواتب  حكومي  دعم 

مزايا«  و«برنامج  اخلا�س،  القطاع  يف  العمل 

يف  املواطن  للموظف  ثابتة  مالية  عالوة  وهو 

اإىل  اإ�شافة  امل�شتهدفة،  التخ�ش�شات  بع�س 

من  احلكومة  تتحمل  حيث  ا�شرتاك«  »برنامج 

و«عالوات  التقاعد،  �شندوق  ا�شرتاكات  خالله 

من  ويتّم  اخلا�س«  القطاع  يف  العاملني  اأبناء 

خالله تخ�شي�س عالوة حكومية لأبناء املواطنني 

العاملني يف القطاع اخلا�س، اإىل جانب »برنامج 

الدعم املوؤقت« وهو دعم مايل موؤقت للبحث عن 

وظيفة يف حالت فقدان العمل يف القطاع اخلا�س، 

وكذلك »برنامج فر�س العمل«، حيث يتّم توفري 

من�شة لن�رش الوظائف وربط املواطنني الإماراتيني 

بفر�س العمل يف القطاع اخلا�س.

فت�شمنت  املبادرات  من  الثانية  احلزمة  اأما 

اأربعة برامج تدريبية، ت�شمل: »برنامج كفاءات« 

الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر املواطنة 

على  للح�شول  التخ�ش�شية  كفاءاتهم  وتطوير 

�شهادات مهنية عاملية، و«برنامج تطوير كوادر 

قطاع التمري�س« الذي يهدف اإىل تطوير الكفاءات 

الوطنية يف جمال التمري�س عرب املنح الدرا�شية 

ال�شحي  امل�شاعد  برنامج  خالل  ومن  املدفوعة 

خلريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العايل يف 

للتمري�س،  البكالوريو�س  وبرنامج  الطوارئ،  طب 

يف  مواطن   10000 ومتكني  تاأهيل  اإىل  ويهدف 

القادمة  اخلم�س  ال�شنوات  ال�شحي خالل  القطاع 

..اإ�شافة اإىل »برنامج خربة« وهو برنامج تدريبي 

مع مكافاآت مالية يف  اإىل 12 �شهراً  ت�شل مدته 

تطوير  لدعم  حكومية  و�شبه  خا�شة  �رشكات 

خربات اخلريجني الإماراتيني يف قطاعات متنوعة 

..و«برنامج الإر�شاد املهني« الذي يقوم على توفري 

خدمات الإر�شاد والتوجيه املهني التي ت�شاعد على 

الوظيفية  وامل�شارات  والفر�س  املهارات  اكت�شاف 

اإر�شادية  اأدلة  توفري  اإىل  بالإ�شافة  املنا�شبة 

لكتابة ال�شرية الذاتية واأ�شا�شيات اإجراء املقابالت 

واأخالقيات العمل.

مجل�ص الوزراء يعتمد رفع ن�سب التوطين 2% �سنوياً للوظائف المهارية في من�ساآت القطاع 

الخا�ص التي ت�سم 50 موظفاً فاأكثر

18 مبادرة لفريق »�سكراً لعطائك« تثري القيم المجتمعية والتطوعية والإن�سانية
العني-الوحدة:

اأثرى فريق �شكراً لعطائك التطوعي املجتمع 

دوره  تعزز  التي  املتنوعة  باملبادرات 

الإيجابي يف غر�س ثقافة التطوع يف نفو�س 

القدوة  م�شتلهمًا  املجتمع،  اأفراد  جميع 

تاأ�شي�س  منذ  الرا�شخة  واملبادئ  القيم  من 

الدولة، حيث �شهدت الفرتة املا�شية مبادرات 

نوعية كان لها الأثر الفعال يف تعزيز القيم 

املجتمعية الراقية، اإذ و�شلت اإىل 18 مبادرة 

بالعيد  مروراً  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 

ال�شعيد.

وت�شمنت هذه املبادرات » اخلري يف عيال 

العيد،  فرحة  ن�شاركهم  العيد،  كعك  زايد، 

�شحور �شحي، جل�شة الأ�رشة يف نظر زايد، 

ت�شعدنا،  ب�شمتكم  القراآن،  جنوم  جمل�س 

هديتنا ت�شعد كبارنا، جل�شة زايد والإن�شان، 

ملتقى كنور املعرفة، عيد �شعيد بلب�س جديد، 

بهجة عيد، املجل�س الرم�شاين الفرتا�شي 3، 

فطورنا  الرم�شاين،  لعطائك  �شكراً  جمل�س 

اخلري،  �شهر  يف  غري  مرينا  اأحلى،  وياكم 

مبادرة النادي ال�شوداين، فطر العيد«.

اأمري، رئي�س جمل�س  وو�شف �شيف الرحمن 

اإدارة فريق �شكراً لعطائك التطوعي املبادرات 

التي مت اطالقها يف الفرتة املا�شية، باأنها 

متثل امتداداً للتميز الذي ظل نهج الفريق يف 

ال�شنوات املا�شية، انطالقًا من روؤية عميقة 

الدولة  يف  الر�شيدة  القيادة  من  م�شتلهمة 

التي غر�شت يف نفو�س املواطنني واملقيمني 

على حد �شواء، حب اخلري وبذل العطاء يف 

الأعمال الإن�شانية والتطوعية.

وتوجيهات  دعم  اأمري  الرحمن  �شيف  وثمن 

العامري،  ركا�س  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ 

لعطائك،  �شكراً  لفريق  الفخري  الرئي�س 

التطوعي  الن�شاط  تفعيل  على  وحر�شه 

حققت  التي  املتنوعة  املبادرات  ودعم 

التطوعية  القيم  وعززت  املطلوب،  النجاح 

املجتمعية، وكان لها �شدى كبرياً يف نفو�س 

اجلميع على م�شتوى الذكور والإناث بالفئات 

العمرية املختلفة.

اإىل  والمتنان  والتقدير  ال�شكر  واأ�شاف: 

جميع ال�رشكاء الذين كان لها الأثر اجلميل 

الهدف  كان  لقد  حتقق،  الذي  النجاح  يف 

على  امل�شي  هو  جميعًا  بيننا  امل�شرتك 

خطى التميز خلدمة املجتمع، ون�رش القيم 

على  اأفراده  جميع  وحتفيز  الإن�شانية، 

اأن  ميكن  ما  كل  يف  والتجاوب  امل�شاركة 

يوؤدي اإىل ا�شتمرار الوعي التطوعي، وغر�س 

القيم الإن�شانية والت�شارك والتعاون بني اأفراد 

املجتمع.

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

اسلم  حمزة    / املدعو  فقد   

الجنسية  باكستان  اسلم،  محمد 

 )RK1822831( جواز سفره رقم

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    

الأربعاء 11 مايو 2022 ـ العـدد 15040 

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: خالد حميد خميس بن درويش ال عيل    الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  محمد عثامن عمر مالك محمد عمر   الجنسية:  باكستان

 باالسم التجاري )الصفر الذهبي للطباعة عىل السلك سكرين ( رخصة صادرة من 

( واملسجلة بغرفة تجارة  االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 67729  التنمية  دائرة 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  هيام راشد عبيد الكشف ال عيل  الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  محمد اكمل مغل محمد ارشاد مغل   الجنسية: باكستان بنسبة 

%100 حصة ليصبح مالك الرخصة

 باالسم التجاري )صالون سيف للرجال( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )99125( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040  الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اسم الرشكة : ايه.يب. ال. )االمارات( ش.ذ.م.م 
ديب،  بر  الرئيس  عبدالرحيم حسن سعدي  سليم  ملك    406  -  405 رقم  مكتب   : العنوان 

الرفاعة
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري48125 رقم الرخصة 244447        
مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  بيه يك اف - تشارترد اكاونتنتس 

)فرع ديب(، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  27-4-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-4-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هاتــــــف  الثاين  التجـــــاري  املركز  ديب،  بر  لالستثامر،  واوالده  صديقي  ملك   1801 رقم 
الثبوتية  املستندات واألوراق  كافة  معه  ، مصطحباً  فاكس: 3552070 04     04 3888900

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  ميكروسيم الرشق االوسط ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم a704 ملك الليت صنغ راتهور ،الربشاء جنوب الرابعة 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    73939    رقم الرخصة   569124      

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : ايب محاسب قانوين، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  9-5-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-5-9

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
هاتف   ، القرهود  ديرة،  درويش   عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم 
4252890 04  فاكس:  ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  سيا ايفيول اوتوموتيفز للتجارة العامة ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 43-44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1547241   رقم الرخصة   937388       

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :31-3-2022 تاريخ تصديق القرار :2022-3-31   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: بيه يك اف - تشارترد اكاونتنتس )فرع ديب(
  العنوان:  مكتب رقم 1801 ملك صديقي واوالده لالستثامر، بر ديب، املركز التجاري الثاين 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة /  ايه.يب. ال. )االمارات(  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  27-4-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-4-27

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله مكتب رقم 1801 ملك صديقي واوالده لالستثامر بر ديب، املركز التجاري الثاين هاتف 

3888900 04 فاكس: 3552070 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين
  العنوان:  مكتب رقم 306 - 03 ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش ديرة، القرهود  

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة /   ميكروسيم الرشق االوسط  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  9-5-2022   تاريخ تصديق القرار : 2022-5-9

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

هاتــــف   ، درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم  مكتب  أعاله 

4252890 04  فاكس: مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة / سيا ايفيول اوتوموتيفز للتجارة العامة ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :31-3-2022 تاريخ تصديق القرار :2022-3-31   

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 e-20 /1 -polt 112-

عبدالرحمن العور: اآلية فاعلة لتحقيق الم�ضتهدفات وم�ضاعفة جاذبية بيئة العمل للمواطنين لاللتحاق 

بالقطاع الخا�ص

غنام المزروعي: اآلية عملية لتوفير فر�ص عمل وتدريب للمواطنين في القطاع الخا�ص 

 80 % تخفي�ضاً في ر�ضوم الخدمات ل�ضركات القطاع الخا�ص التي تحقق اإنجازات نوعية في توظيف 

وتدريب المواطنين



الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- 

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية- اأب�ظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية-  قطاع ال�ش�ؤون التجارية- 

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان / السادة : ايان لتجارة الخرضوات 
والفواكه ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 2874361 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 AYANN VEGETABLE AND FRUIT من  تجاري  إسم  تعديل 
 KAMPALA إىل  ذ.م.م  والفواكه  الخرضوات  لتجارة  ايان   -   L.L.C
كاتايل  كامباال   -   KATALE  FOODSTUFF TRADING L.L.C

لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة استرياد )4610008( 

تعديل نشاط / إضافة بيع األغذية املجففة - بالتجزئة )4721021( 
تعديل نشاط / إضافة بيع املكرسات - بالتجزئة )4721039( 

تعديل نشاط / حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة )4721011( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  محل 
املألوف لكوي املالبس - فرع 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1038830  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : مؤسسة زهرة العرب للرافعات 

رخصة رقم : CN- 1061488 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عاطف ابو ريا شطا محمد )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عاطف ابو ريا شطا محمد 

تعديل وكيل خدمات /حذف مسلم رامس بخيت مسلم املهري 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 ZUHRAT AL ARAB CRANE  / ــن  م ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 

 ZAHRAT AL مؤسسة زهرة العرب للرافعات إىل - ESTABLISHMENT

 ARAB CRANE ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  - مؤسسة زهرة العرب للرافعات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: بوب لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1876437 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / تشابا كوالر من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / تشابا كوالر من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مصعب مبارك عبدالله مبارك الدرميك 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 
بوب   -   POP FOOD TRADING L.L.C من  تجاري  إسم  تعديل   
  POP GENERAL TRADING - SOLE ذ.م.م إىل الغذائية  املواد  لتجارة 
PROPRIETORSHIP L.L.C  - بوب للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م   
تعديل نشاط / إضافة تجارة عامة )4690018( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 
مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: مرضية للمقاوالت العامة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 4160693 قد تقدموا إلينا بطلب :

املنصوري من رشيك  / مرزوق سعيد مصبح غنام  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل 
إىل مالك 

إىل   50% من   املنصوري  غنام  مصبح  سعيد  مرزوق   / الرشكاء  نسب  تعديل 
 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خالد ماجد محمد الشحيمي املنصوري 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 
 MURZIA GENERAL CONTRACTING  / من  تجاري  إسم  تعديل   
 MURZIA GENERAL إىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  مرضية   -  L.L.C
مرضية   -   CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

للمقاوالت العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 
مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة  

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
رومانسية ميك اب جالريي

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2755808  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تيـــرتا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالستشارات الهندسية 

رخصة رقم :  CN - 2799432 قد تقدموا إلينا بطلب:
يوسف  احمد  حسني  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

ابراهيم الحامدي 100%  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله سعيد سامل محمد 

الكثريي 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : كافترييا نيبو 

رخصة رقم : CN- 3904247 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مسفر محمد سامل شليل املزروعي 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد سامل محمد املحرييب 

إىل  نيبو  كافترييا   -  CAFETERIA NEPO / تجاري من إسم  تعديل 

RESTAURANT DARBAR AZIM - مطعم دربار عظيم 

  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة: ساندي للمالبس - ذ.م.م  

رخصة رقم: CN- 1017421 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مهند صالح الدين قيرس )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مهند صالح الدين قيرس 

ابراهيم عبدالله عىل بن يونس الطنيجي  تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف 

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 

 تعديل إسم تجاري من SANDY GARMENTS - LLC  - ساندى للمالبس 

 SANDY GARMENTS - SOLE  PROPRIETORSHIP إىل  ذ.م.م    -

L.L.C  - ساندي للمالبس - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

الدائرة غري  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن  أيام من  االقتصادية خالل سبعة 

مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بونس 
لتخزين املواد الغذائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4024306  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ نسمة 
الحرير لصيانة اجهزة التكييف

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2119838  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مؤسسة املدينة الفاضلة العامل الطابوق 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1177979  : رقم  رخصة 
بطلب:

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل مؤسسة 
مهنية

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  الرنجس للخياطة الرجالية 

رخصة رقم: CN- 2933894 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 -  ALNRJAS GENTS TAILORING  / من  تجاري  إسم  تعديل 

الرنجس للخياطة الرجالية إىل ALSALAH BAQALA - بقالة الصالح

 تعديل نشاط / إضافة بقالة )4711003( 

بالتجزئة   - الطازجة  والخرضوات  الفواكه  بيع  إضافة   / نشاط  تعديل 

 )4721001(

تعديل نشاط / حذف  التفصيل والخياطة )20012( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

مواد  لتجارة  فيكتوري  مؤسسة   : السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

البناء 

رخصة رقم : CN- 1086260 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد جوهر مرزوق جوهر املرزوقي 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 VICTORY BUILDING MATERIALS  / من  تجاري  إسم  تعديل 

  VICTORY إىل البناء  مواد  لتجارة  فيكتوري  مؤسسة   -  TRADING EST

 BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP

LLC - فيكتوري لتجارة مواد البناء - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ماوية 
لالستشارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2944441   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
جست شيك للخياطة النسائية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2846396   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  جابر 
سعيد احويرار للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1458449  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للتجارة  ادفانسيد سوليوشنز  : هوريزون  السادة  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
العامة 

رخصة رقم : CN- 2994419 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل مدير / إضافة نارص هالل عبدالله هالل الحامدي

 CAPITAL TAP  تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة كابيتال تاب القابضة ش ذ.م.م 
 HOLDING L.L.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سلطان عبدالله محمد سلطان الشاميس تعديل رأس 
املال / من NULL إىل 10000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل إسم 
 HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING / تجاري من
 HORIZON ADVANCED إىل  العامة  للتجارة  سوليوشنز  ادفانسيد  هوريزون   -
  SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- هوريزون ادفانسيد  سوليوشنز للتجارة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
تعديل نشاط / إضافة تجارة عامة )4690018(  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة:  ادفانس كري للمعدات الطبية

رخصة رقم : CN- 2091639 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد ساجد حبيب الله )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبيد ابراهيم جمعه عبيد املطرويش 

تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 ADVANCE CARE MEDICAL EQUIPMENT  /تعديل إسم تجاري من

 ADVANCE CARE PROSTHETICS ادفانس كري للمعدات الطبية إىل -

 AND ORTHOTICS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- معمل ادفانس كري لصناعة األجهزة  التعويضية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

لإعالناتكم بال�حدة:
 هاتف: 024488400  فاك�س 024488201

�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   طلحاء ملقاوالت الصيانة العامة  
/  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
وقرر   )   75669  ( رقم  تحت  االقتصادية   التنمية  دائرة  يف  وسجلته  االقتصادية 

الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :  

ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  طلحاء ملقاوالت ال�سيانة العامة /  ذ.م.م 

الأربعاء 11 مايو 2022ـ  العـدد 15040 
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العني،  نجــوم  من  عــدد  وجه 
رســائل تحفيزيــة للجماهري، 
للتواجد بكثافة عالية يف مباراة 
امس، يف  الجزيرة  أمام  فريقهم 
أدنوك  دوري  الجولة 23 مــن 

للمحرتفني.
ويحتــاج العــني إىل الفوز عىل 
بدرع  التتويج  لحسم  الجزيرة، 
الــدوري اإلماراتي للمحرتفني، 

قبل نهايته بثالث جوالت.
وناشد نجوم العني، جمهورهم 
أمــام  بالحضــور واملســاندة 
ضيفهــم الجزيــرة، يف املباراة 
التي تقام عىل ســتاد هزاع بن 

زايد بمدينة العني.
العــني، دعوات  نجــوم  ونرش 
حســاباتهم  عرب  لجماهريهم 
التواصل  الشخصية عىل مواقع 
االجتماعي، وكذلك عرب حساب 

العني الرسمي عىل "تويرت".
فيما أشعل الحارس الدويل خالد 
العني،  مرمــى  حارس  عيىس، 
العاصمة"، بعدما غرد  "ديربي 
عىل حســابه يف تويرت، متحدياً 

لتحفيزهــم  العــني  جمهــور 
للمباراة،  الحضور  عىل  وحثهم 
وكتب: "يوم األربعاء لن نرىض 

من 15 ألفــاً، ونتحداكم  بأقل 
هل أنتم قد التحدي!!"

الدويل  املهاجــم  أكــد  بينمــا 

أن  كودجو،  البــا  العينــاوي، 
لجمهــور  القــوي  الحضــور 
يرجح  دائمــاً ما  العني  نــادي 

أمام  قوته  فريقه، ويعزز  كفة 
املنافســني، وقال: "الشــعور 
جماهرينا  برؤية  ينتابني  الذي 
امليادين  كل  يف  املدرجــات  عىل 
 11 نواجه  12 العبــاً  بأننــا 

العباً".
دائماً  ممتنون  "نحن  وأضاف: 
العني، كونهم  نــادي  لجماهري 
املطلــوب  الحافــز  يمنحونــا 
لتقديــم األداء الجيد، ويتوجب 
علينا أن نبــذل قصارى جهدنا 
والسعادة  االبتســامة  لرســم 
أمر  وجوههــم، وهــو  عــىل 
مهــم بالنســبة يل وزمالئي يف 

الفريق".
"مواجهــة  قائــالً:  واختتــم 
الجزيرة، لهــا خصوصية، أوالً 
ديربي، وثانياً،  مبــاراة  كونها 
للفريق  بهــا يضمن  الفوز  ألن 
الــدوري، وهذا  بلقب  الفــوز 
يتطلــب منــا الرتكيــز، ومعاً 
سنفوز بالنقاط الثالث ألنه من 
يف  بدأناه  ما  ننهي  جداً أن  املهم 

املوسم الحايل".

الجزيرة   كايزر، مدرب  مارســيل  أعلن 
التشكيلة  بشــأن  قراره  ســيؤجل  أنه 
األساســية ملواجهــة العــني، اليــوم  
األربعــاء، إىل الســاعات القليلــة التي 
تقييم  مــن  املبــاراة، ليتمكن  تســبق 
الوضع البدني للمصابني بشــكل كامل 

ودقيق.
وقــال كايــزر، يف مؤتمــر صحفــي: 
ملعب  يف  املقــام  للقاء  "التحضــريات 
الجولة 23  زايــد، ضمــن  بن  هــزاع 
لدوري أدنوك للمحرتفني، سارت بشكل 
باإلرهاق،  العــام  الشــعور  جيد، رغم 
بسبب خوض عدد كبري من املباريات يف 

املوسم الجاري".
املباراة  يوم  حتى  وأضاف: "ســننتظر 
لنقيــم الوضع البدني لالعبني املصابني 
بشــكل دقيــق، وهم أحمــد العطاس 
وميلــوش وزايــد العامري، ســنقوم 
التي ستخوض  العنارص  بعدها باختيار 

املباراة".
وزاد: "ســتكون مباراة صعبة ومهمة 
سنخوضها  بالعني، لكننا  تجمعنا  ألنها 
للمشــجعني،  وممتع  أداء جيد  لتقديم 
والحصــول عىل النقــاط الكاملة دون 
املراكز يف  االنشــغال بالتفكري يف سباق 

جدول الرتتيب".
وتابع: "ما زلنا نفكر يف كل مباراة عىل 

حدة، ونعمل بشكل مكثف عىل تحسني 
األداء، والالعبــون يقومون بعمل جيد 
قياســا عىل شعورهم باإلرهاق يف هذه 

الفرتة من املوسم".
وأوضح: "اإلرهاق ســببه خوض عدد 
املحلية  البطوالت  يف  املباريات  من  كبري 
الفريق،  فيها  شــارك  والدولية، والتي 
التي  أكثر من  مباريات  وخضنا بسببها 

خاضها منافسنا ومضيفنا العني".
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مدرب الو�سل: م�ستمرون 
في البحث عن االنت�سارات

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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الريا�سة

ـ

مدرب الجزيرة: تاأجيل اختيار ت�سكيلة 
مواجهة العين

حقق منتخب اإلمارات لكرة القدم تحت 
لبنان  حساب  عىل  مثريا  14 عاما، فوزا 
التي جرت عىل  املبــاراة  بنتيجة 0-1 يف 
العاصمة  يف  األرمينية  األكاديمية  ملعب 

األرمينية يريفان. 
وشــهدت املباراة تفوق لبنان يف الشوط 
األداء فقط، حيث  صعيــد  عــىل  األول 
أهدر العبه ميشــال صايف كرة انفراد يف 

الدقيقة 20.
أول  هدف  تســجيل  أيضا  لبنان  وحاول 
يف الدقيقــة 30، لكن عاد نفس الالعب 

وأهدر انفرادا ثانيا. 

ومع انطالق الشوط الثاني دفع املنتخب 
البــدالء، حيث نجح  اإلماراتــي ببعض 
مايــد عادل خميس من تســجيل هدف 
التقدم بعد كــرة عرضية حولها بنجاح 
لبنان  اللبنانية.  وحاول  الشــباك  داخل 
أن منتخب  أجــواء اللقاء، إال  إىل  العودة 

األرز تراجع عىل مستوى األداء. 
وبذلك خــرج منتخب لبنان من البطولة 
أي نقطة، يف حني رفع  التطويرية بدون 
بانتظار  إىل 3 نقاط  رصيــده  اإلمارات 
مباراتــه مع أرمينيا يــوم غد الخميس 

لتحديد صاحب املركز األول. 

 االإمارات تهزم لبنان في البطولة 
التطويرية للنا�سئين

أكد خورخي دا ســيلفا، مدرب اتحاد كلباء، 
أن فريقــه لديــه الفرصــة لــرد االعتبار، 
بتحقيق الفوز عىل اإلمارات اليوم  األربعاء، 

يف الجولة 23 من دوري أدنوك للمحرتفني.
وقال دا سيلفا يف املؤتمر الصحفي: "نخوض 
التوايل يف سلســلة  ثانية قوية عىل  مبــاراة 

املباريات املضغوطة، واملتبقية يف الدوري".
وأضاف مدرب اتحاد كلباء: "نســعى للفوز 
وتعويض الجماهري، ألننا لألسف لم نستطع 
الخروج بنتيجة إيجابية يف املباراة املاضية".

اآلن  الفرصة  لدينا  الحظ  وأكمل: "لحســن 
وبعد أيام قليلة من الخســارة، لرد االعتبار 
وتحقيــق نتيجــة إيجابيــة، خصوصا أننا 

سنخوض املباراة عىل أرضنا".
نتيجة  بتحقيــق  مطالبــون  وزاد: "نحــن 
عليها،  ظهرنا  التي  الصورة  إيجابية، بتغيري 
املباراة  يف  األول  الشــوط  خصوصاً خــالل 

األخرية".
يعاني  خصم  ســنواجه  أننا  وأردف: "ندرك 

أداًء جيداً يف  الضغوطــات، وقدم  العديد من 
ياس، واســتطاع  بني  أمام  املاضية  الجولة 

تحقيق نتيجة التعادل".
وأتــم: "نحن لدينا هدف وهــو حصد أكرب 
املتبقية،  املباريات  يف  النقاط  من  ممكن  عدد 
أداء لدينا، وإنهاء  أفضل  تقديم  وســنحاول 

املوسم بصورة جيدة".
رامرييز، العب  برايــان  جانبه، قــال  ومن 
إيجابية  نتيجة  تحقيق  كلباء: "هدفنا  اتحاد 
يف املبــاراة املقبلة، خصوصــاً وأننا نخوض 

مباريات متتالية ومضغوطة".
وأضــاف العب اتحاد كلباء: "ال يوجد هناك 
مباريــات ســهلة، ونحن لدينــا فريق جيد 
والعبــني ممتازين، وإمكانيات تســمح لنا 

بتحقيق نتائج إيجابية".
املباريات  نخــوض جميع  ما  وتابع: "دائما 
الفوز،  تحقيــق  واحــدة، وهــي  بعقليــة 
والالعبون لديهم رغبة كبرية يف تحقيق أكرب 

عدد ممكن من النقاط".

مدرب اتحاد كلباء: مباراة االإمارات فر�سة 
لرد االعتبار

أكــد أودير هيلمان، مدرب الوصل، اســتمرار 
فريقه يف الســعي لحصد النقاط الثالث عندما 
اليــوم األربعاء، يف الجولة 23  يلتقي الظفرة 

من دوري أدنوك للمحرتفني.
التقديمي: "الظفرة  الصحفي  املؤتمر  يف  وقال 
تطور كثرًيا هذا املوسم، خاصة يف الدور الثاني 

للدوري".
صعبــة، ولكننا  مبــاراة  وأضــاف: "نتوقع 
سنسعى لتقديم مباراة جيدة، علينا أن نحصد 
املتبقية،  املباريــات  يف  النقاط  مــن  عدد  أكرب 

إلنهاء املوسم يف مركز متقدم".
وأوضح: "الوصل فريق كبري، وهدفه ان يكون 
يف القمــة دائًما، والفريق مــن وجهة نظري، 
الجيدة  املباريات  العديد من  املوســم  لعب هذا 
يحالفنا  لم  املنافسني، ولكن  من  أفضل  بشكل 

اللقاءات لصالحنا". الحظ يف حسم هذه 

أبوظبي / وام /
 يتصدر نادي مانشسرت سيتي قائمة "ديلويت" 
ألغنى أندية كــرة القدم يف العالم للمرة األوىل 
هذه  يتصدر  التاريــخ  يف  نــادي  رابع  ليصبح 
التي تنرشها بشــكل دوري مؤسسة  القائمة 
العالم من حيث  أندية  أبرز  "ديلويت" بشــأن 

قيمة العائدات واإليرادات.
إىل  السادس  املركز  من  سيتي  مانشسرت  وقفز 
الصدارة يف هــذه القائمة بعدما بلغت عائدات 
موســم 2020 / 2021 نحــو  يف  النــادي 
571.1 مليون جنيه اسرتليني /نحو 752.6 
مليــون دوالر أمريكي/ بفــارق أكثر من 40 
مليون دوالر عن ريال مدريد اإلسباني صاحب 
املركز الثاني يف القائمة فيما حل بايرن ميونخ 
ومانشســرت  اإلســباني  وبرشــلونة  األملاني 

التالية. يونايتد اإلنجليزي يف املراكز الثالثة 

نجوم العين يحفزون جماهيرهم قبل مواجهة ح�سم الدوري

أكد ســالم ربيع، مدرب النرص، عىل أهمية الخروج 
بنتيجة إيجابية أمام شــباب األهيل  اليوم األربعاء، 
عىل ستاد راشد، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك 
الصحفي  املؤتمر  يف  النرص  مدرب  للمحرتفني. وأكد 
الفريق  بقدرة  املباراة، وثقته  أهمية  التقديمي، عىل 
إيجابية.  بنتيجــة  والخروج  أداء جيد  تقديــم  عىل 
وقال سالم ربيع: "املباراة أمام شباب األهيل، قوية 
لتقديم  دائماً  جيدة، ونسعى  ومهمة، والتحضريات 

أداء جيد".
وأضــاف: "يجب أن نكون عىل أعىل مســتوى من 
الرتكيز الذهنــي واالنضباط التكتيكي لخوض هذه 

املباراة".
الجميع  القوية، تحفز  املباريات  هذه  وأكمل: "مثل 

للعب وبذل أقىص ما لديهم لتحقيق االنتصار".
وتابع: "نركز عىل االستمرارية يف العطاء واملستوى 

العايل، واألداء القوي يف جميع املباريات القادمة".
وأتــم: "كل مباراة هي بمثابــة تحد لنا، ويجب أن 

نكون عىل قدر املســؤولية، ونســتمر بنفس األداء 
لتحقيق الفوز"

التميمي، حارس مرمى  اللــه  ومن جانبه، أكد عبد 
النرص، عىل جاهزية فريقه لخوض مباراة شــباب 

األهيل.
أهمية  تقل  األهيل، ال  وقال: "مباراتنا ضد شــباب 
عن أي مباراة، وعلينا االجتهاد والرتكيز يف املباريات 

املتبقية".
وأضــاف: "كل نقطة مهمة لنا، وســندخل بكامل 
والتكاتف،  الجماعــي  العمــل  تركيزنــا من خالل 

لتحقيق الفوز يف املباريات القادمة".
األهيل والنرص، يف حسابات  وتدخل مباراة شــباب 
تحســني املراكز، بعــد ابتعاد الفريقــني عن دائرة 

املنافسة منذ جوالت عديدة ماضية.
ترتيب  يف  الخامــس  األهيل، املركز  شــباب  ويحتل 
الــدوري برصيد 33 نقطة، وبفــارق 4 نقاط عن 

النرص يف املركز السابع.

�سالم ربيع : مباراة �سباب االأهلي 
تحد جديد

مدرب الظفرة: الروح القتالية �سالحنا 
اأمام الو�سل

اإلدرييس،  الدين  بدر  املغربي  أكد 
الفني  الجهاز  الظفرة، أن  مدرب 
املباريات، يعمل  ضغــط  ظل  يف 
البدني  االستشــفاء  عملية  عىل 

لالعبني.
مؤتمــر  اإلدريــيس، يف  وقــال 
الوصل،  مواجهة  قبــل  صحفي 
الجولة  ضمن  األربعــاء،  اليوم 
23 من دوري أدنوك للمحرتفني: 
املنافس كبــرية، حيث  "قيمــة 
الالعبني  من  بمجموعــة  يمتاز 

األجانب املميزين".
وأضــاف: "الوصل مــن الفرق 
نتائج  تحقــق  التي  املتطــورة 
الظفرة  واســتعدادات  إيجابية، 

تسري بصورة إيجابية".
سيســتعيد  الفريق  أن  وأوضح 
خدمات العبه خالد بطي، والذي 
غاب عــن مواجهة العني لرتاكم 

البطاقات.
ســلطان  تعايف  "عملية  وتابع: 
جيدة،  بصورة  الغافري، تســري 
ومن املمكن تواجده مع الفريق، 
الحوسني، بعد  فيما يغيب خلف 

طرده خالل مباراة العني".
دائما  الفريق  وواصل: "ســالح 
العالية  القتاليــة  الــروح  هــو 
أجل تجميع  الجاد، من  والرتكيز 
لتأمني موقفنا  النقاط  مزيد من 

بدوري أدنوك للمحرتفني".

من جانبــه، قال العب الظفرة، 
غــالم، إنهم  يوســف  محمــد 
"أغلقــوا رسيعا صفحة مباراة 
العني، ويركــز الفريق اآلن عىل 

برغبة  ندخله  الذي  الوصل  لقاء 
قويــة يف تحقيق نتيجة إيجابية 
تعــزز فرص الفريــق يف البقاء 

بالدوري".

وختم: "نــدرك صعوبة املباراة، 
واحرتام  كبرية  برغبة  وندخلها 
أعرق  أحد  يعترب  للمنافس، الذي 

فرق دوري املحرتفني".

ديلويت الدولية: مان�س�ستر �سيتي الأكثر 
ا�ستفادة من ا�ستثماراته ريا�سياً ومالياً



دبي ــ وام:

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا   يخوض 
القدم مباراة دولية ودية أمام منتخب 

غامبيا يوم 29 مايو الجاري بدبي.
إعداده  برنامج  ضمن  المباراة  وتأتي 
المؤهل  اآلسيوي  الملحق  لمباراة 
كاس  لنهائيات  العالمي  الملحق  إلى 

األسترالي  نظيره  2022 أمام  العالم 
المقبل  يونيو  شهر  من  السابع  يوم 
بالعاصمة  علي  بن  أحمد  استاد  على 

القطرية الدوحة .

ويبدأ منتخبنا الوطني تجمعه الداخلي 
البعثة  تغادر  أن  على  مايو   24 يوم 
الشـــهر  من   30 يوم  الدوحة  إلى 

ذاته.

أبوظبي  ـ وام : 
مواعيد  عن  اإلماراتية  المحترفين  رابطة  أعلنت 
للمحترفين،  أدنوك  دوري  من   24 الجولة 
األحد  يوم  مبارياتها  جميع  تقام  أن  والمقرر 

المقبل الموافق 15 مايو الجاري.
اإلمارات  مباريات  انطالق  الرابطة  واعتمدت 
والوصل  األهلي،  وشباب  الظفرة  والعروبة، 
كما  مساًء.   6:15 الساعة  تمام  في  وعجمان 
بداية  لضربة  موعداً  مساًء   9 الساعة  اعتمدت 
والعين،  والجزيرة، والنصر  خورفكان  مباريات 

والوحدة واتحاد كلباء، وبني ياس والشارقة.
بناًء  و26   25 الجولتين  توقيت  تحديد  وسيتم 
على جدول الترتيب، وذلك مع سعي الرابطة إلى 
بحسابات  نتائجها  المرتبطة  المباريات  جدولة 
المنافسة  سواء بحسابات  مباشر  بشكل  الفرق 
نفس  في  لتقام  الهبوط  وصراع  اللقب  على 
على  موسم  كل  في  حرصها  إطار  التوقيت، في 

ضمان العدالة والمساواة في الفرص.

دبي ــ  وام:

جونسون  جيمس  أكد   
التنفيذي لالتحاد  الرئيس 
القدم،  لكرة  األسترالي 
بقدرة  ثقته  يفقد  لم  أنه 
منتخب بالده على التأهل 
العالم  كأس  لنهائيات 
والمحافظة   ،  2022
المنتظم  تواجده  على 
المونديال منذ نسخة  في 

إخفاقه  رغم  واليابان،  الجنوبية  بكوريا   2002
واضطراره   2022 لمونديال  مباشرة  التأهل  في 
اإلمارات  منتخب  أمام  اآلسيوي  الملحق  لخوضه 

والمؤهلة للملحق العالمي.
في  األسترالي  نظيره  اإلمارات  منتخب  ويلتقي 
بن  "أحمد  استاد  على  المقبل،  يونيو  من  السابع 
 ، اآلسيوي  الملحق  مباراة  في  بالدوحة،  علي" 
الملحق  في  بيرو  منتخب  للقاء  الفائز  ويتأهل 
العالمي المقرر في 13 يونيو أيضا بالملعب نفسه.

 "FTBL" وأكد جونسون في تصريحات لصحيفة
تجاه  باالطمئنان  يشعر  أنه  األسترالية،  الرياضية 
القادم،  المونديال  في  أستراليا  منتخب  مشاركة 
االحتماالت  كل  قلب  على  قادر  بالده  منتخب  وأن 
الخامسة  للمرة  النهائيات  إلى  والتأهل  لمصلحته 

على التوالي.
إنها  السيناريوهات،  هذا  مثل  نعرف  كلنا   " وقال 

تصفيات الموت المفاجئ.
بحاجة  والمنتخب   - المدرب   - أرنولد  جراهام 
التوالي  الصعوبة على  للفوز في مباراتين في غاية 
المؤثرين  الالعبين  بعض  افتقد  المنتخب  للتأهل. 
وجود  ولكن  التصفيات،  من  األخيرة  المرحلة  في 
يحدث  أن  يمكن  الملحق  في  قوته  بكامل  الفريق 

الفارق".
مفيداً  يكون  أن  يمكن  الدوحة  في  وأضاف " اللعب 
الذي  أستراليا  لمنتخب  مألوف  مكان  ألنه  أيًضا  لنا 

خاض عدد من مباريات التصفيات هناك".
المدرب  بقدرة  ثقته  كامل  عن  جونسون  وعبر 
مشوار  واجتياز  وتعهداته  أرنولد ، للوفاء بالتزامه 
التصفيات حتى نهايته من خالل تحقيق الفوز على 

منتخب اإلمارات ثم منتخب بيرو.
سنوات  أربع  لمدة  جراهام  تعيين  تم   " وقال 
للمساهمة في تأهل المنتخب إلى المونديال. نحترم 
ومرهقا  طويال  التصفيات  مشوار  تعاقداتنا، وكان 
والمنتخب كل  أن نستمر في منح جراهام  ، ويجب 

الثقة التي يحتاجون إليها للتأهل".

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةاألربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٠

دبي ـ وام:
 

الثالثة  المرحلة  فعاليات  امس  انطلقت 
اإلدارة  في  التنفيذي  "الدبلوم  برنامج  من 
الرياضية"، الذي يهتم بتأهيل الكوادر اإلدارية 
لالتحاد  التابعة  الوطنية  االتحادات  في 

أوقيانوسيا،  واتحاد  القدم  لكرة  اآلسيوي 
والتابع لالتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.

من  الثالثة  المرحلة  فعاليات  وتجرى 
وطنًيا،  اتحاًدا   26 بمشاركة  البرنامج 
الجاري،  مابو   12 حتى  البرنامج  ويستمر 
ويعتبر الختام للبرنامج الذي سبق وتم منح 

الفيفا،  بإشراف  منه  والثاني  األول  المنهج 
عبر االتصال المرئي، لتصبح المرحلة الثالثة 
دبي  في  حضورًيا  البرنامج  من  واألخيرة 

بالتنسيق مع اتحاد اإلمارات لكرة القدم.
الكوادر  من  العديد  لتأهيل  البرنامج  ويهدف 
برنامج  في  اآلسيوية  االتحادات  في  اإلدارية 

البرنامج  افتتاح  وشهد  التنفيذية.  اإلدارة 
العام  الظاهري، األمين  هزام  عبدالله  محمد 
التحاد الكرة الذي نقل للحضور تحيات رئيس 
أهمية  إلى  مشيراً  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها في 
المختلفة  الجلسات  خالل  النقاشية  الحلقات 

والتي تهدف لتطوير اإلدارة الرياضية.
وورش  البرنامج  بأجواء  الظاهري  وأشاد 
من  نخبة  بمشاركة  به،  الخاصة  العمل 
االتحادات  مختلف  في  والفاعلين  اإلداريين 
فرصة  تعد  أنها  المشاركة، موضحا  الوطنية 

كبيرة في طريق االحتراف اإلداري.

انطالق المرحلة الثالثة من برنامج »الدبلوم التنفيذي في الإدارة الريا�سية«

منتخبنا الوطني يواجه غامبيا ودياً ا�ستعداداً 
للملحق الآ�سيوي

رئي�س التحاد الأ�سترالي يجدد 
ثقته في مدرب المنتخب قبل 

مواجهة الإمارات

دبي  ـ وام:
 

دبي  في  االثنين  األول  أمس  انطلقت 
لكرة  الدولي  االتحاد  دورة  فعاليات 
الفيديو  تقنية حكم  لمحاضري  القدم 
يستضيفها  التي   /  VAR  / المساعد 
بمشاركة  القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد 
الوطنية  االتحادات  من  26 محاضراً 
وأفريقيا  آسيا  قارتي  في  األعضاء 
األوروبي  واالتحاد  أوراسيا  ومنطقة 

لكرة القدم.
هزام  الله  عبد  محمد  الدورة  وافتتح 
الكرة،  التحاد  العام  األمين  الظاهري 
والمشاركين  الفيفا  بوفد  حيُث رحب 
ناقالً لهم تحيات مجلس إدارة االتحاد 
هذه  في  التوفيق  للجميع  متمنياً   ..

من  نخبة  تضم  التي  المهمة  الدورة 
فان  مايك  يتقدمهم  الفيفا  محاضري 
الفيديو  تقنية  مسؤول  روست  دير 
مدير  بايلي  وميشيل  "فيفا"،  في 
الريوندا  وخورخي  التقنية،  مشروع 

مسؤول محاضري تقنية الفيديو.
 " الكرة:  التحاد  العام  األمين  وقال 
االتحادين  بين  والتنسيق  التعاون 
في  القدم  لكرة  والدولي  اإلماراتي 
التدريبية  الدورات  وتنظيم  استضافة 
تطوير  تستهدف  التي  العمل  وورش 
لم  القدم  كرة  نشاط  منتسبي  كافة 
بل  الوطنية،  كوادرنا  على  يقتصر 
من  المشاركين  من  العديد  يشمل 
القارات،  األعضاء بمختلف  االتحادات 
الخبرات  الكتساب  معاً  ونسعى   ،

وتبادل  العالم،  محاضري  نخبة  من 
الخبرات بين جميع المشاركين".

وأضاف: " اتحاد اإلمارات لكرة القدم 
التي  آسيا  في  االتحادات  أوائل  من 
على  الفيديو، وحرصنا  تقنية  طبقت 
الرائدة  الشركات  كبرى  مع  التعاقد 
حريصون  ونحن  للتقنية،  والمنفّذة 
االتحاد  مع  التعاون  استمرارية  على 
كافة  في  اآلسيوي  واالتحاد  الدولي 
ذات  والفنية  التدريبية  البرامج 
على  واالعتماد  التطويرية،  األهداف 
من  غيرت  التي  الحديثة  التكنولوجيا 
مفهوم كرة القدم المتعارف عليها في 
الزمن الماضي، وُتمهد لمفهوم جديد 
يسير  العالم  حول  اللعبة  تطور  بأن 

بالتوازي مع التطور التكنولوجي".

انطالق دورة الـ »فيفا« لمحا�سري تقنية حكم 
الفيديو الم�ساعد في دبي

دور المجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا.. انت�سارات 
تاريخية واأرقام قيا�سية

اأبوظبي ــ وام :
شهدت 332   بعد 114 مباراة 
هدفاُ، أسدل الستار على فعاليات 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور 
شهدت  والتي  القدم  لكرة  آسيا 
واألحداث  المالمح  من  العديد 
المرحلة  هذه  في  واألرقام 
األكبر  البطولة  من  التمهيدية 
القارة  في  لألندية  واألهم 

اآلسيوية.
وما بين اإلنجازات واإلخفاقات، 
الفرق  أفعال  ردود  تباينت 
حققته  ما  خالل  المختلفة 
هذا  المجموعات  دور  في 
من  الكثير  وبرزت  الموسم، 
األرقام والظواهر والمالمح في 
اختلفت  التي  الجديدة  النسخة 
الشكل  في  سابقاتها  عن 
عدد  زادت  أن  بعد  والمضمون 
من  فيها  المشاركة  األندية 
ناحية، وأقيمت مبارياتها بنظام 
ومن  أخرى  ناحية  من  التجمع 
نشره  ما  واألرقام  الظواهر  تلك 
موقعه  على  اآلسيوي  االتحاد 

الرسمي ونورده فيما يلي.
السعودي  الهالل  واصل 
موتورز  هيونداي  وجيونبوك 
صدارة  على  سباقهما  الكوري 
تأهال  األكثر  الفرق  قائمة 
دوري  في  اإلقصائية  لألدوار 
شق  حيث  األسيوي  األبطال 
األدوار  إلى  طريقه  منهما  كل 

الثالثة عشرة. اإلقصائية للمرة 
الرقم  على  الهالل  ويستحوذ 
الفوز  مرات  لعدد  القياسي 
أربعة  برصيد  األسيوي  باللقب 
ألقاب لفريق  ألقاب مقابل ثالثة 
الكوري، ولكن  ستيلرز  بوهانج 
الهالل يشترك مع جيونبوك في 
البطولة  لقب  حصد  كليهما  أن 
تحديثها  "بعد  الحالي  بشكلها 
 "2002/2003 موسم  في 
إلى  منهما  كل  ويسعى  مرتين 
الفوز باللقب الثالث في البطولة 

بنظامها الجديد.
ضربة  السعودي  الفيصلي  قدم 
أول  في  وتاريخية  قوية  بداية 
األبطال  بدوري  له  مشاركة 
األسيوي حيث تصدر مجموعته 
عشر  الستة  دور  إلى  وعبر 
هذا  يحقق  الذي  الوحيد  ليكون 
فرق  خمسة  بين  من  النجاح 
للمرة  المجموعات  دور  خاضت 

األولى في تاريخها.
األخرى  األربعة  الفرق  وكانت 

األسترالي  سيتي  ملبورن  هي 
وآهال  الهندي  سيتي  ومومباي 
التركماني وليون سيتي سيلورز 

السنغافوري.
اأهداف للتاريخ..

وو  يونج-  بارك  الالعب  أثار 
مدرجات  في  صاخبة  احتفاالت 
في  إبراهيم"  "السلطان  استاد 
بماليزيا  التعظيم  دار  جوهور 
لفريق  هدفا  سجل  عندما 
الرابعة من  الدقيقة  جوهور في 
مباراته  من  الضائع  بدل  الوقت 
الكوري  هيونداي  أولسان  أمام 
مرتين  البطولة  بلقب  الفائز 
إلى  جوهور  ليقود  سابقتين 
الفوز، أصبح  الفوز 1-2 وبهذا 
فريق  أول  التعظيم  دار  جوهور 
اإلقصائية  األدوار  يبلغ  ماليزي 

لدوري أبطال آسيا.
وكرر كيتشي بطل هونج كونج 
ذلك في اليوم التالي عندما أفلت 
كوبي  فيسيل  أمام  الهزيمة  من 
 2-2 التعادل  وانتزع  الياباني 
الضائع  بدل  الوقت  في  بهدف 
للمباراة لينهي دور المجموعات 
ضمن أفضل فرق احتلت المركز 
ويصبح  مجموعاتها  في  الثاني 
كونج  هونج  من  فريق  أول 
يتجاوز دور المجموعات بدوري 

أبطال آسيا.
اأول فوز هندي..

فريق  دخل  الماضي  العام  في 
هندي  ناٍد  كأول  التاريخ  جوا 
آسيا،  أبطال  دوري  في  يظهر 
في  تعادالت   3 الفريق  وحقق 
النسخة  المجموعات. وفي  دور 
مومباي  دور  جاء  الحالية، 
أفضل، مع  بشكل  وظهر  سيتي 
على  الثانية  الجولة  في  فوزه 

ليكون  العراقي  الجوية  القوة 
في  الهندية  لألندية  األول  الفوز 

البطولة.
ديان  عاد   ،2021 نسخة  في 
األولى  للمرة  داميانوفيتش 
عام  منذ  القارية  للبطولة 
القياسي  الرقم  ليعادل   ،2018
دونج-جوك  لي  باسم  المسجل 
والذي  آسيا  أبطال  دوري  في 
بعد  ويتجاوزه  هدفاً،   37 بلغ 
كيتشي  مهاجم  أنهى  حيث  ذلك 
بـ40 هدفاً قارياً فيما  الموسم 
لدور  التأهل  في  فريقه  فشل 
الحالي،  الموسم  وفي  الـ16.. 
وبعد بلوغه األربعين من عمره، 
عاد المهاجم المونتنجري ليثبت 
العمر. حيث  حاجز  وجود  عدم 
الهدف رقم 41 خالل  إلى  وصل 
يونايتد  تشانجراي  على  الفوز 
داميانوفيتش  يسجل  أن  قبل 
التعادل  خالل  جزاء  ضربة  من 
فريق  ليحجز  كوبي  فيسيل  مع 

كيتشي مقعدا في دور الـ16
إدميلسون جونيور العب  تصدر 
هدافي  قائمة  القطري  الدحيل 
البطولة.  في  المجموعات  دور 
وسجل إدميلسون ثمانية أهداف 
ذلك  في  مباريات، بما  ست  في 
الثالثة  الجولة  خالل  "هاتريك" 

أمام باختاكور األوزبكي.
إدميلسون، سجل  إلى  باإلضافة 
ثالثية  آخرين  العبين  أربعة 
"هاتريك" في دور المجموعات 
تحقيق  على  فرقهم  لمساعدة 
من  حاسمة، والتأكد  انتصارات 
المباراة  كرة  على  حصولهم 
كهدية  المنزل  إلى  ليأخذوها 
نجم  هم  والالعبون  تذكارية. 
الشباب السعودي هتان باهبري 
أمانوف "آهال"  وأرسالنميرات 
دار  "جوهور  وبيرجسون 

التعظيم" وزيكا "دايجو".

رابطة المحترفين تعلن مواعيد 
الجولة 24 من دوري اأدنوك



اأبوظبي ــ وام:

 أعلنت اللجنة العليا املنظمة لسلســلة 
السمو رئيس  ســباقات كأس صاحب 
الدولــة للخيول العربيــة األصيلة عن 
التاســعة  النســخة  ســباقات  أجندة 
البطولة، والتي تتضمن  والعرشين من 
أعرق  يف  تقــام  دوليــة  15 محطــة 

املهرجانات والسباقات الكربى.
وتقام سلســلة السباقات تحت رعاية 
الشــيخ  الســمو  صاحب  من  كريمة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
“حفظه الله”، ودعم صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
الشــيخ  ســمو  املســلحة ، ومتابعة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، 
بمسرية  الكبري  اهتمامهم  من  انطالقا 
الخيل العربي والحفاظ عىل هذا اإلرث 
األصيل ودعمهم الســخي الســتدامة 
مضامري  كافة  يف  إعالء شــأنه  برامج 
املؤســس  العالم، امتداداً لرؤية ونهج 
املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل 

الله ثراه” . نهيان “ طيب 
املوســم  ســباقات  أجندة  وتتضمــن 
بواقع 9 جوالت  الجديد 15 محطــة 
املضامري  و5 يف  األوروبية  املضامري  يف 
العربيــة وجولة يف الواليــات املتحدة 
الكأس  ســباقات  وتنطلق  األمريكية، 
الغاليــة يوم األحــد املوافق 15 مايو 
الجــاري مــن مضمار لونغ شــامب 
العريــق بفرنســا ضمــن ســباقات 
للمهور  الفرنــي  جينز  “اإلمــارات 
2000 واملهــرات 1000” والذي يعد 
العامليــة، ويليها  الســباقات  أكرب  من 
األمريكية  املتحدة  من : الواليــات  كل 
مضمار  بتاريخ 21 مايــو 2022 يف 

بيملكو بالتيمور - والية مريالند ضمن 
ســتيكس /التاج  بريكنس  مهرجــان 
الثالثي األمريكي/ يف نسخته رقم 147 
بتاريــخ 26 يونيو 2022  ، وتونس 
بتاريــخ 30 يونيو 2022  إيطاليا  ،و 
يف مضمار ســان سريو بمدينة ميالنو 
الخيل  لسباقات  الكربى  الجائزة  ضمن 
بــري”، وبولندا  اإليطاليــة “ جراند 
بتاريــخ 3 يوليو 2022 ، والســويد 
بتاريــخ 17 يوليــو 2022 ، بلجيكا 
بتاريخ 1 أغسطس 2022 ، وروسيا 
بتاريخ 14 أغسطس 2022 ، وأملانيا 
بتاريخ 4 سبتمرب 2022 ، وبريطانيا 
مهرجان  10 ســبتمرب 2022 ضمن 
الديربي  الشــهري- وختام  سانت ليجر 
العربي اإلنجليزي يف مضمار دونكسرت 
التي  الجديدة  املحطة  العريق ، وليبيــا 
ســتقام بتاريخ 17 سبتمرب 2022 ، 
بتاريخ 25 سبتمرب 2022 ،  وهولندا 
يف 8 أكتوبر  العربية  مرص  وجمهورية 
2022 ، واملغرب 20 نوفمرب 2022 
العربية  اململكــة  ، وصــوال للختام يف 
السعودية بتاريخ 8 ديسمرب 2022 .

مجموعة  تنظيم  العام  هذا  يشهد  كما 
من الســباقات ضمــن مونديال كأس 
األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 
دول  تشــمل  الجنوبية، بما  أمريكا  يف 
واألرجنتني  واألورجــواي  الربازيــل 
ومربي  ملالك  ودعما  وتشييل، تشجيعا 
الجنوبيــة  أمريــكا  دول  يف  الخيــل 
العربي  واقتناء الخيل  برتبية  لالهتمام 
ورعايتها والعمل عىل توفري السباقات 

برفــع  تســاهم  التــي  التشــجيعية 
مســرية  ونهضة  اإلنتاج  مســتويات 

الخيل العربي يف تلك الدول.
مرشف  الرحماني  فيصل  سعادة  وقال 
عام سلســلة ســباقات كأس صاحب 
العربية :  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 
اعتماد أجندة سلســلة سباقات  “ مع 
الدولة  الســمو رئيــس  كأس صاحب 
لعام 2022 ، نتوجه  العربية  للخيول 
بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور 
بــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاسة /مجدد 
العالــم/ واهتمامه  يف  العربي  الخيــل 
الكبــري الــذي أحدث نقلــة نوعية يف 
يف  الريادي  عامليــاً ودوره  ســباقاتها 
الخيل  لرفعة  واملربني  املالك  تشــجيع 
الدعم  وإعالء شــأنه، وساهم  العربي 
املكانة  بتحقيــق  لســموه  الســخي 
الســباقات  يف  الغالية  للكأس  املتقدمة 

العاملية الكربى”.
وتابــع : “فخــورون بزيــادة عــدد 
املحطــات يف عــام 2022 وإضافــة 
الكأس  سباقات  قائمة  إىل  ليبيا  محطة 
العام يف ظل ما تشهده من  الغالية هذا 
تطورات كبرية عىل صعيد زيادة اإلنتاج 
ونوعية  العربــي  بالخيل  واالهتمــام 
وعدد الســباقات مــع التفاعل الكبري 
مــن املالك واملربــني يف ليبيا ، فجاءت 
اإلضافة بنــاء عىل هذه املعطيات التي 
جميع  لتشــمل  خططنا  تواصل  تؤكد 

مالك ومربي الخيل يف العالم”.
مكانتها  الغالية  الكأس  وقال : “تؤكد 

ومسريتها الريادية عىل مدار 29 عاما 
وهي تســاهم يف تســليط الضوء عىل 
الشيخ  له  املغفور  اإلمارات ونهج  إرث 
زايد بن ســلطان آل نهيان “ طيب الله 
ثراه” وامتداد رسالتها السامية يف ظل 
الدعم من القيادة الرشــيدة التي أولت 
غدت  حتى  لســباقاتها  كبريا  اهتماما 
العالم،  شعوب  لتالقي  رئيسية  منصة 
وجــرا يصل بموروثنــا الوطني إىل 
أعرق سباقات الخيل العاملية، كما تمثل 
للمالك واملربني  محطة ملهمة وداعمة 
واقتناء الخيول  تربيــة  عىل  ومحفزة 

العربية والحفاظ ساللتها األصيلة”.
الغالية  الكأس  وأضاف: “اســتطاعت 
الخيل  ملســرية  املرموقة  املكانة  تأكيد 
آلفاق  ارتقت  أن  بعــد  عامليا  العربــي 
الســباقات واملحطات  جديــدة يف ظل 
عام  كل  يف  تقدمهــا  التي  التنافســية 
ونجحت يف تحقيق نقلة كبرية وتطورا 
مهما بزيــادة عدد الجوالت، بداية من 
عام 2016 ب 6 جوالت و8 يف 2017 
عــام 2018 و12يف 2019  و10 يف 
،و13 يف 2020 و14 يف عــام 2021 
أجندة 2022  يف  لـ15 محطة  وصوال 
أمريكا  مونديــال  ســباقات  بجانــب 
الجنوبيــة ، ايمانا برســالتها الهادفة 
لدعم جميع مالك ومربي الخيل العربي 
عىل  يؤكد  ما  واملضامري  البلدان  بكافة 
النهضــة الكبــرية للــكأس الغالية يف 
املضامري العربية واألوروبية والعاملية، 
والنجاحات  الكبــري  التطور  ويجســد 

املهمة التي تحققها يف كل عام.

اأبوظبي، الوحدة: 
الثقافة والســياحة- أبوظبي والرابطة  دائرة  كشفت 
الوطنية لكرة الســلة األمريكيــة )NBA( امس عن 
At- )اســتضافة أبوظبــي لفريقي أتالنتــا هوكس 
Mil-( وميلووكــي باكــس )lANtA HAwkss

البطولــة  اللقــب  wAuksee Buckss( حامــل 
ملوسم ،2021، حيث ســيلتقي الفريقان يف مباراتني 
تمهيديتــني قبــل بداية موســم دوري كرة الســلة 
األمريكي للمحرتفني يومي الخميس والســبت 6 و8 
أكتوبــر 2022 يف االتحاد أرينــا بجزيرة ياس، وذلك 
للمرة األوىل يف دولة اإلمارات ومنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خالل فعاليات معرض ســوق السفر العربي 
2022 يف دبي، الحدث العاملي الرائد يف قطاع السياحة 
والسفر الداخيل والخارجي يف الرشق األوسط. وسيتم 
اإلعالن عن طرح تذاكر املباريات للبيع يف وقت الحق. 
عىل  للحصول  التسجيل  واملتابعني  للمشجعني  ويمكن 
الســلة  كرة  دوري  مباريات  عن  املعلومات  من  املزيد 
األمريكي للمحرتفــني )NBA( أبوظبي 2022، بما 
البيع واملزايا اإلضافية،  يف ذلك الوصول الحرصي قبل 
NBA.coM/ مــن خالل زيارة املوقــع اإللكرتوني

ABudHABi . وبهــذه املناســبة، قــال ســعادة 
الســياحة يف دائرة  الجزيري، مدير عام  صالح محمد 
نستضيف  أن  والســياحة-أبوظبي: "يسعدنا  الثقافة 
قبل  تمهيديتني  مباراتني  اإلمارات  دولة  يف  مرة  وألول 
بداية موســم دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني 
)NBA(، ونتطلع إىل الرتحيب بفريقي أتالنتا هوكس، 
عشــاق  من  املتابعني  باكــس، وجمهور  وميلووكي 
اللعبــة من جميع أنحاء العالــم يف العاصمة أبوظبي 
التي  واإلمكانات  املقومات  بأنفســهم  ليستكشــفوا 
تتمتع بها هــذه املدينة الرائعة وتجربة كرم الضيافة 
التي  اإلماراتية األصيلة. تعد كرة الســلة من األلعاب 
تتميز بالقدرة عىل جمع الثقافات وتوحيد املجتمعات، 
وخلــق ذكريات ال ُتنىس كما هــو الحال مع أبوظبي 
التــي تجمع العالم يف مكان واحــد، فضالً عن الروح 
والطاقة اإليجابية التي تبثها اللعبة بني أوساط الفرق 

والالعبني واملشجعني داخل وخارج امللعب. 
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دبي - الوحدة:
نائب  الطايــر  مطر  معــايل  اســتقبل 
رئيــس مجلس دبــي الريايض رئيس 
راشد  بن  محمد  أمناء »جائزة  مجلس 
الريايض«: إحدى  لإلبــداع  مكتوم  آل 
»مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم 
ســامورا  فاطمة  الســيدة  العاملية«، 
القدم  الدويل لكرة  العام لالتحاد  األمني 
اللقاء بحث  خــالل  »الفيفا«، وجرى 
الدويل  االتحاد  مع  التعاون  تعزيز  سبل 
القدم، خصوصاً يف مجال تطوير  لكرة 
كرة القدم العاملية، وتمكني الشــعوب 
مستقبل  الرياضة، وصناعة  خالل  من 
الرياضة األشــهر عىل مستوى العالم، 
بما يتناســب مع التطورات العاملية يف 

جميع املجاالت.
اللقاء واقع كــرة القدم  واســتعرض 
لتحقيق  الفيفــا  وجهــود  العامليــة، 
للعبة، عىل  واملستمر  املنشود  التطوير 
الكبري  الدور  املستويات، وكذلك  جميع 
بن راشــد  تؤديه »جائزة محمد  الذي 
آل مكتــوم لإلبداع الريايض« يف مجال 
تكريم ودعم االتحادات الرياضية، التي 
الرياضة  تقدم مبادرات لنرش ممارسة 

للتقارب  وسيلة  الجميع، وجعلها  لدى 
بني الشعوب والدول.

الطايــر، حرص  مطــر  معايل  وأكــد 
تنفيذ توجيهات ســمو  املجلس عــىل 
آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ 
مكتوم، رئيــس مجلس دبي الريايض، 
الدويل  االتحــاد  مع  التعــاون  بتعزيز 
بني  اللقاءات  القدم، ومواصلــة  لكرة 
املستويات، من  املسؤولني عىل مختلف 
أجــل إطالق مبادرات فريــدة وفاعلة 

القدم  يف مجال صناعة مســتقبل كرة 
العاملية.

من جانبها أشــادت فاطمة ســامورا 
تؤديه  الــذي  الكبري  الريــادي  بالدور 
»جائــزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
لإلبداع الريــايض« يف تطوير الرياضة 
واالرتقــاء بمســتوى األداء والنتائج 
الدولية، كما  الرياضية  املبادرات  ودعم 
عرّبت عن سعادتها باللقاء، الذي جرى 
املختلفة  التعاون  مجاالت  بحث  خالله 

القدم،  كرة  عىل  حرصهما  من  انطالقا 
باعتبارها  ومستقبلها  العاملي  ودورها 
العالــم، واألكثر  الرياضة األشــهر يف 

تأثريا يف الشعوب.
وقــدم معايل مطــر الطايــر يف ختام 
العام  لألمني  تذكاريــة  اللقــاء، هدية 
الفيفا، وهي مسكوكة نقدية أصدرتها 
»جائــزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
مع  الريــايض«، بالتعــاون  لإلبــداع 
املركــزي، وتحمل  اإلمارات  مــرصف 
صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
دبي  الــوزراء، حاكم  مجلــس  رئيس 
ملعاليه  سامورا  قّدمت  الله، فيما  رعاه 
الكرة الرســمية املعتمــدة يف بطوالت 

االتحاد الدويل لكرة القدم.

الطاير يلتقي اأمين عام »الفيفا« ويبحث تعزيز 
التعاون والمبادرات الم�ستقبلية

 دبي-الوحدة:

البلويش،  عباس  القوى  ألعاب  اتحاد  حكام  يشــارك 
إدارة منافسات  البلويش يف  عبدالرحمن قائد وجميلة 
الدوري املايس أللعاب القوى 2022 الذي تستضيفه 
قطر يــوم الجمعة املقبــل، وذلك يف إطــار الجهود 
الكبرية التي يضطلع بها اتحاد اللعبة لصقل مهارات 
األطقم التحكيمية وتطويرها، من خالل املشاركة يف 
مثــل هذه البطوالت العاملية، بمــا تحمله من أهمية 
املطلوبة، وفق  امليدانيــة  الخربة  اكتســاب  يف  كبرية 
أفضل املمارســات، بالنظر إىل قيمــة الدوري املايس 
الذي يشــهد مشــاركة أفضــل الرياضيــني يف هذه 
اللقاءات وصوالً إىل املرحلة األخرية يف زيوريخ بحلول 
الســابع والثامن من سبتمرب املقبل.   يعترب الدوري 
املايس مجموعة من اللقاءات أللعاب القوى، ينظمها 

اختيار 3 حكام للم�ساركة في بطولة الدوري الما�سي لألعاب القوى  

أبوظبي/ وام / 

يشارك منتخبنا الوطني للدراجات “رجال” و”سيدات” 
يف دورة األلعــاب الخليجية والتي تقام يف دولة الكويت 
الشقيقة خالل الفرتة من 13 وحتى 31 مايو الجاري، 
بمشاركة أكثر من 1500 ريايض ورياضية من مجلس 
اإلمارات  يمثل  العربية، فيمــا  الخليج  لــدول  التعاون 

285 رياضيا ورياضية يف 16 لعبة فردية وجماعية.
اتحاد  لرئيــس  الثاني  النائــب  القبيي  محمــد  وأكد 
اإلمارات للدراجــات رئيس لجنة املنتخبات رئيس وفد 
منتخبنا الوطني للدراجات يف ترصيح أن جميع دراجي 
منتخباتنا الوطنية عىل أتم االستعداد لترشيف الرياضة 
اإلماراتية يف دورة األلعاب الخليجية، والخروج بأفضل 
التواجد عىل منصات  املنافســات من خالل  صورة من 
التتويــج ، الفتا إىل أن زخم البطــوالت املحلية لجميع 
يف  الدور  له  ســيكون  البطولة  يف  املشــاركني  الالعبني 
املنافسة  أجل  املطلوب من  بالشــكل  دعمهم وتأهيلهم 
الــدورة، والتي تعد  املراكز األوىل يف منافســات  عــىل 
دورة أوملبيــة مصغرة تضم أفضل الالعبني للمنتخبات 

الوطنية الخليجية.
يف  حاليا  يتواجد  الرجــال  منتخب  أن  القبيي  وأوضح 
الكويت يوم  إىل  معسكر خارجي يف إسبانيا ، وسيغادر 
17 من الشــهر الجاري وكذلك منتخب السيدات الذي 
يعسكر داخليا يف اإلمارات، الفتا إىل أن كافة التجهيزات 

الخاصة بمنتخباتنا الوطنية تسري بالشكل الصحيح.
جابر  الشــيخ  جر  عىل  الدراجات  منافســات  وتقام 
للسيدات  الوطني  منتخبنا  يدشن  حيث  الصباح  األحمد 
املنافســات يوم 19 مايو الجــاري، ثم 21 ، و25 من 
الشهر نفســه، فيما تنطلق منافسات الرجال يوم 20 

مايو الجاري، ثم أيام 22، و24 من الشهر نفسه.

منتخبنا للدر�جات ي�ضارك في دورة 
�لألعاب �لخليجية بالكويت

�أ�ضادت بجائزة محمد بن ر��ضد لالإبد�ع �لريا�ضي ودورها في تطوير �لريا�ضة

الإعالن عن اأجندة �سباقات الن�سخة 29 من كاأ�س رئي�س 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة

االتحــاد الدويل للعبة، إذ تتضمن املســابقة 13 لقاء، 
حيث يشهد منافســة قوية بني املشاركني من جميع 
إىل  للوصول  واإلثارة  القوة  أجواء من  أنحاء العالم، يف 

النتائج التي تمهد الطريق لحصد وتجميع النقاط.  
وأكد الحكم عباس البلويش أهمية املشاركة التحكيمية 
يف هذه اللقاءات املهمة، خصوصاً أنها تشهد يف كل عام 
مشــاركة كبرية من نجوم ونجمات أم األلعاب بينهم 
من يحملــون العديد من األلقــاب العاملية واألوملبية، 
ألعاب  اتحاد  إدارة  التي يبذلها مجلس  مشيداً بالجهود 
باملستوى  االتحاد، للوصول  يف  الحكام  القوى، ولجنة 
املتطور، الذي  إىل املســتوى  التحكيمية  الفني لألطقم 
يعزز الجهود الداعمة لتأهيل العنارص التحكيمية، بما 
االتحاد  رؤية  لتعزيز  املرجــوة  التطلعات  مع  يتماىش 
يف بلوغ األهداف املرجوة ضمن االســرتاتيجية املقررة 

للسنوات املقبلة.  



هــت وزارة الصحة يف مرص بتشــكيل لجنة   وجَّ
مــن إدارة العالج الحر بالوزارة للتحقيق يف واقعة 
وفاة فتاة مرصية تبلغ من العمر 29 عاماً بسبب 
خطأ طبي، ودعت ملراجعة اإلجراءات الطبية التى 
الفتاة منذ دخولها املستشــفى  اتخاذهــا مع  تم 
حتى لحظة الوفاة.  وأكد مصدر مســؤول بوزارة 
الصحــة، أن اإلدارة املركزيــة للعالج الحر تحقق 

حالًيا يف مدى وجود إهمال طبي أم ال.
وشــدَّد عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف 
للمستشفى، والتقصري يف عالج  إدانة  حالة وجود 

املريضة وفق موقع فيتو. 
وتلقى قسم رشطة النزهة بالًغا من أرسة مارينا 
الجسيم  باإلهمال  املستشــفى  إدارة  تتهم  صالح 
املستشفى  إدارة  مارينا، وأن  الذي تسبب يف وفاة 
قبل  لـــ مارينا  اختبار حساســية  بعمل  تقم  لم 

إجراء األطباء عملية أشعة الصبغة لها.
البالغ أن مارينا كانت تعاني  وأوضحت األرسة ىف 
من حساسية يف العني، وأن إدارة املستشفى لم تقم 
العملية ما أدى ملضاعفات  بإجراء اختبار لها قبل 
خطرية ومفاجئة يف صحتها، ولم يكن ىف املستشفى 
غرفة عناية مركــزة إلنقاذها بعد تدهور حالتها 
الصحية، وأنهم قاموا بنقلها إىل مستشفى آخر إال 

أنها توفيت نتيجة املضاعفات الصحية.

أنجيلني  الزوجان  اكتشــف 
العيش  أن  بريك  وريتشارد 
الســفن  متن  عىل  متنقلني 
من  تكلفة  أقل  الســياحية 

استئجار أو رشاء منزل.
سفر  رشيكا  الزوجان  كان 
أن  العــام 1992 قبل  منذ 
يستمتعان  وكانا  يتزوجا، 
بالسفر يف أنحاء العالم عرب 

الطائرات،  من  أكثر  السفن 
وفــق موقــع “أســراليا 

بالعربي”.
تقــول أنجيلــني إن تكلفة 
متن  عىل  اليومــي  العيش 
دوالراً   62 حوايل  السفينة 
مّيزات  مع  أســرالياً فقط 
بأســلوبها  كالعيش  كثرية 

املفضل.
    

يف قرية نائية يف شمال رشق سوريا، كانت 
شــوافة خــر تجهش بالبــكاء مهي ال  
ابنتها جاندا، التي  ابتلــع  البحر  أن  تصّدق 
كانت يف عداد عرشات اختاروا بلوغ أوروبا 

عرب زورق أبحروا به من شمال لبنان.
منزلها  يف  تجلــس  بينما  الســيدة  وتقول 
يف قريــة باترزان باللغــة الكردية لوكالة 
طفلتــي، ابنتي  برس: “ســتبقى  فرانس 
رب  وأدعو  ليلة  كل  يف  املدللة، وسأنتظرها 

العاملني أن تكون بسالم ويف مكان آمن”.
املفقودين، ترفض  ابنتها يف عداد  أن  ورغم 
عزاء،  مجلس  شــوافة )60 عاماً( إقامة 
حتى أنها قامت بطرد ابنها من املنزل حني 
والقبول  الواقع  لألمر  االستســالم  اقرح 

بوفاة شقيقته غرقاً.
التجاعيد  التي غــزت  الســيدة  وتضيــف 
عىل  ضائعة  تكون  الحزين: “ربما  وجهها 

أحد الشواطئ”.
ســعيد  جاندا  عدة، غادرت  أســابيع  قبل 
)27 عامــاً( وإينــاس عبد الســالم )23 
عاماً( ســوريا إىل لبنان، حيث صعدتا عىل 
متن قــارب كانتا تأمالن أن يصل بهما إىل 
أوروبا، للقــاء خطيبيهما يف أملانيا واتمام 

معامالت زواجهما من الشقيقني.
ليل 23 أبريل،  انطلقت  التــي  الرحلة  لكن 
رسعــان ما انتهــت بغرق القــارب أثناء 
اللبناني قبالة  الجيش  محاولة توقيفه من 

سواحل مدينة طرابلس شماالً.
وكان عىل متن القارب، وفق األمم املتحدة، 
84 شخصاً، تّم إنقاذ 45 منهم، 11 منهم 
سوريون، بينما تّم العثور عىل ثماني جثث 
فقط. وال يزال نحو أربعني شخصاً يف عداد 
املفقودين، ثمانية منهم ســوريون بينهم 

جاندا وإيناس.
فيها  تظهر  صــورة  اىل  تنظر  مرة  كل  ويف 
أرخــت ظفريتها مرتدية كنزة  ابنتها وقد 
شــوافة  بيضاء وحمــراء اللون، تجهش 

بالبكاء.

الســاعات األخرية  تتذكــر األم املفجوعة 
مع جانــدا مرّددة: “آه يا أمي، آه يا أمي”. 
وتقول: “ابنتي حملت يف حقيبتها وشاحي 

لكي ترافقها رائحتي وحمايتي”.
وكانت شوافة وّدعت ابنتها عشية سفرها 
بإقامة حفلة حناء لها، وهو تقليد متوارث 
ُينظم للعروس التي ترتدي فســتاناً أحمر 
خالله  ويتم  صديقاتهــا  اللــون، بحضور 

تزيني يديها بالحناء.
وبعكس شــوافة، رضيت هيام ســعدون 
طول  بعد  ووافقــت  )42 عامــاً( بالقدر 
إقامة مجلس عــزاء البنتها  انتظار عــىل 
عىل  العثور  هو  اليــوم  أملها  إيناس، وكل 

جثتها.
وداخــل خيمة العزاء يف مدينة القامشــي 

)شــمال رشق(، تحمل هيام صورة ابنتها 
العــروس وتقول لفرانــس برس: “كانت 
أتمنى  ابنتي ســعيدة بخطبتها )...( كنت 

رؤيتها مرتدية فستان عرسها”.
منزلها مع  يف  أتخّيلهــا  وتضيف: “كنــت 
أن  أتمنى  اليوم  وعائلتها.. لكنني  أطفالها 

يكون عرسها يف الجنة”.
ويعرص الشــوق قلب هيــام خصوصاً أّن 
ابنتها كانت دائماً تردد أمامها أنها لن تعود 
إىل ســورية”. لكّن الوالدة الثكىل لم تتوقع 

أبداً ان تلقى ابنتها هذا املصري.
ابنتها. وتقول:  بيديها صورة  تمسح هيام 
أوروبا  يف  أفضل  حيــاة  عن  تبحث  “كانت 
عىل غرار كثر سافروا قبلها، كانت تقول يل 
أحياناً أشعر أنني إذا ذهبت فلن أعود أبداً”.

وعدت الســلطات اليابانية بإجراء تحقيق بعــد أن أعطيت تلميذات 
ثانويــات معقماً لليدين بــدالً من املاء إلرواء عطشــهن خالل 

مســابقة رياضية، ما أصاب إحدى املشــاركات باملرض أثناء 
تناول رشفة من السائل املعقم.

وعمد منظمو مســرية للفتيات بطول خمســة آالف مر يف 
نهاية األسبوع املايض يف محافظة يامانايش بوسط اليابان، 
إىل ســكب املعقم عن طريق الخطأ يف أكــواب وضعت عند 

نقطة توزيع املرشوبات للمشاركات.
وأشار االتحاد الريايض ملدارس يامانايش الثانوية إىل أن املعقم 

كان موضوعا يف زجاجة بالستيكية من دون أي ملصق تعريفي، 
داخل صندوق من الورق املقوى، إىل جانب زجاجات مياه الرشب.

عادًة ما ُيســتخدم معقــم اليدين الذي يحتــوي عىل الكحول 
للحمايــة من فريوس كورونا، وقــد أصبح منترشاً يف كل 

مكان يف اليابان منذ أن بدأ تفيش الوباء عام 2020.
وقد انهارت إحدى املتســابقات وتقيأت وتوقفت عن 
اثنتان  امليش بعد رشب الســائل املعقم، بينما قامت 

أخريان ببصقه واستمرتا يف املسابقة.
وُنقلت ثالث تلميذات يف املجموع إىل املستشفى لتلقي 

العالج وُيعتقد أنهن يف طور الشفاء.
ووعد حاكم يامانايش كوتارو ناغازاكي االثنني بإجراء 
تحقيق مستقل يف األمر. وقال “بالنيابة عن املقاطعة، أود 

أن أعتذر بصدق للرياضية وعائلتها”.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

نجح مجموعة من الشــباب يف إنقاذ فتاة كانت تحاول االنتحار يف 
العراق.

إنقاذ  وتداولت مواقع إعالم عراقية، فيديو مأساوياً يظهر لحظة 
فتاة حاولت االنتحار من أعىل جرس الجادرية يف بغداد.

ويظهــر يف املقطع، الفتاة وهي يف وســط امليــاه فيما يظهر 4 
أشخاص يسبحون يف اتجاهها ملساعدتها.

 كما أكد مصور الفيديو أن الفتاة بخري ولم تتوف، مشيدا ببطولة 
الشباب الذين هبوا إلنقاذها وفق العربية نت.

وأتــت هذه الحادثة بعد أيام مــن حادثة أخرى ضجت بها مواقع 
العــراق، بقصة شــاب عرشيني حاول  التواصــل االجتماعي يف 

االنتحار من أعىل فندق يف مدينة كركوك.

اشــرت امرأة تمثاالً لرأس إنســان بثمن »بخس« ال يتجاوز عرشات 
الدوالرات، ثم اكتشــفت الحقاً أنهــا أصبحت تمتلك قطعة أثرية ثمينة 
الروماني. وحصلت لــورا يونغ، وهي تاجرة أمريكية  إىل العرص  تعود 
القطعة تلك بســعر 35 دوالراً، من معرض تحف  الديكور، عىل  لقطع 
بمدينة أوســتن التابعة لوالية تكساس، لكنها لم تكن تعلم أن تاريخها 

يعود إىل نحو ألفي عام، حسب موقع »سكاي نيوز«.
وتقــول لــورا، إن التمثال املنحوت من الرخــام األبيض الذي يزن 23 
أنه كان يبدو  كيلوغراماً، كان عىل األرض تحت طاولة عرض، مضيفة 
قديماً بشــكل واضح. ويف وقت الحق، اكتشــفت لورا عرب البحث أنها 
السيايس  الروماني، تجسد  اشــرت قطعة من عرص جوليو كالوديان 
والقائد العســكري نريو كالوديوس دروسوس.وتأكدت من اكتشافها 
عندما عرضت صور التمثال ومواصفاته عىل أصدقاء لها يف دار مزادات 

بلندن، الذين أكدوا ِقدمه بالفعل. 
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مونرو  مارلــني  لوحة  بيعت 
الشــهرية التي رسمها “آندي 
وارهول” من قبل كريســتيز 
يف مــزاد يف نيويــورك  ضمن 
القطــع  تجــار  مجموعــة 
توماس  الســويرسيني  الفنية 
بمبلغ 195  أمــان  ودوريس 
مليــون دوالر يف مــزاد حيث 
جديدة  قياسية  أرقام  سجلت 
الذي  العرشيــن  القرن  لفــن 

صنعه الفنان األمريكي.
ويذكــر بأن تم تقدير ســعر 
البيع  قبل  مــا  الفنية  اللوحة 

ولكنها  دوالر  بـ 200 مليون 
بســعر 170 مليون  بيعــت 
النهائي  ســعرها  دوالر,وبلغ 
بعــد  دوالر  مليــون   195

الرسوم املضافة .
وتعــد واحــدة من سلســلة 
لوحــات رســمها وارهــول 
للممثلــة بعــد وفاتها يف عام 
1962 حيث أصبحت منذ ذلك 
الحني واحدة من أشهر القطع 
ما  البوب وفق  فــن  الفنية يف 
ذكــره موقــع “ذا قارديان” 

الربيطاني .
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زوجان يعيشان على متن السفن السياحية 
بدل استئجار أو شراء منزل

وفاة فتاة مصرية تبلغ من العمر 29 عامًا بسبب خطأ طبي 
وتحرك رسمي عاجل

بيعبيع لوحة مارلين مونرو في مزاد  لوحة مارلين مونرو في مزاد 
بمبلغ بمبلغ 195195 مليون دوالر مليون دوالر

عروسان سوريتان حلمتا بألمانيا.. فابتلعهما 
البحر قبالة لبنان
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بيعــت ســرة صوفيــة كانت 
األوكراني فولوديمري  للرئيــس 
زيلينسكي مقابل 90 ألف جنيه 
دوالر(  ألف   111( إســرليني 
يف حفل أقيــم يف لندن الخميس 
تربعات  جمــع  بغرض  املايض 

ألوكرانيا .
ونــرشت الســفارة األوكرانية 
مقطع  املتحــدة  اململكة  لــدى 
عىل »تويــر« تضمن  فيديــو 
لقطات لزيلينسكي وهو يرتدي 
هي  “الشجاعة  وقالت:  السرة 
أن تصبح قائداً حقيقياً لشعبك. 
ظن  الحــرب،  بــدأت  عندمــا 
أوكرانيا وحكومتها  أن  العالــم 
لــن يصمدا ألكثر مــن 3 أيام. 
إىل  الصمود  من  تمكنا  ولكنهما 

يومنا هذا”
الســفارة: “يف هذه  وأضافــت 
الذي  الرجل  األيام، أصبح هــذا 
بسيطة  صوفية  ســرة  يرتدي 
محــط أنظــار العالــم. وهذه 

الســرة األيقونيــة، التي وقع 
عليها زيلينســكي شخصياً، تم 

بيعها باململكة املتحدة”.
وأشــارت إىل أن الهــدف مــن 
الحفــل هو “رسد قصص  هذا 
أوكرانيا البطولية، وكذلك جمع 

األموال لدعمها.”
األوكرانية  الســفارة  وقالــت 
األموال ســتخصص  إن معظم 
لدعــم املركز الطبي التخصيص 

لألطفال بغرب أوكرانيا.

ويذكــر أنه تم جمــع أكثر من 
مليــون دوالر يف الحفــل وذلك 
إن  شبكة “يس  نرشته  وفقاً ملا 

إن” األمريكية.
جمع  حفل  يف  ألقاه  خطاب  ويف 
التربعات، أشــاد رئيس الوزراء 
جونســون  بوريس  الربيطاني 
ألوكرانيا،  زيلينســكي  بقيادة 
واصفاً إيــاه بـ”أحد أروع قادة 
أشــاد  الحديث”، كما  العــرص 

بشجاعة الشعب األوكراني.

لجمع التبرعات ألوكرانيا .. بيع سترة زيلينسكي 
األيقونية بـ111 ألف دوالر

العراق.. إنقاذ فتاة حاولت االنتحار 
من أعلى جسر

تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دوالرًا فقط!

كادتكادت  تقع الكارثة.. إعطاء سائل معقم بدل الماء لتلميذات تقع الكارثة.. إعطاء سائل معقم بدل الماء لتلميذات مشاركات في مسابقة مدرسيةمشاركات في مسابقة مدرسية

تم إغالق فنــدق يف والية كرياال 
اكتشفت  أن  بعد  مؤقًتا  الهندية 
إحدى نزيالته جلد ثعبان يف طرد 

توصيل الطعام الخاص بها.
بعد  بالصدمة  امرأة  وشــعرت 
يف  ثعبان  جلــد  عىل  عثــرت  أن 
الخاص  الطعــام  توصيل  طرد 
تم  أن  واضح، بعد  بشــكل  بها 
تغليف الطعام بصفحات جريدة 

ورقية.
وقع الحــادث يف 5 مايو عندما 
طلبــت النزيلة طعاماً من فندق 

شاليمار.
الغذائي،  الطرد  أفرغت  وعندما 
وجدت قطعــة من جلد الثعبان 
بطول نصف إصبع داخل العبوة، 

مما جعلها مصدومة.

عــىل  النزيلــة  أرسة  تقدمــت 
ذلك  بشــكوى، وبعــد  الفــور 
والرشطة  البلدية  سلطات  بدأت 

تحقيقا يف األمر.
قال مســاعد مفوض ســالمة 

األغذية ثريوفانانثابورام بوالية 
املطعم  كومــار، إن  أنيل  كرياال 
توجيه  تم  مؤقًتــا، حيث  مغلق 
الفندق  لفتح  الفنــدق  أصحاب 

فقط بعد إجراء تنظيف شامل.

جلد ثعبان داخل وجبة طعام يتسبب بإغالق فندق
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