
اأبوظبي-وام:

 أعلنــت دولة اإلمــارات العربية 
المالية  بــوزارة  ممثلة  المتحدة 
المصــدرة  الجهــة  بصفتهــا 
وبالتعاون مع المصرف المركزي 
اإلصدار  وكيل  بصفته  اإلماراتي 
األول  المزاد  نتائــج  والدفع، عن 
إلصدار سندات الخزينة االتحادية 
بالدرهم  المقّومــة   T-Bonds
قياســي  معيار  اإلماراتــي، مع 

لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار 
درهم /حوالي 400 مليون دوالر 
برنامج  ضمــن  وذلك  أمريكي/، 
 9 بقيمة  الخزينة  سندات  إصدار 

مليارات درهم لعام 2022.
وشــهد إطالق برنامج ســندات 
 T-Bonds االتحادية الخزينــة 
إماراتي  درهم  مليار   1.5 بقيمة 
بنوك  الســتة  قبل  طلباً قوياً من 
حيث  األساســيين،  الموزعيــن 
تم اســتالم عطاءات بقيمة 9.4 

مليــار درهم إماراتــي، وتجاوز 
حجم االكتتــاب بواقع 6.3 مرة 
الطلب قوياً على سندات  .. وكان 
الدرهم عبر كٍل من الشــريحتين 
موزعة على سندات ألجل عامين 
بـ 750 مليون درهم، وســندات 
بـــ 750 مليون  ألجل 3 أعوام 
درهــم، بإجمالــي اإلصدار 1.5 
مليــار درهــم كما تــم اإلعالن 

مسبقاً.

اأبوظبي-وام:

أدان ســمو الشيخ عبدالله بن 
الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد 
بشــدة  الدولــي  والتعــاون 
الذي  الجبان  اإلرهابي  الهجوم 
أمنية  اســتهدف نقطة تمركز 
جمهورية  ســيناء، في  شمال 
وأدى  الشقيقة،  العربية  مصر 
إلــى مقتل وإصابــة عدد من 

الجنود.
اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد 
تعرب عن اســتنكارها الشديد 
الجبان،  اإلرهابي  العمــل  لهذا 
أشكال  لجميع  الدائم  ورفضها 
التي تســتهدف زعزعة  العنف 
األمن واالستقرار وتتنافى مع 

القيم والمبادئ اإلنسانية.
دولة  موقــف  ســموه  وجدد 
اإلمــارات الثابــت وتضامنها 
العربية  مصــر  جمهورية  مع 
لإلرهابييــن،  التصــدي  فــي 
وتأييدها ومســاندتها في كل 
إجراءات لحماية  ما تتخذه من 
هذه  واســتقرارها، من  أمنها 

الهجمات اآلثمة.
كما أعرب ســموه عن خالص 
تعازيــه لحكومــة جمهورية 
ومواســاته  العربية،  مصــر 
جراء  الضحايا،  وذوي  ألهالي 
هذه الجريمة النكراء، وتمنياته 
لجميــع  العاجــل  بالشــفاء 
المصابين، ولشــعبها الشقيق 

دوام األمن واالستقرار.

مراك�ش )المغرب(-وكاالت:

 قالــت الواليات المتحدة يــوم األربعاء إنها 
ستســمح ببعــض االســتثمار األجنبي في 
خارج  سوريا  شــرق  شمال  في  تقع  مناطق 
ســيطرة الحكومة دون أن تخضع لعقوبات، 
إلى مســاعدة  إنها تهدف  في خطــوة تقول 
داعش  تنظيم  عليهــا  يســيطر  كان  منطقة 

سابقا.
بأعمال  القائمة  نوالنــد  فيكتوريا  وأوضحت 
األمريكية في  الخارجيــة  وزيــر  مســاعدة 
مراكش خــالل اجتماع للتحالف العالمي ضد 
رخصة  ستصدر  واشــنطن  أن  داعش  تنظيم 
عامة تحرر الشــركات من قيــود العقوبات 

األمريكية.
تعتزم خالل  المتحــدة  وأضافــت »الواليات 
األيــام القليلة المقبلة إصــدار رخصة عامة 
الخاص  االقتصادي  االستثمار  لتسهيل نشاط 
في المناطق غير الخاضعة لســيطرة النظام 

والمحررة من تنظيم داعش في سوريا«.
وقاتلــت قــوات ســوريا الديمقراطية التي 
يقودهــا األكراد لســنوات تنظيم داعش في 
الواليات  بمســاعدة  ســوريا  شــرق  شمال 
المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة 

دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.

اأمريكا ت�سمح باال�ستثمار االأجنبي 
في �سمال �سرق �سوريا 

ال�سارقة-وام:

الشــيخ  الســمو  افتتح صاحب 
محمد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم الشــارقة يــوم األربعاء، 
بحضور سمو الشيخ سلطان بن 
نائب  القاسمي  أحمد بن سلطان 
الـ 13  الشــارقة ،الدورة  حاكم 
القرائي  الشــارقة  مهرجان  من 
هيئة  تنظمــه  للطفــل، الــذي 
شــعار  تحت  للكتاب  الشــارقة 
من  الفترة  كونك"، خالل  ن  "كوِّ
11 وحتى 22 مايو الحالي، في 

مركز إكسبو الشارقة.
وكان في اســتقبال سموه لدى 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  وصوله 
مبارك آل نهيان وزير التســامح 

والتعايش، 

ـ المغرب-)د ب اأ(: مراك�شـ 

 عقــد التحالف الدولــي لمحاربــة تنظيم داعش 
اإلرهابــي اجتماعا يوم األربعاء في المغرب، وهو 
أفريقيا، وســط مخاوف من  الذي يعقد في  األول 
عودة ظهور المليشــيا المســلحة في القارة بعد 

هزائمها العسكرية في سوريا والعراق.
العربي لالنبــاء »ماب«  المغــرب  ووفــق وكالة 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشــؤون  دعا وزير 
والمغاربــة المقيميــن بالخارج، ناصــر بوريطة 
التهديدات  األطراف في مواجهــة  رد متعــدد  إلى 
اإلرهابية العالميــة. وأوضح  بوريطة، في افتتاح 
فعاليات االجتماع الــوزاري للتحالف العالمي ضد 
العالمية  التهديدات  )داعش(، أن » المغرب، وأمام 
كاإلرهاب، ما فتئ يدعــو إلى رد متعدد األطراف،  
األمور واإلدماج، من  التضامن واألخذ بزمام  يعزز 

خالل تقاسم المعلومات، وتعزيز القدرات .

بروك�سل-وا�سنطن-وكاالت:

  أدان االتحاد األوروبي بشــدة إطالق النار على 
شيرين  الفلسطينية  الصحفية  الجزيرة  مراسلة 
لبيان  الغربية، وفقا  الضفة  شــمالي  عاقلة  أبو 
المتحدث باســم الشــؤون الخارجيــة لالتحاد 

األوروبي بيتر ستانو.
األربعاء " أن  يوم  الذي صــدر  البيان  وجاء في 
القتل  إجراء تحقيق شامل ومستقل" في واقعة 
التــي حدثت خــالل عملية إســرائيلية هو أمر 

ضروري لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأضــاف البيان أن اســتهداف الصحفيين الذين 
يقومــون بعملهم هو"أمر غيــر مقبول". وأنه 
الذين  الصحفيين  وحماية  سالمة  ضمان  "يجب 

يغطون حاالت الصراع في جميع األوقات".
األبيض يوم  البيــت  نــدد   علــى صعيد متصل 
تلفزيون  قنــاة  مراســلة  بمقتل  األربعاء بقوة 

الجزيرة شيرين أبو عاقلة. 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

تنديد اأوروبي واأمريكي بقتل ال�سحفية 
الفل�سطينية �سيرين اأبو عاقلة

العــراق يديــن الق�ســف االإيرانــي الإقليم 
كرد�ستان  لــوس انجليــس-)د ب ا(: أعلن المليارديــر األمريكي بيل جيتس 

إصابته بفيروس كورونا على حســابه فــي موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي. وكتب جيتس في تغريدة " لقد ثبتت إصابتي بفيروس 
كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل 

لحين شفائي".
اللقاح والجرعة  أنه محظوط لكونه حاصــل على جرعتي  وأضاف 

التنشيطية.
وكانت تقارير إعالمية نقلت عن جيتس مطلع هذا الشــهر تحذيره 
مــن أن جائحة كورونا لم تنتــه، وأنه ال يزال من الممكن أن يكون 
هناك نوع آخر" أكثر انتقاال وأكثر فتكا " ،وأن هناك حاجة ماســة 

التأثير لمنع العدوى. وعاجلة للقاحات طويلة 

بغداد-)د ب أ(:
 أدانت الحكومة العراقية يوم األربعاء  القصَف اإليرانّي الذي طال 
عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في محافظة  أربيل بإقليم 

كردستان العراق.
وَجــدُِّدت وزارة الخارجيــة ، في بيان صحفي يــوم األربعاء، " 
التأكيــَد على المضمون الدســتورّي، بأّن ال ُتســتخدم األراضي 

العراقّية كمقر أو ممر لتهديد أمن دول الجوار".
وشــددت الوزارة علــى "أهّميَّــة االرتكان للحوار واســتدامته 
منها، وبما يحفظ ســيادة  األمنّية  التحدّيات الســيما  لمواجهة 

العراق و يعزُز أمن وأستقرار المنطقة" .

بيل جيت�ش يعلن اإ�سابته بفيرو�ش كورونا

القاهرة -)د ب اأ(:
الجيش المصري يــوم األربعاء مقتل 23 عنصرا  أعلن 
تنفيذها في شــمال ســيناء  تم  إرهابيا خالل ضربات 
خــالل الفترة من 7 إلــى 11 أيار/مايو الجاري، وفقا 

للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وجاء في بيان للمتحدث أنه تم مالحقة ومحاصرة عدد 
من العناصر اإلرهابيــة بالمناطق المنعزلة والمتاخمة 
للمناطق الحدودية حيــث قامت القوات الجوية يوم 7 
أيار/مايو بتنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير عربتي 
دفع رباعى… ومقتــل 9 عناصر إرهابية. وأضاف أن 
القوات المســلحة واصلت فجر األربعــاء ضرباتها ما 

أسفر عن تدمير مركبة ومقتل 7 عناصر إرهابية.
كما تمكنــت قوات إنفاذ القانون صبــاح األربعاء من 
إحباط محاولــة للهجوم على أحد المواقع األمنية وتم 
التعامــل معها مما أدى إلى مقتــل 7 عناصر إرهابية 
وضبط عدد من البنادق اآللية والخزن والقنابل اليدوية 

واألجهزة الالسلكية، وفقا للبيان.

الجي�ش الم�سري يعلن مقتل 23 اإرهابياً 
ب�سمال �سيناء

التحالف الدولي لمحاربة »داع�ش« 
يجتمع في المغرب 
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
 1.25  1.92  9,747.28 9,870.703,528.533,597.88

اأبوظبي-وام:

بجائزة "أفضل  للطيــران  االتحاد   فازت 
درجة  جويــة" و"أفضل  ضيافة  طاقــم 
أولــى" في إطــار جوائز بزنــس ترافلر 

للشرق األوسط 2022.
ترافلر  بزنس  جوائز  تســليم  حفل  وأقيم 

افتتاح  بعد  األوســط،  الشــرق  لمنطقة 
دبي، وحضره  في  العربي  الســفر  سوق 
نخبة من رواد صناعة الســفر حيث جاء 
بناء على تصويت عشاق  الفائزين  اختيار 
السفر وقراء مجلة بزنس ترافلر لمنطقة 

الشرق األوسط.

دبي-وام:

 شــدد عدد من المختصين المشاركين في ملتقى 
الثانية،  نسختها  في  بدبي  لالبتكار  المستقبل  قمة 
في  المســتدامة  الحلول  لدفع  االبتكار  أهمية  على 

مواجهة التحديات الملحة الراهنة والمستقبلية.

وأكدوا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء اإلمارات 
"وام" - على العالقة اإليجابية بين االبتكار واألداء 
كافة،  المجاالت  في  القادمة  لألجيال  المســتقبلي 
عــالوة على ضرورة تمكين وتوظيف تلك القدرات 
في تطوير مجاالت معرفية ومهارات مســتقبلية 

فعالة في مواجهة تلك التحديات.

»االتحاد للطيران« تفوز بجائزتين �ضمن 
جوائز بزن�س ترافلر

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

قمة الم�ضتقبل لالبتكار بدبي تطرح حلواًل مبتكرة 
في الف�ضاء واال�ضتدامة والميتافير�س

اأبوظبي-وام:

 منح صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
الله" سعادة عيسى  الدولة "حفظه  نهيان رئيس 
محمد غانم الســويدي الرئيس التنفيذي لمجلس 
أبوظبي لالستثمار "وسام االستقالل" من الطبقة 
األولى وذلك بتوصية من سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شــؤون الرئاسة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في 
ومهامه  مســؤولياته  توليه  خالل  الوطن  خدمة 

المختلفة.
آل نهيان  وسلم ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
أقيمت  يوم  مراســم  خالل  الوســام  ســعادته 

األربعاء في قصر الوطن.
وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد خالل الفعالية 
السويدي  عيسى  بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على 
والمســؤوليات  األعمال  محطات  من  العديد  في 
المهنية والتي تميزت  تقلدها خالل مسيرته  التي 
بالعطــاء المتواصل واإلخــالص والمثابرة على 

مدى أكثر من أربعين عاماً .

رئي�س الدولة يمنح عي�سى ال�سويدي و�سام رئي�س الدولة يمنح عي�سى ال�سويدي و�سام 
ال�ستقالل من الطبقة الأولىال�ستقالل من الطبقة الأولى

»طالع ص 22«« »طالع ص 33««

�سلطان القا�سمي يفتتح مهرجان ال�سارقة �سلطان القا�سمي يفتتح مهرجان ال�سارقة 
القرائي للطفلالقرائي للطفل

اأبوظبي-وام:

العليــا  اللجنــة  اســتقرت   
المنظمة لسباق دلما التاريخي 
أحد  الســباق  إقامة  الخامس 
أيــام 17 أو 18 أو 19 مايو 
اإلعالن  يتم  أن  علــى  الجاري 
الرســمي للموعــد النهائــي 
االطالع  بعد  المقبل  الســبت 
من هيئــة األرصاد على كافة 
التي تتعلق بســرعة  األمــور 
الرياح و مدى الرؤية األفقية.

ويتطلع المنظمون لمعرفة ما 
إذا كان الطقس مالئماً خاصة 
المناخي  التقلب  حالة  ظل  في 
عاصفــة  ووجــود  الحاليــة 
بشــكل  الرؤية  تحجب  ترابية 

كبير داخل البحر المفتوح.
المنظمة  العليا  اللجنة  وكانت 
اجتماعاً أمس،  عقدت  للسباق 
تطورات  آخــر  على  لالطالع 
موعد  يخــص  فيما  الوضــع 
االتفاق  وتم  النهائي  الســباق 

على هذا القرار.
ويقام الســباق تحــت رعاية 
كريمة من سمو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
وبتنظيم  الظفرة  منطقة  في 
نــادي أبوظبــي للرياضــات 
المهرجانات  ولجنــة  البحرية 
والتراثية  الثقافية  والبرامــج 
أبوظبي  مجلس  مع  بالتعاون 

الرياضي.

�سباق »دلما التاريخي الخام�ش« يترقب 
االأر�ساد الجوية لتحديد موعد االنطالق

عبدالله بن زايد يدين ب�سدة الهجوم 
االإرهابي ب�سيناء

تجاوز حجم االكتتاب بواقع 6.3 مرة

المزاد االأول ل�ضندات الخزينة االتحادية يحقق 
عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم 



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

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

 ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,AÉ©HQC’G  Ωƒj  ábQÉ°ûdG

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

 ¿ÉLô¡e  øe  13  `dG  IQhódG,  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 áÄ«g  ¬ª¶æJ  …òdG  ,πØ£∏d  »FGô≤dG  ábQÉ°ûdG

 ,z∂fƒc  ¿uƒc{  QÉ©°T  â–  ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG

 ‘ ,‹É◊G ƒjÉe 22 ≈àMh 11 øe IÎØdG ∫ÓN

.ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG õcôe

 ‹É©e ¬dƒ°Uh iód  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éch

 íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG

 øªMôdG  óÑY  øH  ⁄É°S  ï«°ûdGh  ,¢ûjÉ©àdGh

 ï«°ûdGh  ,ºcÉ◊G  ƒª°S  Öàµe  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG

 ôjóe  »ª°SÉ≤dG  ⁄É°S  øH  ˆG  óÑY  øH  ¿É£∏°S

 øe OóYh ,á«©ªàéŸG á«ªæàdGh AÉ°üME’G IôFGO

 ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ,á«∏ëŸG ôFGhódG AÉ°SDhQ IOÉ°ùdG

 ÜÉàµdGh  AÉHOC’Gh  ,‘É≤ãdG  ¿CÉ°ûdÉH  Ú«æ©ŸGh

.ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏ã‡h ,øjöTÉædGh

 kÉ°VôY √ƒª°S ógÉ°T ìÉààa’G §jöT ¢üb Ö≤Yh

 Égó©H ,ábQÉ°ûdG ∫ÉØWCG øe áYƒª› ¬eób kÉ«FÉæZ

 ábhQCG ‘ ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ƒŒ

 √ƒª°S ±qô©J å«M ,áYƒæàŸG ¿ÉLô¡ŸG ¿ÉcQCGh

 äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG øe ¿ÉLô¡ŸG ¬eó≤j Ée ≈∏Y

 äÉ¡÷G  áëæLCG  ÖfÉL  ¤EG  ,∫ÉØWCÓd  áYƒæàe

 ‘  ácQÉ°ûŸG  á«aÉ≤ãdGh  ájƒHÎdGh  á«ª«∏©àdG

.¿ÉLô¡ŸG

 É¡«a ¬≤aGQ »àdG  ádƒ÷G ∫ÓN √ƒª°S ™ªà°SGh

 áªWÉah  ,êÉ◊G  ∞«°S  »eÉ°S  óªfi  Ú∏Ø£dG

 á∏°üØe  äÉMhöT  ¤EG  ,∫óæ°U  ó«ÑY  óªMCG

 ¢ùµ©J »àdGh ,¿ÉLô¡ŸG ‘ äÉ¡÷G äÉcQÉ°ûŸ

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ πØ£dÉH ÒÑµdG ΩÉªàg’G

 IQÉjõH ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U π°†ØJh

 ,»°SQóŸG  º«∏©à∏d  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe  ìÉæL

 ábQÉ°ûdG  áÄ«gh  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  ¢ù∏›h

 å«M ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh ,¢UÉÿG º«∏©à∏d

 ôjƒ£àd  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  ≈∏Y  √ƒª°S  ±ô©J

 ÖfÉL ¤EG ,∫ÉØWC’G º«∏©J πFÉ°Shh äGhOCG á«bôJh

 »àdG á«ª«∏©àdGh ájƒHÎdG áØ∏àîŸG äGQGó°UE’G

 º«∏©àdG  õjõ©Jh  á«bÎd  äÉ¡÷G  É¡«∏Y  πª©J

.∫ÉØWC’G iód IAGô≤dG ÖMh ,º∏©àdGh

 äÉ°ù°SDƒª∏d  áëæLC’G  øe kGOóY √ƒª°S  QGR  Éªc

 ájÉYQh ºYOh öûædG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG á«eƒµ◊G

 å«M ,¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ,∫ÉØWC’G ∞«≤ãJh

 ¿ôb  ™HQ  á°ù°SDƒe  ìÉæL  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG

 ±ô◊G  ¢ù∏›h  øjôµàÑŸGh  IOÉ≤dG  áYÉæ°üd

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dGh  ,z»KQEG{  IöUÉ©ŸG

 ,äÉª∏c  áYƒª›h  ,áaÉ≤ãdG  IôFGOh  ,ábQÉ°ûdG

 AÉ°üME’G  IôFGOh  ,çGÎ∏d  ábQÉ°ûdG  ó¡©eh

 »ë°üdG ∞«≤ãàdG  IQGOEGh ,á«©ªàéŸG á«ªæàdGh

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d Úà©HÉàdG πØ£dG áeÓ°S IQGOEGh

 Öàµd  »JGQÉeE’G  ¢ù∏éŸGh  ,IöSC’G  ¿hDƒ°ûd

 ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ìÉæL  ÖfÉL  ¤EG  ,Ú©aÉ«dG

 äÉ¡é∏d áëæLC’G øe OóYh ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd

.áØ∏àîŸG

 äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øe OóY óæY √ƒª°S ∞bƒJh

 øª°V  ∂dPh  ,∫ÉØWCÓd  ¿ÉLô¡ŸG  É¡eó≤j  »àdG

 á«ªæàd á°ü°üîŸG äÉ«dÉ©ØdGh ¢TQƒdG èeÉfôH

 á«ª∏©dG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∫ÉØWC’G äGQÉ¡e

.á«YGóHE’Gh

 ¬àdƒL ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºààNGh

 Ωƒ°Sôd  ábQÉ°ûdG  ¢Vô©e IQÉjõH  ¿ÉLô¡ŸG  ‘

 ¬ª°†j Ée ≈∏Y √ƒª°S ±ô©J å«M ,∫ÉØWC’G Öàc

 ádhO  øe  ÚcQÉ°ûŸ  äÉeƒ°SQ  øe  ¢Vô©ŸG

 ∫hO  ∞∏àfl øeh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

.⁄É©dG

 ¿ÉLô¡e  øe  ΩÉ©dG  Gòg  áî°ùf  Ö£≤à°ùJh

 15 øe öûf QGO 139 ,πØ£∏d »FGô≤dG ábQÉ°ûdG

 øe öûf QGO 76 πª°ûJ ,á«ÑæLCGh á«HôY ádhO

 QhO  7h  ,¿ÉæÑd  øe  15h  ,äGQÉeE’G  ádhO  πNGO

 QhO 5h ,öüeh ,¿OQC’Gh ,ÉjQƒ°S øe πc øe öûf

 öûf QhO ¤EG áaÉ°VEG ,IóëàŸG äÉj’ƒdG øe öûf

 ,óæ¡dGh ,Üô¨ŸGh ,¿GOƒ°ùdGh ,ô£bh ,âjƒµdG øe

 ¥Gô©dGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  ,Góæch

 øe  ÌcCG  ¢Vô©ŸG  äÉ«dÉ©a  πª°ûJh  .ÉgÒZh

 á«≤«°Sƒeh á«Möùe ¢VhôY É¡æ«H •É°ûf 1900

 áqjQGƒM  äÉ°ù∏Lh  á«æah  á«YGóHEG  πªY  ¢TQhh

 ´GóHE’Gh  áaÉ≤ãdG  ÉjÉ°†b  RôHCG  á°ûbÉæÃ  á∏aÉM

 äÉ«dÉ©a ÖfÉL ¤EG ,∫ÉØWC’ÉH á°UÉÿG öûædGh

 »àdG  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  á£ëªc  iôNCG

 π°UGƒàdG ™bGƒe …ôKDƒe øe ÚYóÑe 8 ∞«°†à°ùJ

 iƒàëŸG áYÉæ°U ‘ Ú°ü°üîàŸGh ,»YÉªàL’G

 á°TQhh á«dÉ©a 25 Gƒeó≤«d ,‘ô©ŸGh »YGóHE’G

 30  º«¶æJ  ó¡°ûj  …òdG  »¡£dG  øcQh  ,áYƒæàe

.ÉgÒZh ,∫hO 7 øe IÉ¡W 8 ácQÉ°ûÃ ,á«dÉ©a

 øe  káÑîf  ΩÉ©dG  Gòg  ¿ÉLô¡ŸG  ∞«°†à°ùjh

 Üô©dGh Ú«JGQÉeE’G ÚfÉæØdGh ÜÉqà oµdGh ÚYóÑŸG

 ádhO 21 øe kÉØ«°V 43 ∑QÉ°ûj å«M ,ÖfÉLC’Gh

 ,á«aÉ≤K  á«dÉ©a  120  Ëó≤J  ‘  ⁄É©dG  ∫ƒM

 êôflh ,…ó«æg óªfi …öüŸG ¿ÉæØdG  º¡æ«H

 ,GódÉH  πjÉc  Ò¡°ûdG  ΩÉ°SôdGh  »µjôeC’G  ΩÓaC’G

 ¥QÉW ∫ÉØWC’G ÊÉZCG ∞dDƒeh »æ¨ŸGh øë∏ŸGh

 ÚØdDƒŸG  øe  OóY  ÖfÉL  ¤EG  ,¿ÉbôW  »Hô©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe πc øe ÜÉqà oµdGh

 É°ùfôah  GóædôjGh  IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  Góæch

.ÉgÒZh ,É«°ShQh É«dÉ£jEGh

 º¶æJ  ,ΩÉ©dG  Gòg  ¿ÉLô¡ŸG  äÉ«dÉ©a  øª°Vh

 Ωƒ°Sôd  ábQÉ°ûdG  ¢Vô©e  øe  IöTÉ©`dG  IQhódG

 ¬«a  ∑QÉ°ûj  á«æa  πªY á°TQh  23 πØ£dG  Öàc

 º¡æe ,á«ÑæLCGh á«HôY ádhO 48 øe kÉeÉ°SQ 296

 ∫hO øe 219h ,á«Hô©dG á≤£æŸG øe kÉcQÉ°ûe 77

.á«ÑæLCG

 ÌcCG  Ωƒ°SôdG  ¢Vô©e  ìÉæL  øª°V  ∑QÉ°ûJh

 ÚeÉ°SôdGh  á«Hô©dG  öûædG  QhO  øe  50  øe

 ‘ ádhO 12 øe ÖfÉLC’Gh Üô©dGh Ú«JGQÉeE’G

 ±ó¡J »àdG z≥aCG{ πØ£dG ÜÉàc ´Éæ°U á°üæe

 »Hô©dG πØ£dG ÜÉàµd …öüÑdG iƒàëŸG ºYO ¤EG

 á≤£æŸG  ‘  πØ£dG  ÜÉàc  áYÉæ°üH  AÉ≤JQ’Gh

.á«Hô©dG

 ácöT  øe  kÓc  ¿ÉLô¡ŸG  IÉYQ  áªFÉb  º°†Jh

 ábQÉ°ûdG  áÄ«gh ,»ª°SôdG  »YGôdG  ,zä’É°üJG{

 ,»ª°SôdG »eÓYE’G ∂jöûdG ,¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd

.»é«JGÎ°S’G ∂jöûdG ,ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG õcôeh

 »YRƒŸ  ô“Dƒe  ∫hCG  OÉ≤©fG  ¿ÉLô¡ŸG  ó¡°ûjh

 ƒjÉe  16h  15 »eƒj  ∫ÓN ,⁄É©dG  ‘ ÖàµdG

 ÌcCG ™ªéj …òdGh ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ô≤e ‘

 ,⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe ÜÉàc ´Rƒe 200 øe

 πÑ≤à°ùe πªY ¢TQhh äÉ°ù∏L IóY ÈY ¿ƒ°ûbÉæj

 äGƒæb  ôjƒ£J  äÉ«dBGh  ,ÖàµdG  ™jRƒJ  ´É£b

 ÜÉàµdG ≥jƒ°ùJ ∫É› ‘ á∏≤f ≥«≤ëàd ™jRƒàdG

.ÜÉàµ∏d IójóL ¥Gƒ°SCG ±É°ûµà°SGh ¬©jRƒJh

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ÉjÒeCG Éeƒ°Sôe ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 QGó°UEG  ¿CÉ°ûH  2017 áæ°ùd  4 ºbQ  Ωƒ°SôŸG  πjó©àH

.¿ÉªéY áeƒµM ‘ ájöûÑdG OQGƒŸG ¿ƒfÉb

 2022 áæ°ùd 5 ºbQ Ωƒ°SôŸG øe ¤hC’G IOÉŸG â°üfh

 ,/33/h,/32/h ,/11/ OGƒŸG ¢Uƒ°üæH ∫óÑJ ¿CG ≈∏Y

 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG øe /60/h ,/40/h

 /11/  IOÉŸG  -  :  ¢Uƒ°üædÉH  ,¬«dEG  QÉ°û oŸG  2017

 á¡÷G ≈∏Y ô¶ëj ¿CÉH ∂dPh ÜQÉbC’G ∞«XƒJ •höT

 ÚØXƒe IQÉYEG  hCG  Üóf hCG  π≤f hCG  Ú«©J á«eƒµ◊G

 ≈àM áHGôb á∏°U hCG IôgÉ°üe hCG á«LhR ábÓY º¡£HôJ

 πNGO  É¡JGP  á«ª«¶æàdG  IóMƒdG  ‘ á«fÉãdG  áLQódG

 á«aGöTEG ábÓY ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG hCG  ,á«eƒµ◊G á¡÷G

 hCG Qó°ü oj ¿CG ∞Xƒe …CG ≈∏Y ô¶ë oj Éªc ,º¡æ«H IöTÉÑe

 π≤f hCG á«bôJ hCG Ú«©àH ≥∏©àJ äGQGôb …CG ‘ ∑QÉ°ûj

 hCG á«LhR ábÓY ¬H ¬£HôJ ∞Xƒe …CG IQÉYEG hCG Üóf hCG

.á©HGôdG áLQódG ≈àM áHGôb á∏°U hCG IôgÉ°üe

 äGRÉLEG ∞«æ°üJ /32/ IOÉŸG ‘ Ωƒ°SôŸG OóMh -

.ájƒæ°ùdG IRÉLE’G /1/ : »gh º¡d íæ“ »àdG ÚØXƒŸG

.á«°VôŸG IRÉLE’G /2/

.™°VƒdG IRÉLEG /3/

.IƒHC’G IRÉLEG /4/

.OGó◊G IRÉLEG /5/

.Ió©dG IRÉLEG /6/

.è◊G IRÉLEG /7/

.¢†jôe á≤aGôe IRÉLEG /8/

.á«°SGQódG IRÉLE’G /9/

.á«FÉæãà°S’G IRÉLE’G /10/

.ÖJGQ ¿hóH IRÉLE’G /11/

.ádhódG êQÉN êhR ≥aGôe IRÉLEG /12/

.á«WÉ«àM’Gh á«æWƒdG áeóÿG IRÉLEG /13/

 äGRÉLE’G  Oó oe  /33/  IOÉŸG  ‘  Ωƒ°SôŸG  OóMh  -

 /1/33 : »J’Éc É¡JÉbÉ≤ëà°SGh √RÉLE’G ´ƒf Ö°ùM

 π¨°ûj …òdG hCG ,…ÒeCG QGô≤H Ú©oŸG ∞XƒŸG ≥ëà°ùj

 ájƒæ°S IRÉLEG ,¤hC’G áLQódG øe ≈∏YCG ájOÉ«b áØ«Xh

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah ,‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóe

 É«∏©dG  ájOÉ«≤dG  ∞FÉXƒdG  »∏ZÉ°ûH  ¢UÉÿG  ΩÉ¶ædG

 IOÉŸG  ΩÉµMCG  ÖLƒÃ  ,ºcÉ◊G  πã‡  √Qó°ü oj  …òdG

.¿ƒfÉ≤dG Gòg øe /68/

 IOÉŸG ‘ º¡«dEG QÉ°û oŸG ÚØXƒŸG GóY Éª«a /2/33

 ,ájƒæ°ùdG º¡JRÉLEG ÚØXƒŸG ≥ëà°ùj ,√ÓYCG /1/33

 ¬LƒdG ≈∏Y ,‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóŸG

 ¤hC’G áLQódG »ØXƒŸ πªY Ωƒj ¿ƒKÓK /1/ :»JB’G

.á«fÉãdGh

 áLQódG  »ØXƒŸ  πªY  Ωƒj  ¿höûYh  á°ùªN  /2/

.á©HGôdGh áãdÉãdG

.äÉLQódG »bÉÑd πªY Ωƒj ¿höûYh ¿ÉæKG /3/

 ≈∏Y áYƒaóe ,á«°Vôe IRÉLEG ∞XƒŸG íæ oÁ /3/33

 óªqà© oe »ÑW ôjô≤J ÖLƒÃ ‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG

 ΩÉjCG á°ùªN RhÉéàJ ’ IóŸ á«ª°SQ á«ÑW á¡L øe

 ÉgÉ°übCG  IóŸ hCG  ,IóMGƒdG  IôŸG  ‘ á∏°UGƒàe πªY

 ,IóMGƒdG áæ°ùdG ‘ á∏°üØæe πªY Ωƒj öûY á°ùªN

 ¿CG  Öéj ∂dP øY á«°VôŸG  IRÉLE’G  Ió oe  äOGR  GPEGh

 øe  OÉªàYG  ÖLƒÃ IRÉLE’G  √ò¡d  ¢ü«NÎdG  ¿ƒµj

.á«Ñ£dG áæé∏dG

 ,áªFGO  áØ«XƒH  áæ«©ŸG  áØXƒŸG  ≥ëà°ùJ  /4/33

 ‹ÉªLE’G  ÖJGôdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y áYƒaóe ™°Vh IRÉLEG

 ™°VƒdG  IRÉLEG  ÚH  ™ª÷G  É¡d  Rƒéjh  ,ô¡°TCG  áKÓK

 á«∏µdG  Ió oŸG  RhÉéàJ  ’CG  •öûH  ,ájƒæ°ùdG  IRÉLE’Gh

 /120/  ÚJRÉLE’G  ÚJÉg  ÚH  ™ª÷G  øY  áŒÉædG

.™°VƒdG IRÉLEG ájGóH ïjQÉJ øe kÉeƒj

 ™°VƒdG  IRÉLEG  AÉ¡àfEG  ó©H  áØXƒŸG  íæ“  /5/33

 ´É°VQE’ ,á«ª°SôdG πª©dG äÉYÉ°S ∫ÓN kÉ«eƒj ÚàYÉ°S

 Ió oŸG √òg êQóæJh ,á«dÉààe ô¡°TCG á©HQCG IóŸh É¡∏ØW

 ÖJGôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóŸG πª©dG äÉYÉ°S øª°V øe

.‹ÉªLE’G

 , q»M  OƒdƒÃ  ¥RoQ  …òdG  ∞XƒŸG  ≥ëà°ùj  /6/33

 ,‹ÉªLE’G  ÖJGôdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áYƒaóe  IƒHCG  IRÉLEG

 ô¡°ûdG ∫ÓN ,á∏°üØæe hCG á∏°üàe ,πªY ΩÉjCG áKÓK Ióe

.¬∏ØW IO’h ïjQÉJ øe ∫hC’G

 ≈∏Y  áYƒaóe  OGóM  IRÉLEG  ∞XƒŸG  íæ oÁ  /7/33

 Ióe /1/ :»JB’G ƒëædG ≈∏Y ,‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG

 áLQódG  øe  ¬HQÉbCG  øe  …CG  IÉaƒd  πªY ΩÉjCG  á°ùªN

./áæH’G ,øH’G ,áLhõdG ,êhõdG ,ΩC’G ,ÜC’G/ :¤hC’G

 øe ¬HQÉbCG  øe …CG  IÉaƒd πªY ΩÉjCG  áKÓK Ióe /2/

./âNC’G ,ñC’G ,Ió÷G ,ó÷G/ á«fÉãdG áLQódG

 É¡æY ≈aƒà oj  »àdG  áª∏°ùŸG  áØXƒŸG  íæ o“ /8/33

 ÖJGôdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áYƒaóe  IqóY  IRÉLEG  ,É¡LhR

 øe  CGóÑJ  ,ΩÉjCG  IöûYh  ô¡°TCG  á©HQCG  IóŸ  ,‹ÉªLE’G

.êhõdG IÉah ïjQÉJ

 á°ùªN IóŸ IRÉLEG º∏°ùŸG ∞XƒŸG ≥ëà°ùj /9/33

 ÖJGôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóe á∏°üàe πªY Ωƒj öûY

 ∫ÓN §≤a IóMGh Iôe ,è◊G á°†jôa AGOC’ ‹ÉªLE’G

.IQÉeE’G áeƒµM iód ¬àeóN Iqóe

 ’ IóŸ IRÉLEG øWGƒŸG ∞XƒŸG íæe Rƒéj /10/33

 ≈àM ¬HQÉbCG  øe ¢†jôe á≤aGô oŸ øjô¡°T ≈∏Y ójõJ

 ≈∏Y  AÉæH  ádhódG  êQÉN  êÓ©∏d  á«fÉãdG  áLQódG

 Oó oŸ Égójó“ Rƒéjh ,á«ª°SQ á«ÑW á¡L øe á«°UƒJ

.á∏KÉ‡

 á≤aGô oŸ IRÉLEG øWGƒŸG ∞XƒŸG íæe Rƒéj /11/33

 ójõJ ’ IóŸ á«fÉãdG áLQódG ≈àM ¬HQÉbCG øe ¢†jôe

 âfÉc ¿EG ádhódG πNGO êÓ©dG »≤∏J ∫ÉM ‘ ô¡°T ≈∏Y

 kAÉæH ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ √AÉ≤H »Yóà°ùJ ¢†jôŸG ádÉM

 Égójó“ Rƒéjh ,á«ª°SQ á«ÑW á¡L øe á«°UƒJ ≈∏Y

.á∏KÉ‡ Oó oŸ

 ‘ πé°ùŸG øWGƒŸG ∞XƒŸG íæe Rƒéj /12/33

 ádhódG êQÉN hCG πNGO ó©H øY º∏©àdG èeGôH øe …CG

 ‘ ádhódG πNGO á«FÉ°ùŸG äÉ°SGQódG ‘ º¶àæŸG hCG

 É¡H ±Î©ŸG á«ª«∏©àdG ¢SQGóŸG hCG äÉ©eÉ÷G ióMEG

 ‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóe á«°SGQO IRÉLEG

 É¡Jóe  Oó o–  ájƒæ°ùdGh  á«∏°üØdG  äÉfÉëàe’G  AGOC’

 ¬ëæe  Rƒéjh  ,äÉfÉëàeÓd  á«∏©ØdG  ΩÉjCÓd  kÉ≤ah

 πNGO óMGh Ωƒ«H ¿Éëàe’G AóH ≥Ñ°ùJ á«aÉ°VEG IRÉLEG

 ’CG ≈∏Y ádhódG êQÉN ΩÉjCG áKÓK øY ójõJ ’h ádhódG

 πNóJ ¿CG ¿hO áæ°ùdG ‘ kÉeƒj öûY á°ùªN RhÉéàJ

 •höû∏d kÉ≤ah ∂dPh ¿ÉëàeÓd á«∏©ØdG ΩÉjC’G É¡æª°V

.ájò«ØæàdG áëFÓdG ‘ IOQGƒdG ΩÉµMC’Gh

 Ö∏W ≈∏Y kAÉæH ,á°üàîŸG á£∏°ù∏d Rƒéj /13/33

 ,á«æ©e  iôNCG  á«ª°SQ  á¡L  hCG  á«eƒµM  á¡L  …CG

 IóŸ á«FÉæãà°SG ÆôØJ IRÉLEG øWGƒŸG ∞XƒŸG íæe

 ≈∏Y áYƒaóe ,áæ°ùdG ‘ ≈°übCG óëc πªY Ωƒj /22/

 …CÉH ΩÉ«≤dG øe ¬æ«µªàd ∂dPh ,‹ÉªLE’G ÖJGôdG ¢SÉ°SCG

 ‘ IQÉeE’G hCG ádhódG π«ãªàH ≥∏©àJ ΩÉ¡e hCG ∫ÉªYCG

 hCG á«aÉ≤ãdG hCG á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG hCG á«æWƒdG ¥ôØdG

.á∏KÉ‡ iôNCG ÜÉÑ°SCG …C’ hCG ,á«YÉªàL’G

 IRÉLEG ∞XƒŸG íæe á°üàîŸG á£∏°ù∏d Rƒéj /14/33

 ,IóMGƒdG áæ°ùdG ‘ øjô¡°T RhÉéàJ ’ Ióe ,ÖJGQ ¿hóH

.ájò«ØæàdG áëFÓdG ‘ IOQGƒdG •höû∏d kÉ≤ah ∂dPh

 íæe  á°üàîŸG  á£∏°ùdG  øe  QGô≤H  Rƒéj  /15/33

 ¬LhR  á≤aGô oŸ  ÖJGQ  ¿hóH  IRÉLEG  øWGƒŸG  ∞XƒŸG

.ádhódG êQÉN ¬©e áeÉbEÓd

 áeóÿG ájOCÉàd IRÉLEG øWGƒŸG ∞XƒŸG íæ oÁ /16/33

 ÖJGôdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  Ö°ùà o– á«WÉ«àM’Gh  á«æWƒdG

.‹ÉªLE’G

 ∫É©aC’G  /40/  IOÉŸG  ‘  Ωƒ°SôŸG  OóM  Éªc  -

 πªY …CG ÖµJôj ¿CG /1/ : »gh ∞XƒŸG ≈∏Y IQƒ¶ëŸG

 ≈aÉæàj kÉµ∏°ùe ∂o∏°ùj ¿CG hCG ,áfÉeC’Gh ±öûdÉH qπ ofl

 ÖLGƒdG  ΩGÎM’G  äÉ«°†à≤eh  ,¬àØ«Xh  áeGôc  ™e

 ídÉ°üe hCG ,áeÉ©dG ¥ÓNC’G ™e hCG ,áeÉ©dG áØ«Xƒ∏d

.É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G hCG ,IQÉeE’G áeƒµM

 ¿Éc kÉjCG ,»°SÉ«°S •É°ûf …CG á°SQÉªÃ Ωƒ≤j ¿CG /2/

.IQÉeE’G áeƒµM iód ¬àeóN AÉæKCG ,¬Yƒf

 π≤æj  ¿CG  hCG  ,¬∏ª©H  á°UÉN  kGQGöSCG  »°ûØ oj  ¿CG  /3/

 ¢üî°T …CG ¤EG ,¬∏ªY ºµëH É¡«∏Y ™∏ qWG äÉeƒ∏©e

.IQÉeE’G ‘ ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ’EG ,ôNBG

 hCG  äGQÉ≤Y  ôLCÉà°ùj  hCG  …Î°ûj  hCG  ™«Ñj  ¿CG  /4/

 ,É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G ¤EG hCG øe äÉµ∏à‡

 πHÉ≤e Ò¶f iôNC’G ¬JÉµ∏à‡ hCG ¬JGQÉ≤Y π¨à°ùj hCG

 ∫ƒ°ü◊G ¿hO ,IQƒcòŸG á«eƒµ◊G á¡÷G øe …OÉe

.¢ù«FôdG øe á≤Ñ°ùe á«£N á≤aGƒe ≈∏Y

 ¬d ¿ƒµj ¿CG hCG ,áWÉ°SƒdÉH hCG ,¬°ùØæH ∫hGõ oj ¿CG /5/

 …CG ‘ áë∏°üe á©HGôdG áLQódG ≈àM ¬HQÉbCG óMC’ hCG

 äÉ°UÉ°üàNÉH π°üàj …QÉŒ hCG »æ¡e hCG ‹Ée •É°ûf

.É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G

 ƒdh ,ôLCG ¿hóH hCG ôLCÉH ,k’ÉªYCG Ò¨∏d …ODƒj ¿CG /6/

 ôjóŸG øe ¿PEÉH ’EG ,á«ª°SôdG πª©dG äÉYÉ°S ÒZ ‘

 áeGƒ≤dG ∫ÉªYCG ∞XƒŸG ¤ƒàj ¿CG Rƒéj øµdh ,ΩÉ©dG

 hCG  ÖJGôH  ,ádÉcƒdGh  á«FÉ°†≤dG  á°SGô◊Gh  ájÉ°UƒdGh

 hCG  ,ájÉ°UƒdG  hCG  áeGƒ≤dÉH  ∫ƒª°ûŸG  ¿Éc  GPEG  ,ôLCÉH

 ∞XƒŸG ÜQÉbCG øe ,πcƒŸG ¿Éc hCG ,á«FÉ°†≤dG á°SGô◊G

.»æ©ŸG

 »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G iód ¬àØ«Xh ÚH ™ªéj ¿CG /7/

 IQÉeE’G hCG ádhódG ‘ iôNCG áØ«Xh …CGh É¡«a πª©j

 áØ«XƒdG ÚH ™ª÷G Rƒéj ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh ..

 É¡«a ºgÉ°ùJ »àdG äGQGOE’G ¢ùdÉ› ájƒ°†Yh áeÉ©dG

 äGP  äÉ«©ª÷G  äGQGOEG  ¢ùdÉ›  hCG  IQÉeE’G  áeƒµM

.. ádhódG ‘ iôNCG ¢ùdÉ› …CG hCG ,ΩÉ©dG ™ØædG

 øe øWGƒŸG ∞XƒŸG AÉæãà°SG ¢ù«Fô∏d kÉ°†jCG Rƒéjh

 πªY ¿CG ¬jód ócCÉJ GPEG ,√Qó°üj »£N QGô≤H ô¶◊G Gòg

 ±ÓîH  ,iôNCG  á¡L  ‘  »æ©ŸG  øWGƒŸG  ∞XƒŸG

 QÉKBG ¬d ¿ƒµJ ød ,É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G

 á«eƒµ◊G á¡÷G ‘ ¬àØ«Xh ΩÉ¡e ¬àjOCÉJ ‘ á«Ñ∏°S

 ™e ,πµ°T …CÉH ,ÜQÉ°†àj ød ¬fCG hCG ,É¡«a πª©j »àdG

.É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G ídÉ°üe

 á°UÉN á«ª°SQ á≤«Kh …CG π°UCÉH ¬°ùØæd ßØàëj ¿CG /8/

.É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G á¡÷ÉH

 …CG  ó°V  á«Ø°ù©J  IQƒ°üH  ¬àØ«Xh  π¨à°ùj  ¿CG  /9/

 hCG ≥«≤– äGAGôLEG …CG ‘ ÒKCÉà∏d hCG ¬d ™HÉJ ∞Xƒe

 á¡÷G ‘ ºàJ á∏eÉ©e …CG äGAGôLEG hCG ájQGOEG áÑ°SÉfi

 á«eƒµM á¡L …CG ‘ hCG É¡«a πª©j »àdG á«eƒµ◊G

.iôNCG

 AÉ¡fEG äÉ≤ëà°ùe π«°UÉØJ /60/ IOÉŸG âdhÉæJh -

 ∫ÓN ∞XƒŸG ‘ƒJ GPEG /1/ : IÉaƒdG ÖÑ°ùH áeóÿG

 êQÉN çOÉ◊ áé«àf hCG ,á«©«ÑW IÉah ¬àeóN Ióe

 ≈∏Y  Öé«a  ,QÉëàfG  øY  Å°TÉf  ÒZ  ,πª©dG  ¿Éµe

 ™aóJ  ¿CG  ,É¡«a  πª©j  ¿Éc  »àdG  á«eƒµ◊G  á¡÷G

 ¬JÉah πÑb kÉ«£N √OóM …òdG ¢üî°û∏d IóMGh á©aO

 ô¡°ûdG øY »æ©ŸG ∞Xƒª∏d ≥ëà°ùŸG ‹ÉªLE’G ÖJGôdG

 ÖJGôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,kÓeÉc IÉaƒdG ¬«a âKóM …òdG

 ΩóY ™e ∂dPh ,ô¡°TCG áKÓK øY q≥ëà°ù oŸG ‹ÉªLE’G

 ∞Xƒª∏d áq≤ëà°ù oe iôNCG á«dÉe ≠dÉÑe …CÉH ¢SÉ°ùŸG

.á«æ©ŸG á«eƒµ◊G á¡÷G iód ¬àeóN øY ≈qaƒà oŸG

 ¢VƒØŸG ¢üî°ûdG ójóëàH ∞XƒŸG º≤j ⁄ GPEG /2/

 √òg øe /1/60 Iô≤ØdG ‘ IQƒcòŸG ÖJGhôdG ¢†Ñ≤H

 óæY º¡dƒ©j ¿Éc øŸ ÖJGhôdG ∂∏J ±öüàa ,IOÉŸG

.çÉfE’Gh QƒcòdG ÚH Éª«a …hÉ°ùàdÉH ¬JÉah

 Iô≤ØdG  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  ≠dÉÑŸG  Èà© oJ  /3/

 ÉgQÉÑàYG  Rƒéj ’h ,áëæe IOÉŸG  √òg øe /1/60

 É¡æe É¡ª°üN hCG áeóÿG ájÉ¡f äÉq≤ëà°ù oe øe kGAõL

 É¡«∏Y õé◊G Rƒéj ’ Éªc ,∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH

 ¿ƒµJ ób ≠dÉÑe ájCG  ÚHh É¡æ«H á°UÉ≤ŸG AGôLEG  hCG

.≈qaƒà oŸG ∞XƒŸG ≈∏Y á«eƒµ◊G á¡é∏d áq≤ëà°ù oe

 hCG  õéM …CG  AGôLEG  á«eƒµ◊G  á¡é∏d  Rƒéj  ’  /4/

 áeóN  ájÉ¡f  äÉq≤ëà°ù oe  ≈∏Y  á°UÉ≤e  hCG  ´É£àbG

 ¬«∏Y ≠dÉÑe ¥Éq≤ëà°SG ∫ÉM ‘ ≈àM ≈qaƒà oŸG ∞XƒŸG

 á¡L …C’ hCG É¡«a πª©j ¿Éc »àdG á«eƒµ◊G á¡é∏d

 á«FÉ°†b áªµfi øe ôeCG ÖLƒÃ ’EG ,iôNCG á«eƒµM

.á°üàfl

 ≈qaƒà oŸG øWGƒŸG ÒZ ∞XƒŸG …hP áÑZQ ∫ÉM ‘ /5/

 »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G ≈∏Y Öéj ,¬æWƒe ‘ ¬æaóH

 ™e ¬fÉªãL π≤f ∞«dÉµJ πªëàJ ¿CG ,É¡«a πª©j ¿Éc

 áª«≤e á∏FÉY ¬jód øµJ ⁄ GPEGh ,¬æWƒe ¤EG ¬JöSCG OGôaCG

 á«qæ©ŸG  á«eƒµ◊G  á¡÷G  πªëàJ  ,ádhódG  ‘ ¬©e

.≈qaƒà oŸG ∞XƒŸG øWƒe ¤EG ¿Éªãé∏d ≥aGôe ∞«dÉµJ

 ¤EG  IójóL  IOÉe  áaÉ°VEG  É°†jCG  Ωƒ°SôŸG  øª°†Jh

 ,¬«dEG QÉ°û oŸG 2017 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG

 »Ñ°ùàµe  ¢üîJ  »àdGh  Qôµe  /64/  IOÉŸG  »gh

 Ö°ùàµj …òdG ∞XƒŸG ≥ëà°ùj å«M ádhódG á«°ùæL

 ÉjGõŸGh á«dÉŸG äÉq≤ëà°ù oŸG ™«ªL ádhódG á«°ùæL

 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ÖLƒÃ  ÚæWGƒª∏d  IQôq≤ oŸG  iôNC’G

 ,¬ÑLƒÃ  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh

.á«°ùæ÷G ¬HÉ°ùàcG ïjQÉJ øe »Ø« qXƒdG ¬©°Vh ∫ó© ojh

 ádhódG  á«°ùæL Ö°ùàcG  …òdG  ∞Xƒª∏d  ±öü oj  Éªc

 á«dÉŸG  ¬JÉq≤ëà°ù oe  ™«ªLh  áeóÿG  ájÉ¡f  ICÉaÉµ oe

 IÎa  øY  ∂dPh  ,á«°ùæ÷G  ¬HÉ°ùàcG  óæY  iôNC’G

 Ö°ùà–h ,øWGƒe  ÒZ ¬fƒµH  ÉgÉ°†b  »àdG  ¬àeóN

 ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉq≤ëà°ù oŸG »bÉHh áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµ oe

.ÚæWGƒŸG Ò¨d á«dÉŸG äÉq≤ëà°ù oŸG

 …CG  ‘ OQh ¢üf …CG  ≈¨∏ oj  ¿CÉH  Ωƒ°SôŸG  ‘ AÉLh

 ΩÉµMCG ™e ¬«a ¢VQÉ©àj …òdG ióŸG ¤EG ôNBG ™jöûJ

 Iójô÷G  ‘  Ωƒ°SôŸG  Gòg  öûæj  ¿CGh  Ωƒ°SôŸG  Gòg

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G áaÉc ≈∏Y ºª©jh IQÉeEÓd á«ª°SôdG

.¬°üîj Ée ‘ πc ¬ÑLƒÃ πª©∏d ¬H á«æ©ŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ´ÉªàLG .. á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 Ωƒj √ó≤Y ” …òdG …QhódG á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éŸG

 å«M »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ øWƒdG öüb ‘ ,AÉ©HQC’G

 äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdG øe OóY á°ûbÉæe ¬dÓN iôL

 »eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe ºYO ¤EG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸGh

 á∏MôŸG äÉÑ∏£àe »Ñ∏j ÉÃ Égôjƒ£J ‘ QGôªà°S’Gh

 ôjƒ£J á°ûbÉæe ´ÉªàL’G IóæLCG âæª°†Jh .á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ôjƒ£àd  äÉ°SÉ«°Sh  á«FÉ°†≤dG  áeƒ¶æŸG  äÉ©jöûJ

 äÉMÎ≤eh ,ádhódG ‘ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG áeƒ¶æe

 äÉcöT πÑb øe É¡MôW ºàj º¡°SC’G øe IójóL äÉÄØd

 ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc  ..ádhódG  ‘ áeÉ©dG  áªgÉ°ùŸG

 πFÉ°Shh ájOÉ–’G áeƒµ◊G äGOGôjEG π«°ü– äÉ«dBG

 Ú∏eÉ©∏d á«æ¡ŸG á°üNôdG ≥«Ñ£J èFÉàfh ,Égôjƒ£J

.º«∏©àdG ∫É› ‘

 á«bÉØJ’G  ≥«Ñ£J äGAGôLEGh  äÉ«dBG  ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 çƒ∏àdG QGöVCG øY á«fóŸG á«dhDƒ°ùŸG ¿CÉ°ûH á«dhódG

 á«dhDƒ°ùŸG á«bÉØJG ∫ƒcƒJôHh ,1969 ΩÉ©d »£ØædG

 äÉ°†jƒ©àdG ¥hóæ°U á«bÉØJGh ,1992 ΩÉ©d á«fóŸG

.1992 ΩÉ©d »àjõdG çƒ∏àdG QGöVCG øY áªLÉædG

 …QGRƒdG ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SG á«eƒµ◊G ¿hDƒ°ûdG ‘h

 ∫ƒM …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG äÉ«°UƒJ á«ªæà∏d

 ´É£b ºYO ¿CÉ°T ‘ OÉ°üàb’G IQGRh á°SÉ«°S{ ´ƒ°Vƒe

 IOÉYEG ∫ƒM äÉMÎ≤e ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf Éªc .záMÉ«°ùdG

 É«∏©dG áæé∏dG É¡æe ájOÉ–’G ¿Éé∏dG øe OóY π«µ°ûJ

 á«æWƒdG áæé∏dGh ,ádhódG ‘ ºª¡dG ÜÉë°UCG äÉeóÿ

 ádhód á«æWƒdG áæé∏dGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógC’

.»ŸÉ©dG ábÉ£dG ¢ù∏› iód äGQÉeE’G´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÉcGôM ‹É◊G ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN »ÑXƒHCG IQÉeEG ó¡°ûJ

 ï°SôJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  çGóMC’ÉH  ÓaÉM  É«aÉ≤K

 ÚØ≤ãŸGh ÜÉqàµdGh ÚYóÑª∏d ÜòL á£≤æc É¡àfÉµe

 á¡LƒdÉc ÉgQƒ°†M Rõ©jh ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe

.á≤£æŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¤hC’G á«aÉ≤ãdG

 Égó¡°ûJ  »àdG  á«aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG  áªFÉb  º°†Jh

 ,á«aÉ≤ãdG  áª≤dG  ‹É◊G  ô¡°ûdG  ∫ÓN  áª°UÉ©dG

 öûæ∏d ‹hódG ô“DƒŸGh ,ÜÉàµ∏d »ÑXƒHCG ¢Vô©eh

 øe  á∏°ù∏°Sh  ,á«YGóHE’G  äÉYÉæ°üdGh  »Hô©dG

 π°UGƒàJ »àdG á«aÉ≤ãdGh á«æØdGh á«HOC’G äÉ«dÉ©ØdG

.»ÑXƒHCG ‘ ‘É≤ãdG ™ªéŸG ‘ ô¡°ûdG ájGóH òæe

 áaÉ≤ãdG{ QÉ©°T â– ΩÉ©dG Gòg á«aÉ≤ãdG áª≤dG ΩÉ≤Jh

 IÎØdG ∫ÓN äÉjó©°ùdG IQÉæe ‘ zIÉ«M Üƒ∏°SCG

 IOÉb ácQÉ°ûÃ ∂dPh ,‹É◊G ƒjÉe 18 ¤EG 16 øe

.»YGóHE’G OÉ°üàb’Gh áaÉ≤ãdG ´É£b ‘ Ú«ŸÉY

 á«YGóHE’G á«aÉ≤ãdG ∫ƒ∏◊G ±É°ûµà°SG áª≤dG ¢ûbÉæJh

 áëFÉL ó©H Ée ⁄ÉY ‘ á«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dG RôHC’

 äÉjóëàdG ÉgQhÉfi ∫ÓN øe ¢ûbÉæJ Éªc ÉfhQƒc

 äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘ äGÒ¨àŸG Oƒ≤J »àdG IöUÉ©ŸG

 ‘ ™°ShC’G á«aÉ≤ãdG äÉYÉ£≤dGh á«aÉ≤ãdGh á«YGóHE’G

 áÑ°SÉæŸG  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEG  ≈∏Y  õcôJh  ,Ωƒ«dG  ⁄ÉY

 á«aÉ≤ãdG äÉYÉæ°üdG ¬LGƒJ »àdG ¢UôØdGh äÉjóëà∏d

.kÉeƒªY áaÉ≤ãdG ´É£bh á«YGóHE’Gh

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â–h

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

 ™HÉàdG ,á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe º¶æ oj , áë∏°ùŸG

 31`dG IQhódG ,»ÑXƒHCG ‘ áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IôFGód

 ∫ÓN ΩÉ≤j …òdG ,ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©Ÿ

 »ÑXƒHCG õcôe ‘ , ƒjÉe 29 ≈àMh 23 øe IÎØdG

 ,AÉHOC’G QÉÑc øe áÑîf ácQÉ°ûÃ ,¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe øjöTÉædGh ,øjôµØŸGh

 øe ÌcCG ¢Vô©ŸG øe ΩÉ©dG Gòg IQhO ∞«°†à°ùJh

 kÓeÉµàe k’hóL ¿ƒeqó≤j  ,ádhO  80 øe öTÉf  ∞dCG

 áYƒæàe á«dÉ©a 400 øe ÌcCG qº°†j äÉ«dÉ©ØdG øe

 É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL π– Éª«a ,Qƒ¡ª÷G äÉ©∏£J »Ñ∏ oJ

 QÉàNG  …òdG  âbƒdG  ‘  ,±öT  ∞«°†c  ájOÉ–’G

 á«°üî°T  Ú°ùM ¬W  »Hô©dG  ÜOC’G  ó«ªY  õcôŸG

.¢Vô©ª∏d ájQƒëŸG ΩÉ©dG

 IQhódG OÉ≤©fG ΩÉ©dG Gòg Qô≤ŸG øe ,∂dP ÖfÉL ¤EG

 äÉYÉæ°üdGh »Hô©dG öûæ∏d ‹hódG ô“DƒŸG øe ¤hC’G

 ¥Ó£fG π«Ñb ,ƒjÉe 22 Ωƒj ó≤© oj …òdG ,á«YGóHE’G

 ,ÜÉàµ∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e øe 31`dG IQhódG

 ‘  Ú°ü°üîàŸGh  AGÈÿG  øe  áÑîf  ácQÉ°ûÃ

 ô“DƒŸG ¢ûbÉæjh .⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe ´É£≤dG

 ÜÉàµdG áYÉæ°U õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG ÉjÉ°†≤dG øe á∏ªL

.öûædG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædGh

 º«¶æJ »ÑXƒHCG ‘ ‘É≤ãdG ™ªéŸG π°UGƒj √QhóH

 »àdG  á«æØdGh  á«aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe  áYƒª›

 íFGöT ∞∏àflh ájôª©dG  äÉÄØdG  áaÉc  ±ó¡à°ùJ

.™ªàéŸG

 ‘ πª©dG ¢TQh øe áYƒª› äÉ«dÉ©ØdG øª°†àJh

 á«KÓK  AÉjRC’G  º«ª°üJh  âëædGh  áWÉ«ÿG  ∫É›

 ôjô◊G ≈∏Y º°SôdGh ,OÉ©HC’G »KÓK º°SôdGh ,OÉ©HC’G

 ∫ÉªYC’G ™æ°Uh ,AÉ°ùØ«°ùØdG øah ,êÉLõdGh ¢TÉª≤dGh

 äGQÉ¡e  º«∏©Jh  ,zQõ«∏dGz`H  áfÉ©à°S’ÉH  á«æØdG

 á°TQhh  ,∫ÉØWCÓd  ájhó«dG  ±ô◊Gh  »Hô©dG  §ÿG

 ,êÉHƒµjódGh  á«eÓ°SE’G  áaôNõdG  äÉ°SÉ°SCG  º∏©J

.êÉLõdG ≈∏Y º°SôdGh

 ƒjÉe »a AÉHOC’Gh ø«Ø≤ãªdG á¡Lh »ÑXƒHCG

 zÜÉàµdG ¢Vô©e{h zá«aÉ≤ãdG áª≤dG{

çGóMC’G RôHCG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  15041 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 12 ¢ù«ªÿG2 øWƒdG QÉÑNCG

πØ£∏d »FGô≤dG ábQÉ°ûdG ¿ÉLô¡e íààØj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

¿ÉªéY áeƒµM »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG ¿ƒfÉb πjó©àH kÉeƒ°Sôe Qó°üj »ª«©ædG ó«ªM

á«eƒµëdG áeƒ¶æªdG ºYód äÉ©jô°ûàdGh äGQOÉÑªdG øe kGOóY ¢Vô©à°ùj á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éªdG

 .. ójGR øH Qƒ°üæe á°SÉFôH

¿ÉLô¡ŸG ‘ ¬àdƒL ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM



:ΩGh-»HO

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â– 

 ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH

 óªMCG ï«°ûdG ƒª°S Ωqôc ..…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 OGôaC’Gh äÉcöûdGh äÉ°ù°SDƒŸG ,ΩÓYEÓd »HO

 IõFÉ÷ IöûY á«fÉãdG IQhódG ‘ øjõFÉØdG

 äGQOÉÑe ióMEG ,2021 ΩGóà°ùŸG π≤æ∏d »HO

 ÚYÉ£≤dG õ«Øëàd äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g

 »æÑJ  ‘ áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG

 äÉeÉMOR’G  π«∏≤àd  áeGóà°ùŸG  ∫ƒ∏◊G

 ™aQh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  ájQhôŸG

.π≤æàdG áeÓ°S äÉjƒà°ùe

 ¬dƒ°Uh  iód  ,√ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éch

 …QÉéàdG  »HO  õcôe  ‘  πØ◊G  ô≤e  ¤EG

 ΩÉ©dG ôjóŸG ,ôjÉ£dG ô£e ‹É©e ,»ŸÉ©dG

 ¥ô£dG áÄ«g ‘ øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQh

 ôFGhódG  …ôjóe  øe  OóYh  ,äÓ°UGƒŸGh

 »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG  ‘  äÉ°ù°SDƒŸGh

.¢UÉÿGh

 ,πØ◊G  ∫ÓN  ,Qƒ°†◊Gh  √ƒª°S  ógÉ°Th

 ,ΩGóà°ùŸG  π≤æ∏d  »HO  IõFÉL  øY  kÉª∏«a

 õjõ©J ‘ IõFÉ÷G Oƒ¡L ≈∏Y Aƒ°†dG §q∏°S

 øe á«©«Ñ£dG äGhÌdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 πãeC’G  ΩGóîà°S’Gh  ábÉ£dG  ó«°TôJ  ∫ÓN

 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ÇOÉÑe  ≥«Ñ£Jh  ,É¡d

 ¬àÄ«Hh ¿É°ùfE’G πÑ≤à°ùe πµ°ûJ ÉgQÉÑàYÉH

 »YÉª÷G π≤ædG Ωƒ¡Øe ï«°SôJ ™e ,á«ë°üdG

.á«fƒHôµdG áª°üÑdG øe óë∏d

 º«ª°üàdG ácöT ôjóe ,∂«Ñ°S ∞«L ≈≤dCGh

 Speck &{  á«fGôª©dG  äGQÉ°ûà°S’Gh

 ¿óe  §£fl  ƒgh  ,zAssociates
 É¡dÓN ¢Vô©à°SG áª∏c ,…QÉª©e ºª°üeh

 øª°†àJ  »àdG  ,IÉ°ûŸG  áæjóe  äÉØ°UGƒe

 á≤jó°U  áÄ«H  ≥«≤ëàd  á«°SÉ°SCG  öUÉæY

 äÉeGóîà°SG  ‘  êõŸG  πª°ûJ  ,IÉ°ûª∏d

 á∏eÉµàe á«æµ°ùdG AÉ«MC’G ¿ƒµàd ,»°VGQC’G

 ,äÉÑcôª∏d  ∞bGƒe  ¢ü«°üîJh  ,äÉeóÿG

 äÓ°UGƒŸG áeóN õjõ©J öUÉæY ¤EG áaÉ°VEG

 IÉ°ûª∏d  á°UÉN  äGQÉ°ùe  ÒaƒJh  ,áeÉ©dG

.áëjôeh áæeBG ¿ƒµJ

 »°ûŸG  ™«é°ûJ  IQhöV  ¤EG  ∂«Ñ°S  âØdh

 IOÉYEGh  áeGóà°ùŸG  π≤æàdG  äGQÉ«N  óMCÉc

 ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  ¿óŸG  º«ª°üJh  §«£îJ

 ¤EG kGÒ°ûe ,áeGóà°ùŸG ¿óª∏d åjó◊G ¬LƒàdG

 ¿Éµ°ùdG ™«é°ûJ ‘ IóFGôdG êPÉªædG ¢†©H

 áæjóe ¬Jó¡°T Ée É¡æ«H øeh ,»°ûŸG ≈∏Y

 ¤EG  Qƒ°ù÷G  ¢†©H  πjƒ–  øe  ∑Qƒjƒ«f

.IÉ°ûª∏d á°ü°üfl á«dƒW ≥FGóM

 ó°TGQ øH óªfi øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ΩÉbh

 ËôµàH ,ôjÉ£dG ô£e ‹É©e ¬≤aGôj ,Ωƒàµe ∫BG

 ≠∏Hh ,áØ∏àîŸG IõFÉ÷G äÉÄa ‘ øjõFÉØdG

 ,ácQÉ°ûe  140  äÉcQÉ°ûŸG  OóY  ‹ÉªLEG

 ™Ñ°Sh  ,á°ù«FQ  äÉÄa  ¢ùªN  ≈∏Y  áYqRƒe

 ‘ π≤ædG áÄ«g äRÉa å«M ,á°UÉN äÉÄa

 IQGOEG áÄa ‘ ∫hC’G õcôŸÉH ¿ÉªéY áeƒµM

 ,Ö∏£dG â– á∏aÉM áeóN øY ∂dPh ,π≤æàdG

 …ƒeGôW{ ácöT ÊÉãdG  õcôŸG  ‘ âq∏Mh

 ‘ ΩGÎdG ΩÉ¶f øY ∂dPh ,zÓ°S - •ÉHôdG

 ådÉãdG õcôŸG øª°V äRÉah ,•ÉHôdG áæjóe

 áeóN  øY  iÈµdG  ¿É qªY  áfÉeCG  áØ°UÉæe

 øY  ,á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒeh  ,¿É qªY  ¢UÉH

.™bƒŸG ‘ »∏©ØdG âbƒdG ΩÉ¶f

 »HO ájó∏H äRÉa ,πq≤æà∏d áeÓ°ùdG áÄa ‘h

 øeCG  áeGóà°SG  ´höûe  øY  ∫hC’G  õcôŸÉH

 ,ájó∏ÑdG  äÉÑcôe  ∫ƒ£°SC’  π≤æàdG  áeÓ°Sh

 π≤ædG ôjƒ£J ácöT ÊÉãdG õcôŸG ‘ äAÉLh

 ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ »ª«∏©àdG

 ‘  áeÓ°ùdGh  øeC’G  õjõ©J  IQOÉÑe  øY

 π≤ædG õcôe π°üMh ,á«ª«∏©àdG π≤ædG á«∏ªY

 ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y ,»ÑXƒHCG  ‘ πeÉµàŸG

 áŒÉædG  çOGƒ◊G  OóY  π«∏≤J  IQOÉÑe  øY

 ôWÉ≤J  AÉæKCG  á«aÉc  ¿ÉeCG  áaÉ°ùe  ∑ôJ  øY

.äÉÑcôŸG

 øH óªfi øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S Ωôc Éªc

 ,á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒe  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ®ÉØ◊G  áÄa  ‘  ∫hC’G  õcôŸÉH  IõFÉØdG

 äÉæMÉ°ûdG πjƒ– IQOÉÑe øY ,áÄ«ÑdG ≈∏Y

 πª©J  äÉæMÉ°T  ¤EG  OƒbƒdÉH  πª©J  »àdG

 ,äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  â∏°üMh  ,äÉjQÉ£ÑdÉH

 áeGóà°SG  IQOÉÑe  øY  ,ÊÉãdG  õcôŸG  ≈∏Y

 ådÉãdG õcôŸG ÖgPh ,´höûŸG ‘ áÄ«ÑdG

 ,z∑ƒæjEG{ á«æWƒdG äGQÉeE’G ∫hÎH ácöûd

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ£ëŸG  IQOÉÑe  øY  ∂dPh

 äGQOÉÑŸG  áÄa  ‘h  .OƒbƒdG  äÉ£ëŸ

 »c{ ácöT äRÉa ,ºª¡dG ÜÉë°UCÉH á≤∏©àŸG

 õcôŸÉH  ,ÜÉcôdG  π≤f  äÉeóÿ  z∫G  »L

 ÊÉéŸG  π≤ædG  π«¡°ùJ  IQOÉÑe  øY  ∫hC’G

 ¿hO ∫ÉØWC’Gh ,Úæ°ùª∏dh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’

 äÓ«¡°ùàdGh ,áaÉ°†e áª«≤c ,IöTÉ©dG ø°S

 ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’  äÓaÉ◊G  ‘  áeó≤ŸG

 õcôŸG  ≈∏Y  ,öüe  äÓ°UGƒe  â∏°üMh

 ÜÉë°UC’  ájOÉŸG  äÓ«¡°ùàdG  øY  ,ÊÉãdG

 áeÉ©dG áHÉ«ædG äAÉLh ,äÓaÉ◊G ‘ ºª¡dG

 ÒaƒJ IQOÉÑe øY ådÉãdG õcôŸG ‘ ,»HO ‘

 ÊÉÑŸG ‘ ,ºª¡dG ÜÉë°UCG äÉÑ∏£àe ™«ªL

.π≤æàdG πFÉ°Shh

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Ωqôc 

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

 Ωƒj ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 Ú›ÈŸG ,»HóH zπÑ≤à°ùŸG ∞ëàe{ ‘ AÉ©HQC’G

 ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑe  …óëàH  øjõFÉØdG  ÚHQóŸGh

 á«dÉªLE’G √õFGƒL áª«b ≠∏ÑJ …òdG z»HôY èeÈe

 »eÉàÿG πØ◊G ∫ÓN »µjôeCG  Q’hO 1,350,000

 kGó«cCÉJ  ∂dPh  ,z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑŸ

 ™«é°ûJh  ¿É°†àM’  »°ù«FQ  õcôªc  »HO  IOÉjôd

.Üô©dG ÚYóÑŸG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 …Qƒ°ùdG ÜÉ°û∏d ∑QÉÑf { ..áÑ°SÉæŸG √òg ‘ Ωƒàµe

 øY  Q’hO  ¿ƒ«∏ŸG  IõFÉéH  √Rƒa  Oƒë°T  Oƒªfi

 ´óÑŸ ≥ëà°ùe Rƒa  z360 Habit{ ´höûe

 øjõFÉØdG ™«ªL Åqæ¡fh √RÉ‚EÉHh ¬H ôîàØf »HôY

 øjòdG »HôY èeÈe ¿ƒ«∏e IQOÉÑe ‘ ÚcQÉ°ûŸGh

 ôjƒ£J ‘ á«aô©ŸG öü©dG á¨d ∞«XƒJ ‘ Gƒë‚

 ‘ á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ‘ º¡°ùà°S IóFGQ ™jQÉ°ûe

.zº¡JÉ©ªà›

 âMÉJCG »HôY èeÈe ¿ƒ«∏e IQOÉÑe ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ...»ªbôdG  ⁄É©dG  ∫ƒNód  »HôY  ¿ƒ«∏Ÿ  á°UôØdG

 Üô©dG  Ú›ÈŸG  ±’BG  äGöûY  ΩÓMCG  â≤≤Mh

 É¡JÉLôfl ¿ƒµà°Sh ...⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl ‘

 á«Hô©dG  äGRÉ‚E’G  øe  Òãµd  Iõ«cQ  É¡JÉMÉ‚h

.á›ÈdGh É«LƒdƒæµàdG ⁄ÉY ‘ áeOÉ≤dG

 »HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e  IQOÉÑe  {  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ƒëf  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  ΩÉeCG  ≥jô£dG  âëàa

 ∫É›  ‘  ´GóHE’Gh  QÉµàH’G  øe  á«FÉ¡f’  ¥ÉaBG

 ≈∏Y »Hô©dG øWƒdG ™°Vƒd áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG

.zRÉ‚E’Gh õ«ªàdG á£jôN

 èeÈe ¿ƒ«∏e IQOÉÑe ¿CG »HO ó¡Y ‹h ƒª°S ócCGh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG »HôY

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

 2017 ΩÉY ‘ , zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ÜÉÑ°ûdG  øe  Òãµd  áHGƒH  ¿ƒµJ  ¿CG  ‘  âë‚

 É¡«a ¿ƒØXƒj IójóL á∏Môe ¤EG QƒÑ©∏d »Hô©dG

 ≥«≤–  ‘  ÉgƒÑ°ùàcG  »àdG  á«›ÈdG  äGQÉ¡ŸG

.º¡JÉ©∏£Jh º¡eÓMCG

 Éfƒ›Èe π°UGƒj ¿CG ¤EG ™∏£àf { √ƒª°S ±É°VCGh

 ..º¡JGRÉ‚EG  áØYÉ°†eh  IóFGôdG  º¡JGQÉµàHG  Üô©dG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡JGRÉ‚EGh ºgDhÉª°SCG A»°†J ¿CG ™bƒàfh

.zá«ŸÉ©dG AÉª°S

 ó°TGQ  øH  óªfi  ájDhQ  {  ÓFÉb  √ƒª°S  ºààNGh

 ‘ QÉªãà°S’G ºYO ≈∏Y õµJôJ á≤£æŸG πÑ≤à°ùŸ

 OÉ°üàbG õFÉcQ øe á›ÈdG á¨dh ..»Hô©dG ¿É°ùfE’G

 ¿ƒµà°S πÑ≤à°ùe ¤EG QƒÑ©∏d »°ù«FQ öùLh áaô©ŸG

.z»ª∏©dG ¥ƒØàdG ∂∏Á øŸ ¬«a É«∏ o©dG áª∏µdG

»HôY èeÈe π°†aCG -

 Oƒë°T Oƒªfi …Qƒ°ùdG äÉ«›ÈdG ¢Sóæ¡e í‚h

 π°†aCG Ö≤d ó°üM ‘ kÉeÉY 33 ôª©dG øe ≠dÉÑdG

 IQOÉÑe …óëàd Q’hO ¿ƒ«∏ŸG IõFÉLh »HôY èeÈe

 Habit{  ´höûe  øY  »HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e

 äGOÉY  AÉæH  øe  ¢UÉî°TC’G  øqµÁ  …òdG  z360

 õ«Ø–h º¡JGRÉ‚EG  á©HÉàeh  º¡JÉ«M ‘ IójóL

 øe  ÌcC’  ¬JÉeóN  ≥«Ñ£àdG  Ωóbh  ,ºgôYÉ°ûe

.⁄É©dG ∫ƒM Ωóîà°ùe 200,000

 ‘ π°†aC’G á°ùªÿG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG π°üM Éªc

 õFGƒL ≈∏Y z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe …ó–

 áªFÉb  â∏ª°Th  ,º¡æe  πµd  Q’hO  ∞dCG  50 áª«≤H

 πgDƒe èeÉfôH …óëàdG ‘ π°†aC’G á°ùªÿG ™jQÉ°ûŸG

 …öüŸG èeÈŸG √QƒW …òdG zMuaahal{

 §°ùÑe »ª«∏©J ≥«Ñ£J ƒgh ,ÊGQóæµ°S’G óªfi

 ≈∏Y π¡°ùJh ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ OGôaC’G π«gCÉàd

 ájöüŸG  âë‚h  .ÚHƒgƒŸG  ∞«XƒJ  äÉcöûdG

 øe á«FÉ¡ædG áªFÉ≤∏d kÉ°†jCG ∫ƒ°UƒdÉH …óLh ¿ÉÁEG

 π«°Uƒàd z3lfraza{ IRGôØdÉY ≥«Ñ£J ∫ÓN

.∫RÉæŸG äGó«°S πÑb øe õ¡éŸGh êRÉ£dG ΩÉ©£dG

 ‘ »©eÉ÷G PÉà°SC’G ,⁄É°S QÉªY »bGô©dG º°†fGh

 áªFÉ≤d OGó¨H á©eÉéH ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG á«∏c

 ™HÉ°U’G èeÉfôH ôjƒ£J ó©H øjõ«ªàŸG Ú›ÈŸG

 ƒgh zQeraaty Alnateqa{ á≤WÉædG

 ™e IójóL IQÉ°TEG á¨d º«ª°üJ ¤EG ±ó¡j ´höûe

 ±hôM ¤EG äGQÉ°TE’G ∂∏J πjƒëàd èeÉfôH ΩGóîà°SG

 Ωôµe hQófCG …öüŸG QqƒW Éª«a .ábƒ£æe äÉª∏ch

 π«¡°ùJ  ±ó¡H  :zNajeeb{  Ö«‚  èeÉfôH

 .É¡ë«ë°üJh  äGQÉÑàN’G  Ëó≤J  á«∏ªY  ó«MƒJh

 kÉ›ÉfôH óªfi ø°ùM …öüŸG ¢Sóæ¡ŸG QqƒW Éªc

 á«fÉµeEG Úeóîà°ùª∏d í«à«d áªLÎŸG á°TOQó∏d

 áªLôJh  ΩC’G  º¡JÉ¨∏H  º¡°†©H  ™e  çóëàdG

.á¨d 36 øe ÌcCÉH ôaƒàe ƒgh ,kÉjQƒa áKOÉëŸG

 ‘  ÚHQóe  4  π°†aCG  ËôµJ  ,πØ◊G  ∫ÓN  ”h

 25 ÉgQób IõFÉéH z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe

 ‘ Iõ«ªŸG ºgOƒ¡÷ kGôjó≤J ,º¡æe πµd Q’hO ∞dCG

 Ëó≤Jh áeRÓdG äGQÉ¡ŸÉH IQOÉÑŸG »Ñ°ùàæe Úµ“

 äGÈÿG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùeh  º¡d  í°üædG

 ∞«XƒJ ≈∏Y áªFÉb ™jQÉ°ûe ôjƒ£J ‘ á«›ÈdG

 ÚHQóŸG  áªFÉb  â∏ª°Th  .πÑ≤à°ùŸG  É«LƒdƒæµJ

 É°TQh ,ôFGõ÷G øe á«dÉeƒH øeDƒŸG óÑY øjõFÉØdG

 ìÉàØdG óÑY ≈Ø£°üe ¤EG áaÉ°VEG ,ÉjQƒ°S øe ìƒÑëH

.öüe øe ¥hQÉa ôµH ƒHCGh

á«›ôH äGÈN -

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¿Éch

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 ¿ƒ«∏e{  …ó– ≥∏WCG  ,  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 ËôµJ  ±ó¡H  2021  ƒ«dƒj  ‘  z»HôY  èeÈe

 ,á›ÈdG  ∫É›  ‘  á«Hô©dG  ÖgGƒŸG  äGRÉ‚EG

 ¢VGô©à°S’ IQOÉÑŸG »éjôN ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEGh

 ΩGóîà°SÉH  ÉghQƒW  »àdG  IôµàÑŸG  º¡©jQÉ°ûe

 ∫ÓN ÉgƒÑ°ùàcG »àdG á«›ÈdG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG

.IQOÉÑŸG ‘ º¡àcQÉ°ûe

 É¡eób  kÉYhöûe  257  ácQÉ°ûe  …óëàdG  ó¡°Th

 ⁄É©dG  ∫ƒM  ádhO  50  øe  IQOÉÑŸG  ƒéjôN

 á›ÈdÉH  á£ÑJôŸG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘

 ∞∏àfl  ‘  ∫ÉªYC’G  IOÉjQh  É«LƒdƒæµàdGh

 ∫ÉªYC’G  IOÉjQh  É«LƒdƒæµàdGh  á›ÈdG  ä’É›

 á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ôjƒ£J ä’É› ‘ É¡JÉ≤«Ñ£Jh

 É¡∏°†aCG QÉ«àNG ”h ,ádƒªëŸG Iõ¡LC’G äÉ≤«Ñ£Jh

 Iôµa πª°ûJ á«°ù«FôdG ÒjÉ©ŸG øe áYƒª› ≥ah

 ,ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°Sh  ,QÉµàH’G  IOƒLh  ,´höûŸG

 ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d á«FÉ¡ædG á∏MôŸG ¤EG πgCÉà∏d ∂dPh

.Q’hO ¿ƒ«∏ŸG IõFÉL

º«µëàdG áæ÷ -

 …óëàd  á«FÉ¡ædG  á∏MôŸG  º«µ–  áæ÷  º°†Jh

 ,QhóæZ  …OÉa  øe  kÓc  z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{

 QÉ°ûHh  ,z∫Éà«HÉc  á°†eh{  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 zöûàæ°ùcCG{  ácöûd  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ,ÊÓ«c

 ,»°ùeÉ°ûdG ∞«£∏dG óÑY QƒàcódGh ,§°ShC’G ¥öûdG

 hódÉfhQh  ,É«∏©dG  á«æ≤àdG  äÉ«∏c  ™ª›  ôjóe

 á≤£æÃ  z¿hRÉeCG{  ácöT  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Qƒë°ûe

 èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe äó¡°Th .§°ShC’G ¥öûdG

 πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe É¡«∏Y ±öûJ »àdG z»HôY

 ⁄É©dG  ∫ƒM  øe  ¢üî°T  1,058,265  ácQÉ°ûe

 ,πª©dGh  á°SGQódG  äÉYÉ°S  ÚjÓe  ‘  kÉ«°VGÎaG

 òæe  âëæeh  ,á«ÑjQóàdG  ¢TQƒdG  ±’BG  äGöûYh

 ÜÉë°UC’ z…ôéjO ƒfÉf{ IOÉ¡°T 1500 É¡bÓWEG

 ∑QÉ°T Éªc ,IóYGƒdG ÖgGƒŸGh Iõ«ªàŸG äÉcQÉ°ûŸG

 á≤£æŸG  ‘ É¡Yƒf  øe  ¤hC’G  IQOÉÑŸG  √òg  ‘

 ∞∏àfl øe óªà©e ÜQóe 3600 øe ÌcCG º``dÉ©dGh

.⁄É©dG AÉëfCG

äÉ©ªàéŸG πÑ≤à°ùeh á«fÉ°ùfE’G áeóN -

 º¶æJ »àdG ,z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe âaógh

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒe á∏¶e â–

 á›ÈdG º«∏©J ¤EG »°ù«FQ πµ°ûH ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe

 »HôY ¿É°ùfEG ¿ƒ«∏Ÿ á«LƒdƒæµàdG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£Jh

 ΩóîJ á«Yƒf èeGôHh ™jQÉ°ûe ¥ÓWEG øe º¡æ«µ“h

 äGQÉ¡ŸGh Ωƒ∏©dG ΩGóîà°SÉH á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG

.IQOÉÑŸG øe áÑ°ùàµŸG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ IQOÉÑŸG ó°ùŒh

 »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG Úµ“ á«ªgCÉH ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 πÑ≤à°ùe AÉæHh á«fÉ°ùfE’G áeóÿ πÑ≤à°ùŸG äGhOCÉH

 ádhO Oƒ¡L ¢ùµ©j Ée ,»Hô©dG ⁄É©∏d kÉbGöTEG ÌcCG

 ‘  »HÉéjEG  ÒKCÉJ  çGóME’  á∏°UGƒàŸG  äGQÉeE’G

.ájöûÑdG IQÉ°†◊G

äGQó≤dG AÉæÑd äÉcGô°T -

 ≥«≤– ‘ z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe âë‚h

 –  ÊGƒé°S  Ú°ùM á°ù°SDƒe{ øe ºYóH  É¡aGógCG

 º∏©àdG ¢Uôa ºYO ≈∏Y õcôJ »àdG zájÒÿG ∑ÉeGO

 á«YÉªàL’G  ácQÉ°ûŸG  õ«Øëàd  äGQÉ¡ŸG  ôjƒ£Jh

 ‘  äÉ©ªàéŸG  Úqµ“h  ,áëHôŸG  ájOÉ°üàb’Gh

 Éªc .ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùe ≥«≤– øe »Hô©dG ⁄É©dG

 á«ªbôdG  á«ª∏©àdG  z»à«°SGOƒj{  á°üæe  âeób

 ÖjQóàdGh  »ª«∏©àdG  iƒàëŸG  ÒaƒJ  ÈY É¡ªYO

 Éªc .πÑ≤à°ùŸG ∞FÉXƒd ájQhö†dG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y

 äÉcöûdG øe ójó©dG IQOÉÑŸG AÉcöT áªFÉb â∏ª°T

 zâaƒ°ShôµjÉe{ ∂dP ‘ ÉÃ á«ŸÉ©dG á«LƒdƒæµàdG

.ÉgÒZh zËôczh zπcGQhCGzh z∑ƒÑ°ù«azh

⁄É©∏d IQOÉÑe -

 ‘  z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑe  âë‚h

 äGQÉ¡e Úµ“ ‘ kGóFGQ kÉLPƒ‰ ⁄É©∏d Ωó≤J ¿CG

 á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ É¡«æÑJ ”h á›ÈdG

 ƒjÉe ‘ zÊOQCG èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe ¥ÓWEG ÈY

 ÌcCG  øe IóMGh  ¿OQC’G  π©L ±ó¡H ∂dPh  2019

 ÒaƒJ ÈY ,á›ÈdG ∫É› ‘ kÉeó≤J ⁄É©dG ∫hO

 áÑcGƒe  øe  º¡æ«µ“h  ,ÜÉÑ°û∏d  ΩRÓdG  ÖjQóàdG

 ,¬JÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G Ωƒ∏Y ‘ ´QÉ°ùàŸG Qƒ£àdG

 πªY ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡eÉeCG ∫ÉéŸG áMÉJEGh

 ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,º¡JGQÉ¡e  ∞«XƒJ  øe  º¡æµ“

.»ªbôdG OÉ°üàb’G ôjƒ£J

 èeÈe  ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑe  øY  ¿ÓYE’G  ”  óbh

 äGQÉeE’G ádhO »àeƒµM ÚH ácGöûdÉH z»µHRhCG

 ±ó¡H ,2019 Èªaƒf ‘ ,¿Éà°ùµHRhCG ájQƒ¡ªLh

 äGQÉ¡e ÜÉ°ùàc’ »µHRhC’G ÜÉÑ°û∏d á°UôØdG áMÉJEG

 ,áÄ°TÉædG äÉ«æ≤àdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh á›ÈdG

 áªFÉb IôµàÑe äÉeóNh ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ Gƒª¡°ù«d

.É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U íæe 

 ≈°ù«Y IOÉ©°S zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ¢ù∏éŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …ójƒ°ùdG ÂÉZ óªfi

 á≤Ñ£dG øe z∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh{ QÉªãà°SÓd »ÑXƒHCG

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S øe á«°UƒàH ∂dPh ¤hC’G

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ‘  ¬JÉeÉ¡°SEGh  √Oƒ¡÷  kGôjó≤J  ,á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T

 ¬eÉ¡eh  ¬JÉ«dhDƒ°ùe  ¬«dƒJ  ∫ÓN  øWƒdG  áeóN

.áØ∏àîŸG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  º∏°Sh

 AÉ©HQC’G Ωƒj  âª«bCG º°SGôe ∫ÓN ΩÉ°SƒdG ¬JOÉ©°S

.øWƒdG öüb ‘

 á«dÉ©ØdG ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ≈æKCGh

 …ójƒ°ùdG ≈°ù«Y É¡dòH »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G ≈∏Y

 äÉ«dhDƒ°ùŸGh  ∫ÉªYC’G  äÉ£fi  øe  ójó©dG  ‘

 äõ«“ »àdGh á«æ¡ŸG ¬JÒ°ùe ∫ÓN Égó∏≤J »àdG

 ≈∏Y  IôHÉãŸGh  ¢UÓNE’Gh  π°UGƒàŸG  AÉ£©dÉH

. kÉeÉY Ú©HQCG øe ÌcCG ióe

 á«æWƒdG äÉ«°üî°ûdÉH ôîØf øëf : √ƒª°S ∫Ébh

 äGRÉ‚E’G  ≥«≤–  ‘  º¡°ùJ  »àdG  áMƒª£dG

 áeóN  ‘  IRQÉH  äÉª°üH  ∑ÎJh  Iõ«ªàŸG

 ájƒªæàdG  ¬JÒ°ùeh  ‹É¨dG  ÉææWhh  Éæ©ªà›

 á∏MQ  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  kGÒ°ûe..  ¬eó≤Jh  ¬à°†¡fh

 π°UGƒàJ É‰EG äGQÉeE’G AÉæHCG iód ∞bƒàJ ’ AÉ£©dG

.¬d OhóM ’ ìƒªWh ÈcCG áª¡H

 ¿CG  ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S ócCGh

 ï°SGQ  Ió«°TôdG  É¡JOÉ«≤H  äGQÉeE’G  ádhO  è¡æe

 ôjó≤Jh  Ú°ü∏îŸG  É¡FÉæHCG  ËôµJ  ‘  π«°UCGh

 øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘ á∏«∏÷G º¡dÉªYCGh º¡FÉ£Y

.ä’ÉéŸGh

 øY …ójƒ°ùdG ÂÉZ óªfi ≈°ù«Y ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôµ°T

 Gò¡d zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR

 øe áÁôc áàØd É¡fCG ¤EG GÒ°ûe.. ËôµàdGh ôjó≤àdG

 »àdG Oƒ¡÷Gh AÉ£©∏d kÉéjƒàJ ó©J »àdGh ÉæJOÉ«b

.¬eó≤Jh øWƒdG IÒ°ùe πLCG øe ∫òÑJ

 øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°ùd  √ôµ°T  øY  ÜôYCG  Éªc

 áã«ã◊G √Oƒ¡Lh √ƒª°S äÉ¡«Lƒàd ¿É«¡f ∫BG ójGR

 πªY áÄ«H ÒaƒJ π«Ñ°S ‘ IöTÉÑŸG ¬à©HÉàeh

 ≥«≤–  á∏°UGƒeh  õ«ªàdGh  ´GóHEÓd  áÑ°SÉæe

.á«YƒædG äGRÉ‚E’G

 Ö°üæe  kÉ«dÉM  …ójƒ°ùdG  ÂÉZ  ≈°ù«Y  π¨°ûjh

 ,QÉãªà°SÓd  »ÑXƒHCG  ¢ù∏éŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 äGQÉeE’G  RÉ¡L  ‘  IQGOE’G  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ƒgh

 Ö°UÉæŸG  øe  ójó©dG  kÉ≤HÉ°S  q¤ƒJh  ,QÉªãà°SÓd

 »ÑXƒHCG  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  πãe  IRQÉÑdG

 ÖFÉfh ,ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒeh ,…QÉéàdG

 ,zÜô¨ŸG ä’É°üJG ácöT{ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ∫hÎH  ácöT  IQGOEG  ¢ùdÉ›  ájƒ°†Y  π¨°T  Éªc

 ácöTh  ,z∑ƒfOCG{  ™jRƒà∏d  á«æWƒdG  »ÑXƒHCG

 ,z∂«ÑjBG{  á«dhódG  á«dhÎÑdG  äGQÉªãà°S’G

 äGQÉeE’G  ácöTh  ,á«ªæà∏d  »ÑXƒHCG  ¥hóæ°Uh

 á«Hô©dG á°ù°SDƒŸGh ,zhO{ á∏eÉµàŸG ä’É°üJÓd

.á«aöüŸG

 IOÉ¡°T  …ójƒ°ùdG  ÂÉZ  ≈°ù«Y  IOÉ©°S  πªëjh

 çQƒf  á©eÉL{  øe  OÉ°üàb’G  ‘  ¢SƒjQƒdÉµH

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  ø£°SƒH  ‘  z¿Î°ùjEG

.á«µjôeC’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15041 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 12 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 »∏Ø¨dG á£«∏Z øH ˆGóÑY óªM ø««©J

¿ÉªéY ºcÉM Öàµªd kÉ°ù«FQ

 312 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 264 AÉØ°T

äÉ«ah ’h..áHÉ°UEG

 ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ¿ƒæëW øH áØ«∏N

áeGôµdG áMGƒH »fÉfƒ«dG »æWƒdG ´Éaó∏d áeÉ©dG

kGójóL kÉ°üëa 358^982 …ôéJ záë°üdG{

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

 ¿ÉªéY  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª«©ædG

 ¿CÉ°ûH Ω 2022 áæ°ùd / 6 / ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG

.¿ÉªéY IQÉeEG ºcÉM ÖàµŸ ¢ù«FQ Ú«©J

 ˆGóÑY óªM IOÉ©°S qÚ© oj ¿CG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 IQÉeEG  ºcÉM  ÖàµŸ  kÉ°ù«FQ  »∏Ø¨dG  á£«∏Z  øH

 øe  kGQÉÑàYG  ∂dPh  IôFGO  ¢ù«FQ  áLQóH  ¿ÉªéY

.¬îjQÉJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG πÑ≤à°SG 

 ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ

 »ÑXƒHCÉH áeGôµdG áMGh ‘ AÉ©HQC’G Ωƒj »ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ ,¢ShQƒ∏a ¢SƒæjófÉà°Sƒc ∫hCG ≥jôØdG ‹É©e

 ∂dPh ÊÉfƒ«dG »æWƒdG ´Éaó∏d áeÉ©dG ¿ÉcQC’G áÄ«g

.ádhó∏d á«ª°SôdG ¬JQÉjR QÉWEG ‘

 ¢Vô©à°SG áeGôµdG áMGh ¤EG ¬«dÉ©e ∫ƒ°Uh iódh

 º°SGôe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG  ™e

 ó«¡°ûdG Ö°üf ΩÉeCG Ó«∏cEG ™°Vh ºK ±öûdG ¢SôM

 ≈∏Y É¡æe πc óæà°ùj ÉMƒd 31 øe ¿ƒµàj …òdG

 IOÉ«b ÚH øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh IóMƒ∏d õeôc ôNB’G

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh É¡Ñ©°Th äGQÉeE’G ádhO

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG Ωóbh

 áeÉ©dG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ É¡H ΩÉb ádƒL ∫ÓN

 áMGƒdG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ ÊÉfƒ«dG »æWƒdG ´Éaó∏d

 ä’ƒ£H ¤EG  õeôJ »àdG É¡≤aGôe øY É«aGh ÉMöT

 È©Jh º¡JÉ«ë°†Jh π°SGƒÑdG äGQÉeE’G ádhO AÉæHCG

 ,á∏«∏÷G á«æWƒdG ä’’ódGh º«≤dG  øe ÒãµdG øY

 QGhõdG  πé°S  ‘ áª∏c  π«é°ùàH  ¬àdƒL  ºààNGh

 ádhO AGó¡°T äÉ«ë°†Jh ä’ƒ£Ñd √ôjó≤J øY È©J

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G

 ⁄É©ŸG RôHCG óMCG Èà©J áeGôµdG áMGh ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 å«M »ÑXƒHCG áª°UÉ©dG ‘ ájQÉ°†◊Gh á«æWƒdG

 äGQÉeE’G  AGó¡°T  ä’ƒ£Ñd  Gó«∏îJ  Égó««°ûJ  ”

 ájÉªMh øWƒdG øY ´ÉaódG π«Ñ°S ‘ º¡JÉ«ë°†Jh

.¬JGõéæeh ¬JÉÑ°ùàµe

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“ 

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 358,982 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh  

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG  ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 312 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 901,076 á∏é°ùŸG

 ΩóY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCGh    

 øjöû©dGh  ™HQC’G  ∫ÓN  IÉah  ádÉM  …CG  π«é°ùJ

 ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,á«°VÉŸG  áYÉ°S

.ádÉM 2,302 ádhódG

 IójóL ádÉM 264 AÉØ°T øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 -  ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh z19

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 885,035  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM

3

»HôY èeôÑe π°†aCG Ö≤∏H õFÉØdG êqƒJ

  Ö≤∏dÉH √Rƒa Oƒë°T Oƒªëe …Qƒ°ùdG ÜÉ°û∏d ∑QÉÑf :óªëe øH ¿GóªM

ΩGóà°ùªdG π≤æ∏d »HO IõFÉL »a øjõFÉØdG Ω qôµj óªëe øH óªMCG

 ójGR øH Qƒ°üæe ¬ª∏°S

≈dhC’G á≤Ñ£dG øe ∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh …ójƒ°ùdG ≈°ù«Y íæªj ádhódG ¢ù«FQ

 k ÉYhô°ûe 257 

 ƒéjôN ÉgQƒW

 50 øe IQOÉÑªdG

 »a âcQÉ°T ádhO

…óëàdG

 π°UGƒj ¿CG ™q∏£àf

 Üô©dG ÉfƒéeôÑe

 º¡JGQÉµàHG

 áØYÉ°†eh

º¡JGRÉéfEG

 IQOÉÑe …óëJ õFGƒL áª«b Q’hO ¿ƒ«∏e 1.35 

z»HôY èeôÑe ¿ƒ«∏e{

…ójƒ°ùdG ≈°ù«Y  ¤EG ΩÉ°SƒdG º«∏°ùJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe
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دبي ـ وام:

الجمعة  غدا  دبي   تســتضيف 
الثامن  اإلمارات  مؤتمر  املقبل 
ومؤتمر  الحرجة  للعناية  عرش 
العناية  ملمريض  العاملي  االتحاد 
اللذان  عرش  الســابع  الحرجة 
جائــزة  برعايــة  ســيقامان 
فندق  يف  الطبية  للعلوم  حمدان 
فيســتيفال  »انرتكونتننتــال 

سيتي«.
الذي يشارك   - الحدث  يســلط 
فيه 1500 من الكوادر الطبية 
من  املتخصصة  والتمريضيــة 
الضوء  العالم..  حول  دولة   31
عىل أحدث التقنيات املستخدمة 
التي  االصطناعي  التنفــس  يف 
تم اســتخالصها مــن جائحة 
بطب  وعالقتها   »19 »كوفيد- 

العناية املركزة والحرجة.

وقــال الدكتور حســن نارص 
ورئيس  استشــاري  رحمة  آل 
الحرجة  الرعاية  طب  جمعيات 
يف الوطن العربي رئيس املؤتمر 
إن الحــدث يهــدف إىل جمــع 
واملتخصصن  األطبــاء  نخبة 
يف  الخــرة  ذوي  والباحثــن 
املركزة  العنايــة  طــب  مجال 
والحرجــة يف منطقــة الرشق 
لتبــادل  والعالــم  األوســط 
الخــرات ومناقشــة أحــدث 
ومواكبة  املتطــورة  التقنيات 
االبتــكارات واألبحاث املعمول 

بها عامليا.
املؤتمر  أن فعاليات  إىل  ولفــت 
تتضمن 239 ورقة عمل علمية 
183 حضوريا  وبحثية منهــا 
الســتخالص  فرتاضيــا  و48 
جائحة«  من  املتميزة  الدروس 
بطب  »وعالقتها   19  - كوفيد 

املركــزة والحرجــة  العنايــة 
وطرح طــرق العالج واألدوية 
قطاع  ودعم  الجديــدة  الطبية 
العلميــة  والبحــوث  العلــوم 
باإلضافة  واالبتــكار  واإلبداع 
إىل تنظيم عدد من ورش العمل 
البلدان. التطبيقية من مختلف 

يحظى  املؤتمــر  أن  وأضــاف 
االتحــاد  ومشــاركة  بدعــم 
العنايــة  ملمــريض  العاملــي 
وجمعية   »WFICC« الحرجة 
وشــعبة  اإلماراتية  التمريض 
املركــزة«  العنايــة  ممــريض 
الشــبكة  و   »ENS – CCN

العامليــة الثالثة لطب الطوارئ 
واالجتمــاع   »GNEM«
للرعايــة  الثانــي  اإلقليمــي 
العصبيــة الحرجــة يف الرشق 
وبرشاكة  وإفريقيا  األوســط 
العصبية  الرعاية  جمعيــة  مع 
الحرجة »NCS«ورشكة »أنفو 

بالس« لتنظيم املؤتمرات.
من جانبه ذكر سعادة عبد الله 
بن ســوقات املديــر التنفيذي 
لجائــزة حمدان بن راشــد آل 
مكتــوم للعلــوم الطبيــة أن 
الجائزة تسري عىل نهج املغفور 
له الشــيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم يف دعــم التعليم الطبي 
املســتمر واملؤتمــرات الطبية 
التي تعود  الجادة خاصــة تلك 
الدولة  أطبــاء  عىل  بالفائــدة 
بشــكل خاص وأطباء املنطقة 

العربية بشكل عام.

دبي ـ وام:
تعــرض القيــادة العامــة لرشطة 
فعاليات  يف  مشــاركتها  خالل  دبي 
"معرض ســوق الســفر العربي"، 
املٌقام يف مركز دبي التجاري العاملي، 
امليزات املهمة املتوفرة عىل تطبيقها 
لخدمة  اإللكرتوني  وموقعها  الذكي 
وكافة  اإلمــارة  ســياح  وإســعاد 
املواطنن واملقيمن، إىل جانب عرض 
تفاصيل خدمة الحصول عىل شهادة 
استخدام  الســفر عر  فقدان جواز 

تقنية "البلوك تشن".
مدير  الجالف  العقيد خلفــان  وقال 
إدارة الرشطة الســياحية يف اإلدارة 
العامة للتحريات واملباحث الجنائية، 
معرض  يف  دبي  رشطة  مشاركة  إن 
سوق الســفر العربي، تأتي يف إطار 
دبي،  لرشطة  العامة  القيادة  حرص 

بتوجيهات من معايل الفريق عبد الله 
لرشطة  العام  القائــد  املري  خليفة 
دبي، عــىل املشــاركة يف الفعاليات 
دبي،  إمــارة  مســتوى  عىل  املهمة 
السياحة،  بقطاع  املرتبطة  وخاصة 
وثيقاً  ارتباطاً  هناك  أن  إىل  مشــرياً 
الرشطة  تقدمها  التي  الخدمات  بن 

وبن قطاع السياحة.
دبي  رشطة  مشــاركة  أن  وأضاف 
يف فعاليات ســوق الســفر العربي، 
التي  الخدمــات  عــرض  إىل  تهدف 
تقدمهــا رشطــة دبــي للســياح 
بمشــاركة  دبي،  إلمارة  والزائرين 
كل مــن اإلدارة العامــة للتحريات 
العامة  واإلدارة  الجنائية،  واملباحث 
العامة  واإلدارة  املجتمع،  إلســعاد 
الروح  اإلصطناعي، ومبادرة  للذكاء 

اإليجابية، ولجنة بطاقة إسعاد.

ال�شارقة ـ وام:

تحظــى النســخة الـــ13 مــن 
القرائــي  الشــارقة  »مهرجــان 
للطفل« بتغطية خاصة من »هيئة 
الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيون« 
تقديم  يف  رؤيتهــا  مــن  انطالقاً 
إلمــارة  الحضــاري  املــرشوع 
بمنجزات  واالحتفــاء  الشــارقة 
لإلمــارة  التنمويــة  التجربــة 
وتقديمهــا نموذجــاً ســباقاً إىل 
منها  إيماناً  وذلك  والعالم  املنطقة 
وأثرها  اإلعالمية  الرسالة  بقيمة 
العميق يف رســم مسارات جديدة 
الذين  القادمة  األجيال  ملســتقبل 
يحتضنهم املهرجان عىل مدى 12 
والرتفيه  الفائــدة  عنوانها  يوماً 
واملرح تحت شعار »كّون كونك«.

قنواتها  خالل  من  الهيئة  وترافق 
زوار  والتلفزيونيــة  اإلذاعيــة 
والعائالت  األطفال  من  املهرجان 
موثقًة انطباعاتهم حول األنشطة 
والورش التي يحتضنها وتفاصيل 
عن  تعر  التي  الثقافية  الفعاليات 
الثقافية  املشــاهد  أهم  من  واحد 
الشــارقة  إمــارة  يف  الرتفيهيــة 
إضافــة إىل تغطياتها للجلســات 
الحوارية التي تستضيف نخبة من 
الخراء واملعنيــن بعالم األطفال 

أصحــاب  واملبدعــن  والكتــاب 
عالم  يف  البارزة  املعرفية  النتاجات 
تخاطب  التي  املعرفية  الصناعات 

فئات الصغار واليافعن.
لإلذاعة  الشــارقة  هيئة  وتواكب 
افتتــاح  فعاليــات  والتلفزيــون 
مهرجان  مــن   13 الـ  النســخة 
ببث  للطفل  القرائــي  الشــارقة 
الشــارقة  تلفزيون  عــر  مبارش 
فعاليــات  للمشــاهدين  وتنقــل 
الشارقة  أجندة  عىل  األبرز  الحدث 
عىل  الضوء  وتســلط  الثقافيــة 
موقع  من  االفتتاح  حفــل  وقائع 
املعرض يف إكســبو الشارقة الذي 
 12 الحدث عــىل مدى  يحتضــن 

22 مايو الجاري. يوماً حتى 

ويســتعرض برنامــج »صبــاح 
أجواء  الحدث  قلب  من  الشارقة« 
املهرجــان الثقافية ويســتضيف 
األدبــاء والكتــاب  نخبــة مــن 
دورة  يف  املشاركن  واملتخصصن 
هــذا العــام ويخصــص تقارير 
تفاصيل  ترصــد  حرصية  يومية 
املهرجان واألنشطة الثقافية التي 

يحتضنها.
يواكب  املهرجــان  مع  وتزامنــاً 
»مهرجان  الشــارقة  تلفزيــون 
الشارقة القرائي للطفل« برنامج 
عنوان  تحت  لألطفــال  مخصص 
»أطفالنــا والكتــاب« ويخصص 
واسعة  مساحة  »أمايس«  برنامج 
لتغطية أنشــطة املهرجان وإبراز 

تنعكس  التــي  اإليجابية  اآلثــار 
الثقافية  واألنشــطة  الزوار  عىل 
للصغــار  الجاذبــة  والرتفيهيــة 

والكبار.
الهيئة من خالل مركز  وتشــارك 
الذي  الــدار«  »أخبــار  األخبــار 
تلفزيون  عــىل  يوميــاً  يعــرض 
الشارقة تغطية خاصة للمهرجان 
املثقفن  من  كوكبة  ويســتضيف 
اإلماراتين  األدب والكتاب  وأعالم 
والفنانن  واألجانــب  والعــرب 
املشــاركن يف  العــرب والعاملين 

املهرجان.
وضمــن تغطيــة خاصــة لقناة 
الوسطى من الذيد ..يتابع الرنامج 
الصباحــي »يوميات الوســطى« 
فعاليات املهرجان حيث يستضيف 
والفنانن  والنارشين  املســؤولن 
من  اإلبداعية  األفــكار  وأصحاب 
الضوء  لتسليط  املهرجان  ضيوف 
العملية  والورش  اإلصدارات  عىل 
واملعــارض الفنيــة والعــروض 
املرسحيــة واألدائية التي يقدمها 
مختلف  من  متخصصون  فنانون 
أنحــاء العالم طيلة أيام املهرجان 
الرقمي  اإلعالم  يواكب قسم  فيما 
تغطية  عــر  الفعاليات  بالقنــاة 
خالل  الســاعة  مدار  عىل  خاصة 

أيام املهرجان.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤١ اأخبار الوطن

�شرطة دبي تعر�ض خدمات تطبيقها الذكي 
في �شوق ال�شفر العربي هيئة ال�شــارقة للإذاعــة والتلفزيون تواكــب فعاليات 

»المهرجان القرائي للطفل«

»من�شورات القا�شمي« تعر�ض موؤلفات حاكم ال�شارقة في معر�ض 
اأبوظبي للكتاب بدورته الـ»31«

ال�شارقة ـ وام:

تشارك »منشورات القاسمي«، 
الدار املتخصصة بنرش وتوزيع 
السمو  صاحب  ومؤلفات  كتب 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
األعــىل حاكــم الشــارقة، يف 
النسخة الـ31 ملعرض أبوظبي 
خالل  يقام  الذي  للكتاب  الدويل 
 23 من  الفــرتة  خالل  الفرتة 
إىل 29 مايــو الجاري يف مركز 
أبوظبــي الوطنــي للمعارض 
وعربياً  محليــاً  للقراء  لتقدم 
كافة مؤلفات ســموه  وعاملياً 

بلغات متعددة .
وتعرض »منشورات القاسمي« 
خــالل الحــدث مجموعة من 
مؤلفــات  مــن  اإلصــدارات 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
القاسمي  محمد  بن  ســلطان 
بلغت أكثر من سبعن عنواناً يف 
املعرفة،التاريخ  حقول  مختلف 

والتحقيــق واآلدب واملــرسح 
كان  التــي  منهــا  الجديــدة 
يف  اليعاربة  »تاريــخ  آخرهــا 
1623م1747-م«  ُعمــان 
الزنــد  أمــراء  »رصاع  و 
مدينة  و«بيوت  امللــك«  وزوال 
املجاورة  والقــرى  الشــارقة 

و«رســائل  وســاكنوها«  لها 
كافة  جانــب  إىل  جوهريــة« 
والسابقة  الحديثة  اإلصدارات 
للجمهــور  فرصــة  لتكــون 
الدار  إنتاج  آخــر  عىل  للتعرف 
األدبــي واملرسحي والتاريخي 
املختلفة  األجنبيــة  باللغــات 

والتــي بلغت أكثر من عرشين 
لغة أجنبية حية.

ويف ســياق متصــل تشــارك 
بجناح  القاســمي  منشورات 
ألبرز منشــوراتها يف فعاليات 
»مهرجان  من   13 الـ  النسخة 
الذي  للطفل«  القرائي  الشارقة 

حتى  ويستمر  غدا  ســينطلق 
مركز  يف  الجــاري  مايــو   22
»إكسبو الشارقة«، ليجمع بذلك 
واليافعن يف عالم من  األطفال 
تحت  والرتفيه  والتعلم  املعرفة 

شعار »كّون كونك«.
القاسمي  منشــورات  وكانت 
قصص  من  العديد  أصدرت  قد 
»عيل  كتاب  أبرزهــا  األطفال 

الرفراف الشجاع« .
أن » منشــورات  بالذكر  جدير 
القاســمي » اســتطاعت منذ 
مشاركتها  وعقب  تأسيســها 
الدولية  املســتمرة يف املعارض 
تقدم  أن  للكتــاب  والعربيــة 
من خالل نرشها  ثقافيــاً  زاداً 
الســمو  صاحــب  مؤلفــات 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن 
إىل  وغريها  القاســمي  محمد 
واملفكرين  والباحثــن  القراء 
نوعية  إضافة  شــكلت  والتي 
املهتمة  العاملية  املكتبات  لقراء 

بالتاريخ والرواية واملرسح.

دبي ـ وام:

حزمة  إطالق  بدبي  واملواصالت  الطرق  هيئة  أعلنت 
املؤســي  اآليل  املتحدث  قنــاة  عر  الخدمــات  من 
عن  االســتعالم  خدمة  توفري  تتضمــن  »محبوب« 
طريق  توفري  طلب  وخدمة  الطريق،  حرم  مخالفات 
التأهيل  االستعالم عن حالة طلبات  مؤقت، وخدمة 

املسبق للموردين.
وقالت مرية أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية 
بقطــاع خدمات الدعم التقني املؤســي إن الهيئة 
أطلقت ثالث خدمــات موجهة لقطاع األعمال عر 
املؤسي »محبوب«، وهي خدمة  اآليل  املتحدث  قناة 
االستعالم عن مخالفات حرم الطريق، وخدمة طلب 
توفــري طريق مؤقت حيث تمّكن هذه الخدمة الفئة 
املســتهدفة من تقديم طلب لتوفري طريق مؤقت إىل 
التي  املناطق  الطريق يف  قطع األرايض ضمن حــرم 
ال تتوفر فيها طرق إســفلتية، وخدمة االســتعالم 
أجل  من  للموردين  املسبق  التأهيل  طلبات  حالة  عن 
االستعالم عن حالة طلب مورد ليصبح ضمن قائمة 

املوّردين املعتمدين لدى هيئة الطرق واملواصالت.
وأضافــت أن الهدف من توفــري الخدمات املذكورة 
عىل  الحصول  من  األعمال  قطاع  مستخدمي  تمكن 
اآليل  املتحدث  خالل  مــن  يحتاجونها  التي  الخدمات 
األعمال،  املؤســي »محبوب« عوضاً عــن تطبيق 
استفســارات  تلبية  قادر عىل  أن »محبوب«  مؤكدة 
املعلوماتية  الهيئة  بخدمــات  الصلة  ذات  املتعاملن 
واإلجرائية والتفاعلية، األمر الذي يقلل الضغط عىل 

مركز االتصال يف الهيئة .
وتتوفــر خدمة املتحدث اآليل املؤســي »محبوب« 
باللغتن العربيــة واإلنجليزية عىل مختلف القنوات 
اللغتن  متحدثي  مــن  واســعة  تخدم رشيحة  التي 
يف داخل وخــارج الدولة، كما يجــري العمل حالياً 
لتوســيع نطاق فهم نظام املحادثة اآليل املؤســي 
»محبوب« ليشمل اللهجات العربية العامية املختلفة 

بما فيها لهجات دول مجلس التعاون الخليجي.

»طرق دبي« تطلق حزمة خدمات 
لقطاع الأعمال عبر »محبوب«

دبي ـ وام:
حققت كليــات التقنية العليا إضافة 
الصعيد  عىل  لرصيدها  جديدة  نوعية 
 5 العاملــي بحصولها عــىل تصنيف 
نجوم من مؤسســة كيو إس ستارز 
»QS StarS » العاملية للجامعات 
تعليم يف  2022 كأول مؤسسة  لعام 
عىل  التصنيف  هذا  عىل  تحصل  العالم 
مســتوى فئة »االســتدامة البيئية« 
نجوم  خمس  تصنيف  اىل  باإلضافــة 

عن فئة »التعلم عن ُبعد«.
ويعتر QS نظام تصنيف عامليا يوفر 
تقييما مفصال للمؤسسات التعليمية 
حول العالم لتمكن الطلبة الراغبن يف 
التسجيل من تحديد أفضل الجامعات 
تشمل  محددة  ملعايري  وفقاً  للدراسة 
وجودة  األكاديميــة  الرامــج  قوة 
الخريجن  توظيف  ونســبة  املرافق 
والشمولية  املجتمعية  واملســؤولية 
وأضيف  واإلدارة  واالستدامة  والبيئة 
الجامعات  الجائجــة تصنيف  بعد  له 

عىل مستوى »التعلم عن ُبعد«.
بطلب  العليا  التقنية  كليات  وتقدمت 

الحصول عىل تقييم »كيو إس ستارز« 
عن  و«التعلم  »االستدامة«  فئتي  عن 
5 نجوم يف  بعد« وحصلت عىل تقييم 

كال الفئتن.
وتم تسليم شهادات التصنيف خمس 
نجوم العامليــة للكليات يف حفل أقيم 
بمقرها بدبي للطالب بحضور سعادة 
الشامي  عبداللطيف  الروفيســور 
مديــر مجمع كليــات التقنية العليا 
املدير  فرنانديز  آشــوين  والدكتــور 
 QS StarS ملؤسســة  األقليمي 
العاملية يف الرشق األوســط وأفريقيا 
وجنوب آســيا وأعضاء من الهيئتن 

اإلدارية والتدريسية.
وأشاد الدكتور آشوين فرنانديز املدير 
 QS StarS ملؤسســة  اإلقليمي 
العاملية باإلنجاز النوعي العاملي الذي 
عىل  العليا  التقنيــة  كليــات  حققته 
حيث نافست الكليات عىل مستوى 4 
آالف مؤسسة تعليم عايل حول العالم 
 QS مؤسســة  قبل  من  تقييمها  تم 
StarS العاملية ونالت الكليات عن 
جدارة تصنيف خمس نجوم عن فئة 

االستدامة كأول مؤسسة تحصل عىل 
العاملي  املســتوى  عىل  التصنيف  هذا 
خمســة  عىل  حصولها  اىل  باإلضافة 
ُبعد«  عــن  »التعلم  فئــة  عن  نجوم 
الجائحة  عقب  للتقييم  أضيفت  التي 
التميز  هذا  عىل  اإلمارات  دولة  مهنئاً 
وأشار  التعليمية.  ملؤسساتها  العاملي 
 QS StarS مؤسســة  تاريخ  اىل 
تقييــم وتصنيف  يف مجال  العامليــة 

مؤسسات التعليم العايل عىل مستوى 
العالم وأهمية هذا التصنيف يف تعزيز 
التعليم  ســمعة وريادة مؤسســات 
وجودة  حضورهــا  وتأكيد  العــايل 
تعليمها وفق معايــري عاملية متمنياً 

املزيد من التميز لكليات التقنية.
من جانبه أشــاد الروفيســور عبد 
اللطيف الشامي مدير مجمع كليات 
من  الرائد  بالتصنيف  العليــا  التقنية 

فئة  من  العاملية   QS StarS قبل 
كليات  عليه  حصلــت  الذي  نجوم   5
االســتدامة  فئة  عن  العليا  التقنيــة 
البيئيــة كأول مؤسســة تعليم عايل 
عامليا تحصــل عليه وعن فئة التعلم 
عن بعد بما يمثــل تأكيداً جديداً عىل 
ريــادة الكليات عاملياً مشــرياً اىل أن 
اســرتاتيجية  بفضل  تحقق  ذلك  كل 
الكليات التي تلتزم باألجندة الوطنية 
للدولة الرامية للوصول بمؤسســات 
التنافسية  مستويات  أعىل  اىل  التعليم 

والريادة العاملية.
عىل  الكليات  حصــول  أن  وأضــاف 
هذا التصنيف العاملي يعزز ســمعتها 
التعليم  مؤسســات  بن  ومكانتهــا 
ويفتح مجاالت  وعاملياً  اقليمياً  العايل 
والتبادل  األكاديمي  للتعاون  أوســع 
الهيئة  وأعضاء  الطالب  مستوى  عىل 

التدريسية.
خمس  عــىل  الحصــول  أن  وذكــر 
البيئية  االســتدامة  فئة  عــن  نجوم 
جهود  نتائج  يعكس  خاص  بشــكل 
الكليات يف تطبيق أفضل املمارســات 

املستدام  التعليم  مستوى  عىل  البيئية 
واالبتــكار والتكنولوجيــا يف مجال 
الحياة  وجودة  والصحة  االســتدامة 
واالقتصادية  االجتماعية  والجوانب 
األهداف  أحــد  تمثــل  فاالســتدامة 
لدولة  االســرتاتيجية  واألولويــات 
االمارات حيث تركز األجندة الوطنية 
2030 عــىل جودة الهــواء وموارد 
املياه والبنية التحتية للطاقة النظيفة 
وخطط النمو األخرض وتحدد الخطة 
الوطنيــة للتغــري املناخي »2017-

2050« إطاراً لتحقيق أهداف التنمية 
تتماىش  التقنية  وكليات  املســتدامة 
وقد  الوطنية  التوجهات  هذه  كل  مع 
وقعــت الكليات يف ســبتمر 2020 
تعهدا للوصــول للصفر الكربوني يف 
2020 وضعت  أكتوبــر  2030 ويف 
خطــط لتحقيق ذلــك الهدف وبدأت 
العمل عىل ذلك فعليا للوصول لتحييد 
الحراراي  االحتباس  غازات  انبعاثات 
لديها  اليوم  والكليات   2030 بحلول 
جهود  لدعم  املجال  بهذا  كامل  التزام 

التصدي لتحدي التغري املناخي.

كليات التقنية العليا اأول موؤ�ش�شــة تعليم عال في العالم تح�شل 5 نجوم عن فئة »اال�شــتدامة البيئية« 

دبي ت�شت�شيف الموؤتمر الثامن ع�شر للعناية الحرجة غداً
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دبي-وام:

 شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح والتعايش توقيع 
اتفاقية تعاون بني »مستشــفى مركز 
ومؤسســة  بدبي  الطبي«  كليمنصــو 
الرائدة  ميديســني«  هوبكنز  »جونــز 
بالواليات  الصحية  الرعايــة  مجال  يف 

املتحدة األمريكية.
مبارك  بن  نهيان  الشــيخ  معايل  وقال 
املؤتمر  كلمته خــال  يف   - نهيــان  آل 
الــذي عقد يف دبــي بهذه  الصحفــي 
املناســبة - يســعدني أن أكون معكم 
اليوم وأشــهد إطاق هــذه اإلتفاقية 
بجامعة  الزائــر  الطبيــب  وبرنامــج 
»مستشــفى  يف  هوبكنــز«  »جونــز 
كليمنصــو« .. كما يســعدنا أن تكون 
»جونز هوبكنز ميديسن إنرتناشونال« 
التي تعد من أفضل مؤسسات خدمات 
الرعاية الصحيــة يف العالم رشيكا مع 

»مستشفى كليمنصو« يف دبي .
اإلمارات  دولــة  التزام  معاليــه  وأكد 
وأرقى  أفضل  بتوفري  املتحــدة  العربية 
نظم الرعاية الصحية يف املنطقة بقيادة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه الله« 
الســمو  صاحب  ودعم  وبتوجيهــات 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الوزراء  مجلس  رئيــس  الدولة  رئيس 
اللــه« وصاحب  حاكــم دبي »رعــاه 
آل نهيان  الشيخ محمد بن زايد  السمو 
األعىل  القائد  نائــب  أبوظبي  عهد  ويل 

للقوات املسلحة.
»مستشفى  يستحق   : معاليه  وأضاف 
يف  لحكمته  خاًصا  تقديــًرا  كليمنصو« 
التعاون مع »جونز هوبكنز ميديسن« 
نطاق واسع  بإعجاب عىل  التي تحظى 

اللتزامها العميق بالتعاون الدويل.
ويضيف هــذا التعاون نوعاً جديداً من 
الرعاية  العمل مــع إحدى أكرب نظــم 

أرقى وأحدث  لتوفري  العالم  الصحية يف 
الخدمات الطبية املتطورة واملتخصصة 
دولة  قيادة  توجيهات  مع  يتماىش  بما 
صاحب  ورؤيــة  الحكيمة  اإلمــارات 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
اإلمارات  ودولة  دبــي  لتصبح  مكتوم 
وتقديم  الطبية  للخدمات  عاملياً  مركزا 
أعــىل مســتوى مــن الرعايــة الذي 
للمواطنني  الدولية  املعايري  مع  يتوافق 
رئيســية  وجهة  تكون  وأن  واملقيمني 

للعاج يف املنطقة والعالم.
عبدالعزيــز  عبدالرحمــن  وقــال 
يف  اإلدارة  مجلــس  رئيس  خانصاحب 
الطّبي«  كلمينصو  مركز  »مستشــفى 
دبــي : منــذ تأسيســه يف دبي كرس 
لتلبية  وجهــوده  مهمته  املستشــفى 

احتياجات املرىض يف دولة اإلمارات من 
الصحية  الرعاية  جودة  وتحسني  جهة 
من  املعقدة  الطبيــة  الحــاالت  وإدارة 

جهة أخرى.
من جانبه قال الربوفسور تشارلز وينر 
إنرتناشونال«:  هوبكنز  »جونز  رئيس 
»كليمنصو  مــع  التعــاون  يرشفنــا 
جهودنا  وضّم  إنرتناشونال«  ميديسني 
إىل جهودهــم يف ســبيل تطوير قطاع 
الرشق  منطقة  يف  الصحيــة  الرعايــة 
»مركز  مع  خرباتنا  وتبادل  األوســط 
كليمنصو الطبي« يف دبي لتوفري أفضل 
املمارسات واالرتقاء باملعايري املعتدة يف 

هذا املجال.
وأوضح الدكتور مؤنس قلعاوي رئيس 
ميديســني  »كليمنصو  إدارة  مجلــس 

إنرتناشــونال« والرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة مستشفيات »مركز كليمنصو 
التعاون يعترب تطوراً  الطبي« أن هــذا 
الرعاية  ودفعة قويــة يف مجال  جديداً 
فريداً  برنامجاً  أنه يقدم  الصحية حيث 
العمليات  ليشمل  املنطقة  يف  نوعه  من 
الرسيري يف جميع  والطــب  الجراحية 
أطباء  أيدي  عىل  الطبية  االختصاصات 
وجراحني زائرين من »جونز هوبكنز« 
وأبحاثهم  بخربتهم  عاملياً  لهم  مشهود 
املتطــورة يف جميــع االختصاصــات 
وذلك  متكامل  كفريق  املتقدمة  الطبية 
عىل مدار العام يف دبي ما سيوفر أفضل 
الطبية  للحاالت  والعاج  الشفاء  سبل 

الصعبة واملعقدة.

دبي-وام:

دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  تشارك   
العربي  السفر  للثقافة" يف سوق  "دبي 
املعالم  أحدث  تستعرض  حيث   ،2022
وذلك  اإلمــارة،  يف  والفنية  الثقافيــة 
االقتصاد والسياحة  دائرة  ضمن جناح 
العاملي،  التجاري  دبــي  مركز  يف  بدبي 
3، خال  رقم  القاعة   11 رقــم  جناح 

12 مايو الحايل. 9 إىل  الفرتة من 
للثقافــة" خــال  "دبــي  وتحتفــي 
السفر  "سوق  معرض  يف  مشــاركتها 
الشــندغة  بمتحف   "2022 العربــي 
الــذي يعد أكرب متحــف تراثي يف دبي 
الستكشــاف  رحلة  لــزواره  ويوفــر 
مكنونــات تــراث املــايض الجميــل، 
الحياة  مــن  صفحات  عــىل  واالطاع 
االجتماعية واالقتصادية والسياســية 
مجموعة  عرب  العريقة  املنطقة  هذه  يف 
من البيــوت التاريخية التي تحولت إىل 
أجنحــه يف املتحف تضم أحدث تقنيات 
العــرض التفاعــي، بما فيهــا دار آل 
مكتوم، وبيــت العطور وجناح الحياة 
األطفال  جنــاح  إىل  إضافة  البحريــة، 
الذي يقدم لهم تجربة تعليمية مشوقة 

والفعاليات  أعمارهــم،  تتناســب مع 
أفراد  لجميــع  املخصصــة  األخــرى 
"متحف  افتتاح  املخطط  ومن  العائلة. 
الشــندغة" بجميع مراحلــه يف الربع 

.2022 الرابع من العام الجاري 
"دبي  عام  مدير  بــدري،  هالة  وقالت 

للثقافة".. " نحرص عىل املشــاركة يف 
سوق السفر العربي انطاقا من أهمية 
هــذا الحدث، حيث يعــد منصة مهمة 
تتيح للهيئة الرتويج ملعالم دبي الثقافية 
أمام أعداد كبرية من الزوار من مختلف 
أنحاء العالم، خاصة متحف الشــندغة 

الــذي يعتــرب مركــزا للمحافظة عىل 
يف  يسهم  ما  للمنطقة،  الثقايف  املوروث 
الحضاري لإلمارة وتعزيز  الوجه  إبراز 
مكانتها كمركز عاملي للثقافة، حاضنة 
للمواهب، فضا عن  لإلبداع وملتقــى 
تشجيع السياحة الثقافية إىل اإلمارة".

من  للثقافة  دبــي  تتخذ   " وأضافــت 
لاحتفــاء  فرصــة  أيضــا  املعــرض 
واملقيمني،  املواطنــني  من  بالفنانــني 
وذلك تماشيا مع أولويتنا االسرتاتيجية 
بدعم املواهب وتوفري املنصات املبتكرة 
عاملي  جمهور  أمــام  إبداعاتها  لعرض 
للنمو  أمامهم  جديــدة  آفــاق  وإتاحة 
واالزدهار، تأكيــدا عىل مكانة اإلمارة 
الثقافية  الطاقــات  النطــاق  كمركز 
شأنه  من  األمر  وهذا  املبدعة.  والفنية 
أيضا جــذب الفنانــني ورواد األعمال 
واملســتثمرين يف األعمال اإلبداعية من 
حــول العالــم لاســتفادة من فرص 
املدينة،  تتيحها  التــي  النمو واالزدهار 
الصناعات  رفــد  يف  بدوره  يســهم  ما 
اإلبداعية يف اإلمارة، وصوال إىل تحقيق 
لاقتصاد  دبي  اسرتاتيجية  مستهدفات 
لاقتصاد  عاصمة  دبي  بجعل  اإلبداعي 

."2026 اإلبداعي بحلول 
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المزاد الأول ل�سندات
الشيخ  ســمو  قال  المناســبة  وبهذه 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس مجلس  دبــي  نائب حاكم 
الوزراء وزيــر المالية إن نجاح إطاق 
المــزاد األول يعــد جزءاً مــن تعزيز 
لدولة  االقتصادية  التنافســية  القدرة 
ويدعم  المتحــدة،  العربية  اإلمــارات 
لتواصل  االقتصادي،  النمو  اســتدامة 
دولــة اإلمــارات ترســيخ مكانتهــا 
األكثر  االقتصــادات  بين  من  كواحدة 

تنافسية وتقدماً في العالم.
وأكد سموه أن هذا النجاح ينعكس في 
بالسوق  المدفوعة  المميزة  األســعار 
والتي تــم تحقيقها بفارق 28 نقطة 
األمريكية  الخزانة  سندات  على  أساس 
أساس  لمدة عامين، وفارق 29 نقطة 
لمدة  األمريكية  الخزانة  على ســندات 
إلى أن هذا  3 سنوات، مشــيراً سموه 
اإلصدار األول الناجح يعد عامة فارقة 
نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم 
اســتثمارية  بدائل  وإتاحة  اإلماراتي، 
آمنة للمســتثمرين تســهم في تعزيز 
السوق المالية المحلية واالرتقاء ببيئة 
االســتثمار، ودعا سموه المستثمرين 
إصدار  برنامج  للمشاركة في  الدوليين 
 T-Bonds المحلية  الخزينة  سندات 
لجميع  واســع  نطــاق  على  المتــاح 
سيتبعه  فيما  المؤهلين،  المستثمرين 
ناســداك  بورصة  فــي  قريبــاً إدراج 
الســوق  في  التــداول  لترويج  دبــي 
الموزعين  مع  جنب  جنباً إلى  الثانوية 

األساسيين.
منصور  الشيخ  ســمو  قال  جانبه  من 
بن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
رئيس  الرئاسة  الوزراء وزير شــؤون 
العربية  اإلمارات  إدارة مصرف  مجلس 
المزاد  نجــاح  إن  المركزي  المتحــدة 
االتحادية،  الخزينــة  لســندات  األول 
والطلــب الذي تجاوز 6 أضعاف حجم 

الثقة  إنجــازاً يعكس  االكتتــاب، يعد 
بنجاح السياسات االقتصادية والمالية 
وخططها  وتوجهــات  الدولــة  فــي 
التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة 
لاســتثمارات  جاذبة  كبيئة  اإلمارات 
القوية  االئتمانية  بالجــدارة  وتمتعها 
على  والتنافسية  االقتصادية  وقدراتها 

الصعيد العالمي.
بأن  ثقة  علــى  ســموه: إننا  وأضاف 
نجاح اإلصدار األول لســندات الخزينة 
تسهم  جديدة  مرحلة  يشكل  االتحادية 
المالي  للقطاع  األداء القوي  تعزيز  في 
في الدولة وخلق بدائل استثمارية آمنة 
ومتطورة مقومــة بالدرهم االماراتي 
تحقيق  إلى  يؤدي  للمســتثمرين، بما 

أهداف اإلطار النقدي الجديد للدرهم.
وأعرب ســموه عن شــكره وتقديره 
خاصة  المساهمين  الشــركاء  لجميع 
وزارة الماليــة في تحقيق هذا النجاح 
الجهود وتعزيز  تكامــل  مؤكداً أهمية 
في  تساهم  التي  االبتكارية  المبادرات 
تطويــر القطاع وتدعــم رؤية الدولة 

وخططها المستقبلية.
وقد تم تطوير برنامج سندات الخزينة 
/الخيار  الموحد  بالتســعير  االتحادية 
 /"Dutch Auction" الهولنــدي 
ومبالغ  للعطــاءات  النهائي  للقبــول 
النظر  بغــض  النهائية،  التخصيــص 
عن العطاءات األقل ســعراً المستلمة، 
الكاملة  الشــفافية  لضمــان  وذلــك 
العالمية في  الممارســات  أفضل  وفق 
هيكلة الســندات .. وكان أدنى عرض 
عند  عامين  ألجل  الســندات  لشريحة 
للعطاءات  %2.88، بمتوسط   مرجح 
عند %2.96، ومعدل الفائدة للقسائم 
ثابتاً  المســعرة بشكل موحد  النهائية 
أدنى عرض  عند %3.01 بينمــا كان 
لشريحة الســندات ألجل 3 أعوام عند 
للعطاءات  %2.95، بمتوسط   مرجح 
للقسائم  الفائدة  عند %3.09 ومعدل 
ثابتاً  المســعرة بشكل موحد  النهائية 

عند 3.24%.
ويتبــع المــزاد األول مجموعــة من 
الاحقــة، وذلك  الدوريــة  المــزادات 
اإلصــدارات  خطة  مــع  باالنســجام 
المقترحــة لعــام 2022 .. وتعمــل 
 T-Bonds سندات الخزينة الحكومية
الدرهم على  المحلية  بالعملة  المقومة 
المحلية،  بالعملة  ســندات  بناء سوق 
المدى  العائــد على  وتطويــر منحنى 
الســندات  هذه  .. وتضم  المتوســط 
شــرائحاً تتنــوع مدتها بيــن عامين 
بشــكل  أعوام  أعوام، وخمس  وثاثة 
مبدئي، كما ســيليها إصدار شــريحة 

لمدة عشرة أعوام في وقت الحق.

�سباق »دلما التاريخي
وتــرأس االجتماع أحمد ثاني مرشــد 
إدارة  مجلــس  رئيس  نائب  الرميثــي 
نــادي أبوظبــي للرياضــات البحرية 
العليا  اللجنة  رئيــس  المنتدب  العضو 
المنظمة للسباق، وحضره ماجد عتيق 
اللجنة وعدد من  نائب رئيس  المهيري 
المســؤولين، وتم االطاع على أحدث 
بالتعاون  الجويــة  األحوال  تطــورات 
األرصاد  الدائم مع هيئــة  واالتصــال 

الجوية.
أن يتم عقــد االجتماع  المقرر  ومــن 
التنويري للســباق بجزيــرة دلما قبل 
اللجنة  فيه  االنطاقة، وتعلن  من  يوم 
العليا المنظمة عن كافة األمور الفنية 
واللوائح والقوانين المنظمة للســباق 
ســواء  المخالفين  اســتبعاد  وآليــة 
الســباق  خال  أو  الفنية  للمواصفات 

نفسه.
نادي تراث  على جانب آخــر ، يواصل 
ســباق  إلقامة  اســتعداداته  اإلمارات 
التجديــف التراثي، الذي يتحدد موعده 
األرصــاد .ويعد  أيضاً بالتنســيق مع 
أهم األحــداث ضمن  ثانــي  الســباق 
أجندة مهرجان ســباق دلما التاريخي 

رصــد 2.3 مليون  تم  حيث  الخامس 
، ويحصل  للمشــاركين  جوائز  درهم 

البطل على 130 ألف درهم.
المصاحبة  الفعاليــات  تتواصــل  كما 
داخل  وتقام  المهرجــان  أجندة  ضمن 
تمتد لمســاحة  التي  التراثية  القريــة 
25 ألــف متر مربــع وتتضمن العديد 
المســابقات  الفعاليــات أهمها  مــن 
أفراد  بكافة  تعنــى  التي  المجتمعيــة 
العائلة وتم تخصيص 336 ألف درهم 

جوائز مالية لها.
الجميع  أن  المهيري  عتيق  ماجد  وأكد 
على أهبة االستعداد إلقامة السباق في 
أي وقت خال هذه األيام، مشــيراً إلى 
اللوجســتية  التجهيزات  كافة  اكتمال 
مع  التنســيق  تواصل  وإلى  والفنيــة 
لاطاع  يومي  بشــكل  األرصاد  هيئة 
على أحــدث تطورات الطقس من أجل 

تحديد الموعد النهائي.
ســباق  مهرجان  فعاليات  ان  وأضاف 
إقباالً  تشــهد  الخامس  التاريخي  دلما 
األعمار  جميــع  من  النظير  منقطــع 
والفئــات داخــل قرية الســباق التي 
انطاقة  منــذ  واألضخم  األكبــر  تعد 

المهرجان قبل خمس سنوات.

قمة الم�ستقبل
قمة  النوراني، مؤســس  عدنان  وقال 
المســيرة  لابتــكار، إن  المســتقبل 
القيادة  توجيهــات  بفضل  مســتمرة 
الرشيدة في مجاالت اإلبداع واالبتكار، 
لقمة  الثانيــة  النســخة  مضيفــاً أن 
مستقبل االبتكار هي من أجل تشجيع 
في  أبنــاء اإلمارات  ابتــكارات  ودعم 
الجامعات ومــا يمتلكونه من حماس 

وشغف للنجاح واإلبداع.
تســتهدف  القمة  النوراني، أن  وأردف 
إبداعات  الضوء على  تسليط  باألساس 
الشــباب اإلماراتي وتعريف الشركات 
مجاالت  فــي  بهم، خاصة  العالميــة 

و"الميتافيرس"،  واالستدامة  الفضاء 
ثابتة  بخطى  تســير  الدولة  مؤكداً أن 
الفضاء خاصة مع إرســال  في مجال 
المشاريع  من  وغيرها  األمل  مســبار 
عليها  تعمل  التــي  العالمية  الفضائية 

الدولة .
وقال مؤسس قمة المستقبل لابتكار، 
قدمت  الدولة  في  المعنية  الوزارات  إن 
الــازم وعلى رأســها وزارة  الدعــم 
التربية والتعليم، إلى جانب مراكز دبي 
للمســتقبل ومحمد بن راشد للفضاء، 
للفضاء، وشــركات  اإلمارات  ووكالة 
عالمية أبرزها جوجل وناسا ولينكدإن 
واألمم المتحدة، مشــدداً على ضرورة 
إبــراز تلك الملتقيــات المعرفية لدعم 
اإلماراتي  وخاصــة  العربي  الشــباب 
ودعــم قطاعــي التعليــم والصحــة 
الجامعي على  الشــباب  وتشــجيعهم 

النظر إلى مناهج المستقبل.
وأوضحت الدكتورة سميرة الما مدير 
التربية  بوزارة  الشهادات  إدارة معادلة 
اهتماماً  تولــي  الوزارة  إن  التعليــم، 
كبيــرا موضــوع االبتــكار من خال 
بالمهارات  والطاب  المعلمين  تسليح 
االبتــكار في كافة  لمواكبة  الازمــة 
سوق  في  مباشرة  المجاالت، وتأهيله 
أو  الصحة  في قطاع  العمل سواء كان 
االقتصاد أو باقي القطاعات المختلفة.

وقالــت، إن محاور االبتكار مهمة في 
المناهج التعليمية واألنشطة التربوية، 
ولــدى الوزارة العديد مــن المبادرات 
واإلداريــة  التعليميــة  والعمليــات 
الجديد  الجيــل  وتغذيــة  والمناهــج 
التغييرات  لمواكبة  الجديــدة  باألفكار 
التركيز  ضرورة  على  العالمية، مؤكدة 
الجهود  العلمي ومضاعفة  البحث  على 
المبذولة التي تواكب مسرعات العالم.

ولفتت شيخة المهيري شريك مؤسس 
لشــركة RMC لاستشارات، وإحدى 
لابتكار،  المستقبل  بقمة  المشاركات 
الخاص  القطاع  مشاركة  ضرورة  إلى 

لتنفيذ  الحكومي  القطاع  بالتوازي مع 
المزيد من  بذل  أجــل  الدولة من  رؤية 
الجهود في جميع القطاعات المختلفة، 
مشــيرة إلى أن دولة اإلمارات تشجع 
رواد األعمــال والشــركات الناشــئة 
البيئة الخصبة المائمة للنجاح  وتوفر 

لابداع واالبتكار.
مؤسس  شريك  سجواني  فيصل  وقال 
فــي إحدي شــركات االســتدامة، إن 
التي  المبــادرات  فــي  رائدة  الدولــة 
المحلية  االبتكارية  المشــاريع  تدعم 
الدولة  رؤية  تدعــم  والعالمية، والتي 
البيئة،  في االستدامة والمحافظة على 
الفتاً إلى أن العالم يواجه تحديات عدة 
منها نقص الغذاء والتغييرات المناخية 
والتصحــر عن طريق حلــول مبتكرة 

وتكنولوجية.
وأضاف ســجواني، أن قمة المستقبل 
أجل  من  هامة  منصــة  تمثل  لابتكار 
التأكيد  االستدامة، مع  مفاهيم  تعزيز 
تكنولوجيا  اســتخدام  ضــرورة  على 
مجاالت  في  عليها  واالعتمــاد  حديثة 
الزراعة والطاقة  عديدة مثل قطاعــي 

الشمسية وغيرها.

التحاد للطيران
العام،  العربي هذا  وخال سوق السفر 
تســتعرض االتحاد للطيران التصاميم 
إيرباص  الجديدة  لطائرتهــا  الداخلية 
A350-1000، أحدث أنواع الطائرات 
ألســطول  مؤخًرا  انضمــت  والتــي 

الشركة.
عن  بالكشــف  الشــركة  قامت  كمــا 
وتجربة  الســياحية  درجتها  منتجات 
تناول الطعام الجديدة فيها والمصممة 
للبيئة  اســتدامة وصداقة  أكثر  لتكون 
الخدمة  مســتوى  على  الحفــاظ  مع 
العاليــة  الجــودة  ذات  والمنتجــات 

المقدمة لضيوفها.

الشارقة-وام:

بالشارقة  التجاري والسياحي  اإلنماء   كشفت هيئة 
الكربى  السياحية  املشــاريع  تحديثات  تفاصيل  عن 
يف إمارة الشــارقة وخططها املستقبلية وذلك ضمن 
 »2022 مشاركتها يف معرض »سوق السفر العربي 
و  العاملي  التجاري  دبي  فعالياته يف مركز  تقام  الذي 
تســتمر حتى 12 مايو الحايل بهدف تسليط الضوء 
السفر والسياحة عىل مستوى  عىل مستقبل صناعة 
واالستفادة  الراهنة  التحديات  معالجة  وسبل  العالم 

من الفرص املتاحة.
الهيئة  الذي نظمته  الصحفي  املؤتمر  ذلك خال  جاء 
الشــارقة«  »جناح  منصة  عىل  املعرض  أيام  ثاني  يف 
رئيس  املدفع  جاسم  خالد  ســعادة  من  كل  بحضور 
التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة  هيئة اإلنماء 
هناء ســيف السويدي رئيس هيئة البيئة واملحميات 
الطبيعية بالشــارقة إىل جانب ســعادة عي ســالم 
الدويل وأحمد  الشــارقة  رئيــس هيئة مطار  املدفع 
الشارقة  لهيئة  باإلنابة  التنفيذي  املدير  القصري  عبيد 
إىل عدد من  لاستثمار والتطوير »رشوق« باإلضافة 
وسائل  وممثي  الحكومية  الجهات  وممثي  مسؤويل 

اإلعام املحلية والعاملية.
وقال ســعادة خالد املدفع أن الهيئــة وانطاقا من 
الدكتور  الشــيخ  الســمو  لصاحب  الحكيمة  الرؤية 
ســلطان بن محمد القاســمي عضو املجلس األعىل 
خارطة  عىل  اإلمارة  مكانة  لتعزيز  الشــارقة  حاكم 
بارزة  عائلية  ســياحية  كوجهة  العاملية  الســياحة 
تعمــل بشــكل مســتمر ومتواصل مــع رشكائها 
االسرتاتيجيني من القطاعني الحكومي والخاص عىل 
منتجات  تقدم  ومبادرات  مشــاريع  وتنفيذ  تصميم 
وتجارب ســياحية اســتثنائية متنوعــة ومبتكرة 

للسياح من كافة دول العالم.
وأضاف » بفضل دعم قيادتنا املستمر شهدت اإلمارة 
خال الســنوات األخرية نقلة نوعية يف مشــاريعها 
السياحي وبجميع مدنها  للقطاع  الكربى  التطويرية 
بما يف ذلك مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية يف 
قلب  بني  للربط  الشارقة  إمارة  ومدن  أنحاء  مختلف 
واملنطقة  الوسطى  املنطقة  ومدن  الشــارقة  مدينة 

الرشقية«.. 

»�سياحة ال�سارقة« تك�سف عن تحديثات الم�ساريع 
الكبرى في الإمارة وخططها الم�ستقبلية  

المجل�للس العالمي للت�سللامح وال�سللام يوقع مذكرة 
»GIA تفاهم مع موؤ�س�سة »المبادرة العالمية

ملقة-وام:
 وقع معــايل أحمد بن محمد الجــروان، رئيس املجلس 
العاملي للتســامح والسام »GCTP« بمقر معهد األمم 
CIFAL-« العلمــي املهنــي والبحث  للتأهيل  املتحــدة 

UNITAR« بمدينة ملقة يف جنوب مملكة إسبانيا..
مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون املستقبي بني املجلس 
إنشاؤها  التي تم   - »GIA العاملية  ومؤسســة »املبادرة 
املتحدة  األمم  أهداف منظمة  بدعم  واملعنية   ،2022 عام 
ودعم  السن  كبار  ورعاية  املستدامة  التنمية  يخص  فيما 
العيش الكريم واملســاواة والتعايش والسام واملشاركة 
املجتمعية للمســنني.. من خــال عقد رشاكات مع عدد 
واملجتمع  الدولية  واملنظمــات  املحلية  الحكومــات  من 
الخاص يف  التعليمية والجامعية والقطاع  املدني واملراكز 
إسبانيا. ووقع املذكرة من جانب مؤسسة املبادرة العاملية 
GIA معايل لويس غاييغوس شــرييبوغا الرئيس الحايل 
اندراديمدير  للمؤسسة بحضور كل من ســعادة خوليو 
 CIFAL « املركز الدويل إلعداد القادة والقيادات يف ملقة
MáLAGA » ، وكارولينا اسبانيا ريينا عضوة الربملان 
 ، »IPTP« االســباني والربملان الدويل للتسامح والسام
االمارات  لدولة  الدائم  املندوب  نائبة  لبنى قاسم  وسعادة 
واملنظمات  املتحــدة  األمم  مكتب  لدى  املتحــدة  العربية 
الدولية األخرى يف سويرسا، وسعادة الدكتور عبد العزيز 
أحمد رسحان املستشــار الخاص لألمــني العام لرابطة 

الرابطة بإيطاليا. العالم اإلسامي ومدير مكتب 

»دبي للثقافة« ت�ستعر�ض المعالم الثقافية والفنية للإمارة 
ب�سوق ال�سفر العربي  
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بلدية ال�شارقة توفر 48 خدمة على 

موقعها الإلكتروني لتنظيم عقود الإيجار

المركز التربوي للغة لدول الخليج 

بال�شارقة ُينفذ برامج تدريبية عن ُبعد

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

اخلمي�س 12 مايو 2022ـ  العـدد 15041  
12 متابعات

ال�شارقةـ  وام:

خدمة   48 تقدمي  ال�شارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 

والتنظيم  الإيجار  بعقود  خا�شة  اإلكرتونية 

الإلكرتوين  موقعها  على  عام  ب�شكل  الإيجاري 

تتيح للمتعامل ال�شتفادة منها والتقدمي عليها 

بكل �شهولة وي�رس ما يعك�س حر�س البلدية على 

توفري اأف�شل اخلدمات للمتعاملني والعتماد على 

املنظومة الرقمية التي ت�شهل وتي�رس من اإجناز 

اخلدمات وتخت�رس الوقت واجلهد حيث �شاهمت 

ملراكز  التوجه  وقت  توفري  يف  اخلدمات  هذه 

اخلدمة وبات اإجنازها ب�شكل اأ�شهل.

وقال علي اأحمد اأبو غازيني مدير اإدارة التنظيم 

الإيجاري اإن اخلدمات الإلكرتونية ت�شمل ت�شديق 

وال�شتعالم  والتجارية  ال�شكنية  الإيجار  عقود 

عن الدعاوى الإيجارية وطلب وثيقة عقد الإيجار 

وال�شتعالم عن املوؤ�رسات الإيجارية وغريها الكثري 

من اخلدمات التي بات بالإمكان ال�شتفادة منها 

ب�شهولة وب�شغطة زر ومن اأي مكان يتواجد فيه 

املتعامل.

واأو�شح اأن هذه اخلدمات يتم حتديثها با�شتمرار 

حيث حتر�س البلدية على اإطالق خدمات جديدة 

الرقمي  بالتحول  اأهدافها  حتقيق  يف  ت�شهم 

هذا  يف  البا�شمة  الإمارة  اأهداف  مع  وتتما�شى 

املجال وتوفري التكلفة واجلهد ب�شكل كبري وحت�شني 

الكفاءة الت�شغيلية وتنظيمها وخلق فر�س لدى 

املوظفني لتقدمي خدمات مبتكرة وابداعية بعيداً 

عن الطرق التقليدية يف تقدمي اخلدمة ورفع كفاءة 

العمل احلكومي كما ي�شاهم هذا التحول يف حتفيز 

معامالتهم  ت�شديق  متابعة  على  املتعاملني 

املتعلقة بالتنظيم الإيجاري يف وقتها و خا�شة 

عقود الإيجار.

واأ�شار اإىل اأن البلدية حتر�س على توعية اجلمهور 

بالتعاون مع بع�س الدوائر ذات ال�شلة ب�رسورة 

امل�شدقني  غري  وحث  الإيجار  عقود  ت�شديق 

لعقودهم على �رسورة ت�شديقها ومراجعة البلدية 

املوؤجر  بني  العالقة  تكون  حتى  ال�شدد  بهذا 

وامل�شتاأجر قانونية وي�شمن من خاللها الطرفني 

كافة حقوقهما.

اأن البلدية �شدقت خالل العام املا�شي  واأو�شح 

األف  واأكرث من 87  اإيجار  عقد  اآلف  حوايل 307 

عقد خالل الربع الأول من العام اجلاري من خالل 

املنت�رسة  اخلدمة  ومراكز  الإلكرتوين  موقعها 

ال�شارقة يف  مدينة  واأنحاء  مناطق  يف خمتلف 

املوؤجر  بني  العالقة  تنظيم  على  حر�شها  اإطار 

وامل�شتاأجر واإ�شفاء ال�شفة القانونية على عقود 

الإيجار مبختلف اأنواعها مبا ي�شمن حقوق كافة 

اأطراف العالقة.

ال�شارقةـ  وام:

اأطلق املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 

بال�شارقة براجمه التدريبية عن ُبعد حول تطوير 

العربية وتعلّمها وتدريب  اللغة  اأ�شاليب تعليم 

الدول  يف  العربية  اللغة  يف  الخت�شا�س  ذوي 

اخلليج  لدول  العربي  الرتبية  مبكتب  الأع�شاء 

والتي تتوا�شل على مدى ثالثة اأيام.

و�شملت جمموعة الدورات التدريبية التي انطلقت 

يوم الثالثاء يف عدد من جمالت �شيا�شات تعليم 

اللغة العربية وتعلمها »ا�شرتاتيجيات التدري�س، 

و�شيا�شات التقومي، و�شعف املخرجات، واملظاهر، 

والأ�شباب، وطرق العالج، ومهارات القرن الواحد 

هذه  انعكا�س  يف  ت�شهم  والتي  والع�رسين«، 

القدرات على الطلبة يف الدول الأع�شاء باملكتب 

العلمي  والفهم  التح�شيل  جودة  م�شتوى  ورفع 

امل�شتهدف.

احلمادي  �شالح  عي�شى  الدكتور  �شعادة  وقال 

مدير املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 

من  جمموعة  يت�شمن  الربنامج  اإن  بال�شارقة 

الربامج التدريبية حول تطوير اأ�شاليب تعليم اللغة 

الن�شطة  الإ�شرتاتيجيات  منها،  وتعلّمها  العربية 

لتدري�س اللغة العربية يف ال�شفوف »6-1«.

واأ�شاف اأن تلك الربامج ت�شمل اأي�شا اإ�شرتاتيجيات 

»الأ�شوات،  العربية  اللغة  عنا�رس  تدري�س 

 «  6-1 ال�شفوف  يف  والرتاكيب  واملفردات، 

العربية  للغة  الإبداعي  التدري�س  وا�شرتاتيجيات 

يف ال�شفوف »7-12«، و�شعوبات تعليم القراءة 

يف ال�شفوف الأوىل »املظاهر والأ�شباب والعالج«، 

املتطلبات  �شوء  للمبتدئني يف  القراءة  وتعليم 

خالل  تنفيذها  �شيتم  حيث  ال�شفوية،  اللغوية 

الفرتة القادمة مب�شاركة وح�شور ذوي الخت�شا�س 

من الدول الأع�شاء مبكتب الرتبية العربي لدول 

اخلليج.

واأكد احلمادي اأن الربامج هدفت اإىل رفع م�شتوى 

العربية،  اللغة  يف  الخت�شا�س  ذوي  مهارات 

وحت�شني م�شتوى حت�شيل الطلبة بالدول الأع�شاء 

تطبيقات  تقدمي  خالل  من  العربية،  اللغة  يف 

املنا�شبة  التدري�س  اإ�شرتاتيجيات  حول  عملية 

للغة العربية التي ميكن اأن ُت�ْشَتْخَدم مع الطلبة، 

املنا�شبة  الإ�شرتاتيجيات  املعِلّم  يتعرَّف  وكذلك 

ا�شتخدامها،  �رسوط  حيث  من  ي�شتخدمها؛  التي 

والإجراءات اخلا�شة بكل اإ�شرتاتيجية، بحيث ي�شهل 

عليه حتقيق نواجت التعلُّم امل�شتهدفة من ناحية، 

وَجْعل املتعلمني ي�شعرون باملتعة والفائدة من 

ناحية اأخرى.

دبيـ  وام:

اأكدت معايل �شما بنت �شهيل املزروعي وزيرة 

دولة ل�شوؤون ال�شباب اأن حكومة دولة الإمارات 

ت�شع ال�شباب يف �شلب مبادراتها الرامية اإىل 

تعزيز حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

خالل  األقتها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

ال�شابة  القيادات  اأع�شاء  مع  مفتوحة  جل�شة 

من  عدد  بح�شور  امل�شتدامة  التنمية  لأهداف 

امل�شوؤولني املعنينب.

الإمارات  وقالت معاليها » تثق قيادة دولة 

عليهم،  وتراهن  �شبابنا  وطاقات  بقدرات 

من  لهم  ال�شتماع  ماأ�ش�شة  على  وعملت 

خالل املجال�س ال�شبابية املتخ�ش�شة..ونحن 

اليوم يف �شباق مع العامل لتعزيز تناف�شيتنا 

وتطوير اإمكانياتنا وفئة ال�شباب ت�شكل ركيزة 

ملبادرات احلكومة لتحقيق اأهداف ال�شتدامة، 

خمتلف  يف  للتفوق  عليها  نراهن  والتي 

املجالت«.

امل�شافات  تقريب  على  العمل  اأهمية  واأكدت 

بني ال�شباب وقدواتهم الوطنية ملا متثله هذه 

ال�شباب  يحفز  اإلهام  م�شدر  من  ال�شخ�شيات 

تطلعاتهم  لتحقيق  والإ�رسار  ال�شعي  على 

وتطوير جمتمعاتهم.

م�شاركة  اأن  املزروعي  �شما  معايل  واأ�شافت 

ال�شباب يف برنامج القيادات ال�شابة لأهداف 

التنمية امل�شتدامة ي�شاهم يف زيادة مهاراتهم 

وبناء قدراتهم وت�رسيع امل�شرية التنموية يف 

الدولة واملنطقة..كما يعزز من اإ�شهاماتهم يف 

تطلقها  التي  واملبادرات  ال�شيا�شات  ت�شميم 

احلكومات الحتادية واملحلية لتعزيز اجلهود 

العاملية يف حتقيق ال�شتدامة.

من جانبه قال �شعادة عبد اهلل نا�رس لوتاه 

مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة 

اللجنة  رئي�س  نائب  الوزراء،  جمل�س  �شوؤون 

الوطنية لأهداف التنمية امل�شتدامة.. » نفخر 

الطموح  فيهم  ونرى  وبطاقاتهم  بال�شباب 

والتميز..فلقد مروا مبراحل عديدة لي�شلوا اإىل 

اإن م�شرية كل  هذه املكانة واملوقع املتميز.. 

للنجاح،  و�شناع  قادة  اأنهم  على  تدل  �شاب 

ومتميز  جماله  يف  قائد  منهم  واحد  فكل 

باأ�شلوبه وهذا التنوع الكبري يف جمالتهم هو 

الذي يحدث اإبداعا ملمو�شا وفارقا مهما«.

كل  يف  ومتميزة  دولتنا خمتلفة   « واأ�شاف 

�شيء وتعتمد ب�شكل كبري على طاقة ال�شباب 

يف متابعة م�شريتها نحو اخلم�شني اجلديدة 

دولة  و�شباب  العامل  دول  لتكون يف م�شاف 

نتوقع  ليقدموه حيث  الكثري  لديهم  الإمارات 

املجالت  خمتلف  يف  الإبتكار  تعزيز  منهم 

القت�شادية، والإبداعية واملجتمعية..وبجدكم 

م�شوؤولية  حتملون  ومثابرتكم  واجتهادكم 

كبرية للغاية جتاه دولتنا وثقة قيادتنا بكم 

كبرية ملتابعة امل�شرية«.

وحتدث وليام ماجوود مدير عام وكالة الطاقة 

الدور  حول  الفتتاحية  كلمته  يف  النووية 

ال�شتدامة  حتقيق  تعزيز  يف  لل�شباب  املهم 

على  تعول  الذكية  احلكومات  اأن  اإىل  م�شريا 

التي  ال�شيا�شات  بناء  يف  ال�شباب  طاقات 

تر�شم امل�شتقبل ملجتمعاتها.

فريد  من  كال  ال�شبابية  اجلل�شة  وا�شت�شافت 

ملنطقة  الدويل  البنك  رئي�س  نائب  بلحاج 

والدكتورة  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رسق 

الرئي�شية  املمثلة  كوريان�شكي  جودي 

بجامعة  النف�س  علم  اأ�شتاذة  املتحدة  لالأمم 

ملهمة  اأمثلة  ا�شتعر�شا  اللذين  كولومبيا 

احل�شور  مع  خرباتهما  و�شاركا  حياتهما  من 

ال�شباب  دور  اأهمية  عن  وحتدثا  ال�شباب  من 

�شواء من خالل العمل احلكومي اأو املنظمات 

الدولية يف ر�شم ال�شيا�شات واإطالق املبادرات 

التي تدعم اأهداف التنمية امل�شتدامة.

لأهداف  ال�شابة  القيادات  برنامج  اأن  يذكر 

وطنية  مبادرة  ميثل  امل�شتدامة  التنمية 

الإمارات  دولة  �شباب  لتمكني  ت�شميمها  مت 

وتزويدهم باملعرفة واملهارات لتعزيز دورهم 

اأهداف التنمية امل�شتدامة  الفعال يف حتقيق 

من  القادم  اجليل  تكوين  اإىل  يطمح  حيث 

جهود  يف  ي�شاركون  الذين  ال�شباب  القادة 

تنفيذ الأجندة العاملية.

دبيـ  وام:

العلماء  �شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  قال 

وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اإن يوم 

التمري�س العاملي ميثل ر�شالة �شكر وتقدير 

التمري�شية  الكوادر  لت�شحيات  عاملية 

تعزيز  يف  وتفانيهم  املخل�شة  وجلهودهم 

وتقدمي  املجتمعات  يف  ال�شحي  امل�شتوى 

ومهنية  اإن�شانية  بكل  ال�شحية  الرعاية 

التمري�س  مهنة  اأهمية  على  دويل  وتاأكيد 

باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية يف نظم الرعاية 

ال�شحية وتلعب دورا هاما وحيويا يف دعم 

التغطية ال�شحية ال�شاملة.

»يوم  مبنا�شبة  اليوم  ت�رسيح  يف  واأ�شار 

العاملي«الذي ي�شادف 12 مايو  التمري�س 

الإمارات  دولة  احتفال  اأن  اإىل  عام  كل  من 

بهذه املنا�شبة ياأتي يف ظل جهودها الرائدة 

عامليا يف دعم وم�شاندة الكوادر التمري�شية 

وتوفري كافة متطلبات احلماية املهنية لهم 

والرتقاء باأدائهم.

من  وانطالقا  الإمارات  دولة  اأن  واأ�شاف 

�شباقة  كانت  احلكيمة  القيادة  توجيهات 

يف اإطالق املبادرات وامل�شاريع لدعم مهنة 

النظام  يف  مكانتها  وتر�شيخ  التمري�س 

مع  للتعامل  اجلاهزية  ل�شمان  ال�شحي 

اعتمدت  حيث  ال�شحية  التحديات  خمتلف 

ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل  الدولة خططا 

الكادر  بلغها  التي  الهامة  املكانة  لتعزيز 

التمري�شي على م�شتوى ال�شيا�شات ال�شحية 

التمري�س  م�شتقبل  وا�شت�رساف  الوطنية 

الكوادر  يف  والإ�شتثمار  حتقيقه  ومتطلبات 

اأ�شا�شية  ب�شكل م�شتدام كمنهجية  ال�شحية 

التمري�شية  الرعاية  خدمات  توفري  يف 

للتمري�س  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  اأن  موؤكدا 

حقيقيا  جت�شيدا  ت�شكل   2025 والقبالة 

ملنهجية العمل الرائدة لدولة الإمارات على 

هذا ال�شعيد.

وقال العلماء اإن تعزيز مهنة التمري�س يعترب 

من الأولويات الإ�شرتاتيجية لوزارة ال�شحة 

ووقاية املجتمع حيث اأطلقت الوزارة العديد 

الكفاءات  وا�شتبقاء  ل�شتقطاب  الربامج  من 

املوؤهلة واملتخ�ش�شة من الكوادر التمري�شية 

اأعلى  تقدمي  بهدف  املهني  م�شتواهم  ورفع 

م�شتويات الرعاية ال�شحية..وتوجه بال�شكر 

قدموه  ما  على  التمري�س  لكوادر  والتقدير 

من جهود اإن�شانية نبيلة وت�شحيات كبرية 

�شمن مهام خط الدفاع الأول ل�شمان �شحة 

و�شالمة اأفراد املجتمع.

دبيـ  وام:

ال�رسكال  الدكتور يو�شف حممد  اأكد �شعادة 

للخدمات  الإمارات  موؤ�ش�شة  عام  مدير 

الذي  للتمري�س  العاملي  اليوم  اأن  ال�شحية 

من�شة  يعد  عام  كل  من  مايو   12 ي�شادف 

التمري�شية  الكوادر  جهود  لإبراز  مهمة 

ودورها املحوري يف توفري الرعاية ال�شحية 

يف  وخ�شو�شًا  املتعاملني  جلميع  الالزمة 

روؤية  التي ر�شخت  ال�شحية  الأزمات  اأوقات 

على  وحر�شها  الدولة  الر�شيدة يف  القيادة 

مهنة  باعتبارها  التمري�س  واقع  تعزيز 

ا�شرتاتيجية ت�شكل كوادرها خط الدفاع الأول 

حلماية �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع لفتًا 

مواجهة  خالل  واملوؤثر  البارز  دورهم  اإىل 

جائحة »كوفيد-19« بالإ�شافة اإىل دورهم 

الريادي خالل مرحلة التعايف التي متر بها 

الدولة.

واأعرب يف ت�رسيح اليوم بهذه املنا�شبة عن 

ال�شحية  للخدمات  الإمارات  موؤ�ش�شة  فخر 

وتقديرها جلهود جميع املمر�شني يف الدولة 

وتلبيتهم  ت�شحياتهم  مثمنًا  العامل  وحول 

وقيامهم  والوطني  الإن�شاين  الواجب  لنداء 

مب�شوؤولياتهم بكفاءة ومهنية واقتدار مقدمني 

العمل  مناذج  من  ملهمًا  منوذجًا  بذلك 

معايري  اأعلى  توفري  يتطلب  الذي  الإن�شاين 

يتما�شى  مبا  ال�شحية  الرعاية  خدمات 

الر�شيدة  احلكومة  وطموحات  تطلعات  مع 

وتوجهاتها نحو الرتقاء مبهنة التمري�س من 

خالل رفدها باأحدث التقنيات التكنولوجية 

العاملية  املمار�شات  باأف�شل  وتزويدها 

املطبقة يف جمال القطاع التمري�شي.

حري�شة  املوؤ�ش�شة  اأن  ال�رسكال  واأو�شح 

التمري�س  مهنة  على  ال�شوء  ت�شليط  على 

جانب  اإىل  كوادرها  واأداء  بكفاءة  والرتقاء 

عرب  ال�شابة  الوطنية  الكفاءات  ا�شتقطاب 

تزخر  التي  والتدريبية  التعليمية  الربامج 

الرعاية  ومراكز  امل�شت�شفيات  جميع  بها 

ال�شحية التابعة للموؤ�ش�شة مبا ين�شجم مع 

ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل رفد قطاع الرعاية 

ال�شحية بكفاءات وطنية متري�شية متمر�شة 

ويواكب توجهاتها بتنمية القطاع التمري�شي 

وزيادة اأعداد منت�شبيه ممن ميتلكون مهارات 

الطبية  العلوم  اأحدث  اإىل  ت�شتند  وقدرات 

طموحاتها  تلبية  يف  وي�شهم  والتمري�شية 

متكاملة  �شحية  خدمات  بتوفري  واأهدافها 

والتخ�ش�شات  املجالت  خمتلف  ت�شمل 

الطبية.

دبي ـ وام:

املخرتعني  وجمعية  الرب  دار  جمعية  وقعت 

البتكار  تعزيز  اإىل  تهدف  اتفاقية  الإماراتية 

اخلريي  للعمل  والإبداعية  العلمية  والأبعاد 

الإماراتي حول العامل.

الدكتور حممد �شهيل املهريي  وقع التفاقية 

دار  يف  املنتدب  والع�شو  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س  جمان  حممد  اهلل  عبد  واأحمد  الرب 

جمل�س الإدارة يف اجلمعية.

الخرتاع  براءات  برعاية  التفاقية  وتق�شي 

من  وال�شتفادة  اخلريي  للعمل  املفيدة 

املخرتعني يف الإمارات مثل اأحمد جمان يف 

م�شاريع  اإطار  يف  ال�شندوق  خارج  التفكري 

م�شرتكة  خارجية  رحالت  واإطالق  اجلمعية 

الواقع  اأر�س  يف  التحديات  على  للوقوف 

و�شقل  وتدريبهم  اجلمعية  اأيتام  ورعاية 

مهاراتهم وتنمية ح�س الإبداع ومواهبهم يف 

حقل البتكار وبراءات الخرتاع ودعم جمعية 

دار الرب يف جمال »الوقف امُلبتكر« واخلروج 

باأفكار جديدة وفعالة تخدم فئات جُمتمعية 

اأكرب بتكلفة اأقل.

اإقامة  يف  التعاون  على  التفاقية  ون�شت 

من�شات وفعاليات تهدف اإىل ا�شتقطاب الدعم 

ل�شالح جمعية دار الرب وم�شاريعها اخلربية 

والبحثي  املعريف  والتبادل  والإن�شانية 

لتاأهيل  مبتكرة  برامج  وتبني  اجلانبني  بني 

وابتكاراتهم  اخرتاعاتهم  اإجناز  على  ال�شباب 

خمتلف  يف  والدولة  املجتمع  يخدم  مبا 

الخرتاع  براءات  ت�شجيل  وت�شهيل  القطاعات 

تطوير  يف  والتعاون  القت�شاد  وزارة  مع 

ال�شيا�شات والإجراءات الداعمة حلفظ حقوق 

امللكية الفكرية.

دار  جمعية  اأن  املهريي  الدكتور حممد  واأكد 

روؤية  متلك   1979 عام  تاأ�ش�شت  التي  الرب 

نفعية  اأعمال  ابتكار  يف  تتمثل  ا�شتباقية 

تر�شيخا لال�شتدامة والتناف�شية العاملية يف 

�شبيل تقدمي خدمات اإن�شانية خريية لل�رسائح 

الفقرية  وال�رسائح  الدولة.  داخل  امُلحتاجة 

العامل  دول  يف  امُلجتمعات  من  العديد  يف 

وتعزيز التنمية وال�شتدامة يف الإمارات ويف 

املناطق الأقل حظا من التنمية والرخاء يف 

العديد من مناطق العامل.

واأو�شح اأن اجلمعية تتطلع من وراء التفاقية 

اإىل ال�شتفادة من اأفكار وروؤى امُلخرتعني يف 

اخلريية  م�شاريعها  تكاليف  لتقليل  الدولة 

بجودة  تنفيذها  مع  الإن�شانية  ومبادراتها 

عالية وت�شخري الخرتاعات اجلديدة يف حل 

اجلمعية  ُتواجه  التي  والتحديات  امُل�شكالت 

املحلي  والإن�شاين  اخلريي  عملها  يف 

والإقليمي والعاملي.

من جانبه اأ�شار اأحمد جمان اإىل اأن اجلمعية 

جهة ذات نفع عام معنية بالعمل التطوعي 

يف جمال الخرتاع وتوفري كافة ال�شبل التي 

ُمواطني  من  واملبتكرين  املخرتعني  تدعم 

اإبراز  نحو  اأر�شها  على  وامُلقيمني  الدولة 

جميع  يف  ابتكاراتهم  ودعم  خمرتعاتهم 

احلقول.

اأبوظبيـ  وام:

التي  العلمية  والأوراق  البحوث  اأجمعت 

واملخت�شون يف  الأكادمييون  بها  �شارك 

ثالث اأيام موؤمتر الرتجمة الدويل الثاين 

الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  يعقده  الذي 

ذاكرة  وحفظ  /الرتجمة  �شعار  حتت 

الثقافات  يف  الإمارات  �شورة   .. الوطن 

على  العاملي/  الفكري  والرتاث  والآداب 

اأن الإمارات تبادر يف ظل اهتمام قيادتها 

الرتجمة  حركة  تطوير  نحو  الر�شيدة 

النهو�س  ت�شتهدف  وهي  بها  والنهو�س 

وانفتاحه على  العربي  الثقايف  بالعمل 

ثقافات العامل ومعارفه وهذا موؤ�رس على 

جمتمع املعرفة وحيويته.

الثالث  اليوم  جل�شات  يف  برزت  ولقد 

بحوث مهمة �شلطت الأ�شواء على جتارب 

الكتب  م�شامني  نقل  يف  املرتجمني 

/زايد من  اأخرى  اإىل لغات حية  التالية 

بنى  رجل  و/زايد  الحتاد/  اإىل  التحدي 

حكام  �شرية   .. احل�شن  و/ق�رس  اأمة/ 

�شادرة  الثالثة  الكتب  وهذه  اأبوظبي/ 

وهي  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  عن 

ت�شتعر�س حقبًا زمنية مهمة يف تاريخ 

و�شوًل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

اإىل حا�رسها الزاهر.

ثالث  انعقاد  املوؤمتر  اأيام  ثالث  و�شهد 

جل�شات قدم فيها امل�شاركون 16 بحثًا 

حول ق�شايا متعددة متعلقة بتخ�ش�شات 

الرتجمة وفروعها املختلفة.

اجلامعات  /دور  عنوان  اجلل�شة  حملت 

تطوير  العربي يف  والعامل  الإمارات  يف 

برامج تدري�س الرتجمة واإعداد املرتجمني 

ل�شوق العمل/ وقد اأدارها الأ�شتاذ الفاحت 

بالأر�شيف  الرتجمة  ق�شم  من  عثمان 

اجلل�شة  ا�شتهل  وقد  الوطنية  واملكتبة 

زويني  �شعيد  �شتار  الدكتور  الأ�شتاذ 

ال�شارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  من 

باأطروحة عنوانها »منهاج الرتجمة ودور 

ل�شوق  املرتجمني  اإعداد  يف  اجلامعات 

العمل« ثم قدمت الدكتورة رجاء حلياين 

املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  من 

بحثًا بعنوان »مراجعة ترجمات طالب 

جامعة الإمارات لل�شعر الكوري .. درا�شة 

عبد  طارق  الدكتور  وقدم  ا�شرتجاعية« 

اهلل فخرالدين رئي�س جمعية املرتجمني 

الكويتية بحثًا بعنوان »درا�شات الرتجمة 

املراوحة  بني  العربية  اجلامعات  يف 

والتجديد« ومن بني الأبحاث املقدمة يف 

هذه اجلل�شة درا�شة الأ�شتاذة اإميان الرامي 

من جامعة حممد اخلام�س بالرباط يف 

العربية  اجلامعة  بعنوان »دور  املغرب 

يف تطوير الرتجمة والتحول نحو جمتمع 

املعرفة«.

اأما اجلل�شة الثانية التي جاءت بعنوان 

/دور الرتجمة يف تعزيز �شورة الإمارات 

احلادي  القرن  يف  احل�شاري  واإرثها 

ح�شنية  الدكتورة  واأدارتها  والع�رسين/ 

يف  التعليمية  الربامج  م�شت�شار  العلي 

بداأت  فقد  الوطنية،  واملكتبة  الأر�شيف 

اأ�شتاذ  راحيل،  ناهد  للدكتورة  بدرا�شة 

م�شاعد بق�شم اللغة العربية بجامعة عني 

�شم�س يف جمهورية م�رس العربية، بعنوان 

»نقل البعد الثقايف يف ترجمة الن�شو�س 

كتاب  ترجمة  يف  درا�شة   .. التاريخية 

»ق�رس احل�شن- تاريخ حكام اأبوظبي« 

اإىل اللغة العربية« ثم ا�شتعر�س الأ�شتاذ 

الدكتور حممد عبد احلميد خليفة رئي�س 

العربية يف جامعة دمنهور  اللغة  ق�شم 

بجمهورية م�رس العربية م�شمون بحثه 

بني  الإمارات  التحديث يف  اأم  »احلداثة 

ترجمة امل�شطلح وخ�شو�شية الثقافة« 

وقدمت الأ�شتاذة هاجر عزاز من جامعة 

بعنوان  بحثًا  الربتغال  يف  ل�شبونة 

احل�شارية  ونه�شتها  الإمارات  »�شورة 

احلديثة يف املجتمع اللوزوفني الناطق 

الدكتورة  قدمت  فيما  بالربتغالية« 

ق�شم  يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ  راحيل  نهلة 

�شم�س يف  بجامعة عني  العربية  اللغة 

بعنوان  بحثًا  العربية  م�رس  جمهورية 

»الختالفات الثقافية واأثرها يف عملية 

الرتجمة .. مقاربة يف ترجمة كتاب »زايد 

من التحدي اإىل الحتاد« من العربية اإىل 

رامز  الدكتور  الأ�شتاذ  العربية«، واختتم 

م�شطفى زكاي، مدير عام معهد الرتبية 

والرتاث وال�شياحة يف تريانا بجمهورية 

األبانيا، اجلل�شة ببحث عنوانه »ترجمة 

اللغة  اإىل  اأمة«  بنى  كتاب »زايد، رجل 

الألبانية ودوره يف تعزيز �شورة الإمارات 

واإرثها احل�شاري يف بالد البلقان«.

/ق�شايا  بعنوان  كانت  اجلل�شات  واآخر 

النظرية  بني  املعا�رسة  الرتجمة 

ليلى  الأ�شتاذة  اأدارتها  وقد  والتطبيق/ 

يف  والن�رس  الرتجمة  ق�شم  من  العلي 

وا�شتهلت  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف 

التواب  عبد  يحيى  الربوفي�شور  بدرا�شة 

عنوانها  بالكويت  امل�رسح  معهد  من 

العوملة«  والثقافة يف ع�رس  »الرتجمة 

عبد  حممد  �شيماء  الدكتورة  قدمت  ثم 

الفتاح ر�شوان من كلية الأل�شن بجامعة 

عني �شم�س يف جمهورية م�رس العربية 

اأدب  ترجمة  »اإ�شكاليات  بعنوان  بحثًا 

الإ�شبانية«  اللغة  اإىل  حمفوظ  جنيب 

وقدم الأ�شتاذ معاذ بني عامر وهو باحث 

يف الدِّرا�شات الفكرية والفل�شفية من اإربد 

باململكة الأردنية الها�شمية بحثًا بعنوان 

العامِل  العقل  تقدّم   .. الرتجمة  »اأخطاء 

تاأريخ يوحنا  ناحية اخللف.. عن كتاب 

النيقي .. الإ�شالم امُلبكر برواية قبطية« ثم 

قدم الأ�شتاذ خالد عرفه �شامل الباحث يف 

درا�شات الرتجمة وهو يقيم يف عجمان 

بني  ال�شا�شة  »ترجمة  بعنوان  درا�شة 

تاريخية«  مقاربة   .. واحلا�رس  املا�شي 

وا�شتعر�س الأ�شتاذ عا�شم فوؤاد وهو باحث 

ومدقق لغوي من جمهورية م�رس العربية 

»تاريخ الرتجمة يف العامل العربي بني 

التحدي والطموحات« واختتمت فعاليات 

الأ�شتاذة  قدمته  ببحث  الثالث  اليوم 

فاطمة حممد علي الأكادميية والباحثة 

يف درا�شات الطفولة من جمهورية م�رس 

الأفالم  دبلجة  »اإ�شكاليات  عن  العربية 

املوجهة لالأطفال«.

�شّما المزروعي: �شباب الإمارات ي�شاهمون بدعم الجهود العالمية لتحقيق 

اأهداف التمية الم�شتدامة

محمد العلماء: يوم التمري�ض العالمي ر�شالة �شكر 

وتقدير عالمية لت�شحيات الكوادر التمري�شية

»الإمارات للخدمات ال�شحية«: اليوم العالمي للتمري�ض 

من�شة مهمة لت�شليط ال�شوء على جهود الكوادر التمري�شية

»دار البر« وجمعية المخترعين الإماراتية توقعان اتفاقية تعزيز البتكار في العمل الخيري

موؤتمر الترجمة الدولي يوؤكد اهتمام الإمارات بالترجمة ودعمها وتطويرها
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ال�سارقة-وام:

 حتت رعايـــة �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 

�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة 

.. تنظم دائـــرة اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة 

الن�سخة الـ13 من موؤمتر اخلدمة االجتماعية يومي 

25 و26 مايو احلايل حتت �سعار »�رشاكات حتقق 

احلماية« وذلك �سمن خططها لتطوير �سيا�سات 

احلماية والرعاية التي حتمي املعر�سني للعنف 

تلبية للتغريات املت�سارعة يف املجتمع.

ي�ســـار يف املوؤمتـــر الذي يعقد بقاعـــة اجلواهر 

للمنا�سبات واملوؤمترات يف ال�سارقة، �سخ�سيات 

وقيادات اإماراتية وعربية.

وحول اختيار �سعـــار املوؤمتر، قالت مها من�سور 

اآل علي، مدير االت�ســـال احلكومي يف الدائرة، اإن 

اأ�سلوب احلياة الع�رشي فر�س نف�سه على الواقع، 

حيث اأن التغيري ال�رشيـــع والتطور التكنولوجي 

والتقني و�سهولة املوا�ســـات وثورة االت�ساالت 

جعلـــت من االأمم تعي�ـــس يف �سبه قرية �سغرية 

متقاربة االأحيـــاء مما زاد االإحلـــاح على تغيري 

�سيا�سات احلماية ملواكبة تلك التغريات وبالتايل 

حان الوقت لا�ستفادة من جتارب االآخرين.

واأ�سافت » من هنا كانـــت احلاجة اإىل عقد هذا 

املوؤمتر ملناق�سة التحديـــات يف جمال احلماية 

واآفاق تطويـــر �سيا�ساتها لنخرج منه بتو�سيات 

ت�ساعد املخت�ســـني يف جمال احلماية لتح�سني 

الظروف املعي�سية ل�سحايا العنف وامل�ساء اإليهم 

وفق اأ�س�س علمية م�ستمدة من الدرا�سات واالأبحاث 

املقدمة التي ناأمل اأن تتاءم مع متطلبات الع�رش 

الذي تعي�س فيه، غري متنا�سني ما ن�س عليه ديننا 

وعقيدتنا وقيمنا وعاداتنـــا وتقاليدنا لتحقيق 

التنمية االجتماعية امل�ستدامة«.

واأو�سحت اأن املوؤمتـــر يهدف اإىل عر�س البحوث 

والدرا�ســـات العلميـــة واملبـــادرات الرائدة التي 

�سيكون لها اأثر يف تطوير �سبل احلماية لت�ساهم 

يف توفري حيـــاة م�ستقرة الأفـــراده وهي، تبادل 

اخلـــرات واملعرفة نحو ا�ست�رشاف نظم احلماية، 

ومتطلبـــات تطويرها امل�ستقبلـــي يف مواجهة 

التغريات االجتماعية املحتملة، اإ�سافة اإىل تبني 

ن�سق حماية وقائي للتقليل من مواجهة املخاطر 

اأو االإنتهاكات املهددة للفئات املعر�سة للخطر اأو 

االإ�ساءة، وت�سافر جهود املهتمني يف و�سع روؤية 

ملتطلبات االإرتقاء مبنظومة احلماية للفئات االأكرث 

عر�سة للعنف واالإعتداء كاالأطفال والن�ساء وكبار 

ال�سن واملعاقـــني واملر�سى النف�سيني �سمن اأطر 

�رشاكات مرنة ملواجهة التحديات.

ويهدف املوؤمتر اإىل خلق فر�س للتبادل املعريف 

والثقـــايف بني موؤ�س�سات احلمايـــة االجتماعية 

من خال اال�ستفادة مـــن جتارب الدول املتقدمة 

وا�ستثمارها لو�سع ت�ســـورات جديدة ل�سيا�سات 

احلماية.

وي�سمـــل املوؤمتر على 3 حمـــاور، حيث يناق�س 

املحـــور االأول مو�سوع »احلماية بني التحديات 

واحللول« عر مائدة م�ستديرة، ويناق�س املحور 

الثاين نظم و�سيا�سات احلماية لاأ�رشة، واملحور 

االأخري يطرح عددا من املبادرات والرامج الرائدة 

يف جمال احلماية.

  اأبوظبي-الوحدة:

اأدانـــت جمعيـــة ال�سحفيـــني االإماراتية مقتل 

ال�سحفية الفل�سطينية �سريين اأبوعاقلة بر�سا�س 

اجلي�س االإ�رشائيلي م�ســـاء اأم�س، وطالب حممد 

احلمـــادي رئي�س اجلمعيـــة بحماية ال�سحفيني 

وحما�سبة كل من يعتـــدي اأو يت�سبب يف قتلهم 

عليهم اأثناء اأداء عملهم.

واأر�سلـــت جمعية ال�سحفيـــني االإماراتية برقية 

عزاء اإىل نقابـــة ال�سحفيني الفل�سطينيني قدمت 

فيهـــا خال�س التعـــازي و�ســـادق املوا�ساة اإىل 

جمل�س نقابة ال�سحفيـــني الفل�سطينيني، وكافة 

الزماء ال�سحفيني واالإعاميني يف دولة فل�سطني 

ال�سقيقة، واإىل اأ�ـــرشة اأبوعاقلة يف وفاة الزميلة 

االإعامية �سريين اأبوعاقلة، التي ُقتلت بر�سا�س 

اجلي�س االإ�رشائيلي وهي متار�س عملها االإعامي 

يف ميدان ال�رشف اأثناء تغطية االأحداث يف اإقتحام 

القوات االإ�رشائيلية ملخيم جنني.

جمعية ال�سحفيين الإماراتية تنتقل اإلى مقرها الجديد باأبوظبي

 تقديم 17٫472 جرعة من لقاح »كوفيد-19« خالل 24 �ساعة  

دار زايد للثقافة الإ�سالمية تنقل جميع خدماتها الرقمية 

اإلى منظومة »تم«

جمعية بيت الخير تنفق 47٫5 مليون درهم لإ�سعاد 671 األفا 

و847 م�ستفيداً خالل رم�سان

يوم التمري�ض العالمي منا�سبة لالحتفاء باأبطال خط دفاعنا 

الأول من كوادر التمري�ض

عبدالرحمن العوي�س: 

الإمارات تدعم العمل العالمي لمواجهة تدهور التربة

الدولة ت�ست�سيف فعاليات �سمن الحملة العالمية » كوكب واع – اأنقذوا التربة«

  اأبوظبي-الوحدة:

ا�ستلمت جمعية ال�سحفيني االإماراتية مقرها 

اجلديد لفرعها بالعا�سمة اأبوظبي والكائن يف 

�سارع �سلطان بن زايد االأول » املرور« بالدور 

االأول يف املركـــز الثقـــايف بجانب امل�رشح 

الوطني التابع لوزارة الثقافة وال�سباب. 

وتقـــدم حممد احلمادي رئي�ـــس جمل�س اإدارة 

جمعيـــة ال�سحفيني االإماراتيـــة بال�سكر اإىل 

معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 

وال�سباب با�سم جمل�ـــس االدارة وال�سحفيني 

اأع�ســـاء اجلمعيـــة على دعمهـــا وتوجيهها 

بتخ�سي�س املقر اجلديـــد للجمعية من اأجل 

قيام اجلمعيـــة بدورهـــا يف تنفيذ براجمها 

واأن�سطتها املختلفة لل�سحفيني واالإعاميني 

بالدولة.

و�ستنظم اجلمعيـــة اأوىل اأن�سطتها يف فرعها 

اجلديد م�ساء اليـــوم االأربعاء ندوة مبنا�سبة 

اليوم العاملي لل�سحافـــة، برعاية ات�ساالت 

حتت عنوان » االجتاهات احلديثة لل�سحافة 

العربية والعاملية«، يتحـــدث فيها عدد من 

االعاميني واالأكادمييني.

اأبوظبي-وام:

 اأعلنـــت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 

تقدمي 17،472 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 

خـــال ال�ساعات الــــ 24 املا�سيـــة وبذلك 

يبلـــغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميهــــا 

حتـــى اليـــوم 24،783،091 جرعة ومعدل 

توزيـــع اللقـــاح 250.58 جرعة لكل 100 

�سخ�س. 

ياأتي ذلك متا�سيا مـــع خطة الوزارة لتوفري 

لقاح » كوفيـــد-19 » و�سعيًا اإىل الو�سول 

اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم 

والتـــي �ست�ساعد يف تقليـــل اأعداد احلاالت 

وال�سيطرة على فريو�س » كوفيد-19«.

ابوظبي-وام:

 انتهت دار زايد للثقافة االإ�سامية من نقل جميع 

خدماتها الرقمية اإىل منظومة خدمات اأبوظبي 

احلكومية املوحدة » مت«، التي تهدف اإىل متكني 

جمتمع اإمارة اأبوظبي من اإجناز جمموعة �ساملة 

من اخلدمات احلكوميـــة الرقمية واإجنازها عر 

نقطة ات�سال واحدة ب�سهولة وي�رش.

وتاأتـــي هذ اخلطوة الرائـــدة �سمن ا�سرتاتيجية 

حكومة اأبوظبي الرقمية، التي تقوم على تطوير 

وحت�سني اخلدمات احلكوميـــة وتقدميها بطرق 

واآليات مبتكرة لت�سهيل احلياة اليومية ملجتمع 

اإمارة اأبوظبي، وتلبية احتياجاتهم.

وتتوفر حاليًا �ست خدمات رقمية رئي�سية لدار 

زايـــد للثقافة االإ�سامية علـــى من�سة » مت »، 

حيث �ستتيح للمتعاملني اإمكانية التقدم بطلب 

جل�سة للتعريف باالإ�سام وطلب اإ�سدارات الثقافة 

االإ�سامية وطلب ا�ست�سارة اجتماعية والت�سجيل 

يف دورات القراآن الكرمي باالإ�سافة اإىل الت�سجيل 

يف دورات الثقافـــة االإ�ساميـــة والت�سجيل يف 

دورات اللغة العربية للناطقني بغريها.

واأو�سحـــت �سعـــادة الدكتـــورة ن�ســـال حممد 

الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة االإ�سامية 

اأن ت�ســـارك يف م�سرية التحول الرقمي يف اإمارة 

اأبوظبي من خال تقـــدمي اخلدمات عر من�سة 

رقمية واحدة تعمل علـــى توفري الوقت واجلهد 

على املتعاملـــني، مما ي�سهم يف تعزيز رفاهية 

املجتمـــع وي�رشنا اأن نكون جـــزءاً من منظومة 

خدمات اأبوظبـــي احلكومية املوحدة »مت« من 

خال اإتاحة خدماتها الرقمية عر املنظومة.

دبي-وام:

 اأعلنـــت االإدارة العامة جلمعية بيت اخلري اأن 

حملة »لنكن من املح�سنني« حققت اأهدافها 

واأن جممـــوع ما اأنفقته اجلمعية خال حملة 

رم�سان بلـــغ 47 مليونـــا و549 األفا و771 

درهما ا�ستفادت منهـــا 671 األفا و847 اأ�رشة 

وحالة حمتاجة.

ووجه �سعيد مبارك املزروعي نائب مدير عام 

»بيـــت اخلري« ال�سكر لكل مـــن اأعطى واأنفق 

من خال اجلمعيـــة ويف مقدمتهم بنك دبي 

االإ�سامـــي ال�رشيـــك اال�سرتاتيجي الذي ترع 

مببلغ 20 مليـــون درهم كما تقـــدم بال�سكر 

جلمعيـــة االإح�سان اخلرييـــة التي �ساركناها 

يف مبادرتها الرائـــدة »اأفطر« و�رشكة »غاز 

االإمـــارات« التي ترعت بتعبئـــة اأ�سطوانات 

الغاز امل�سال لدعم 1000 اأ�رشة متعففة وهيئة 

الطـــرق واملوا�سات التـــي اأطلقت بالتعاون 

معنا مبادرة »با�س اخلري« واللجنة الدائمة 

للعمال يف دبي التي كانت �رشيكتنا يف اإ�سعاد 

مئات اآالف العمال املقيمني على مدار ال�سهر 

الكرمي وغريهم من ال�رشكاء والداعمني«.

وقدمـــت اجلمعيـــة خـــال �سهـــر رم�ســـان 

19.791،644 درهـــم دعما للحاالت الطارئة 

ا�ستفادت منه 3،500 اأ�رشة وحالة كما �سددت 

مبلغ مليون درهم عن الغارمني م�ساهمة منها 

يف حملة »ياك العون« التي اأطلقتها حماكم 

دبي و�سحيفـــة االإمارات اليـــوم و«اإ�سامية 

دبـــي« وا�ستفاد منها �سبعـــة من املواطنني 

امل�سجونـــني ب�سبـــب ذمم ماليـــة مت اإطاق 

�رشاحهـــم قبيل العيد كما قامت بتوزيع زكاة 

الفطـــر على 1000 اأ�ـــرشة م�سجلة من خال 

مبالغ نقدية باالإ�سافة اإىل 10 اآالف كي�س اأرز 

وزعت على االأ�رش امل�ستحقة لي�سل جمموع ما 

اأنفق على زكاة الفطر 1،812،900 درهم عززت 

بها بهجة امل�ستفيدين يف عيد الفطر املبارك.

وقدمـــت اجلمعية �سمـــن م�ساريعها الداعمة 

لاأ�رش املتعففة م�ساعدات نقدية لعدد 3200 

اأ�رشة ب�سكل �سهـــري بقيمة 10 مايني و673 

األف درهم باالإ�سافة م�ساعدات عينية وغذائية 

بقيمـــة 2 مليـــون و28 األفـــا و227 درهمـــا 

ا�ستفادت منها 2041 اأ�رشة.

دبي-وام:

 اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير 

ال�سحة ووقاية املجتمـــع اأن يوم التمري�س 

العاملي منا�سبة لاحتفاء باأبطال خط دفاعنا 

االأول من كوادر التمري�س، والتعبري عن م�ساعر 

الفخر واالعتـــزاز مبا قدموه مـــن ت�سحيات 

وتفاٍن، جت�سيداً الإخا�سهم للمهنة يف خدمة 

االإن�سانيـــة والوطن .. م�ســـرياً اإىل اأن اإجنازات 

كوادر التمري�س يف الدولة حمفوظة يف ذاكرة 

القيـــادة واملجتمع ومّثلت ج�رشاً اأو�سلنا اإىل 

التعايف بثقة واأمان.

وقال معاليـــه - يف ت�رشيح مبنا�سبة »يوم 

التمري�س العاملي« الـــذي ي�سادف 12 مايو 

مـــن كل عـــام - اإن روؤية قيادتنـــا احلكيمة 

باعتبار الكوادر التمري�سية الوطنية »ال�سند 

احلقيقي للدولة« �ســـكل منطلقًا حلزمة من 

املبـــادرات والرامج الوطنية لتعزيز جاذبية 

مهنة التمري�س و�سمــان دميومتها وحمايــة 

املجتمع ا�ســتجابة لاحتياجات واالأولويات 

ال�سحية الوطنيـــة تاأكيداً على اأهمية املهنة 

يف خدمـــة الوطـــن ويف اإطـــار التوجهـــات 

اال�سرتاتيجيـــة للدولـــة نحـــو ا�ست�ـــرشاف 

امل�ستقبـــل والريادة وتبني اأف�سل املمار�سات 

االإقليمية والعاملية يف تعزيز النظام ال�سحي 

وم�ساهمته يف دفع م�سرية التنمية امل�ستدامة 

التـــي انتهجتها قيادتنا احلكيمـــة لارتقاء 

مب�ستوى القطاعـــات واخلدمات كافة، يف ظل 

منظومة عمـــل متكاملة، �سمن روؤية االإمارات 

للخم�سني عامًا القادمة.

واأ�ســـاف اأن اإطـــاق »االإ�سرتاتيجية الوطنية 

للتمري�ـــس والقبالة خارطـــة الطريق للعام 

2025 » يف دولة االإمارات ميثل نقلة نوعية 

يف تعزيز قدرات النظـــام ال�سحي باالعتماد 

على احلوكمة واجلودة واالإبتكار يف التعليم 

التمري�سي والتطوير املهني والبحث العلمي 

كما تدعم التوجهـــات احلكومية با�ستقطاب 

اأدوات  الكفاءات التمري�سية الوطنيـــة توفري 

امل�ستقبـــل الإ�ستبـــاق املتغـــريات وا�ستدامة 

االإجناز واالرتقاء مب�ستويات االأداء واالإنتاجية 

حيث اأن الرهان احلقيقي ل�سناعة امل�ستقبل 

يرتكز على الكوادر الوطنية القادرة على بناء 

تنمية �ساملـــة وم�ستدامة تعود باخلري على 

املواطن واملجتمـع.

 اأبوظبي-وام:

 تواجه االأرا�سي املنتجة للغذاء العاملي 

حتديـــات و�سغوطات عدة، وميثل تدهور 

الرتبة اأحد هذه التحديات الهامة، ووفقًا 

لاإح�ساءات العاملية فاإن 52% من الرتبة 

ال�ساحلة للزراعة عامليا حاليًا تدهورت 

بدرجات متفاوتة.

ومن اأ�سباب تدهـــور االأرا�سي الن�ساطات 

الب�رشيـــة غـــري امل�ستدامـــة يف زيـــادة 

ال�سغوط التي تواجههـــا الرتبة ما يزيد 

من نق�س املـــواد الع�سوية بها وبالتايل 

تتدهـــور ب�ســـكل تدريجي مت�ســـارع ما 

يت�سبب يف تفاقم نق�س الغـــذاء، وندرة 

البيولوجي،  التنـــوع  املياه، وخ�ســـارة 

وتغـــري املناخ، وخ�ســـارة �سبل العي�س، 

ونزوح ال�سكان.

وحاليًا يواجه ثلث العامل حتدي اجنراف 

الرتبة، وثلث قارة اأفريقيا وحدها والتي 

متثل اأحد اأهـــم املناطق الزراعية عامليًا 

مهددة بالت�سحر.

وبح�ســـب التقديـــرات العاملية يت�سبب 

اجنراف الرتبة يف خ�سائر �سنوية ترتاوح 

بني 6.3 و10.6 مليار دوالر، ناجمة عن 

انعدام االإنتاج الزراعـــي واإنتاج االأدوية 

وتوافـــر امليـــاه العذبـــة ودورات املواد 

املغذيـــة اأو امت�سا�ـــس انبعاث الغازات 

امل�سببة لاحتبا�س احلراري.

 ويتمثل احلل االأف�ســـل ملواجهة حتدي 

تدهور الرتبـــة يف تعزيز العمل العاملي 

ال�ستعـــادة الرتبـــة عر تظليـــل االأر�س 

بالغطاء النباتي واإثـــراء الرتبة باملواد 

الع�سوية.

وهذا ما تركز عليه دولة االإمارات ب�سكل 

دائم عر دعمهـــا توجهات احلفاظ على 

البيئة و�سمان تعزيز اأمن وا�ستدامة الغذاء 

عامليًا، و�سعيهـــا الدائم لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة 2030 على امل�ستوى 

املحلي يف املقام االأول، وامل�ساهمة يف 

حتقيقها علـــى امل�ستوى العاملي ب�سكل 

عام، مبا ي�سمن اإيجـــاد م�ستقبل اأف�سل 

م�ستدام.

 و�سمن دعمها للحمات الدولية الهادفة 

اإىل تعزيـــز حماية الرتبـــة والعمل على 

ا�ستعادتهـــا، ت�ست�سيف دولـــة االإمارات 

خال مايو املقبل جمموعة من فعاليات 

احلملة العامليـــة » كوكب واع – اأنقذوا 

الرتبـــة« والتي ت�ستهـــدف رفع وتعزيز 

الوعي العاملي لكافـــة مكونات وفئات 

املجتمـــع باأهمية التعـــاون وامل�ساركة 

يف جهـــود احلفاظ علـــى الرتبة ل�سمان 

ا�ستمرارية احلياة واإيجاد م�ستقبل اأف�سل.

ومتثـــل دولـــة االإمارات اأحـــد املحطات 

الرئي�سية للحملـــة التي اأطلقها النا�سط 

واحلكيـــم العاملي » �سادغـــورو«، ومير 

خالها عـــر 24 دولة، بداأت من اململكة 

املتحدة ومتر بالعديـــد من دول االحتاد 

االأوروبي مثل هولنـــدا وفرن�سا واأملانيا، 

لتنتهي رحلة احلملة يف الهند.

ومتر احلملة خال رحلتها بدولة االإمارات 

كمحطـــة رئي�سية ومركزيـــة يف منطقة 

ال�رشق االأو�سط خـــال الفرتة من 18 اإىل 

20 مايو اجلاري، وخال هذه الفرتة �سيتم 

تنظيم جمموعة من الفعاليات والزيارات 

التـــي ت�ستهدف تعزيز الوعي املجتمعي 

وحتفيز م�ساركة كافـــة مكونات وفئات 

املجتمـــع وباالأخ�س االأفـــراد يف جهود 

اإنقاذ الرتبة.

و�سمن الزيـــارة �سيتم تنظيـــم فعالية 

بال�رشاكة  للحملـــة  توعوية  جماهريية 

مـــع وزارة التغري املناخي والبيئة، ومن 

املتوقع اأن جتتذب 10 اآالف �سخ�س.

 وت�ستهـــدف احلملة ب�ســـكل عام حتفيز 

التحـــرك العاملـــي نحـــو جمموعة من 

االإجـــراءات الرئي�سة املطلوبة تتمثل يف 

اإيجاد منظومـــة متكاملة من ال�سيا�سات 

الداعمة ال�ستعادة الرتبـــة يف كل دولة، 

وتعزيز م�ساركة كافـــة مكونات وفئات 

املجتمـــع يف جهـــود ا�ستعـــادة الرتبة 

ومكافحـــة الت�سحر، ورفـــع ما يزيد عن 

3 مليـــارات فـــرد حول العـــامل باأهمية 

الرتبة واأهمية العمل من اأجل ا�ستعادتها 

واحلفاظ عليها.

 مـــن جهتها قالـــت معايل مـــرمي بنت 

حممـــد �سعيد حـــارب املهـــريي وزيرة 

التغري املناخي والبيئة : » متثل حماية 

االأرا�سي من التدهور اأحد اأركان نهج دولة 

االإمارات يف حماية البيئة واحلفاظ على 

البيولوجي  وتنوعها  الطبيعية  مواردها 

و�سمان ا�ستدامتها، منذ تاأ�سي�سها مطلع 

�سبعينيات القـــرن املا�سي.« واأ�سافت« 

: خـــال العقود اخلم�ـــس املا�سية اأقرت 

دولة االإمارات منظومة ت�رشيعية متكاملة 

ت�سمن حماية البيئة، واأطلقت العديد من 

الرامـــج واملبـــادرات، يف جمال التنوع 

البيولوجـــي ومكافحـــة الت�سحر حيث 

اعتمـــدت اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع 

الوطنية  واال�سرتاتيجيـــة  البيولوجـــي، 

ملكافحـــة الت�سحـــر ، والتـــي ت�ستهدف 

حت�ســـني حالة النظم البيئيـــة املتاأثرة، 

وتعزيـــز االإدارة امل�ستدامـــة لاأرا�ســـي، 

والرتكيز على دور برامج مكافحة الت�سحر 

يف حفظ التنـــوع البيولوجي واحلد من 

تاأثريات تغري املنـــاخ وزيادة م�ساحات 

املناطق املحمية وامل�ساحات اخل�رشاء، 

وزيادة الوعي املجتمعي بق�سايا الت�سحر 

وتدهور االأرا�سي واجلفاف، وبناء القدرات 

والتطوير املوؤ�س�سي والت�رشيعي، ومواكبة 

التطور العاملي والتقني واملعريف يف هذا 

املجال.« وتابعت: »كما اأطلقت العديد من 

امل�ساريع الداعمة لتحقيق هذه االأهداف 

ومنها م�رشوع الكربون االأزرق، وم�رشوع 

امل�سح اجلوي للمناطق الزراعية، ومبادرة 

نخيلنا، وبرامـــج دعم الزراعة الع�سوية 

والتو�ســـع يف م�ساحات واإعـــداد املزارع 

العاملة بنظم الزراعة احلديثة املعتمدة 

علـــى التكنولوجيا والتـــي تتعامل مع 

موارد البيئة ب�سكل م�ستدام.« واأو�سحت 

معاليها اأن دولة االإمـــارات عملت اأي�سا 

على زيـــادة م�ساحات مناطق املحميات 

الطبيعية، لي�سل العدد االإجمايل اإىل 49 

حممية علـــى م�ستوى الدولـــة ما ميثل 

15.5% من اإجمايل م�ساحة الدولة.

واأ�سافـــت : » �سمـــن تقريرهـــا الثاين 

للم�ساهمات املحددة وطنيًا رفعت دولة 

االإمارات هدفها الطمـــوح لزراعة اأ�سجار 

القرم مـــن 30 اإىل 100 مليـــون �سجرة 

بحلـــول 2030، ما �سيعـــزز ب�سكل كبري 

مـــن حماية الرتبة واملوائـــل الطبيعية، 

باالإ�سافة اإىل دور هذه الغابات امل�ستهدف 

زراعتها يف تعزيز قدرات مواجهة حتديات 

تغري املناخ وخف�س م�سبباته.« وقالت : 

» نحن ملتزمون بحماية البيئة واحلفاظ 

على النظـــم الطبيعية، وتعزيـــز االأمن 

الغذائي حمليا وعامليًا مبا يتما�سى مع 

اأهداف التنميـــة امل�ستدامة التي تطمح 

لبناء م�ستقبل اأف�سل للب�رشية جمعاء.« 

وعلـــى اجلانب الـــدويل ان�سمـــت دولة 

االإمـــارات العربية املتحـــدة اإىل اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر يف عام 

.1998

االأمم  اتفاقيـــة  مبتطلبـــات  ولاإيفـــاء 

املتحـــدة يف هـــذا ال�ساأن، قامـــت وزارة 

التغري املناخي والبيئة يف العام 2002، 

بالتعاون مع املكتب االإقليمي لرنامج 

االأمم املتحدة للبيئة لـــدول غرب اآ�سيا، 

باإعـــداد وثيقة اال�سرتاتيجيـــة الوطنية 

ملكافحة الت�سحر والتي مت اعتمادها من 

جمل�س الـــوزراء املوقر يف 2003 كما مت 

حتديثها عام 2014 لتكون من�سجمة مع 

اال�سرتاتيجية الع�رشية لاتفاقية الدولية 

ملكافحة الت�سحر.

وتهدف اال�سرتاتيجية اإىل حتقيق اأهدافها 

الرئي�سية �سعيًا يف احلفاظ على البيئة 

وحمايتها لتحقيـــق التنمية امل�ستدامة 

ومكافحة الت�سحر ودرء اأ�سباب اجلفاف 

وا�ستدامـــة االأمن املائـــي وتعزيز االأمن 

البيئـــي وتبني نهـــج متكامل لتخطيط 

واإدارة مـــوارد االأرا�سي واالرتقاء باحل�س 

البيئي وتاأهيـــل الكوادر الوطنية وزيادة 

كفاءتهـــا يف جمال مكافحـــة الت�سحر. 

ولتحقيـــق ذلك ت�سمنـــت اال�سرتاتيجية 

الوطنيـــة جمموعـــة مـــن املوجهـــات 

اال�سرتاتيجية.

وت�سمـــل املوجـــه اال�سرتاتيجـــي االأول 

لتح�سني حالة النظـــم البيئية املتاأثرة، 

ويف هذا االإطار اأطلقت عددا من امل�ساريع 

مثل م�رشوع زراعة نبات ال�سمر، وتر�سيد 

ا�ستخدام امليـــاه بزراعة املحا�سيل ذات 

االحتياجات املائيـــة القليلة واملقاومة 

للجفاف وامللوحـــة وخا�سة املحا�سيل 

العلفية.

واملوجـــه اال�سرتاتيجـــي الثاين للرتكيز 

علـــى دور برامج مكافحـــة الت�سحر يف 

حفـــظ التنـــوع البيولوجـــي واحلد من 

التغري املناخي، ومت يف هذا االإطار اإطاق 

م�ساريع اإن�ساء املحميات الطبيعية بهدف 

املحافظة على التنوع البيولوجي.

واملوجـــه اال�سرتاتيجـــي الثالث لزيادة 

التوعية والتعليم على امل�ستوى الوطني 

واالهتمـــام بق�سايـــا الت�سحـــر وتدهور 

االأرا�سي واجلفاف: تنفيذ ن�ساطات تهدف 

اإىل ن�ـــرش املعرفة والتثقيـــف واالإر�ساد 

البيئي بق�سايا الت�سحر وتدهور االأرا�سي 

واجلفاف .

واملوجه اال�سرتاتيجي الرابع لبناء القدرات 

والتطوير املوؤ�س�سي والت�رشيعي، واملوجه 

التطور  اال�سرتاتيجي اخلام�ـــس ملواكبة 

العاملي العلمـــي والتقني واملعريف يف 

جمال مكافحة الت�سحر وتدهور االأرا�سي 

والتخفيـــف من اآثار اجلفاف، ومت يف هذا 

االإطار اإجراء تقييم لاحتياجات الوطنية 

يف جمال نقل التكنولوجيات ذات ال�سلة 

باحلد من الت�سحـــر واالإدارة امل�ستدامة 

لاأرا�سي، واإن�ساء قاعدة بيانات خا�سة 

بالت�سحـــر واجلفـــاف وربطهـــا بقواعد 

البيانات الوطنية.

ومت اإعداد خرائط تدهور االأرا�سي 2000-

2015، والغطاء النباتـــي 2015/2000، 

اإنتاجيـــة االأرا�سي 2000- وديناميكية 

2013، وخمـــزون الكربـــون الع�ســـوي 

والتغريات 2015-2000.

وحر�ست الوزارة على تعزيز التعاون مع 

موؤ�س�ســـات القطاعني احلكومي واخلا�س 

بغر�س رفـــع الوعي بالتحديـــات التي 

تواجهها املوائل الطبيعية واالأنواع احلية 

نتيجة التمدن وحتويل االأرا�سي الطبيعية 

والزحـــف العمـــراين وم�ساريـــع البنية 

التحتية، كم�ساريع �ســـق الطرق واإقامة 

التجارية  واالأن�سطة  امل�سانع واملن�ساآت 

وما ينتج عنهـــا من ملوثـــات، واعُتمد 

مو�سوع البيئة وحمايتها �سمن اأولويات 

العمل احلكومي ممـــا و�سع حداً لتدهور 

الرتبة والغطاء النباتي الطبيعي، وحماية 

الكثري من االأنواع احليـــة من االنقرا�س، 

وحت�سني جودة الرتبة وخ�سوبتها.

»اجتماعية ال�سارقة« تتنظم موؤتمر 

الخدمة الجتماعية 25 و26 مايو

 جمعية ال�سحفيين الإماراتية تدين 

مقتل الإعالمية �سيرين اأبوعاقلة

عبدالرحمن بن حممد العوي�س



20 �ألف ممر�ض وممر�ضة يعززون 

منظومة �لرعاية �ل�ضحية في دبي

�لإمار�ت و�ل�ضعودية وم�ضر و�لكويت تت�ضدر �لدول �لفائزة بـ»�أو�ضكار �لإعالم �ل�ضياحي �لعربي«

بلدية �أبوظبي تنجز طريقاً ر�بطاً للقطع �ل�ضكنية في مدينة خليفة عبد �هلل �لمري يتفقد من�ضة �ضرطة دبي في معر�ض 

�ضوق �ل�ضفر �لعربي  

بلدية �لعين تطلق فعاليات »حد�ئق مدينتي« خالل مايو �لحالي

تخريج �لدفعة �لأولى من منت�ضبي »دبلوم �لأمن �لبحري« ب�ضرطة دبي

دبي-�لوحدة:

ح�سدت ع�رش دول عربية جوائز »اأو�سكار الإعالم 

ال�سياح���ي العربي« وهي اأك���ر جوائز عربية 

لتك���رمي ال�سخ�سي���ات واملوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�س���ة املتمي���زة يف قطاع���ات التن�سيط 

ال�سياح���ي والفن���ادق والوجه���ات ال�سياحية 

باملنطق���ة العربية اإ�ساف���ة اإىل تكرمي و�سائل 

الإعالم الداعمة خلطط ال�سياحة العربية.

وكرم مع���ايل ناي���ف الفايز وزي���ر ال�سياحة 

والآث���ار الأردين الفائزين باجلوائز خالل حفل 

اأقي���م مبعر�ض »�سوق ال�سفر العربي« املنعقد 

حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي بح�سور 

عمرو القا�سي الرئي�ض التنفيذي لهيئة تن�سيط 

ال�سياحة امل�رشي���ة والدكتور اأحمد ال�سام�سي 

رئي�ض هيئة ال�سياحة والآثار بالفجرية والدكتور 

عبدالرزاق عربيات رئي�ض هيئة تن�سيط ال�سياحة 

الأردنية.

وق���ال الدكتور �سلطان اليحيائي رئي�ض املركز 

العربي لالإع���الم ال�سياحي بالنابة - املنظم 

للجوائز - اإن الفائزين �سخ�سيات وموؤ�س�سات 

لها جهود بارزة ومتميزة يف �سناعة ال�سياحة 

م���ن خمتلف الدول العربية حيث ت�سدرت دول 

ال�سعودية والإمارات وم�رش والكويت و�سلطنة 

عمان الدول الفائزة باجلوائز مبختلف فئاتها 

لعام 2021.

وفاز ب�سخ�سي���ة العام ال�سياحية معايل خالد 

العناين وزير ال�سياحة والآثار امل�رشي فيما نال 

لقب ال�سخ�سية القيادية يف القطاع ال�سياحي 

�سالح العتيبي وكي���ل وزارة الإعالم الكويتية 

لقط���اع ال�سياحة بينما ف���از ب�سخ�سية رجل 

الرتاث والآثار العربي عامل الآثار امل�رشي زاهي 

حوا�ض وفاز بجائ���زة �سفري ال�سياحة العربية 

�سالح املخدوم من الإمارات.

وفازت �رشك���ة »املطار« للفن���ادق والطريان 

بال�سعودي���ة بجائزة اف�س���ل حملة ت�سويقية 

لعام 2021 وجائزة اأف�س���ل �رشكة عربية يف 

قطاع ال�سياح���ة وال�سفر فيما فاز بلقب اأف�سل 

حمل���ة ترويجي���ة �سياحية حكومي���ة عربية 

هيئ���ة ال�سياحة ال�سعودية ع���ن حملة »روح 

ال�سعودية« وفازت مدينة »العلمني« يف م�رش 

بجائزة اأف�سل مدينة �سياحية عربية .

وح���از م�سطفى عبدالعظيم بجري���دة الإحتاد 

الإماراتي���ة جائزة اأف�سل تقري���ر �سحفي عن 

الفنادق كما ف���از عدنان جنم بجريدة اخلليج 

الإماراتي���ة بجائ���زة اأف�سل حتقي���ق �سحفي 

�سياحي .

وفاز بجائزة القيادة العربية للهيئات الأجنبية 

م�سطفى حممد املدير بفندق »الريتز كارلتون 

اأبوظبي« .. ونال موقع »بوابة ال�سائح العربي« 

لق���ب اأف�سل موقع اإلك���رتوين يهتم بال�سياحة 

العربية.

ونال معر�ض »اإك�سبو 2020 دبي« جائزة اأف�سل 

معر����ض �سياحي عربي بينم���ا فازت �سفحة 

»حالوة م�رشنا« بجائزة اأف�سل ح�ساب يهتم 

بال�سياحة العربية على »في�ض بوك«.

وقال اليحيائ���ي اإن الإعالن عن اجلوائز خالل 

�سوق ال�سفر العربي بدب���ي، احلدث ال�سياحي 

الأ�سخ���م بال����رشق الأو�سط، يعك����ض املكانة 

الكب���رية التي حتظى بها اجلوائز على م�ستوى 

العامل والتي اأ�سبحت مثال لتكرمي املبدعني يف 

جمال الإعالم ال�سياحي .

وذكر اأن تتويج الفائزين بجوائز اأو�سكار الإعالم 

ال�سياح���ي جاء بعد تقييم م���ن جلنة حتكيم 

متخ�س�سة ث���م الت�سويت الإلكرتوين من خالل 

املوق���ع الإلكرتوين املخ�س����ض للجوائز على 

�سبكة الإنرتنت ..منوها باأن الت�سويت هذا العام 

و�سل اإىل اأكرث من 1.5 مليون م�سارك.

من جانبه عر في�سل الراجحي نائب الرئي�ض 

التنفيذي ل�رشكة »املطار« للفنادق والطريان 

بال�سعودية عن �سعادته للفوز بجائزتني �سمن 

جوائ���ز اأو�سكار الإعالم ال�سياح���ي ..م�سريا اإىل 

اأن الف���وز باجلوائز جاء بعد مناف�سة قوية بني 

�رشكات �سياحية كرى تهدف اإىل تقدمي اأف�سل 

اخلدم���ات لل�سائح العربي وتعمل على تي�سري 

رحلته على م�ستوى �رشكات الطريان والفنادق 

والرنامج ال�سياحي.

وت�ستهدف جوائ���ز »اأو�سكار الإعالم ال�سياحي 

العربي« دع���م احلركة ال�سياحي���ة يف الدول 

العربية وت�سليط ال�سوء على املدن ال�سياحية 

البارزة اأو التي حتقق تطورا ملحوظا يف جمال 

خدمات ال�سياحة وجذب ال�سائحني اإىل جانب 

دعم القطاع الفندقي يف الدول العربية وحتفيزه 

لتقدمي اأف�سل م�ستوى من اخلدمة.

�أبوظبي-�لوحدة:

 اأجنزت بلدية مدين���ة اأبوظبي التابعة 

لدائرة البلديات والنقل من خالل قطاع 

البنية التحتية واأ�س���ول البلدية اإن�ساء 

طريق رابط »حلو�ض جنوب غرب 17« 

يف مدين���ة خليفة بني �سارع امل�ستقبل 

و�سارع مردف وذلك �سم���ن اإطار �سعي 

البلدية لتطوير وحت�س���ني ورفع كفاءة 

مكونات البنية التحتي���ة والطرق ومبا 

يحق���ق الإن�سيابي���ة املروري���ة الآمنة 

وبال�سكل الذي يج�سد هدف البلدية يف 

اإ�سعاد املجتم���ع ودعم النمو والنه�سة 

امل�ستمرة يف اأبوظب���ي و�سواحيها كما 

ين���درج امل�رشوع �سم���ن هدف حت�سني 

املظهر العام مبا يواكب التطور العمراين 

والقت�س���ادي يف مدينة خليفة وتعزيز 

معايري جودة احلياة. وا�ستمل امل�رشوع 

تنفيذ اأعم���ال طريق اإ�سفلت���ي مزدوج 

بطول تقريبي بلغ 610 اأمتار بهدف ربط 

الطريق القائم باحلو�ض جنوب غرب 17 

بالطريق الرئي�سي م���ع اإن�ساء دوار عند 

التقاطع مع م����رشوع »وطني« �ساماًل 

اأعم���ال اإنارة الط���رق وعالمات الطريق 

وتركيب اللوحات التحذيرية والتنظيمية. 

وحر�س���ت البلدية اأثناء تنفيذ امل�رشوع 

عل���ى حماية اخلدم���ات القائمة ح�سب 

والهيئات  الدوائر  وتوجيهات  متطلبات 

ذات ال�سل���ة ونظراً لوج���ود العديد من 

اخلدمات القائمة »خطوط هاتف كوابل 

كهربائية �سبك���ة ت�رشيف مياه الأمطار 

و�سبكة مياه ال�رشب« وا�ستناداً ملتطلبات 

موف���ري اخلدم���ات مت تركي���ب طبقات 

الر�س���ف من الب���الط املت�سابك يف تلك 

املناطق لتتنا�سب مع اأف�سل املمار�سات 

واملعايري العاملية يف ر�سف الطرق.

دبي-و�م:

 تفقد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، 

القائد الع���ام ل�رشطة دبي، من�سة القيادة 

العامة ل�رشطة دبي، امل�ساركة يف فعاليات 

معر����ض �سوق ال�سفر العرب���ي، امٌلقام يف 

مرك���ز دبي التج���اري العامل���ي، بح�سور 

العقيد خلفان اجلالف مدير اإدارة ال�رشطة 

ال�سياحي���ة يف الإدارة العامة للتحريات 

واملباحث اجلنائية، وال�سيدة منى العامري، 

رئي�ض جلنة بطاقة اإ�سعاد، وعدد من �سباط 

وموظفي �رشطة دبي.

واطلع معايل الفريق املري على اخلدمات 

والتطبيق���ات الذكية الت���ي تعر�سها كل 

من الإدارة العام���ة للتحريات واملباحث 

اجلنائية، والإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع، 

الإ�سطناع���ي،  العام���ة لل���ذكاء  والإدارة 

ومبادرة ال���روح الإيجابية، وجلنة بطاقة 

اإ�سعاد، م���ن اأجل اإ�سع���اد زوار اإمارة دبي 

والتي�سري عليهم يف احل�سول على خمتلف 

اخلدمات ال�رشطية بكل �سهول وي�رش.

واأثن���ى معاليه على جه���ود فريق العمل 

امل�س���ارك يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي، 

موؤك���داً حر����ض القيادة العام���ة ل�رشطة 

دبي الدائم عل���ى امل�ساركة يف الفعاليات 

واملعار����ض املهمة على م�ست���وى اإمارة 

دبي، وخا�سة التي ترتبط بقطاع ال�سياحة 

وعر�ض اخلدمات والتقنيات احلديثة التي 

توفرها �رشطة دب���ي، لتحقيق توجهاتها 

ال�سرتاتيجي���ة يف تعزيز الأم���ن والأمان 

واإ�سعاد اأفراد املجتمع.

وتعر����ض القيادة العامة ل�رشطة دبي عر 

من�ستها يف �س���وق ال�سفر العربي امليزات 

املهم���ة املتوف���رة على تطبيقه���ا الذكي 

وموقعها الإلكرتوين خلدمة واإ�سعاد �سياح 

الإمارة وكافة املواطن���ني واملقيمني، اإىل 

جانب عر�ض تفا�سيل خدمة احل�سول على 

�سه���ادة فقدان جواز ال�سف���ر عر ا�ستخدام 

تقنية »البلوك ت�سني«.

كما تعر�ض اخلدمات املتنوعة التي يقدمها 

مركز ال�رشطة الذك���ي »SPS » الأول من 

نوعه يف العامل، بطريقة ذكية وعلى مدار 

ال�ساعة، ودون اأي تدخل ب�رشي، حيث يقدم 

املركز باقة متعددة من اخلدمات اجلنائية 

تقدمي  واإمكانية  واملجتمعي���ة  واملرورية 

طلبات احل�سول عل���ى ت�ساريح ب�سهولة 

وي�رش �سديدين دون احلاجة اإىل التوجه اإىل 

مركز ال�رشطة.

وتق���دم من�س���ة �رشطة دب���ي يف معر�ض 

�سوق ال�سفر العربي، �رشحًا حول العرو�ض 

واخل�سومات التي توفره���ا بطاقة اإ�سعاد 

واملب���ادرات التي تقدمها مب���ادرة الروح 

الإيجابي���ة للمجتم���ع، اإىل جانب عر�ض 

العديد م���ن اخلدمات ال�رشطي���ة كخدمة 

»الإبالغ عن احلوادث املرورية الب�سيطة« 

والت���ي متك���ن ال�سائقني م���ن الإبالغ عن 

احلوادث من تلق���اء اأنف�سهم دون احلاجة 

اإىل انتظ���ار �سي���ارة ال�رشط���ة، وخدم���ة 

الإبالغ ع���ن »احلوادث املرورية واحلوادث 

املجهولة«، وخدمة »كلنا �رشطة« لالإبالغ 

عن التج���اوزات واملخالفات املرورية، اإىل 

جان���ب خدمة » عني ال�رشط���ة« الهادفة 

اإىل م�ساهمة اأفراد املجتمع يف حفظ الأمن 

واحلد من اجلرمية.

�لعني-و�م:

 اأنهت بلدية مدينة العني ا�ستعداداتها 

مدينتي«  فعالي����ة »حدائ����ق  لإطالق 

للتعرف عل����ى جمال حدائ����ق مدينة 

الع����ني يف جميع مناطق املدينة خالل 

�سه����ر مايو احلايل ، من خالل جمموعة 

من الأن�سط����ة والفعالي����ات الريا�سية 

وال�سحية والرتفيهية والثقافية، بهدف 

تفعيل حدائق ومما�سي املدينة وتوفري 

فعاليات ت�ساهم يف زيادة ر�سا املجتمع 

و ممار�سة الهوايات املختلفة.

وتقام فعاليات »حدائق مدينتي« يف 

8 حدائق رئي�سية موزعة على م�ستوى 

مدينة العني اإىل جانب عدد من احلدائق 

امل�سغرة وبع�ض الور�����ض الفرتا�سية، 

ل�سمان م�سارك����ة اجلمهور وال�ستمتاع 

بالأن�سطة املتنوعة م����ع التاأكيد على 

الإج����راءات الحرتازية  املحافظة على 

والوقائية اخلا�سة بفريو�ض كوفيد 19 .

وقال �سعيد اجلابري رئي�ض ق�سم تطوير 

املراف����ق والفعالي����ات املجتمعية يف 

البلدية، اإن فعالي����ات حدائق مدينتي 

تب����داأ من 12 وحت����ى 30 مايو احلايل ، 

وتت�سم����ن 21 فعالي����ة متنوع����ة بني 

الفرتا�سي����ة واحل�سورية م����ع اللتزام 

بالإج����راءات الوقائي����ة، حي����ث ت�سمل 

الفعالي����ات احل�سورية، اليوم الرتفيهي 

وجل�سات  الذهني  الع�س����ف  وجل�سات 

الت�سوير الفوتوغرايف وال�سوق ال�سعبي 

وور�ض التلوي����ن والألعاب لالأطفال كما 

�سيتم توفري ركن ملكتبة اأجيال امل�ستقبل 

وم�سابقات وفقرات متنوعة على امل�رشح 

ومن�سة متخ�س�سة لالأ�رش املنتجة.

دبي-و�م:

 �سهد �سع���ادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد 

بن فهد، م�ساعد القائد الع���ام ل�سوؤون الأكادميية 

والتدري���ب يف �رشط���ة دب���ي، و�سع���ادة الأ�ستاذ 

الدكتور اإ�سماعيل عبد الغفار اإ�سماعيل فرج، رئي�ض 

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري، حفل تخريج الدفعة الأوىل من الرنامج 

املهني »دبل���وم الأمن البحري« يف نادي �سباط 

ال�رشط���ة، والذي ا�ستمر ملدة 14 اأ�سبوعا لع�رشين 

منت�سبا من �رشطة دبي.

ح����رش حفل تخريج الرنام���ج، الذي مت تنظيمه 

من قبل الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنق���ل البح���ري، والإدارة العام���ة للتدريب يف 

القيادة العامة ل�رشطة دبي، كل من العميد بدران 

ال�سام�سي، مدي���ر الإدارة العامة للتدريب ب�رشطة 

دبي، والدكتور الرب���ان اأحمد يو�سف، نائب عميد 

كلية النق���ل البحري والتكنولوجيا يف الأكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع 

ال�سارقة، والعقيد الدكتور ح�سن �سهيل ال�سويدي، 

مدير مركز �رشط���ة املوانئ، والعقيد حممد عتيق 

ثاين، مدير اإدارة مراك���ز التدريب بالإدارة العامة 

للتدريب، وعدد من ال�سباط والأكادمييني.

وقال �سعادة الل���واء الدكتور حممد اأحمد بن فهد: 

تعد دولة الإمارات العربي���ة املتحدة من املراكز 

البحري���ة الرائدة عل���ى م�ستوى الع���امل، بف�سل 

موقعها ال�سرتاتيجي وموانئه���ا املجهزة تقنًيا، 

اإ�سافة اإىل بنيتها التحتية البحرية املتطورة، لذا 

فاإن حماية م�سالح هذا القطاع احليوي يف الدولة 

ت�سكل �رشورة ق�س���وى بالن�سبة لنا، وقد حر�سنا 

عل���ى التعاون م���ع الأكادميي���ة العربية للعلوم 

والتكنولوجيا لتدريب كوادرنا وتاأهيلهم للعمليات 

املتعلقة بالأمن البحري، ملا تتميز به الأكادميية 

من كوادر متخ�س�سة موؤهلة تاأهياًل عالًيا، اإ�سافة 

اإىل توفريها برامج تدريبية تواكب اأحدث التطورات 

وتدعم مثل هذه الرامج جهودنا يف احلفاظ على 

اأمن و�سالمة القطاع البحري.

واأ�ساف : يدعم الرنامج التدريبي الروؤية امل�سرتكة 

لكل من �رشطة دبي والأكادميية حول اأهمية تعزيز 

الأم���ن البح���ري وال�سالمة البحري���ة، عر حلول 

متطورة تواكب اأحدث التطورات واأف�سل املمار�سات 

يف جم���ال التدريب على الأمن البحري وفق اأعلى 

املعاي���ري العاملية، وت�سمن الرنام���ج الدرا�سي 

مزيجًا من الدورات الفرتا�سية والتدريبات العملية 

يف كل من ميناء جبل علي، وميناء را�سد، اإ�سافة 

اإىل مقر الأكادميية.

من جهت���ه، قال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور اإ�سماعيل 

عب���د الغفار اإ�سماعي���ل فرج، رئي����ض الأكادميية 

العربي���ة للعلوم والتكنولوجي���ا والنقل البحري 

فرع ال�سارقة: ن�سعى دائًما يف الأكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجي���ا والنقل البحري، اإىل توفري 

برام���ج التعلي���م والتدريب البح���ري وفق اأعلى 

املعاي���ري العاملي���ة، لتاأهيل املخت�س���ني الذين 

�سي�سهمون يف تطوير القطاع البحري، وميثل هذا 

النهج احلافز الذي يدفعن���ا لأن نطور من اأنف�سنا 

با�ستمرار ونوا�س���ل تطوير دورات تدريبية تواكب 

متطلبات القطاع البح���ري ودولة الإمارات ب�سكل 

ع���ام، وياأتي هذا الرنامج التدريبي املتقدم الذي 

ا�ستمر 14 اأ�سبوًعا وح�سل بعد اإمتامه 20 منت�سًبا 

من اأفراد �رشطة دبي على الدبلوم املهني يف الأمن 

البحري، �سمن جهودنا خلدمة دولة الإمارات، عر 

تقدمي منوذج تعليمي وتدريبي متطور.

بدوره، قال العمي���د بدران ال�سام�سي، مدير الإدارة 

العامة للتدري���ب يف �رشطة دب���ي: نحن �سعداء 

بالنتائ���ج الإيجابية التي حققته���ا �رشاكتنا مع 

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري، من خالل ا�ستثمار اجلهود يف تزويد اأفراد 

�رشطة دبي بالتدريب والتعليم الالزمني، الأمر الذي 

يجدد ثقتنا وحر�سنا على التعاون مع املوؤ�س�سات 

التعليمية لالرتقاء بالقدرات والتدريب لفرق عملنا، 

لتكون على دراي���ة باأحدث حلول الأمن وال�سالمة 

امل�ستخدمة يف خمتلف اأنحاء العامل.

واأ�ساف العميد ال�سام�سي : لقد تدرب اأفراد �رشطة 

دبي خالل الرنامج على جمالت متنوعة تتعلق 

بالأمن وال�سالمة البحرية، حيث ت�سمنت م�ساقات 

الدرا�سة مو�سوعات خمتلفة، مثل مكونات ال�سفن 

والأجهزة املالحي���ة، واملالحة ال�ساحلية، واآليات 

حتديد املواقع، وقوانني املنظمة البحرية الدولية، 

والتفاقات واملعاهدات الدولية، والقوانني البحرية 

والتحكي���م البحري، كما ت���دّرب املنت�سبون على 

ال�سالمة البحري���ة والت�سالت البحرية، والقواعد 

الدولي���ة ملنع الت�س���ادم يف البح���ار، ومناورات 

ال�سف���ن واإجراءات الطوارئ، واأمن ال�سفن واملوانئ، 

وتقييم املخاطر الأمنية، وغريها من املو�سوعات 

احليوية، وح�سل كل خريج على �سبع �ضھادات 

متخ�س�س���ة يف الأم���ن البحري على م���دار فرتة 

الرنامج التدريبي.

م���ن جانبه، ق���ال الدكتور الرب���ان اأحمد يو�سف، 

نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا يف 

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري فرع ال�سارقة: فخورون بنجاحنا يف تقدمي 

خدمات ت�سهم يف توفري احلماية للمياه الإقليمية 

لدولة الإمارات، حي���ث �ساعدت اخلرات الوا�سعة 

التي متتلكها الأكادميية يف القطاع البحري على 

ت�سميم دورة تدريبية مثالية للح�سول على الدبلوم 

املهني يف الأمن البحري تلبي احتياجات �رشطة 

دبي، ومب�ساعدة الرنام���ج التدريبي والتعليمي 

الذي قدمه فريق هيئة التدري�ض يف الأكادميية مبا 

ميلكه من خرات وا�سعة، جنحنا يف تعزيز معارف 

وقدرات منت�سبي �رشطة دبي فيما يتعلق مبختلف 

جوانب الأمن البحري، ومتكينهم من تعزيز الكفاءة 

يف جمالت عملهم.

دبي-و�م:

 اأظه����رت اإح�سائية ر�سمية �س����ادرة عن هيئة 

ال�سح����ة بدبي اأن اإجمايل ك����وادر التمري�ض يف 

جميع املن�ساآت ال�سحية يف اإمارة دبي و�سل اإىل 

نحو 20 األف ممر�ض وممر�سة مواطنني ومقيمني 

بينهم اأكرث من 4 اآلف يعملون يف من�ساآت هيئة 

ال�سحة بدبي وقرابة 500 يف املن�ساآت الطبية 

التابعة ملوؤ�س�س����ة الإمارات للخدمات ال�سحية 

واأك����رث من 15 األف ينت�سب����ون ملن�ساآت القطاع 

ال�سحي اخلا�ض.

جاء الإعالن عن الإح�سائي����ة تزامنا مع اليوم 

العاملي للتمري�ض الذي يوافق 12 مايو من كل 

عام والذي ت�ستهدف منه منظمة ال�سحة العاملية 

واملوؤ�س�سات ال�سحي����ة يف خمتلف دول العامل 

ت�سليط ال�سوء على اجلهود الكبرية التي تبذلها 

الكوادر التمري�سية، وتاأكيد دورها الفاعل واملوؤثر 

يف منظومة الرعاية ال�سحية.

وقالت الدكتورة فريدة اخلاجة املديرة التنفيذية 

لقطاع اخلدمات الطبية امل�ساندة والتمري�ض يف 

هيئة ال�سحة بدبي اإن ك����وادر التمري�ض اأثبتت 

كفاءة مب�ستوى يفوق التوقعات خالل كل مراحل 

الت�سدي جلائحة »كوفيد-19«كما اأنها حر�ست 

اإىل جانب الأطباء على اأداء م�سوؤوليتها ور�سالتها 

جتاه الأم����ن ال�سحي للمجتمع ب����كل اإخال�ض 

وتفان.

واأ�ساف����ت » بعيدا ع����ن اجلائحة ف����اإن كوادر 

التمري�ض متثل عن�رشا بالغ الأهمية يف منظومة 

الرعاي����ة ال�سحية ف�سال عن دورها الكبري وغري 

املحدود يف العناية باملر�سى«.

يومية .. �ضيا�ضية .. م�ضتقلة
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن�إعــــالن�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

ام  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كاي ايش سيستمس

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2711095   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
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 سمر نور لالزياء 

رخصة رقم : CN- 1131759 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اليزابيث جويس ثيكايكارا )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حميد عىل نور محمد احمد البلويش 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 SAMAR NOOR FASHIONS EST  / من  تجاري  إسم  تعديل 

 SAMAR NOOR FASHIONS - إىل  لالزياء  نور  سمر  مؤسسة   -

- رشكة  لالزياء  نور  سمر   -    SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م   

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 ملحمة ومشاوي ركن االعتامد - فرع 3 
رخصة رقم : -CN- 1125121 - 5 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ماجد خليل احمد البايض من مالك إىل رشيك تعديل نسب 
الرشكاء / ماجد خليل احمد البايض من  %100 إىل 25% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فيصل خليل احمد البايض )25%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعدي خليل احمد البايض  )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رشاد خليل احمد البايض )25%( 
تعديل ول خدمات / حذف محمد خميس سعيد املوييس الشاميس

 تعديل رأس املال / من NuLL إىل  50000 
 1x1 7 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل فرع  
 ROuKN AL ATEMAD GRILLS & BuTCHERY / من  تجاري  إسم  تعديل 
 ROuKN AL إىل    3 فرع   - االعتامد  ركن  ومشاوي  ملحمة   -   - BRANCH 3
EATEMAD GRILLS & BuTCHERY L.L.C. - BRANCH  - ملحمة ومشاوي 

ركن االعتامد ذ.م.م - فرع 
 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 غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  ــرة  دائ تعلن    
التجاري  باالسم   CN  -   3997566 رقم  الرخصــة 
تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م   هيلث  نكست  صيدلية 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
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 املذكورة. 
CN - 3997566  / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4447667  : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية  بأن / السادة: اليك كت صالون لالطفال 

رخصة رقم : CN- 2706290 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عمران وليد محمد ابو راشد )100%( 

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد سامل خميس صالح الجنيبي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد محمود محمد ابو عده 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل مؤسسة مهنية 

- اليك كت صالون   LIKE CuT KIDS SALON /تجاري من إسم  تعديل 

لألطفال إىل LIKE CuT KIDS SALON - اليك كت صالون لالطفال 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  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:  خط الجزيرة للنجارة والحدادة املسلحة 
رخصة رقم : CN- 1012736 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عبدالله احمد محمد الخزرجي من وكيل خدمات إىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء / عبدالله احمد محمد الخزرجي من  %0 إىل  51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / هويان عبيد عطيه من مالك إىل رشيك 
تعديل نسب الرشكاء / هويان عبيد عطيه من  %100 إىل 49% 

تعديل مدير / إضافة هويان عبيد العطيه 
تعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 -  KHAT AL JAZEERA WOODEN & STEEL WORKS  / من  تجاري  إسم 
 AFAQ AL JAZEERA GENERAL إىل  املسلحة  والحدادة  للنجارة  الجزيرة  خط 

CONTRACTING L.L.CL.L.C - افاق الجزيرة للمقاوالت العامة ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

تعديل نشاط / حذف أعامل النجارة املسلحة )4390004(
 تعديل نشاط / حذف أعامل حديد التسليح )4390005( 

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.

ال�شارقة-وام:

رئي�سة  القا�سمي  بدور  ال�سيخة  اأكدت 

االحتاد الدويل للنا�رشين اأهمية م�ساعفة 

اجلهود الرامية للتغلب على التحديات 

قطاع  يف  العاملة  املراأة  تواجه  التي 

اأن  بعد  ح�سورها  وتر�سيخ  الن�رش 

وموؤلفة  كمبدعة  دورها وجنحت  اأثبتت 

يف  فاعلة  ب�سورة  وم�ساهمة  ونا�رشة 

�سناعة الكتاب ون�رش ثقافة القراءة يف 

وت�سويق  املكتبات  واإدارة  املجتمعات 

الكتاب باقتدار م�سرية اإىل اأن ذلك يتطلب 

دورها  لتعزيز  املراأة  متكني  من  املزيد 

ب�سكل اأو�سع يف جمال الن�رش.

جاء ذلك خالل زيارتها لكل من كولومبيا 

االأوىل  ال�سيدة  التقت  حيث  واالأرجنتني 

جلمهورية كولومبيا، ماريا خوليانا رويز 

نارينو« يف  دي  »كا�سا  يف  �ساندوفال 

وناق�ست  بوغوتا  الكولومبية  العا�سمة 

لتمكني  الناجحة  اال�سرتاتيجيات  معها 

املراأة التي تبنتها كولومبيا وا�ستعر�ست 

املبادرات الفعالة التي اأطلقتها »موؤ�س�سة 

كلمات« لتعزيز التنوع يف قطاع الن�رش 

يف العامل العربي.

وعقدت رئي�سة االحتاد الدويل للنا�رشين 

النا�رشين  مع  اللقاءات  من  عددا 

الكولومبيني اأكدت خاللها اأهمية تطوير 

من  واال�ستفادة  الن�رش  �سناعة  اآليات 

تدعم  التي  والقوانني  الفر�س  خمتلف 

االرتقاء ب�سناعة الكتاب وحماية حقوق 

متكني  اإىل  ودعت  والنا�رشين  املوؤلفني 

النا�رشات من خالل التدريب وبناء القدرات 

وتقلي�س الفوارق يف املهارات واالرتقاء 

منظومات ن�رش �ساملة ومتكاملة.

ديانا  القا�سمي  بدور  ال�سيخة  والتقت 

اإ�سكوبار نائبة رئي�س التنمية امل�ستدامة 

الكولومبية  »اإيكوبيرتول«  �رشكة  يف 

وجمموعة من م�سوؤويل »املركز االإقليمي 

الالتينية  اأمريكا  يف  الكتب  لرتويج 

 »Cerlalc ومنطقة البحر الكاريبي

وناق�ست معهم اآفاق التعاون يف جمال 

تدريب النا�رشات.

كما اجتمعت ال�سيخة بدور القا�سمي مع 

الثقافة  وزيرة  مايولو  اأجنيليكا  معايل 

الكولومبية وحرى بحث فر�س التعاون 

مع »االحتاد الدويل للنا�رشين« وب�سكل 

ما  واالإدماج  التنوع  جمال  يف  خا�س 

ودورها يف  املراأة  يحقق تعزيز ح�سور 

�سناعة الن�رش.

نقا�سية  جل�سة  وخالل  االأرجنتني  ويف 

مع اآنا ماريا كابانيال�س رئي�سة »غروبو 

اإديتوريال كالريداد« اإحدى اأبرز دور الن�رش 

االأرجنتينية حددت رئي�سة االحتاد الدويل 

للنا�رشين ا�سرتاتيجيات متكني املراأة يف 

قطاع الن�رش..

م�سرية اإىل اأن املزيد من التمكني للمراأة 

باجتاه  يدفع  اأن  �ساأنه  من  القطاع  يف 

تعزيز دورها االإبداعي وحتقيق التكامل 

البناء يف هذا القطاع وزيادة فر�س ابتكار 

حلول جديدة يف جمال ت�سويق الكتاب.

االأع�ساء  النا�رشين  مع  لقائها  وخالل 

يف »غرفة الكتاب الكولومبية« ناق�ست 

ال�سيخة بدور القا�سمي عددا من الق�سايا 

�سل�سلة  وحتديات  باال�ستدامة  املتعلقة 

قطاع  على  وتاأثريهــا  الورقية  االإمداد 

الن�رش .

من  جمموعة  مع  جمعها  لقاء  ويف 

رئي�سة  اأكدت  االأرجنتني  يف  النا�رشين 

االحتاد الدويل للنا�رشين التزامها بدعم 

تاأثرت  التي  الن�رش  اأ�سواق  ومنو  تعايف 

النا�رشين  ودعت  اجلائحة  بتداعيات 

املهارات  تنمية  فر�س  من  لال�ستفادة 

»اأكادميية  توفرها  التي  القدرات  وبناء 

االحتاد الدويل للنا�رشين« التي انطلقت 

موؤخرا.

حفل  القا�سمي  بدور  ال�سيخة  وح�رشت 

الدويل  اآير�س  بوين�س  »معر�س  افتتاح 

للكتاب« وجتولت يف »معر�س بوغوتا 

الدويل للكتاب« موؤكدة اأهمية املعار�س 

م�ساحة  من  ملا متثله  للكتاب  الدولية 

للنقا�س  فر�س  واإتاحة  النا�رشين  للقاء 

وتبادل  امل�سرتك  التعاون  تطوير  حول 

جديدة  اأ�سواق  وا�ستك�ساف  اخلربات 

للكتاب.

دبي-وام:

 �ساركت االإدارة العامة للمرور يف �رشطة 

دبي، يف االحتفال باأ�سبوع املرور العربي 

2022، الذي حتتفل به الدول العربية هذا 

اآمن ومتطور«،  �سعار »مرور  العام، حتت 

مايو   10 حتى   4 من  الفرتة  خالل  وذلك 

احلايل.

مدير  املزروعي،  �سيف مهري  العميد  وقال 

اإن  العامة للمرور يف �رشطة دبي،  االإدارة 

منا�سبة اأ�سبوع املرور العربي تاأتي تاأكيداً 

وم�ستخدمي  ال�سائقني  التزام  اأهمية  على 

الطريق بقواعد املرور وال�سالمة املرورية، 

و�رشورة اإيجاد احللول الفّعالة للتحديات 

املرورية  ال�سالمة  حتقيق  تواجه  التي 

وتقليل ن�سبة احلوادث املرورية.

واأو�سح اأن حوادث املرور وما ينجم عنها 

من اآثار �سلبية على املجتمع، ت�سكل خطراً 

الإيجاد  جادة،  وقفة  ت�ستوجب  حقيقيًا 

احللول اجلذرية والناجحة للحد من هذه 

احلوادث التي يذهب �سحيتها العديد من 

االأبرياء، موؤكداً احلاجة اإىل جهود م�سرتكة 

وقدرات متوا�سلة للحد من وقوع احلوادث 

�رشائح  بتوعية  واالهتمام  املرورية، 

املرور  واآداب  بقواعد  املختلفة  املجتمع 

ال�سحيحة.

م�ساركة  اأن  املزروعي  العميد  واأ�ساف 

اإلقاء  ت�سمنت  للمرور  العامة  االإدارة 

حما�رشات، وتوزيع برو�سورات ومل�سقات 

املرورية  واالأنظمة  اللوائح  عن  توعوية 

على م�ستخدمي الطريق، اإ�سافة اإىل النزول 

امليداين لعدد من التقاطعات وا�سرتاحات 

اإىل  باالإ�سافة  وال�سواطئ،  ال�ساحنات، 

اأكرب عدد  ال�سحراوية، ال�ستهداف  املناطق 

من فئات م�ستخدمي الطريق ورفع م�ستوى 

ال�سالمة املرورية لديهم، م�سرياً اإىل اأن عدد 

و560  األفا   12 من  اأكرث  بلغ  امل�ستفيدين 

�سخ�ساً.

بدور القا�سمي تلتقي ال�سيدة الأولى في كولومبيا وتدعو 

اإلى تمكين المراأة بقطاع الن�سر
�سرطة دبي ت�سارك في اأ�سبوع المرور العربي 

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم 

السيد/ عبدالله حسن   فقد 

احــمــد عــبــدالــلــه شــهــادة 

)اسامك(  من  صادرة  أسهم 

العاملية  ــة  ــرشك ال ســابــقــاً 

االسهم  عدد  حالياً،  القابضة 

الشهادة  رقم  سهم(   1200(

)1712164(
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�أخبار و�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 �إعالن فقد�ن جو�ز �سفر 

مزمل  محمد   / املدعو  فقد   
،الجنسية  حــيــات  ســكــنــدار 
رقم  ســفــره  جـــواز  باكستان 
ممن  الرجاء   )AF0856942(
سفارة  إىل  تسليمه  عليه  يعرث 
مركز  أقــرب  إىل  أو  باكستان   

رشطة مشكوراً.    
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 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /مدرسة أفالون هايتس وورلد الخاصة/  ذ.م.م 

- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 

دائرة  االقتصادية وسجلته يف  التنمية  دائرة  وتعديالته مرخصة يف   )1984( لسنة   )8( رقم 

التنمية االقتصادية  تحت رقم )72089( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /    جورميه إلدارة املطاعم - رشكة الشخص 
الواحد /  ذ.م.م ذ.م.م -  رشكة الشخص الواحد ، تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون 
الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية 
وتعيني  وتصفيتها  حلها  الرشكاء  وقرر   )95566( رقم  تحت  االقتصادية   بالتنمية  وسجلته 

السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 0   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري :  مدر�سة اأفالون هايت�س وورلد اخلا�سة /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 ال�سم التجاري :  جورميه لإدارة املطاعم - �سركة ال�سخ�س الواحد /  ذ.م.م 
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بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   
االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

حصصها  بكامل  االمارات  الجنسية:  محمد      عيىس  بدريه  األول:  :الطرف  من 
البالغة 100% 

 اىل الطرف الثاين:   سعيد ابراهيم محمد ال مندوس البلويش   الجنسية: االمارات
الرحامنية الصالح كهرباء السيارات ( رخصة صادرة من دائرة  التجاري )   باالسم 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )  62087  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

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

نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  جييس انيش انيش ابراهام   الجنسية: الهند 

 اىل الطرف الثاين:  توماس انيش مانجابليل    الجنسية:  الهند

 باالسم التجاري ) ابت ميتال للخدمات الفنية ( رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 67097  ( واملسجلة بغرفة تجارة 

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: جاسم عبدالله راقان سعيد العيل   الجنسية: االمارات عن كامل 
حصصه البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين: هاين محمد عبدالحليم سليامن حجازي     الجنسية:  مرص       
 باالسم التجاري )االندلس ملكافحة الحرشات وتنظيف املباين( رخصة صادرة من 
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )91881( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  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: عبدالله ابو بكر احمد عيل املرزوقي    الجنسية: االمارات يتنازل 
بنسبة %100 مع تغري الشكل القانوين من مؤسسة فردية اىل وكيل خدمات.

الجنسية:   باليبوزا مامونهي    باليبوزا عبدالله عبدالله  الثاين:  هاشم  الطرف  اىل   
الهند ليصبح مالك الرخصة

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  شفاء(  استوديو   ( التجاري  باالسم   
بعجامن برقم ملف )  94353 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن.

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/ كامل عبدالغني ابراهيم محمد الجنسية: مرص 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة %100  وذلك اىل السيد/ مخبز 

الدرة الجنسية: االمارات
يف الرخصة املسامة: مخبز التوحيد االتوماتييك الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برخصة رقم 65844
تعديالت اخري: تحويل الشكل القانوين من مؤسسة فردية اىل رشكة الشخص الواحد 
وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن 

الكاتب العدل.
املشار  التصديق عىل االجراء  يتم  للعلم وانه سوف  اقتىض نرش هذا اإلعالن  فقد 
اتباع  اليه بعد أسبوعني من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعرتاض حيال ذلك 

االجراءات القانونية.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم 
أدناه:

من :الطرف األول:  عيل بن محمد بن عيل البلويش  الجنسية: السعودية 
 اىل الطرف الثاين:   فارس ابراهيم احمد قمرب البلويش الجنسية: االمارات

حيث ان الطرف االول يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة %100 عن املؤسسة الفردية 
اىل الطالف الثاين

 باالسم التجاري ) مصبغة الفخامة االتوماتيكية( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن 
برقم ملف )72476( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد أسبوعني من 
االجراءات  واتباع  العدل  الكاتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتاض  أي  لديه  فمن  اإلعالن  هذا  تاريخ 

القانونية
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 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

 �المار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لعدل

�لكاتب �لعدل �لعام

�لكاتب �لعدل �لعام

�لكاتب �لعدل �لعام�لكاتب �لعدل �لعام

�لكاتب �لعدل �لعام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

تنازل / بيع 
اإعالن بالن�سر

 تنازل / بيع 
اإعالن بالن�سر

محمد  احمد  عبدالله  السيد/  بان  العقاري  التسجيل  دائرة  تعلن 

جاسم بدري، قد تقدم بطلب استخراج بدل فاقد عن سند امللك 

لدينا  واملسجلة  حويش،  مبنطقة  ملك   422 رقم  بالعقار،  الخاص 

باالسم املذكور اعاله.

التسجيل  دائرة  إىل  به  التقدم  اعرتاض  او  له دعوى  فعىل كل من 

العقاري، خالل خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

مدير عام �لت�سجيل �لعقاري 

فقد السيد / ابراهيم محمد سلطان الظاهري  )إمارايت الجنسية( 

شهادات أسهم  صادرة عن رشكة اتصاالت كااليت : 

1 - رقم الشهادة 119677 عدد االسهم 1257 سهم

2 - رقم الشهادة 109080 عدد االسهم 6 اسهم 

 الرجاء ممن يجدها اإلتصال عىل رقم 0504449993

 أو تسليمها إىل رشكة االتصاالت املبنى الرئييس 

واملنشور  العدل  الكاتب  عن  الصادر  اإلعالن  يف  سهواً  سقط 

يف جريدة الوحدة يف تاريخ 8-4-2022 يف العدد رقم 15016 

باالسم التجاري / ووش جيت لغسيل السيارات بالتنازل اىل / 

حميد عبيد محمد عبيد الزعايب

واالسم الصحيح هو : حمد عبيد محمد عبيد الزعايب .

لذا وجب التنويه
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 فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم  د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري �ل�سارقة

 تنويه 
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خسائر  القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  سّجل 
بلغت 892 مليون يورو يف موســم -2020

2021 الــذي تفىش فيه فــروس كورونا، 
فيما مثــل نادي برشــلونة أكثر من نصف 

الليغا. العجز، بحسب أرقام أعلنتها رابطة 
تلك  خسائر  برشــلونة %56 من  ويتحمل 
عانت  الرضائــب، إذ  احتســاب  قبل  الفرتة 
االقتصادية  التداعيات  من  اإلسبانية  األندية 
وتراجع  الجماهــر  من  الخالية  للمالعــب 

التذاكر. مداخيل شباك 
حجم  تراجع  الثالثــاء ان  الرابطة  وأضافت 
املضغوطة  البث  الالعبني، جــداول  انتقاالت 
وتقلــص اإليــرادات التجارية لعبــت دوراً 

أساسياً أيضاً.
الليغا إيرادات بقيمة 3.81  وســجلت أندية 
مليــار يورو )نحو 4 مليار دوالر( ملوســم 
تراجعاً بنســبة  يمثل  2021-2020، مــا 
2020-2019 والذي  موسم  %24.1 عن 
أشــهره  يف  لكن  كورونا  أيضاً بجائحة  تأثر 

األخرة.
وهذه أول مرة تســجيل األندية اإلســبانية 
خســائر منذ 2012، لكــن الرابطة تتوقع 

تعافياً كامالً يف املوسمني املقبلني.
وقــال البيــان ان "املــالءة املاليــة العالية 
كرة  ســاعدت  األندية  معظم  ومســؤولية 
تخطي  عــى  إســبانيا  يف  املحرتفة  القــدم 
األزمــة... التعايف القوي متوقع يف موســم 
2022-2021 مع عودة األمور إىل طبيعتها 

يف 2023-2024".
وتفاقمت خســائر الدوري بســبب الوضع 
استقالة  اىل  أدى  الذي  السيئ لربشلونة  املايل 
رئيســه جوزيب بارتوميو يف ترشين األول/

األرجنتيني  نجمــه  ورحيل   2020 أكتوبر 
ليونيل مييس حراً يف آب/أغسطس املايض إىل 

باريس سان جرمان الفرنيس.
وقال خليفة بارتوميو، العائد جوان البورتا، 
النادي  ديون  املايض، ان  أيلول/ســبتمرب  يف 

تبلــغ 1.35 مليار يورو فيما تمثل الرواتب 
%103 من اجمايل دخله.

عى  التوقيع  اآلن  حتــى  برشــلونة  وقاوم 
صندوق  مع  الرابطة  عليهــا  اتفقت  صفقة 
األسهم الخاص )يس يف يس( الذي سيستثمر 
ما يقــرب من ملياري يــورو يف كرة القدم 
حصة 8.2 %  وأنديتها، مقابل  اإلســبانية 
الدوري ملدة  من رشكة ســتدير حقوق نقل 

50 سنة.

فيينا ــ وام:
القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد   أعلن 
النهائية  املباراة  إقامة  /يويفا/ اليوم 
األوروبيــة  األمــم  كأس  لبطولــة 
عى  بأملانيا   /2024 القادمة /يورو 
االستاد األوملبي يف العاصمة "برلني" 
االفتتاحية  املبــاراة  تقــام  فيمــا 
للبطولة عى استاد "فوسبال أرينا" 

يف مدينة ميونخ.
يف  للبطولة  النهائية  القرعة  وتجرى 
هامبورج  ديســمرب 2023 بمدينة 
البطولة يف  فيما ســتجرى فعاليات 
الفرتة من  أملانيــة خالل  مدن  عرش 
إىل 14 يوليــو 2024  14 يونيــو 

بمشاركة 24 منتخبا.
يف  البطولة  تصفيــات  قرعة  وتقام 
مدينــة فرانكفورت خــالل أكتوبر 
املقبل فيما ســينرش "اليويفا" عى 
16 مايو  يف  اإللكرتونــي  موقعــه 

اللوائح املنظمة للبطولة. الجاري 
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ودورتمونــد  �ســيتي  مان�س�ســتر 
يعلنــان ر�ســمياً التو�سل التفاق 

ب�ساأن �سفقة »هاالند«

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤١

الريا�سة

ـ

رودريجيز،  خاميس  الكولومبي  كشف 
نجم ريال مدريد السابق، والعب الريان 
بتتويج  أمنيتــه  الحــايل، عن  القطري 
أوروبا هذا  أبطال  ليفربول بلقب دوري 

العام.
النهائية  املبــاراة  يف  ليفربول  ويلتقــي 
مع ريــال مدريد، يــوم 28 مايو/ أيار 
الجاري، يف العاصمة الفرنسية باريس.

أبرزتها  ترصيحات  خاميــس، يف  وقال 
ديبورتيفــو«  »مونــدو  صحيفــة 
ليفربول  يتــوج  أن  اإلســبانية: »أريد 
العديد من  بالبطولــة، صحيــح لــدي 
األصدقــاء يف ريال مدريــد، وهو فريق 
صعب يف مثل هــذا النوع من املباريات، 
لكني أريدها للوتشــو«، يف إشــارة إىل 
مواطنــه لويس ديــاز. ويلعب دياز يف 
صفوف الريدز، منذ يناير/ كانون الثاني 

املايض، قادًما من بورتو.
وقىض خاميس 4 مواسم يف ريال مدريد 

موزعة عــى مرحلتني، وفــاز بدوري 
مرتني )2015/2016  أوروبــا  أبطال 

و2016/17(.
يف  ألوروبا  يعــود  أن  خاميس  ويأمــل 
املوســم املقبل، بعد أن قىض موســًما 
واحًدا فقط يف صفوف الريان القطري.

اأتمنى تتويج ليفربول  خامي�ــس: 
بدوري االأبطال

الدوري االإ�سباني يخ�سر 892 مليون يورو هذا المو�سم 
ب�سبب كورونا

لندن ــ وام:
 

أعلــن ناديــا مانشســرت ســيتي اإلنجليزي 
التوصل  رسمياً  األملاني  دورتموند  وبوروسيا 
التفاق مبدئي بشــأن صفقــة انتقال الالعب 
الشاب إيرلنج هاالند مهاجم املنتخب النرويجي 

النادي االنجليزي. لكرة القدم لصفوف 
وأشــار نادي مانشسرت ســيتي إىل أن هاالند 
أول  الفريق يف  إىل صفوف  /21 عاما/ سينتقل 
الالعب  االتفاق فقط مع  وينتظر  املقبل  يوليو 

البنود الخاصة به. عى 
ويف املقابل، أوضح دورتموند أن الصفقة كانت 
وشــيكة عى مدار أسابيع بل وشهور ولكنها 
تأخرت بسبب مرض مينو رايوال وكيل الالعب 

الذي وافته املنية يف 30 أبريل املايض.

فيينا ــ وام :
القدم "يويفا"  لكــرة  األوروبي  االتحاد   أعلن 
بطوالته  نظام  عى  أجراها  التي  التعديالت  عن 
أبطال  املختلفــة لألندية ويف مقدمتهــا دوري 
أوروبا، والتي سيبدأ تطبيقها يف موسم 2024 

. 2025 -
وترتكــز أبرز مالمح هــذه التعديالت والنظام 
الجديــد للبطولة عى زيادة عدد الفرق، وزيادة 
التأكيد عى  املباريات، ولكن مع االســتمرار يف 
الطريق  وأنها  املحــي  الدوري  بطوالت  أهمية 
االقرتاحات  بدال من  القارية  البطولة  إىل  للتأهل 
الســابقة باالعتماد يف تحديد بعض تأشــرات 
التأهل بناء عى تاريخ الفرق يف البطولة والذي 
كان من شأنه أن يجعلها بطولة "مغلقة" عى 

أندية بعينها.

برلين ت�ست�سيف نهائي "يورو 2024".. وميونخ تحت�سن 
المباراة االفتتاحية

اأبوظبي / وام :
 أعلنــت دائــرة الثقافة والســياحة يف أبوظبي أن 
أبوظبي"  الســياحية "زوروا  الرتويجية  مبادرتها 
الصيفية  الجوالت  لجميع  الرئييس  الراعي  أصبحت 
الرسمية لنادي مانشسرت سيتي لكرة القدم، امتداداً 
لعالقــة التعــاون الطويلة القائمة بــني الجانبني، 
الرســمي  والرشيك  الســياحية  الوجهة  باعتبارها 

لحامل لقب الدوري اإلنجليزي.
وجاء اإلعالن خالل مشــاركة الدائــرة يف فعاليات 

معرض سوق السفر العربي 2022.
وتتعاون "زوروا أبوظبي" ونادي مانشسرت سيتي 
منذ أكثر من 10 ســنوات، لالحتفــاء بكرة القدم 

وقدرتها عى توحيد الثقافات واملجتمعات.
الصيفية 2022  النــادي  رعاية جولــة  وتشــكل 
بالواليات املتحدة، منصة مثالية للرتويج ألبو ظبي، 
وتســليط الضوء عى تجاربها السياحية والثقافية 

املتحدة  الواليات  يف  القدم  كرة  جمهور  أمام  امللهمة 
والعالم.

وتؤكــد هــذه الرشاكة مجــدداً مكانــة أبو ظبي 
إقليمياً  الرائــدة  الرياضــة  عواصم  خريطــة  عى 
ودولياً، حيث تســتضيف العديد من أبرز البطوالت 
واملنافسات العاملية، بما يف ذلك سباق جائزة االتحاد 
للطران الكربى لفورمــوال1- ، وبطولة أبوظبي /

للرتايثلون،  العالــم  HSBC / للجولــف، وبطولة 
وكأس العالم للكريكيت.

الجزيــري، مدير عام  وقال ســعادة صالح محمد 
بأبوظبي:  والســياحة  الثقافة  دائرة  يف  الســياحة 
"فخورون برشاكتنا االسرتاتيجية الطويلة واملمتدة 
الجهة  أن نكون  مع مانشســرت سيتي، ويســعدنا 
الراعيــة لجولة النادي الصيفية 2022 يف الواليات 
سيتي  مانشسرت  مع  جهودنا  املتحدة. وســنواصل 
أبوظبي  التي توفرها  التجارب االستثنائية  ملشاركة 

مع العالم وجمهور كرة القدم بصفة خاصة".

»زوروا اأبوظبي« راعيا رئي�ســياً لجوالت 
مان�س�ستر �سيتي ال�سيفية

اأزمة في بايرن بعد توتر العالقة بين 
ناجل�سمان وحميديت�س

تشهد العالقات بني مدرب بايرن 
ناجلســمان،  ميونــخ، جوليان 
صالح  حســن  الريايض  واملدير 
، بحسب  توتر  حميديتش، فرتة 
تقارير صحفية ، بسبب االختالف 
االنتقاالت وتجديد  حول سياسة 

العقود الهامة.
وكشــفت صحيفــة )تــي زد(  
ناجلســمان مســتاء بسبب  أن 
اتخــاذ قرارات معينة،  البطء يف 
التجديد - مثل  ســواء من حيث 
تومــاس مولــر، الــذي جــدد 
بالفعــل ، والتعامل مع النجمني 
نويــر  مانويــل  املخرضمــني 
اللذين  ليفاندوفسكي،  وروبرت 
اتخاذ  يف  اآلن، أو  حتى  يجددا  لم 
جديدة  صفقات  إلبرام  خطوات 

مهمة.
التجديــدات،  يف  التأخــر  وأدى 
وفقا ملا قاله ناجلسمان، إىل عدم 
الفريق.  صفــوف  داخل  ارتياح 
اتخــاذ  يف  التأخــر  أدى  وقــد 

إىل  االنتقاالت  بشــأن  القرارات 
الالعبني  بعض  خيارات  خسارة 

املثرين لالهتمام.
الالعب  إىل  الصحيفة  وأشــارت 
نيكو شلوتربيك ، الذي ال يزال يف 
سينتقل  فرايبورج، والذي  فريق 
بوروســيا  إىل  املقبــل  املوســم 

دورتموند، موضحة أنه بعد قرار 
مع  التجديد  بعدم  سويل  نيكالس 
إىل  حر  بشــكل  واالنتقال  بايرن 
دورتموند، يرى ناجلســمان أنه 
وكان  آخر  دفاع  قلب  إىل  بحاجة 

شلوتربيك املرشح املثايل.
لكن صالــح حميديتش يرى أنه 

مع ديــوي أوباميكانو ولوكاس 
هرنانديــز وتانجــوي نيانــزو 
يلعب  بافــارد ، الذي  وبنجامني 
األيمن ،  الظهر  عادة يف مركــز 
كانت هناك بدائل كافية يف مركز 

قلب الدفاع.
كمــا أن مفاوضــات التجديــد 
وليفاندوفســكي  مولــر  مــع 
بدأت متأخرة، وباملثل ســرجي 
لرتكيز  نظــرا  الــذي،  جنابري 
النادي عــى تجديد عقود أخرى 
وجوشوا  جوريتسكا  ليون  مثل 
كيميتش، يبدو أنه شــعر أنه لم 
يحظ بالتقدير الكايف ولم يتوصل 
لتمديد  النادي  مع  اتفاق  إىل  بعد 

عقده الذي ينتهي يف 2023.
وكان صالــح حميديتــش قــد 
باملدرب  أيضــا  توتــرت عالقته 
الســابق هانز فليك، الذي انتهى 
به األمــر إىل الرحيل عن الفريق 
منتخب  تدريــب  حاليا  ويتــوىل 

أملانيا.

»يويفا« يجري حزمة تعديالت على 
نظام دوري �أبطال �أوروبا

 أفــاد تقرير صحفــي إنجليزي، أمس 
نجم  يراقب  برشــلونة  األربعــاء، بأن 
الســابق، تحسًبا لضمه يف  ريال مدريد 

املركاتو الصيفي املقبل.
الجبهة  لتعزيــز  برشــلونة  ويســعى 
اليــرى يف صفوفه، يف ظل تقدم عمر 

ألبا، وعدم وجود بديل له. جوردي 
وبحسب صحيفة "مرور" الربيطانية، 
سرجي  اإلسباني  وضع  برشلونة  فإن 
الحايل  توتنهام  أيــر  ريجيلون، ظهر 
قائمة  الســابق، ضمن  مدريد  وريــال 
يف  اليرى  الجبهة  لتدعيم  املرشــحني 

صفوفه.
دور  تراجع  الصحيفــة، إىل  وأشــارت 

توىل  أن  توتنهام، منــذ  ريجيلون مــع 
قيادة  مســؤولية  كونتــي  أنطونيــو 
للبدء بريان  الفريق، والذي يميل أحيانا 
بعض  املباريــات، ويف  يف  سيســينيون 
األيمن مات  بالظهــر  يدفع  األوقــات 

دوهرتي عى الجهة اليرى.
املســتويات  الرغم من  ذلــك عى  يأتي 
تحت  ريجيلون  قدمهــا  التي  الرائعــة 

قيادة جوزيه مورينيو املوسم املايض.
إىل توتنهــام قبل  وانضــم ريجيلــون 
موسمني، قادًما من ريال مدريد، مقابل 
30 مليون يورو، مع احتفاظ املرنجي 
بخيار إعــادة الرشاء مقابل 35 مليون 

يورو.

نجم ريال مدريد ال�سابق على 
رادار بر�سلونة



والجودو  المصارعة  اتحاد  ينظم   
السبت  غد  بعد  خورفكان  بمدينة 
ثعلوب  بن  محمد  سعادة  وبرعاية 
وبالتعاون  االتحاد،  رئيس  الدرعي 
ونادي  الرياضي  الشارقة  مجلس  مع 
خورفكان الرياضي بطولة كأس رئيس 
والتي   2022 لعام  للمصارعة  الدولة 
تقام ألول مره بصالة نادي خورفكان 
تمثل  والتي   ، المناسبة  بتلك  ابتهاجا 
أولى مشاركات النادي الرسمية ضمن 
المصارعة  مجال  في  االتحاد  عضوية 
بشكل  االتحاد  لها  استعد  والتي   ،
الغالية  البطولة  تلك  لقيمه  خاص 
مساء  فيها  االشتراك  باب  يغلق  التي 
اليكتروني  الرابط  عبر  الخميس  اليوم 

الخاص بالتسجيل.
والتنظيمية  الفنية  الالئحة  وأشارت   
المواطنين  لمشاركة  للبطولة 
نصاب  وحددت  فيها،  والمقيمين 
اثنين  العبين  ميزان  ألي  المشاركة 
الميزان  عملية  اجتياز  بعد  األقل  على 
التي تحدد لها في الخامسة من مساء 
 ، فكان  خور  بنادي  الجمعة  غد  يوم 
في  البطولة  منافسات  تبدأ  أن  على 
العاشرة من صباح يوم بعد غد السبت 
خورفكان،مع  نادي  بصالة   14/5

بطاقة  إبراز  ضرورة  على  التأكيد 
حماية   ) )الحصن  األخضر  المرور 

للجميع .
الناشئين  فئات  البطولة  وتشمل 
من  فئة  كل  لشروط  وفقا  واألشبال 
اإلمارات  اتحاد  قانون  حسب  الفئتين 
،وستكون  والجودو  للمصارعة 
نفسه  السبت  عصر  النهائية  األدوار 

لتكريم  التتويج  مراسم  وتعقبها   ،
 .. والكؤوس  بالميداليات  الفائزين 
وستقوم اللجنة الفنية باالتحاد برصد 
الناشئين  بطولة  في  الفائزين  أسماء 
لفئة  أوروبا  بطولة  في  للمشاركة 
خالل  ايطاليا  في  المقامة  الناشئين 
القادم  من 11 إلى 13 يونيو  الفترة 
التي  العالم  لبطولة  المؤهلة  ،وهي 

تقام في رومانيا .
محمد  سعادة  أشاد   - آخر  جانب  من 
االتحاد،  رئيس  الدرعي  ثعلوب  بن 
الرياضي  الشارقة  مجلس  بتعاون 
هالل  عيسى  برئاسة  المستمر 
خورفكان  نادي  الحزامي،وجهود 
 ، االتحاد  مسيرة  دعم  في  الرياضي 
إنجاح  في  المساهمة  الجهات  وكافه 
مره  ألول  تقام  التي  األغلى  البطولة 
للجميع  متمنياً  خورفكان  مدينة  في 

التوفيق والبطولة النجاح .

دبي-الوحدة:
القدم  كرة  نجوم  أهم  يتجمع 22 من 
السابقين للمشاركة في النسخة األولى 
التي  ليجندز"  برو  أوميغا  "كأس  من 
وتنظمها  خليفة"  "برج  بجوار  تقام 
مع  بالتعاون  برو  أوميغا  شركة 
السياحة  ودائرة  الرياضي  دبي  مجلس 
في  وذلك  بدبي  التجاري  والتسويق 
اليوم  مساء  من  السابعة  الساعة 

)الخميس 12 مايو(.
ويستضيف فندق أرماني في برج خليفة 
اليوم )  عصر  من  الرابعة  الساعة  في 
الخاص  الصحفي  المؤتمر  الخميس( 
الذي سيجمع العبين  المنتظر  بالحدث 

الفائزين  ومن  الجنسيات  مختلف  من 
القدم وأهم األلقاب  العالم لكرة  بكأس 
مقدمتهم  وفي  واألوروبية  العالمية 
البرازيليان كاكا ورونالدينيو والحارس 
إيكر كاسياس وقائد منتخب  االسباني 
جون  السابق  تشيلسي  ونادي  انجلترا 
لويس  البرتغالية  الكرة  نجم  و  تيري 
شنايدر  ويسلي  الهولنديان  و  فيجو 
األلماني  كلويفرت، والحارس  وباتريك 
الجابر  سامي  والسعودي  ليمان  ينز 
والفرنسيان  ماتيرازي  وااليطالي 
سيلفستر،  ومايكل  جوركاييف  يوري 

وغيرهم.
  وسيحتفي "برج خليفة" بالحدث من 
خالل عرض صور الالعبين المشاركين 

على الواجهة الفردية للبرج التي تشكل 
كما  العالم،  في  عرض  شاشة  أكبر 
النطالق  التنازلي  العد  عرض  سيتم 
لعشاق  فرصة  ستكون  التي  المباراة 
العبيهم  لمتابعة  المستديرة  الكرة 
لمساتهم  يفقدوا  لم  الذين  المفضلين 
الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم 
العالمية،  والجماعية  الفردية  األلقاب 
ملعب  على  التنافس  سيكون  حيث 
صغير تم تجهيزه خصيصا للمباراة في 
الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة 
والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، 
الرياضية  دبي  قناتي  ستنقل  فيما 
المباراة  تفاصيل  الرياضية  وأبوظبي 

على الهواء مباشرة.

أبوظبي-الوحدة:
بن  سعيد  أحمد  رفع   
إدارة  مسحار، رئيس مجلس 
للرياضات  الدولي  دبي  نادي 
اتحاد  رئيس  نائب  البحرية 
البحرية،  للرياضات  اإلمارات 
سمو  إلى  الجزيل  الشكر 
محمد  بن  حمدان  الشيخ 
ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن 
المجلس  رئيس  دبي  عهد 

الكريمة  ورعايته  الالمحدود  دعمه  على  التنفيذي، 
للمسافات  القفال  سباق  من   31 رقم  للنسخة 
الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي 

والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.
وأكد أحمد سعيد بن مسحار أن استمرار هذا الحدث 
اهتمام  يعكس  التراثي  البحري  الشعبي  والكرنفال 
اآلباء  ماضي  إحياء  على  الرشيدة  قيادتنا  وحرص 
واألجداد والمحافظة على الموروث الشعبي بتحفيز 
هذه  مثل  في  المشاركة  على  المتعاقبة  األجيال 
وحياة  الجميلة  الماضي  مشاهد  وتجديد  التظاهرات 
صور  أبهى  في  الوفير  الرزق  بحثاً عن  حينها  أهلنا 

الحاضر الزاهي التي تعكس تطور إنسان اإلمارات.
الدولي  دبي  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
بن  حمدان  الشيخ  لقاء سمو  إن  البحرية  للرياضات 
واللجنة  النادي  وفد  مع  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
العليا المنظمة للسباق كشف عن مدى حب واهتمام 
والسباقات  عامة  بصفة  البحرية  بالرياضات  سموه 
بتذليل  سموه  وجه  حيث  خاص  بوجه  التراثية 
مهمتهم  وتسهيل  المشاركين  على  العقبات  كافة 
ومواصلة النجاح الذي رسمه سباق )األجيال( طوال 
السباق  استمرار  أن  مشدداً  الزمان  من  عقود  ثالثة 
من عام إلى آخر كشف مدى شعبيته الجارفة وحبه 

لدى كافة شرائح المجتمع في الدولة.
سمو  توجيهات  أن  مسحار  بن  سعيد  أحمد  وأوضح 
العليا  اللجنة  اهتمام  محل  ستظل  دبي  عهد  ولي 
التي  والثالثين  الحادية  نسخته  في  للحدث  المنظمة 
حيث  الجاري   27-29 من  الفترة  خالل  ستقام 
أجل  من  السباق  موعد  إعالن  فور  المهام  باشرنا 
)البحر(  بطوالت  أغلى  يمثل  الذي  السباق  إنجاح 
ومسك ختام فعالياتنا في الموسم الرياضي البحري 
يحظى  الذي  القفال  حدث  ويعد   .2021-2022
برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل 
التراثي األعرق واألقدم  في نسخته رقم 31 السباق 
ثالثة  منذ  العربية  والمنطقة  الخليج  في  واألضخم 
عظيمة  كرسالة   1991 عام  انطالقته  منذ  عقود 
أجل  من  المتعاقبة  األجيال  الى  الرشيدة  القيادة  من 
ارتبطت حياتهم  اللذين  اآلباء واألجداد  احياء ماضي 

بالبحر مصدر الرزق والخير الوفير.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤١

اأ�صاد باهتمام حمدان بن محمد ودعمه المتوا�صل

ـ وام : دبيـ 

المدرسي  للتعليم  اإلمارات  مؤسسة  أعلنت   
التعاون  تفعيل  عن  للرجبي  اإلمارات  واتحاد 
بأهمية  الوعي  نشر  بهدف  بينهما  المشترك 
وتنمية  الطلبة  شخصية  تكوين  في  الرياضة 
تنمية  في  ودورها  بداخلهم  الرياضية  الروح 

مهاراتهم الجسدية والذهنية.
بمقر  عقد  اجتماع  خالل  اإلعالن  جاء 
الدكتورة  سعادة  بحضور  دبي  في  المؤسسة 
رابعة السميطي مدير عام المؤسسة وسعود 
اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  بالشاالت 
من  وعدد  المنتخبات  لجنة  رئيس  للرجبي 

المسؤولين من الجانبين.
وبموجب التعاون، سيتم توفير مجموعة من 
تشتمل  للمدارس  الرجبي  رياضة  مستلزمات 

على الكرات والمالبس الخاصة بها.
وأكدت الدكتورة رابعة السميطي على األهمية 
الكبيرة التي توليها المؤسسة للرياضة لما لها 
وأدائهم  الطلبة  االرتقاء بتحصيل  في  أثر  من 
سعي  جانب  إلى  المجاالت،  مختلف  في 
المؤسسة لتحفيز الطلبة على اتخاذ الرياضة 
مراحل  شتى  في  مستدام  حياة  أسلوب 

تطورهم وذلك كجزء من رسالتها التربوية.
الرجبي  رياضة  إدارج  تم  أنه  إلى  وأشارت 
هذا  ألهمية  للطلبة  المدرسي  المنهاج  ضمن 
الطلبة،  الرياضة في تطوير ملكات  النوع من 
في  الرجبي  التحاد  المتميز  بالجهد  مشيدة 

نشر اللعبة بين فئات المجتمع المختلفة.
منذ  االتحاد  أن  بالشاالت  أوضح  جهته  من 
اللعبة  نشر  على  عمل   2009 عام  إشهاره 
وطنية،  منتخبات  تكوين  في  وبدأ  بالدولة 

الممارسين  عدد  زيادة  تعزيز  سبل  وبحث 
للعبة واتجه إلى طلبة المدارس ونجح في ذلك 
حيث وصل عدد الممارسين للعبة أكثر من 20 
ليكونوا  فتاة  ألف   15 من  وأكثر  شاب،  ألف 
للمنتخبات  المستقبلي  والمخزون  األساس 
للمنتخبات  منهم  كثيرون  وانضم  الوطنية 

الوطنية.
من ناحيته أثني بنجامين فان رواين مستشار 
على  للرجبي  اآلسيوي  باالتحاد  التطوير 
مع  للعبة  اإلمارات  التحاد  الفريدة  التجربة 
بإدماج  المدرسي  للتعليم  اإلمارات  مؤسسة 
المنهج كخطه  األولمبية ضمن  الرياضة  هذه 
بقية  تنافس  اإلمارات  جعل  مما  متميزة 
لبرنامج  تقرير  أحدث  حسب  اآلسيوية  الدول 
"لنجرب الرجبي" لتحصل على المركز الثالث 

آسيوًيا بعد الهند من حيث عدد الممارسين.

تعاون بين »الإمارات للتعليم المدر�سي« واتحاد الرجبي للتوعية باأهمية الريا�سة

بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للم�سارعة  
بخورفكان ال�سبت

اأحمد بن م�صحار: بداأنا خطوات اإنجاح 
الن�صخة 31 لكرنفال القفال

دبي-الوحدة:

في  المالكمة  عشاق  أنظار  تتجه 
 14( السبت  يوم  دبي  إلى  العالم 
مايو 2022( حيث تقام على مهبط 
الطائرات في فندق برج العرب الفخم 
العالمية  العمالقة  سلسلة  نزاالت 
شركة  تنظمها  التي  للمالكمة 
مجلس  مع  بالتعاون  تايتنز  جلوبال 
قائمة  ويتصدر  الرياضي،  دبي 
أسطورة  البطولة  في  المشاركين 
ماي  األمريكي  العالمية  المالكمة 
دون  مواطنه  سيواجه  الذي  ويذر 
مساء   9:00 الساعة  في  موري 
للرجال  أخرى  نزاالت   8 جانب  إلى 

والنساء.
البطولة  تفاصيل  عن  اإلعالن  وتم 
عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل 
صباح أمس األربعاء في مقر مجلس 
للتصميم،  دبي  بحي  الرياضي  دبي 

فلويد  العالمي  البطل  خالله  وتحدث 
برونو  موري،  ودون  ويذر  ماي 
أندرسون  جاك،  بادو  مارشادو، 
مجلس  رئيس  أنيس  وكين  سيلفا، 
وسيكون  المنظمة،  الشركة  إدارة 
في  المشاركين  المالكمين  بين  من 
وبرونو  سيلفا  أندرسون  البطولة 
وإلهام  بيرسون  ودلفين  ماتشادو، 

خالد، وبادو جاك وهاني أتيو.
أمين  حارب  سعيد  سعادة  ورحب 
بالمالكم  الرياضي  دبي  مجلس  عام 
آل  أمان  ناصر  بحضور  العالمي 
المجلس،  عام  أمين  مساعد  رحمة 
في  والتوفيق  النجاح  له  وتمنى 
في  الطائرات  مهبط  على  نزاله 
محطات  جميع  وفي  العرب  برج 
أكد  كما  المقبلة،  الرياضي  مشواره 
كبيرة  مكانة  تحتل  الرياضة  أن  له 
الرشيدة،  القيادة  ونهج  اهتمام  في 
الفعاليات  استضافة  على  والحرص 

الرياضية المتنوعة انطالًقا من الدور 
الريادي للدولة في جميع المجاالت.

تعد  دبي  "أن  مايوذر:  فلويد  وقال 
العالم  في  مكان  أفضل  هي  اليوم 
وهي  فيها  فعالية  أي  تنظيم  يمكن 
أيقونة  وتعد  العالم  مدن  أجمل  من 
سأخوض  أني  سعيد  وأنا  عالمية 
الرسمي،  االعتزال  قبل  دبي  نزاالً في 
العالم  في  مكان  أفضل  كونها 
وأعد  حالًيا،  فيه  تتواجد  أن  يمكن 
حدًثا  سيتابعون  بأنهم  الجمهور 
ما  للجمهور  وسأقدم  له  مثيل  ال 
يقام  وأنه  خاصة  أجله،  من  دفعوا 
ويقولون  ومميز،  خاص  مكان  في 
األقصى  الحد  هي  السماء  إن  دائًما 
أنني  أشعر   ، حسًنا  للطموحات، 
األقصى في عالم  الحد  بتخطي  أقوم 
أصعد  حيث  أخرى،  مرة  الترفيه 
هي  السماء حرفًيا، هذه  في  وأقاتل 

الفرص التي أسعى إليها دائًما."

ماي ويذر يواجه موري على مهبط الطائرات 
بفندق برج العرب

منتخبا كرة ال�سلة ي�ستعدان للم�ساركة في الدورة 
الخليجية الثالثة

دبي ــ وام :
 يواصل منتخبا كرة السلة "رجال" 
استعداداتهما  "سيدات"  و 
األلعاب  دورة  في  للمشاركة 
دولة  في  تقام  التي  الخليجية 
الفترة  خالل  الشقيقة  الكويت 
الحالي،  من 13 وحتى 31 مايو 
بمشاركة أكثر من 1500 رياضي 
التعاون  مجلس  من  ورياضية 
يمثل  فيما  العربية،  الخليج  لدول 
ورياضية  رياضي   285 اإلمارات 

في 16 لعبة فردية وجماعية.
وتنطلق منافسات كرة السلة 5*5 
 ، مايو   16 االثنين  يوم  للرجال 
بينما تنطلق منافسات كرة السلة 
نفس  يوم 28 من  3*3 للسيدات 
المنافسات  تقام  حيث  الشهر، 
الله  العبد  سعد  الشيخ  صالة  على 

الصباح.
مجلس  عضو  النقبي  راشد  وقال 
السلة،  لكرة  اإلمارات  اتحاد  إدارة 
أن  الوطنية  المنتخبات  مدير 
االستعدادات للمشاركة في الدورة 
لها  الخليجية تجري كما هو معد 
مسبقا حيث يتواجد الفريق حاليا 
في معسكر مغلق بدبي بمشاركة 
اختيار 12 فقط  سيتم  18 العبا 

من بينهم بحسب لوائح البطولة.
للدورة  االستعداد  أن  وأوضح 
استعداد  أيضا  سيعقبه  الخليجية 
اآلسيوية  البطولة  في  للمشاركة 
التي ستقام في الدوحة األمر الذي 
يعتبر استعدادا مزدوجا للمشاركة 
كان  أنه  إلى  البطولتين، الفتا  في 
ودية  مباراة  اقامة  المفترض  من 
فريق  مع  الماضية  الفترة  خالل 
الزمالك المصري لكنه اعتذر نظرا 

الرتباطاته االفريقية.

منتخبنا  بوفد  يتعلق  وفيما 
فيضم  رجال  السلة  لكرة  الوطني 
مسؤول  النقبي  راشد  من  كال 
بن  منير  الدكتور  والمدرب  البعثة 
الثالث سالم  سليمان، ومساعديه 
الظاهري، وعلي الحتاوي وحسام 
الوكيل، بينما سيكون سفر البعثة 
انطالق  قبل  المقبل  السبت  يوم 

المنافسات بيومين.
الرجال  منتخب  أن  النقبي  وأكد 
من  جاهزا  سيكون  السلة  لكرة 
أجل المشاركة بأفضل صورة في 
الدورة الخليجية وتحقيق النتيجة 
اإليجابية إلبراز مكانة كرة السلة 
منصات  على  ووضعها  اإلماراتية 

التتويج كعادتها.
من جانبها قالت ميثاء بن ضاوي 
اتحاد  إدارة  مجلس  عضوة 
مسؤولة  السلة  لكرة  اإلمارات 
للسيدات  الوطني  منتخبنا  بعثة 
للسيدات  منتخبنا  مشاركة  أن 
من  ستكون  الخليجية  الدورة  في 
 4 طريق  عن   3*3 بطولة  خالل 
من  اختيارهن  حاليا  العبات، يتم 

في  يشاركن  العبات   10 بين 
االتحاد  يجريها  التي  التصفيات 
صالة  في  المغلق  المعسكر  خالل 
تقام  حيث  بدبي،  الدين  صالح 
 3 مدار  على  مكثفة  تدريبات 

فترات يوميا.
وفيما يتعلق باالستعدادات للسفر 
للمشاركة أكدت أن السفر سيكون 
على  الحالي  مايو  بتاريخ 26 من 
يوم 27  الفني  االجتماع  يعقد  أن 
التالي،  اليوم  في  االنطالقة  ثم   ،
بجانب  يضم  الوفد  أن  إلى  الفتة 
كل  البعثة  ومسؤولة  الالعبات 
وإدارية  شحادة  هال  المدربة  من 

الفريق زهرة البلوشي.
منتخبنا  أن  ضاوي  بن  وأوضحت 
من  عددا  سيخوض  للسيدات 
الفترة  خالل  الودية  المباريات 
الجاليات،  فرق  بعض  مع  المقبلة 
المقام  الدوري  إلى  باإلضافة 
حاليا األمر الذي يعتبر اعدادا جيدا 
يظهر  السفر، حتى  قبل  للمنتخب 
السلة  لكرة  المشرفة  بالصورة 

اإلماراتية.

نجوم الكرة العالمية يتناف�سون على كاأ�س اأوميغا برو بجوار برج خليفة 



اأبوظبي-الوحدة:

خورفكان  ضيفه  الشــارقة، عىل  فاز 
بنتيجة )1-3(، عىل ســتاد الشــارقة 
مســاء أمس األول  الثالثــاء يف ختام 
الجولة 23 لدوري  األول، مــن  اليوم 

أدنوك للمحرتفني.
إىل 48 نقطة،  رصيده  الشارقة  ورفع 
الثاني، فيما  املركــز  مؤقتاً إىل  وصعد 
تجمد رصيد خورفكان عند 22 نقطة، 
وبقي يف املركــز الحادي عرش، ويبقي 
مهدداً مؤقتاً بشبح الهبوط، إذ ال يزال 
لتأمني  لنقطتــني  احتياج  يف  الفريــق 

بقاءه.
يف  أداء الفريقني  عــىل  الحــذر  وغلب 
الشوط األول، ولذا لم تكن هناك الكثري 
للتسجيل، يف هذا  الخطرية  الفرص  من 

الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي.
ولعــل أبرز الفــرص، وكانت يف الثلث 
املبــاراة، مواجهة  من  األوىل  ســاعة 
مبــارشة لكل من مــروان فهد، العب 
خورفكان، وبرينارد، العب الشــارقة، 
القائمني  خارج  الكرة  ســدد  ولكنهما 

والعارضة.
انطالقة  مع  بالتسجيل  الشارقة  وبكر 
ماالنجو،  بن  الثاني، برأسية  الشــوط 
مســتفيداً من ارتباك دفاع خورفكان، 
بالدقيقة  عرضية  كرة  إبعاد  يف  وفشله 
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الشــارقة  شــوكوروف، تقدم  وعزز 
بهدف ثاني يف الدقيقة 55، بتســديدة 
الجزاء، وسط  قوية من خارج منطقة 

ارتباك من مدافعي خورفكان.
الحكــم ركلة جــزاء عىل  واحتســب 
تقنية  إىل  العــودة  خورفــكان، بعــد 
املدافع  من  يد  ملســة  الفيديو، لوجود 
منهــا  ســليمان، وأحــرز  مســعود 

الثاني،  الشخيص  شــوكوروف، هدفه 
والثالث للشارقة يف الدقيقة 62.

يف  خورفــكان، بالتســجيل  وقلــص 
الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، عن 
التالية، رد  الدقيقة  طريق كيكوى، ويف 
قائم مرمى خورفكان، تسديدة عثمان 

كمارا.
فوز ثمني للعروبة

يف  الثاني  انتصــاره  العروبة  وحقــق 
املوسم الحايل لدوري أدنوك للمحرتفني 
بعد فوزه أمــس عىل ضيفه بني ياس 
بهدفــني مقابل هــدف يف املباراة التي 
اقيمت يف اســتاد الفجرية الدويل ضمن 
أدنوك  الجولة 23 لدوري  منافســات 

للمحرتفني.
ليصــل العروبــة للنقطــة 14 بينما 
تجمــد رصيد بني ياس عنــد النقطة 
يقدمها  خدمة  العروبة  30، وينتظــر 

الظفرة  سيســتضيف  الذي  الوصل  له 
)18 نقطة( مســاء الثالثاء لتقليص 
فارق النقاط بينهما، إذ يف حال خسارة 
أربع  بينهما  الفارق  ســيكون  الظفرة 

نقاط فقط.
للفوز  العروبة  وبالرغــم من حاجــة 
ملساعدته  الثالث  النقاط  ونيل  باملباراة 
عىل البقاء، إال انه واصل اللعب مدافعا 
املرتدة والتي  ومعتمدا عــىل الهجمات 

كانت مؤثرة.
واخرتق العب بني ياس محمد راشــد 
دفاعات العروبة والوصول قرب الست 
لم يستثمرها بشكل جيد  لكنه  ياردات 
يف الدقيقــة 25، باملقابل ســدد أحمد 
العروبة كرة من خارج  موىس العــب 
منطقة الجزاء مرت بالقرب من القائم 
يف اخطر هجمات العروبة 34، وتدخل 
الظنحاني  يــاس فهــد  بني  حــارس 
خالد  سددها  صاروخية  لكرة  وتصدى 

يحيــى ليحرم العروبــة هدفا محققا 
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التسجيل عن  افتتاح  العروبة يف  ونجح 
اوتولونجي  يوســف  النيجريي  طريق 
كرة  الدقيقــة 54 بعد  يف  املراقب  غري 
وصلتــه من رضبة ركنية لم يحســن 

خط الدفاع التعامل معها.
بعد ذلك عــاد فريق العروبة اىل الدفاع 
للحفاظ عــىل تقدمه بينما واصل بني 
تســجيل  من  ليتمكن  هجماته  يــاس 
هــدف التعــادل عن طريــق الرصبي 
كرة  مســتثمرا  ايفكوفيتش  ساشــا 
وصلته من رضبة ركنية، وهو خامس 

هدف لالعب يف املوسم الحايل.
بني ياس ســيد خميس  واضاع العب 
فرصــة هدف محقــق يف الدقيقة 68 
عندما ســدد كرته التي استلمها داخل 

الجزاء اىل اعىل العارضة 
العروبة  الرقابة وسجل  وهو خايل من 
هدف الفوز عــن طريق محمد خلفان 

بعد انفراده باملرمى )90+4(.
تعادل وخيبة اأمل

وعاد الوحدة من ملعب عجمان، بخيبة 
أمــل جديدة، وواصل نزيــف النقاط، 
بعدما ســقط يف فخ التعادل اإليجابي، 
2-2 أمــام الربتقايل، يف املبــاراة التي 
ملعــب  األول  عــىل  جمعتهماأمــس 
املرحلــة 23 من  افتتاح  يف  عجمــان 

دوري أدنوك للمحرتفني لكرة القدم.
بالعربي باب  التونيس فــراس  وافتتح 
التســجيل ألصحاب األرض من رضبة 
فابيو  الربتغايل  جــزاء »62«، وأدرك 
للعنابي »76«، ثم  التعــادل  مارتنيز 
عاد الربازييل لياندرو سباداسيو، بعدها 
التقدم، ثم  فريقه  ومنح  دقائق  بثالث 

تعادل إسماعيل مطر »90+3«.

ــ أشاد الرصبي جوران، مدرب عجمان، بأداء فريقه 
األول ،  مباراتهما مساء أمس  الوحدة، يف  ومنافســه 
والتي انتهت بالتعادل )2-2(، عىل ســتاد راشــد بن 
أدنوك للمحرتفني  سعيد، ضمن الجولة 23 من دوري 

.
وقــال يف املؤتمر الصحفي عقب املبــاراة: “الفريقان 

قدما مباراة رائعة حافلة بالفرص الضائعة”.
وأضــاف: “الوحدة ســيطر عــىل مجريــات اللقاء، 
وعجمان نجح يف اســتغالل الفرص التي أتيحت له يف 

تسجيل هدفيه”.
مفتوحــاً وهجومياً  الثاني  الشــوط  وأضاف: “كان 
ورسيعــاً من الفريقني، وكان أفضل من األول، والذي 

كان مغلقاً”.
وأكمل: “أنا سعيد بأداء الالعبني، بعد تجاوز الخسارة 

األخرية )3-0(، أمام الجزيرة يف الجولة املاضية”.
وأتــم قائــالً: “أزارو وبالعربي، أهــدرا فرصاً كانت 

كفيلة بفوز عجمان بنتيجة كبرية”.
ويف املقابــل، قال الفرنيس عيــى جريجوري، مدرب 
الكاملة يف  العالمــة  يســتحق  كان  الوحدة: “فريقي 

املباراة، بعدما صنعنا الكثري من الفرص”.
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ـ

الفجرية ــ وام :

 أكد صاحب الســمو الشــيخ حمد بن 
األعىل  املجلس  عضــو  الرشقي  محمد 
اإلنجازات  الفجــرية ، قيمــة  حاكــم 
الرياضيــة التــي تحققهــا األندية يف 
يف  والعاملية، ودورها  املحلية  البطوالت 
املجال  يف  اإلمارات  دولة  ترسيخ مكانة 
الريايض، مشــريا ســموه إىل رضورة 
تشــجيع الشباب عىل مواصلة الجهود 
النتائج املرشفة يف  املزيد مــن  لتحقيق 
داخل  تقام  التي  الرياضيــة  البطوالت 

الدولة وخارجها.
صاحب  اســتقبال  خــالل  جاء ذلــك 
سموه  قرص  الفجرية، يف  حاكم  السمو 
بن  صالح  الشــيخ  بحضور  بالرميلة، 
محمد الرشقــي رئيس دائرة الصناعة 
بالفجرية والشــيخ مكتوم  واالقتصاد 
دبا  نــادي  الرشقي.. فريق  حمــد  بن 
دوري  بدرع  فوزه  بمناســبة  الفجرية 
الريــايض  للموســم  االوىل  الدرجــة 
البطولة،  يف  -2021 2022 وتتويجه 
والتأهل للموســم املقبل لدوري أدنوك 

للمحرتفني.
وبارك صاحب الســمو حاكم الفجرية 
الهام،  اإلنجــاز  هذا  تحقيقه  للنــادي 
الفريق  أداء أعضاء  بمســتوى  مشيدا 
البطولة..  الفني واإلداري للنادي خالل 
اإللتزام  رضورة  إىل  إياهم  سموه  داعيا 
باألخالق الرياضية و مواصلة الجهود، 
الفردية  املهارات  واالستمرار يف تطوير 

لالعبــني، والحــرص عــىل اإللتــزام 
النتائج  أفضل  لتحقيق  الجاد  بالتدريب 
يف املوســم الريايض القادم، بما يسهم 
يف تعزيز ســمعة النادي ومشاركته يف 

املنافسات الرياضية.
الريايض  دبا  نادي  وأمر ســموه بمنح 
مبلغ 4 ماليــني درهم لحصولهم عىل 

البطولة.

وتقدم ســعادة أحمد سعيد الضنحاني 
الفجرية،  دبا  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
إىل صاحــب الســمو حاكــم الفجرية، 
اللقاء كما  هذا  والتقدير عىل  بالشــكر 
شــكر ســموه عىل املكرمة الســخية 
بتشييد نادي دبا الفجرية بتكلفة 100 
طاقته  وصلــت  والذي  درهــم  مليون 
متفــرج،  آالف   10 إىل  االســتيعابية 
ويتواءم مع متطلبات االتحاد اآلسيوي 
واالتحــاد الدويل لكرة القــدم “فيفا”، 
مؤكــدا أن دعم ســموه الكبري للنادي 
يمثل عامال أساسيا يف نجاحه ومواصلة 

إنجازاته خالل املراحل القادمة.
اإلداري  أعضاء الجهاز  بدورهم، تقدم 
للنادي، والالعبون، بالشــكر والتقدير 
الفجرية، عىل  حاكم  السمو  صاحب  إىل 
للرياضيني  ســموه  ودعم  االستقبال، 
وتشجيعهم الدائم، بما يسهم يف تطوير 
النــادي وتعزيز حضور إمارة الفجرية 

يف املجال الريايض.
حــر اللقاء ســعادة محمد ســعيد 
الديــوان األمريي  الضنحانــي مديــر 

بالفجرية.

حمد ال�سرقي ي�ستقبل فريق نادي دبا الفجيرة الفائز 
بدرع دوري الدرجة الأولى

دبي-الوحدة:

يواصــل منتخبنا للناشــئني لكــرة القدم 
تحت 16 عاماً )مواليد 2006(، تدريباته 
اليوميــة عــىل ملعب ذيــاب عوانة بمقر 
اتحاد الكرة بدبي خالل معســكره الداخيل 
اســتعداداً للمشــاركة يف بطولــة إيطاليا 

الدولية الودية.
ويؤدي “أبيض الناشــئني” تدريباته تحت 
كونزاليس،  ألبريتو  اإلسباني  املدرب  قيادة 
املســاعد، وبمشاركة 20  الفني  وجهازه 
ووليد  الجنيبي  خليل  مطر  هم: عمر  العًبا 
مــال الله فــريوز )الجزيــرة(، عيل جابر 
ســياح، خليفة محمــد الظنحاني، محمد 
الله املرشخ،  املنصوري، غيــث عبد  جمعة 

20 لعباً بقائمة منتخب النا�سئين  لبطولة اإيطاليا الدولية

وجهــت لجنة االنضبــاط يف االتحــاد ، يف اجتماعها 
لنادي  الحوطي، إنذاًرا  ســعيد  املستشــار  برئاســة 

الوحدة، ولفت نظر إىل اتحاد كلباء.
اللجنة لطلــب اإلحالة املقدم  جاء ذلك بعد مناقشــة 
مــن لجنة الطب الريايض املتعلقــة بمخالفة الوحدة 
لربوتوكول عمليات املباريات يف مباراته أمام الشارقة، 
يف الجولــة 22 من دوري أدنــوك للمحرتفني، والتي 

انتهت بخسارة الوحدة.
وكذلك االطالع عىل طلب اإلحالة املقدم من لجنة الطب 
كلباء، لربوتوكول  اتحــاد  بمخالفة  املتعلقة  الريايض 
الجولة  لقاء شباب األهيل، ضمن  املباريات يف  عمليات 

نفسها، والذي انتهى بخسارة اتحاد كلباء )1-2(.
كما وجهت اللجنــة، لفت نظر لنادي العربي، وإنذاًرا 
والحمرية، ملخالفتهم  وســيتي  مسايف  أندية  من  لكل 
بروتوكول عمليات املباريات يف مسابقة دوري الدرجة 

األوىل.

االن�ضباط تنذر الوحدة.. وتلفت 
نظر اتحاد كلباء

منح النادي مبلغ 4 ماليين درهم لح�ضوله على البطولة

العروبة يحقق فوزاً ثميناً على بني يا�ــس وتعادل 
الوحدة مع عجمان

أحمــد محمد بــن كته وســيف محمد ثاني 
)شباب األهيل(.

وحســني محمود لنجــاوي ومنصور محمد 
الغاوي )الوصل(، سهيل خالد عبيد )النرص(، 
الله أحمد  الحمــادي، عبــد  حمــدان محمد 
أحمد  إبراهيم، هالل  عامر  البلويش، ســعيد 
الســويدي، بدر موىس نارص ومحمد عيل آل 

عيل )الشارقة(.
عيل )عجمان(، محمد  آل  يعقوب  ويوســف 
كلبــاء(، وأحمد  الدرمكي )اتحاد  اللــه  عبد 

عيى البلويش )اإلمارات(.
للهواة  الوطنية  الرابطة  أن  بالذكــر  والجدير 
التابعــة لالتحاد اإليطايل لكــرة القدم تنظم 
الفرتة  خالل  الودية  الدوليــة  إيطاليا  بطولة 

من 15 إىل 23 مايو/أيار الجاري.

ال�ضارقة يهزم خورفكان بثالثية 

العروبة، عن  العبيدي، مــدرب  فتحي  التونيس  أعرب 
سعادته بفوز فريقه عىل ضيفه بني ياس )1-2(، عىل 
ستاد الفجرية مســاء امس األول  يف الجولة 23 من 

دوري أدنوك للمحرتفني.
وقال يف املؤتمر الصحفــي بعد املباراة: “حققنا فوزا 
للغايــة قبل 3 جوالت  مهما، وجــاء يف توقيت جيد 
فقط عىل نهاية مسابقة الدوري”. وأوضح: “حافظنا 
عــىل حظوظنا يف البقاء، ونتمنى أن تســاعدنا نتائج 

منافسينا يف الهروب من شبح الهبوط”.  
وأتــم قائالً: “لدينا أمل كبري يف تقديم الالعبني ألفضل 
يف  األخرية، والنجاح  الثالث  الجوالت  خالل  املستويات 

تحقيق هدفنا بالبقاء بدوري املحرتفني”.



لرشكة  التنفيذي  هيســامو؛ املدير  ســاتو  يقول 
ســينتاكو، عن خلفية تأسيسه رشكته، ”لم يكن 
لدي أي خيــارات يف األعمال التــي يمكنه القيام 
بها. لذا رغبت يف تأســيس رشكــة تتيح خيارات 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لألشخاص  جديدة 
واألشــخاص ممن يواجهــون احتياجات خاصة 

مجتمعية، لذا أسست رشكتي “سينتاكو”.
ُشِخص ســاتو بعد 10 أشهر من والدته، بمرض 
الحركة؛ وهــو ضمور عضيل  عضال منعــه من 
العضالت  النخاع تســبب يف ضعف  اعتالل  نتيجة 
العصبية  الخاليــا  اضطراب  نتيجــة  وضمورها 
املســؤولة عــن الحركة. وقام بعــد تخرجه من 
املدرســة الثانوية بتأسيس رشكته، حيث لم يكن 
لــه رغبة يف البحــث عن عمل. فيقوم بتشــغيل 
الكومبيوتر بتحريك بسيط لعينيه وطرف إبهامه، 
التجارية  والنقاشات  الرشكة  رئيس  مهام  متولًيا 

مع العمالء، وفق موقع “اليابان بالعربي”.

ويســتهدف من ذلك تحقيــق ”مجتمع يعيل من 
قيمة عمل جميع األفراد“.

ونظــًرا لكــون الكثري من بــن موظفي رشكة 
سينتاكو من ذوي االحتياجات الخاصة، يقومون 
بمهــام عملهم عــر اإلنرتنت. وأحد األنشــطة 
الرئيسية للرشكة هو تعريف الرشكات باألشخاص 
من ذوي االحتياجــات العامة لتوظيفهم، وهكذا 
يستطيع هؤالء األشخاص العثور عىل العمل الذي 
االحتياجات  نوعية  تســجيل  خالل  من  يناسبهم 

الخاصة لديهم ومهاراتهم مسبًقا.

برنامج  يف  مســؤول  توّقع 
ويب«،  لـ»جيمس  العلــوم 
إطالقه  يتم  تلسكوب  أقوى 
يف املــدار، الكشــف عن أوىل 
يف  املرســلة  العلمية  الصور 
منتصف يوليو املقبل. الصور 
التي ُيتوقع أن تكون مذهلة، 
الباحثون يف جميع  ينتظرها 
شــأنها  ومن  العالم،  أنحاء 
إظهــار القــدرات الهائلــة 

لتلسكوب »جيمس ويب«.
برنامــج  مديــر  ووعــد 
يف  للتلســكوب  العلــوم 
ساينس  »تلســكوب  معهد 
يدير  الــذي  إنســتيتيوت« 
بالتيمور،  من  العلمية  األداة 
كالوس بونتوبيــدان، بنرش 
األدوات  التقطتهــا  صــور 
مع  املوجودة  األربع  العلمية 

التلسكوب.
    

فقــدت شــابة عرشينية كامل أســنانها 
وباتت تعتمد عىل طقم أســنان إثر فقدان 
الطبية  أسنانها بالكامل بعد تناول األدوية 
 23 األمريكية،  الشابة  وحكت  باستمرار. 
عاًمــا، عــن تجربتها القاســية يف فقدان 
أسنانها بالكامل ووضع طقم أسنان وهي 

يف هذا السن الصغري.
الريطانية  صن”  “ذا  صحيفة  وبحســب 
فإن قصة كايمي ســتودنيكا، بدأت عندما 
التاســعة، وتعرض  ســن  يف  تلعب  كانت 
أقراصاً تســمى  كاحلهــا للكرس، فأخذت 
أفيونية،  »لفيكودين« تحتــوي عىل مواد 

كي تستطيع تحمل األلم.
إعادة  إىل  بلغت 18 عاًمــا، ذهبت  وعندما 
التأهيل وتغلبت عىل اإلدمان، ولكن لألسف 
فات األوان عىل أسنانها ألنها بدأت تتعفن 

وتتساقط.
تقول ستودنيكا: »يف عام 2018، شعرت 
غضون  رضس، ويف  ســقوط  من  بالرعب 
عام، رسعان ما تدهورت أســناني وبدأت 

يف االنهيار«.
لم يكن أمــام ســتودنيكا، التي تعيش يف 

شيكاجو بالواليات املتحدة، أي خيار سوى 
إزالة جميع أسنانها ووضع أطقم األسنان، 
الطعام، كما  تنــاول  عىل  قادرة  غري  ألنها 
املشــاكل  هذه  أن  أســنان  طبيب  أخرها 
عليها  مدمنة  أصبحت  التي  األدوية  سببها 

أيًضا.

عمري، أدركت  من  عرشة  الخامســة  »يف 
أنني مدمنة ألنني ال أستطيع أن أميض يوًما 
ثالث  كل  األدوية  هــذه  تناول  دون  واحًدا 
أو أربع ســاعات«، كلمــات قالتها الفتاة 
بمنتهى الحزن عىل أســنانها التي فقدتها، 
وإدمانها لسنوات طويلة يف طفولتها دون 
أن تعلــم ذلك، موضحة أنها يف العام التايل، 
بــدأت املشــاكل يف أســنانها بظهور بقع 

سوداء عليها، حتى فقدتها بالفعل.
لم تســتطع حتى  أنها  الفتاة  وأوضحــت 
تنــاول الخبز، نظًرا لضعف أســنانها مما 
الكثري من  تبــدو هزيلة، وفقــدت  جعلها 
وزنها، وتقول »لقد تحولت عدوى الفم إىل 
تعفن وقضيت شــهًرا يف املستشفى، حيث 
قاموا بضخ املضادات الحيوية يف جسدي«.

وتضيــف الفتاة »بشــكل ال يصدق، ترع 
الغرباء الطيبون يف غضون عام بـ 20ألف 
جنيه إســرتليني ]25ألــف دوالر أمريكي 
أنها  التكلفة«، موضحة  تقريبا[ لتغطيــة 
اآلن ســعيدة للغاية، بعــد أن أصبح لديها 
طقم أســنان، وغري مدمنــة ألول مرة يف 

حياتها.

التي ســرتافقهما طيلة  الزوجية  الحياة  إىل  يف بداية تؤرش 
الحزام  عىل  حاصالن  تركيان  عروســان  حياتهما، بدأ 

الجــودو حفــل زفافهما برضبة  لعبة  األســود يف 
خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضاً، ولكنها 
الزوجية  وبالحياة  بالحب  تنبئ  ودية  حركة  كانت 
املقبلــة. ويف التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من 
منطقة دينيزيل حاصالن عىل الحزام األسود يف لعبة 

الجودو حفل زفافهما بعرض ريايض  لفنون القتال، 
مستعيضن بذلك عن رقصة االفتتاح، التي تعد تقليداً 

لبدء احتفال الزواج. 

وقامت العروس، التــي تعمل مدّربة محرتفة يف هذه الرياضة، 
بتقديــم عرض قتــايل، أقدمت فيه عىل طــرح  العريس، 
املمــارس الهاوي للرياضة، أرضاً يف 4 حركات متنوعة 
مثريًة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشــجيعه لها 
 بالتصفيق الحار.  وحــاز مقطع الفيديو، الذي ظهر 
لباس  األســود عىل  الحزام  الزوجــان مرتدين  فيه 
الزفاف الرســمي إعجاب ناشــطي مواقع التواصل 
التواصل  تداولوه عىل نطاق واسع عر منصات  الذين 
االجتماعي، مع منشــورات تشري إىل الرتحيب »بالبداية 

 املوفقة للعروس« يف حياتها الزوجية. 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

يف كثــري من األحيان، تصاب مريضات رسطــان الثدي بعد إجراء 
جراحات اســتئصال الثدي بمرض »الوذمة اللمفية«، ويقصد به 
تراكم الســوائل الليمفاوية يف األنسجة، بسبب تلف أو إزالة الغدد 

الليمفاوية للمريضات خالل الجراحة األصلية.
وعادة ما تعالج هذه املشــكلة من خــالل تركيب أكمام ضاغطة 
لتفريغ السوائل الزائدة، واستعادة التدفق الطبيعي للسوائل داخل 
الذراع، غري أن التقنيات املعمول بها حالياً لعالج هذه املشكلة عادة 
ما تكون مكلفة وغري مناسبة.  وابتكر فريق من الباحثن بجامعة 
ووترلو الكندية، باالشرتاك مع مراكز لتأهيل مريضات الرسطان، 
ذراعاً روبوتية لينة مزودة برقاقة إلكرتونية لعالج مشكلة تراكم 
السوائل الليمفاوية يف الذراع، وتتميز برخص ثمنها وخفة وزنها 

وقلة استهالكها للطاقة.

أحالــت وزارة الداخليــة الكويتية، مركبة أجــرة إىل كراج حجز 
املرور لقيام قائدها بوضـع ملصقات مخالفة لقوانن املرور عىل 

املركبة.
استدعاء مالك  بتويرت، أنه جاري  الوزارة عر حسابها  وأوضحت 
الرشكة وســائق املركبة وذلك التخاذ اإلجراءات القانوية الالزمة 

بحقهما.
ولم توضح الوزارة العبارات امللصقة عىل الســيارة، إال أن مواقع 
التواصــل االجتماعي تداولت صورة للمركبة، التي أثارت جدال يف 
البالد، وقد كتب عليها جزء من اآلية رقم 42 من ســورة هود يف 

القرآن الكريم: “يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين”.
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صّور باحثون وعلماء مشــاهد فريدة 
والنادرة  الغريبــة  التنــن  لســمكة 
يف أعمــاق ميــاه خليــج مونتريي يف 

كاليفورنيا.
للوهلة  الغريبة  الســمكة  هذه  وتبدو 
األوىل نوعــا من الســيجار الرونزي 
الفاخر، حيــث تظهر كرقاقة صغرية 
بســيط، لكن  ملعــان  مــا، مع  نوعا 
التذبذب الرسيع يف نهاية هذا السيجار 

النادر، يكشف هوّية املخلوق.
العلمــاء عىل هــذا املخلوق  ويطلــق 
الرونزي النادر اســم ســمكة التنن 
Bathophi� (العاليــة الزعانــف 

بــن  ومــن   ،)lus flemingi
جميع أســماك التنن يف أعماق البحار 
يف خليج مونتريي، تعد هذه واحدة من 

أندرها، بحسب املقال املنشور يف مجلة 
“sciencealert” العلمية.

يف  معهد “مونتــريي” لألبحاث  وقال 
سلســلة تغريدات عــىل “تويرت”، إنه 
البحث  من  عقود  ثالثة  من  أكثر  “بعد 
البحــار وأكثر من 27600  أعماق  يف 
ســاعة تصوير، رأينا هذا النوع بعينه 

أربع مرات فقط!”.
عمق 300 مرت  عىل  املشاهد  وسجلت 
تقريبــا )1000 قــدم(، حيث كانت 
سمكة التنن تتجه إىل األعماق، بحسب 

“اليف ساينس”.
وبحســب املقال، يمكن أن يكون لدى 
سمكة التنن نوع من الصبغيات يعتر 
مــن أكثر األلوان الصبغية ســوادا يف 

الطبيعة.
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أقوى تلسكوب يتم إطالقه في المدار.. 
مريض بالضمور العضلي يؤسس شركة لذوي االحتياجات الخاصةوصور مذهلة في الطريق

رصد سمكة التنين الغامضة األكثر سوادًا في رصد سمكة التنين الغامضة األكثر سوادًا في 
قيعان البحارقيعان البحار

شابة عشرينية تفقد أسنانها بسبب فرط 
تناول المسكنات
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هبــط راكب ليــس لديه خرة 
بالطريان بنجاح بطائرة صغرية 
يف فلوريدا ، بعد أن عانى قائدها 

من حالة طبية طارئة.
مطار  يف  اإلنجــاز  هذا  وحصل 
بمســاعدة  الدويل  بيتش  بالــم 
مراقبــي الحركة الجوية، وفقا 

.WpBf�tV لـ
راكب  تواصل  التفاصيــل،  ويف 
cessna car�  طائــرة

الحركة  مراقبي  aVan، مــع 
الجويــة، قائال إنــه يعاني من 
وضع خطري، مضيفا: “طائرتي 
متماســكة. ليس  غري  أصبحت 
لدي أي فكرة عن كيفية التحليق 

بالطائرة”.
قبل  من  الراكب  عــىل  الرد  وتم 
“حافظ  بالقــول:  املراقبــن، 
عىل مســتوى األجنحة وحاول 
باتجاه  الساحل، إما  اتباع  فقط 

الشمال أو الجنوب. نحن نحاول 
تحديد موقعك”.

وســاعد املراقبون الطائرة عىل 
بعد 25  بســالم، عىل  الهبوط 
بوكا  يف  بيتش  بالم  شمال  ميال 

راتون.
وذكــرت املحطــة أن املراقبن 
إىل  الراكب  وجهــوا  الجويــن 

أن يؤمن  األرض، الذي استطاع 
هبوطا آمنا وثابتا.

وعلق خبري الطريان جون نانس، 
بالقول: “هذه هي  الحادثة  عىل 
التي أسمع فيها عن  املرة األوىل 
التي  سيســنا  طائرات  إحــدى 
ليس  شــخص  قبل  من  هبطت 

لديه خرة يف الطريان”.

راكب يهبط بنجاح بطائرة بعد تعرض قائدها 
لوعكة صحية

بعد جراحات استئصال الثدي.. ابتكار جديد 
يمنع تراكم السوائل الليمفاوية

إحالة مركبة أجرة إلى الحجز بسبب وضع ملصقات 
مخالفة لقوانين المرور

العبة الجودو تتمّرن بعريسها في حفل الزفافالعبة الجودو تتمّرن بعريسها في حفل الزفاف

بواليــة  فريــدة  تجربــة  يف 
ساكسونيا األملانية، يوجد سجن 
الوالية ويمكن  يعد األصغــر يف 
ألي فــرد زيارته عن طريق دق 
كائن  عــادي  منزل  باب  جرس 
بمدينة درسدن. ورغم أن العادة 
أقفال  أن تكون هناك  جرت عىل 
وقضبان  الســجون  أبواب  عىل 
السجن  أن هذا  نوافذها، إال  عىل 
الصغــري يركز بدال من ذلك عىل 
مساعدة النزالء عىل التعامل مع 

حياة الحرية املنتظرة.
التي  ســولدنر  أنكــه  وتفتــح 
تدير املؤسســة الصغرية الباب، 
االجتماعي  النسيج  أن  وترشح 
يف هــذا املكان هــو الذي يجعل 
النزالء ال يهربون، شــأنه شأن 
الطريقة التي تمنع بها القضبان 

التي توضــع عىل أبواب ونوافذ 
الســجون األخرى السجناء من 
“النزالء  إن  وتقــول  الهــرب. 
يشــعرون بأنهم مندمجون مع 
وبالتايل  هنــا،  البعض  بعضهم 

فإنهم ال يفكرون يف الهرب”.
نوعه  من  األول  الســجن  ويعد 
يف أملانيــا، وفقا ملا تقوله وزارة 

ناحية  بالوالية. ومــن  العــدل 
االجتماع  عالــم  يصف  أخرى، 
رئيس  روجنتن - وهو  كالوس 
رابطــة فيدراليــة تعمــل عىل 
الجرائم -  مرتكبــي  مســاعدة 
جديد  مرشوع  بأنه  السجن  هذا 
وخطوة صغرية ولكنها مع ذلك 

خطوة عىل الطريق.

في تجربة فريدة ...سجن ألماني يركز على إطالق 
سراح نزالء بداًل من العقاب

ُتعــرض 1800 قطعــة رمزيــة من 
أهــم األفــالم الهوليووديــة للبيع يف 
رشكة »بروبســتور«  تنظمــه  مزاد 
املتخصصــة الشــهر املقبــل يف لوس 

أنجليس.
وأبرز القطــع املطروحة يف املزاد الذي 
بــن 21 و24 يونيــو، نموذج  يقام 
عن مقاتلة »إكس وينغ« اســُتخدمت 
للجزء األول من  الخاصــة  املؤثرات  يف 
عام  النجوم«  »حرب  أفالم  سلســلة 
1977، وتُقدر قيمتها بســعر يرتاوح 

بن 500 ألف دوالر ومليون دوالر.
وقال نائب رئيس رشكة »بروبستور« 

تكون “إكس  تشــاك كوســتاس »قد 
وينغ” القطعة الرئيسية التي قد يرغب 
بها محبــو أفالم حرب النجوم، فإكس 
وينغ ليســت حارضة يف ذاكرة الجميع 
فحســب، بل اسُتخدمت أيضاً يف مشهد 

حقيقي من الفيلم«.
وأوضح لوكالة فرانس برس أنه بفضل 
التقنيات الحديثــة، »تمكّنا من ربطها 
باملشــهد الذي تم فيه إطالق النار عىل 
الخاضعة  الكتيبــة  قائد  ليــدر«،  ريد 
لسيطرة لوك سكاي ووكر الذي يحاول 
الفضائية  املوت«  محطة »نجم  تدمري 

الخيالية يف الفيلم.

مزاد في أمريكا على 1800 قطعة استخدمت في  أشهر أفالم هوليوود
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