
بروك�سل-وام:

 شــاركت ســفارة دولة اإلمارات 
الدورة  فعاليات  بروكســل في  في 
السادسة من مؤتمر بروكسل حول 
والمنطقة  سوريا  مستقبل  " دعم 
االتحاد األوروبي،  " الذي ينظمــه 
الشــعب  دعم  مواصلــة  بهــدف 
السوري، في ظل استمرار تداعيات 
جائحة " كوفيد19- " والتحديات 
والتي فاقمت من شدة االحتياجات 
ممثلين  بمشاركة  اإلنسانية، وذلك 

من 55 دولة و22 منظمة دولية.
الحالية  دورته  المؤتمر في  وتناول 

أهمية  األكثر  والمواضيع  القضايا 
التي تؤثر على الشــعب الســوري 
لالجئين  المستضيفة  والمجتمعات 
الســوريين وحشــد الدعم الدولي 

لالستجابة للخطة اإلنسانية.
وتم تسليط الضوء على الدور الذي 
مدار  على  اإلمارات  دولة  به  قامت 
من  ماضية  من 10 ســنوات  أكثر 
اإلغاثية  المســاعدات  تقديم  خالل 
على 1.11  يزيــد  ما  بلغــت  التي 
من  للتخفيف  أمريكي  دوالر  مليار 
معاناة الشعب السوري داخل بالده 
وخارجه في كل من األردن ولبنان 

والعراق.

اأبوظبي-وام:

المالية  أبوظبي لــأوراق  أعلن ســوق 
الســندات  إلصدار  الثانوي  اإلدراج  عن 
الخضراء الممتازة والمضمونة بمعدالت 
مقدارها  إجمالية  بقيمة  و  ثابتة  أرباح 
لصالح  أمريكــي  دوالر  700 مليــون 
الكهروضوئية  للطاقة  سويحان  شركة 
لتكون أول سندات خضراء في السوق.

وصــدرت هذه الســندات عن شــركة 
التي  الكهروضوئية  للطاقة  ســويحان 
تّم إطالقها لتشــييد و امتالك و تشغيل 
محطة  أبوظبي، أكبــر  نــور  محطــة 

واحد  موقع  ضمن  الشمســية  للطاقة 
في العالم.

  تعد هذه الخطوة أول إدراج لســندات 
لأوراق  أبوظبــي  ســوق  خضراء في 
الدين  أدوات  الماليــة ما يرفــع عــدد 
إلى  الســوق  في  المطروحة  والتمويل 
28، بينمــا يواصــل الســوق جهوده 
أهداف  لترجمة  المبذولــة  ومســاعيه 
اســتراتيجيته ‘ADX One’ الراميــة 
إلى جذب المزيد من اإلدراجات الجديدة 
وطــرح منتجات مبتكــرة عبر منّصة 

السوق الحيوية والمتنامية.

كوبنهاجن-)د ب ا(:

وفاة  العالمية  الصحة  منظمة   أكدت 
أكثر من مليوني شخص في 53دولة 
األوروبية جراء اإلصابة  المنطقة  في 

بكورونا.
بـ"المدمر"  الرقم  المنظمة  ووصفت 
، ولكنهــا قالت من المحتمل أن يمثل 
ذلــك جزءاً ضيئال مــن الوفيات التي 
مرض  مباشر  نحو  على  فيه  تســبب 
المباشرة  غير  األثار  كوفيد 19-ومن 

للجائحة خالل عامين.
لمنظمة  اإلقليمــي  المكتــب  وقــال 

العالميــة فــي كوبنهاجن  الصحــة 
يــوم الخميس إنه حتــى على الرغم 
مــن تراجع أعداد الحــاالت ، إال أنها 

مرتفعة جدا.
وأضــاف المكتب أن مرض ســارس 
كوف 2- مازال "فيروسا قاتال بصفة 
الملقحين  غيــر  لالشــخاص  خاصة 

واألولى بالرعاية الطبية.
وتمتــد المنطقــة األوروبيــة مــن 
على  روسيا  شــواطئ  إلى  جرينالند 
اسيا  دول  الهادئ ،وتشــمل  المحيط 
الوســطي إضافة إلى دول مثل تركيا 

وأوكرانيا.

الريا�ض-)د ب اأ(:

الســعودية  العامة للجوازات  المديرية   أعلنت 
بتحويل  ال تسمح  التعليمات  الخميس، أن  يوم 
الخروج والعودة )للعاملين األجانب  تأشــيرة 
فــي المملكة( إلى خروج نهائي في حال كان 

المستفيد خارج السعودية.
يشترط  بأنه  وأفادت "الجوازات" الســعودية 
والعودة  الخروج  تأشــيرة  صالحية  ســريان 
الســعودية، وفي  إلى  للدخول  وهوية مقيــم 
حال انتهاء التأشــيرة يتم اإلسقاط بعد نهاية 
التأشيرة مباشــرة من خالل خدمة "تواصل" 
عبر منصة "أبشــر" للخدمــات اإللكترونية" 
وفقا لصحيفة"عكاظ أونالين "  يوم الخميس.

أنه يمكــن تمديد تأشــيرة الخروج  وأكــدت 
إلكترونيا  الســعودية  والعودة لمن هم خارج 
الرســوم عبر خدمة "سداد" من  بعد ســداد 
منصة "أبشــر" أو "مقيــم" لصاحب  خالل 

العمل.
وكشفت "الجوازات" أن مدة تأشيرات الخروج 
باألشهر )60، 90،  محددة  كانت  إذا  والعودة 
للسفر من  120 يوما(، صالحيتها 3 أشــهر 
تاريخ اإلصدار، وتحســب مدة التأشــيرة من 
تاريخ الســفر، أما إذا كانت محددة باأليام أو 

"عودة قبل"، فتحسب من تاريخ اإلصدار".

ال�سعودية: ال لتحويل تاأ�سيرة الخروج 
والعودة اإلى نهائي والم�ستفيد بالخارج 

اأبوظبي-وام:

أعلنت شــركة أبوظبي للمشتقات 
"تعزيز"  المحــدودة  الكيماويــة 
كيم  شــاهين  شــركة  انضمــام 
ذ.م.م  لالســتثمارات  القابضــة 
"شاهين"، شــريكاً إلى "تعزيز" 
مشروع "تعزيز  و"ريالينس" في 
إي دي ســي آنــد بي في ســي" 
يهدف  الذي  المشــترك  المشروع 
إلى تشييد وتشغيل منشأة عالمية 
القلوي"  إلنتاج "الكلور  المستوى 
اإليثيليــن"  كلوريــد  و"ثانــي 
ضمن  فينيل"  البولــي  و"كلوريد 
للكيماويات  "تعزيــز"  منطقــة 

الصناعية في الرويس.
  تعد منطقة "تعزيز" للكيماويات 
بين  مشتركاً  مشروعاً  الصناعية، 
.»ADQ« "أدنوك" و"القابضة"

تون�ض-)د ب اأ(:

 أدى أعضــاء الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابات 
تعيينهم  الخميــس، بعد  يوم  الدســتورية  اليمين 
أثارت  الرئيس قيس ســعيد فــي خطوة  من قبل 

انتقادات من المعارضة.
فاروق  أعضاء يترأسها  سبعة  من  الهيئة  وتتكون 

بوعسكر الذي كان عضوا في الهيئة.
االستفتاء الشعبي  على  اإلشراف  الهيئة  وستتولى 
على اإلصالحات السياســية المقرر في 25 تموز/

يوليو المقبــل واالنتخابات البرلمانية المقررة في 
17 كانون أول/ديســمبر المقبل. وفي نيســان/

أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل 
الهيئة الدستورية معتمدا على صالحياته التشريعية 
والتنفيذية بعد إعالنه التدابير االستثنائية وتجميده 
ثم  ومن  الماضي  يوم 25 تموز/يوليــو  البرلمان 

حله في آذار/مارس الماضي.

الخرطوم-وكاالت:

للدموع  المســيل  الغاز  األمــن   أطلقــت قوات 
الذين  المتظاهريــن  علــى  الصوتية  والقنابــل 
احتشــدوا لالحتجــاج علــى حكام الســودان 
العســكريين يــوم الخميس، فــي الوقت الذي 
لم تظهــر فيه أي عالمة على إحــراز تقدم في 
سياســي  حل  إليجاد  الدبلوماســية  التحركات 

لأزمة التي تفجرت بعد االنقالب.
الرئاسي  القصر  نحو  مســيرة  في  اآلالف  خرج 
أمني  الشــديد مع حضور  الحر  بالخرطوم رغم 
مكثف، في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان 
بمشــاركة أكبر عــدد من المحتجيــن منذ عدة 

أسابيع.
التواصل االجتماعي  وأظهرت صور على وسائل 
تردد  أخرى  مــدن  وفي  العاصمة  في  حشــودا 

هتافات للمطالبة بحكومة مدنية.

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

ا�ستئناف االحتجاجات في ال�سودان 
مع تعثر جهود حل االأزمة

�ســفن منظمة اأطباء بال حدود تنقذ 470 �ســخ�ساً 
من الغرق 

صنعاء-)د ب أ(: أعلنت السلطات الصحية في اليمن، يوم الخميس، 
رصد نحو 11 ألف إصابة بالمالريا وحمى الضنك في محافظة تعز 

جنوب غربي البالد.
إدارة اإلعالم والتثقيف في مكتب  وقال تيسير السامعي نائب مدير 
وزارة الصحــة بمحافظة تعز، لوكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ(، إن 
السلطات الصحية رصدت ثمانية آالف و270 حالة إصابة بالمالريا 
في المحافظة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شــهر نيســان/

أبريــل الماضــي . وأفاد بأنه تم كذلك رصــد  2422 إصابة بوباء 
"حمــى الضنك" في محافظة تعز خالل الفترة نفســها ، مشــددا 
على أن انتشــار األمراض يتطلب تدخال من قبل المنظمات األممية 

واإلغاثية من أجل إنهاء معاناة ماليين السكان في تعز .

روما-)د ب أ(:  أعلنت منظمة أطباء بال حدود يوم الخميس،  إنقاذ 
470 مهاجــرا من الغــرق في غضون األيام الثالثــة الماضية في 
مياه البحر المتوسط، مشيرة إلى أنهم اآلن على متن السفينة جيو 

التابعة لها. بارنتس 
الليبية  السواحل  قبالة  البحر  بارنتس مياه  الســفينة جيو  وتجوب 

باتجاه صقلية، حيث يأمل  طاقمها السماح لهم بإنزال ركابها.
ان تخصص  أيام قبل  اإليطالية عدة  الســلطات  وغالبا ما تستغرق 
ميناء لرسو ســفن إنقاذ المهاجرين. وقالت المنظمة  إن عمليات 
الخاصة بجزيرة مالطا،  البحــث واإلنقاذ  اإلنقاذ جرت في منطقة 
المســاعدة  بتقديم  تجاهلــت "التزاماتها  الجزيرة  ســلطات  لكن 

للقوارب المنكوبة".

 اليمــن : ر�سد نحو 11 األف اإ�سابة بالمالريا وحمى 
ال�سنك في تعز

القاهرة-)د ب اأ(:

بمجمع  المنعقدة  القاهــرة  جنايات  محكمــة   أصدرت 
إجراءات  إعادة  الخميــس، حكمها في  محاكم طره يوم 
إعالمًيا  المعروفــة  القضية  محاكمــة 41 متهما فــي 
بـ"فــض اعتصام رابعة".  وذكــرت مواقع اليكترونية 
مصرية يوم الخميــس، أن المحكمة عاقبت  28 متهما 
بالسجن 5  المشــدد 15 عاًما، ومتهم حدث  بالســجن 

سنوات، كما قضت  ببراءة 12 متهما في القضية.
وجاء الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة  المتهمين لصدور 
حكم أول درجة غيابًيا بالســجن المشدد، وبعد ضبطهم 
أعيدت إجراءات محاكمتهم. كانت محكمة النقض قضت، 
في حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 
12 من قيادات جماعــة اإلخوان، من بينهم عبدالرحمن 
البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، 
وأحمــد عارف، إلدانتهــم بقضية فض اعتصــام رابعة 

العدوية التي تعود وقائعها إلى آب/ أغسطس 2013.

 م�سر: �ســجن 28 وبراءة 12 متهماً 
في ق�سية »ف�ض اعت�سام رابعة«

اأع�ساء هيئة االنتخابات في تون�ض يوؤدون 
اليمين الد�ستورية
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التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي
 6.12  5.72  9,150.63 9,747.283,326.573,528.53

اأبوظبي-وام:

التابع  العربية  للغة  أبوظبي   كشف مركز 
لدائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبي 
خالل مؤتمــر صحفي عقده في المجّمع 
الثقافي يوم الخميس، عن أجندة فعاليات 
الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي 

الفترة من  للكتــاب، الــذي ُيقام خــالل 
مركز  في  الجاري  23 وحتى 29 مايــو 

أبوظبي الوطني للمعارض.
ويشــارك في الحدث ما يربــو على ألف 
من 80 دولة، ويتضمن  أكثر  من  ناشــر 
أكثــر مــن 450 فعالية ُتلبــي تطلعات 

الجمهور،

دبي-وام:

عبدالرحمن  الدكتور  معالي  أكد   
بن عبدالمنان العور وزير الموارد 
إعالن  أن  والتوطيــن  البشــرية 
محمد  الشــيخ  الســمو  صاحب 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الوزراء  الدولــة رئيس مجلــس 
قرار  الله" عن  دبي "رعاه  حاكم 
التوطين  نســب  مستهدف  رفع 
بشــأن  االتحادي  القانون  وعن 
العمل  عن  التعطل  ضــد  التأمين 
محطــة جديــدة مــن محطات 
دولة  األعمــال في  بيئة  تعزيــز 

االرتقاء  فــي  اإلمارات، تســهم 
بتمكيــن الكفــاءات والكــوادر 
مع  الشراكة  وترســخ  الوطنية 
جاذبية  وتزيد  الخــاص  القطاع 
وقدرتها  الدولة  في  العمل  سوق 
على استقطاب المواهب المحلية 

والعالمية 

 معر���ض اأبوظبي الدولي للكتاب يك�ش��ف 
اأجندة فعاليات الدورة ال� »31«
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العور: التاأمين �شد التعطل عن العمل �شبكة اأمان 

اأبوظبي-وام:

 تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة ، أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل 
الذكور  للمجندين  الوطنيــة  الخدمة  مدة 
مدتها »11« شــهراً للحاصلين  لتصبح 
على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 
فأعلــى و»3« ســنوات للحاصلين على 
مؤهل أقــل من الثانوية العامة، و»11« 
شهراً للمجندات من اإلناث وذلك بموجب 
رقم »15« لسنة 2022 الصادر  القرار 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  عن 
القائد  نائــب  قرار  أحكم  بعــض  بتعديل 
رقم »6«  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
لسنة 2016 بشـــأن تعديل مدة الخدمة 

الوطنية.
جاء هذا القرار انطالقاً من حرص القيادة 
الرشــيدة للدولــة على تطويــر برنامج 
وتتويجاً  واالحتياطية  الوطنيــة  الخدمة 

لجهود العمل المثمر

»تعزيز« و »ريالين�س« توقعان �شراكة مع »�شاهين« »تعزيز« و »ريالين�س« توقعان �شراكة مع »�شاهين« وزارة الدفاع تعلن عن تعديل مدة الخدمة الوطنيةوزارة الدفاع تعلن عن تعديل مدة الخدمة الوطنية
لإنتاج المواد الكيماوية بالروي�س لإنتاج المواد الكيماوية بالروي�س 

الإمارات ت�شارك في موؤتمر بروك�شل ال�شاد�ض 
لدعم م�شتقبل �شوريا والمنطقة

اأكثر من مليوني وفاة موؤكدة جراء كورونا 
بالمنطقة الأوروبية

»اأبوظبي المالي« يدرج ال�شندات الخ�شراء ل�شالح 
»�شويحان للطاقة الكهرو�شوئية«

رفع ن�سب التوطين يفتح اآفاقاً جديدة للكفاءات المواطنة

با�ستثمارات تزيد على 7.3 مليار درهم

»تتمة ص 88«« »تتمة ص 88««

بتوجيهات محمد بن زايد.. 



:ΩGh-»HO

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

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe

 IOÉ«≤H äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh ,ˆG  ¬¶ØM ,ádhódG  ¢ù«FQ

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

 ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ

 ‘ kÉ«ŸÉY iòàëj kÉLPƒ‰ âî q°SQ  ,ˆG  √ÉYQ

 »eƒµ◊G πª©dG åjóëàd áaOÉ¡dG äÉcGöûdG AÉæH

 IÉ«ëH  AÉ≤JQ’G  øª°†J  á«∏Ñ≤à°ùe  ¢ù°SCG  ≈∏Y

 ∫É«LCÓd  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  AÉæHh  äÉ©ªàéŸG

.áeOÉ≤dG

 ¢ù«ªÿG Ωƒj √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN ,∂dP AÉL

 AGQRh  á°ù«FQ  ,¢ûà«HÉfôH  ÉfBG  ‹É©e  ,»HO  ‘

 åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ” å«M ,É«HöU ájQƒ¡ªL

 øjó∏ÑdG  ÚH  äÉcGöûdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S

 ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G πfi ä’ÉéŸG ‘ Ú≤jó°üdG

 ‘ »FÉæK ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ √ƒª°S ó¡°T Éª«a

 ádhO »àeƒµM ÚH »eƒµ◊G åjóëàdG  ∫É›

 ∫OÉÑJ õjõ©J ±ó¡H ,É«HöU ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 ,áëLÉædG ÜQÉéàdGh äGÈÿG ácQÉ°ûeh ±QÉ©ŸG

 π°†aCG  »qæÑJh  ,á«eƒµ◊G  QOGƒµdG  äGQób  AÉæHh

.»eƒµ◊G πª©dG äÉ°SQÉ‡

 è¡æH øeDƒJ äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 »eƒµ◊G πª©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d ¿hÉ©àdGh ∑QÉ°ûàdG

 Oƒ≤j  äÉeƒµ◊G  øe  ójóL  π«L  ï«°SôJh

 Qƒ£jh ,πÑ≤à°ùŸG áYÉæ°U á∏MQ ‘ äÉ©ªàéŸG

 ±öûà°ùJ á«bÉÑà°SGh áeGóà°ùe ¢ù°SCG ≈∏Y ¬∏ªY

 áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àª∏d ∫ƒ∏◊G ôµàÑJh äÉjóëàdG

.⁄É©dG Égó¡°ûj »àdG

 åjóëàdG ‘ »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh

 ócDƒj  É«HöU  ájQƒ¡ªL  áeƒµM  ™e  »eƒµ◊G

 ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ™ªŒ »àdG Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ó q°ùéjh

 ™«°SƒJh äÉcGöûdG õjõ©àH ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 õjõ©àd ⁄É©dG ∫ƒM äÉeƒµ◊G ™e ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

 äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe ,»eƒµ◊G πª©dG ôWCG

 äÉeƒµ◊G Úµªàd áëLÉædG ÜQÉéàdG ácQÉ°ûeh

.πÑ≤à°ùª∏d É¡àjõgÉL õjõ©Jh

 åjóëàdG  ‘  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  ™qbh

 ôjRh ,…hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi ‹É©e »eƒµ◊G

 ¢ûà«HÉfôH ÉfBG ‹É©eh , AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T

.É«HöU ájQƒ¡ªL AGQRh á°ù«FQ

 ó¡°ûf{ ¢ûà«HÉfôH ÉfBG ‹É©e âdÉb ,É¡à¡L øe

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG IÒ°ùe ‘ ábQÉa á∏Môe Ωƒ«dG

 äGQÉeE’G  ádhOh É«HöU ájQƒ¡ªL ÚH á≤«KƒdG

 ‘  ¿ÉàdhódG  ∑Î°ûJ  å«M  ,IóëàŸG  á«Hô©dG

.z´GóHE’Gh QÉµàH’Gh É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y õ«cÎdG

 ájQƒ¡ªL  ÚH  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG{  ¿CG  âaÉ°VCGh

 ‘ kGÒÑc kÉeó≤J ≥≤ëà°S äGQÉeE’G ádhOh É«HöU

 á«ªbôdG áeƒµ◊Gh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ä’É›

 ∫OÉÑàa ,IôµàÑŸG äÉYÉæ°üdGh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh

 ÚH  á≤«KƒdG  ábÓ©∏d  kÉ°SÉ°SCG  π qµ°ûj  áaô©ŸG

 ,¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùµdCG ¢ù«FôdG IOÉ«≤Hh ,ÚàdhódG

 øµÁ »àdG äGRÉ‚E’G øe ójõe ¤EG É«HöU ™∏£àJ

 πLCG  øe kÉ©e ¿Éà≤jó°üdG  ¿ÉàdhódG  É¡≤≤– ¿CG

.zπÑ≤à°ùŸG IOÉjQ

 ∫BG  ó«©°S øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S ,AÉ≤∏dG  ö†M

 ¢ù«FôdG ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g ¢ù«FQ ,Ωƒàµe

 óªfi ‹É©eh ,äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G

 ,á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ,»æ«°ù◊G …OÉg øH

 AÉcò∏d ádhódG ôjRh ,AÉª∏©dG ¿É£∏°S ôªY ‹É©eh

 πª©dG äÉ≤«Ñ£Jh »ªbôdG OÉ°üàb’Gh »YÉæ£°U’G

 ôjóŸG  ,…ôŸG  ó«©°S  ∫Óg  IOÉ©°Sh  ,ó© oH  øY

.»HóH áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G IôFGód ΩÉ©dG

 »àeƒµM ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG »JCÉJh

 äÉYÉªàL’G øe á∏°ù∏°ùd IôªK É«HöUh äGQÉeE’G

 ÚH  ádOÉÑàe  äGQÉjRh  ácÎ°ûŸG  äÉjóàæŸGh

 ¥ÉØJ’G É¡dÓN ” ,»HöüdGh »JGQÉeE’G ÚÑfÉ÷G

 Úàeƒµ◊G ÚH áëLÉædG ÜQÉéàdG ácQÉ°ûe ≈∏Y

 ,»eƒµ◊G  πª©dG  åjó–h ôjƒ£J  ä’É› ‘

 áeƒ¶æe AGOCGh IAÉØµH AÉ≤JQÓd É¡æe IOÉØà°S’Gh

 QhÉfi 9 ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe ,»eƒµ◊G πª©dG

 ájõgÉ÷G  õjõ©àd  ¿hÉ©àdG  É¡æª°†àj  á«°ù«FQ

.äÉjóëà∏d IôµàÑe ∫ƒ∏M OÉéjEGh πÑ≤à°ùª∏d

 ∫OÉÑJ  øjó∏ÑdG  »àeƒµM ÚH ¿hÉ©àdG  πª°ûjh

 á«eƒµ◊G äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh ÜQÉéàdGh äGÈÿG

 áeƒµ◊G :ä’É› »£¨J ájƒ«M QhÉfi 9 øª°V

 ,QÉµàH’Gh Ωƒ∏©dGh ,»ªbôdG OÉ°üàb’Gh ,á«ªbôdG

 ,∫ÉªYC’G  äÉæ°VÉMh  ,á«eƒµ◊G  äGQó≤dG  AÉæHh

 ,º«∏©àdGh  ,áMÉ«°ùdGh  á«YGóHE’G  äÉYÉæ°üdG

.»YÉæ£°U’G AÉcòdGh ,á›ÈdGh

 äGQÉeE’G ádhO »àeƒµM ÚH ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ó© oJh

 á∏°ù∏°ùd  IójóL  áaÉ°VEG  É«HöU  ájQƒ¡ªLh

 ™e äGQÉeE’G áeƒµM É¡à©bh á«ŸÉY äÉ«bÉØJG

 É¡«©°S QÉWEG ‘ ,⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ∫hO IóY

 áeóÿ äÉeƒµ◊G ÚH ‘ô©ŸG ∫OÉÑàdG õjõ©àd

 ¿hÉ©àdG  äÉ«bÉØJG  ∫ÓN  øe  ,É¡JÉ©ªà›

 ôjƒ£àdGh åjóëàdG ‘ ºgÉØàdG äGôcòeh »FÉæãdG

 ,áëLÉædG  á«eƒµ◊G  ÜQÉéàdG  π≤fh  »eƒµ◊G

 AÉ≤JQ’Gh ,»eƒµ◊G πª©dG ‘ Iõ«ªàŸG äGÈÿGh

 õ«ªàdG  áeƒ¶æe  õjõ©Jh  ,AGOC’G  äÉjƒà°ùÃ

 OGóYEGh  ,  äGAÉØµdGh  äGQó≤dG  AÉæHh  ,»eƒµ◊G

 áHôŒ ôjƒ£Jh ,á«eƒµ◊G äGOÉ«≤dG øe ∫É«LCG

 ájQƒ¡ªL  :â∏ª°Th  ,á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  Ëó≤J

 ,á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸGh  ,á«Hô©dG  öüe

 ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªLh  ,¥Gô©dG  ájQƒ¡ªLh

 ,¿Éà°ùµHRhCG  ájQƒ¡ªLh  ,¥Gô©dG  ¿Éà°SOôch

 ,ÉµjQÉà°Sƒc  ájQƒ¡ªLh  ,∫É¨æ°ùdG  ájQƒ¡ªLh

 ,É«Ñeƒdƒc  ájQƒ¡ªLh  ,¿Éfƒ«dG  ájQƒ¡ªLh

 ,∞jódÉŸG ájQƒ¡ªLh ,π°û«°Sh ,É«fÉÑ°SEG áµ∏‡h

.¢ShOÉHôHh ,ÉfÉjƒZ ájQƒ¡ªLh

 ‘ô©ŸG  ∫OÉÑàdG  èeÉfôH{  ¿CG  ,ôcòdÉH  ôjóL

 äGQÉeE’G ádhO áeƒµM ¬à≤∏WCG …òdG ,z»eƒµ◊G

 ¢ù∏›  ¿hDƒ°T  IQGRh  √ò«ØæJ  ≈∏Y  ±öûJh

 ôjƒ£J »g ,á«°ù«FQ QhÉfi 3 øe ¿ƒµàj ,AGQRƒdG

 ôjƒ£Jh ,á÷É©ŸG äGhOCGh ¥ôW ôjƒ£Jh ,OGôaC’G

 äÉcGöûdG õjõ©J ¤EG èeÉfÈdG ±ó¡jh ,áª¶fC’G

 ÜQÉéàdGh äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑàd á«ŸÉ©dG

 º°Sôd  ,»eƒµ◊G  πª©dG  ä’É› ‘ áëLÉædG

 á«bÉÑà°S’G  ∫ƒ∏◊G QÉµàHGh πÑ≤à°ùŸG äGQÉ°ùe

 IOÉØà°S’ÉH äÉeƒµ◊G ¬LGƒà°S »àdG äÉjóëà∏d

 ádhO  É¡JQƒW  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ÜQÉéàdG  øe

.á«eƒµ◊G IQGOE’G ‘ äGQÉeE’G

:IóMƒdG-»HO

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e πÑ≤à°SG

 Oƒ©°S  ÒØ°ùdG  IOÉ©°S  ,…OÉ–’G  »æWƒdG

 øjôëÑdG áµ∏ªŸ ΩÉ©dG π°üæ≤dG ∞°üædG ø°ùM

 Ωƒj  ,á«dÉª°ûdG äGQÉeE’Gh »HO ‘ á≤«≤°ûdG

 ‘ ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ‘ ¢ù«ªÿG

.»HO

 ,AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ÖMQh

 ¬d  kÉ«æªàe  ,øjôëÑdG  áµ∏‡  ΩÉY  π°üæ≤H

 ìÉéædGh ≥«aƒàdG á«∏°üæ≤dG ‘ Ú∏eÉ©∏dh

 º¡«dEG  á∏cƒŸG äÉ«dhDƒ°ùŸGh ΩÉ¡ŸG AGOCG  ‘

 ÚH  ¿hÉ©àdGh  IƒNC’G  äÉbÓY  Rõ©j  ÉÃ

 É¡H ¥Ó£f’Gh ,Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG

.ÖMQCG ¥ÉaB’

 äÉbÓY õjõ©J πÑ°S åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  ácGöûdGh  ¿hÉ©àdG

 ádhO  ÚH áî°SGôdG  IƒNC’G  äÉbÓY πX ‘

 …òdG  Qƒ£àdGh  øjôëÑdG  áµ∏‡h  äGQÉeE’G

 ÚH  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdG  äÉbÓY  √ó¡°ûJ

 »JOÉ«b ºYóH ≈¶– »àdGh ,Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 √òg ï«°SôJ á«ªgCG GócDƒe ,øjó∏ÑdG »àeƒµMh

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ Éeób É¡H ™aódGh äÉbÓ©dG

 ôªY  QƒàcódG  øe  πc  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG  ö†M

 GôØYh  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »ª«©ædG

 ∫É°üJÓd  óYÉ°ùŸG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  »£°ùÑdG

.¢ù∏éŸÉH ÊÉŸÈdG

 á«°Uƒ°üNh ≥ªY ≈∏Y ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ócCGh

 á«é«JGÎ°S’Gh ájƒNC’Gh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG

 áµ∏‡h äGQÉeE’G  ádhO §HôJ »àdG  áî°SGôdG

 É©WÉ°S  ÉLPƒ‰  âJÉH  »àdGh  ,øjôëÑdG

 É¡JRõY »àdG äÉbÓ©dG ∂∏J ,á«Hô©dG äÉbÓ©∏d

 ∞bGƒŸGh  ∑Î°ûŸG  Ò°üŸGh  ΩódG  §HGhQ

 äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl √ÉŒ á≤°ùàŸG iDhôdGh

 øjó∏ÑdG  »JOÉ«b ¢UôMh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

 ¥ÉaBG ƒëf Égõjõ©Jh É¡≤«KƒJ ≈∏Y Ú≤«≤°ûdG

.ä’ÉéŸG áaÉc ‘ ™°ShCG

 IOÉ«≤dG  πX  ‘  ≥≤–  ÉÃ  ¬«dÉ©e  OÉ°TCGh

 øH  óªM  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°üd  áª«µ◊G

 ,á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áµ∏‡ ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 Éàa’ ,á∏eÉ°T ájƒªæJh ájOÉ°üàbG äGRÉ‚EG øe

 øe ÉÑ©°Th áeƒµM áµ∏ªŸG ¬H ≈¶– Ée ¤EG

 É«æªàe ,äGQÉeE’G ádhO AÉæHCG Üƒ∏b ‘ áfÉµe

 »bôdGh  Ωó≤àdG  øe  Gójõe  øjôëÑdG  áµ∏ªŸ

.QGô≤à°S’Gh øeC’Gh QÉgOR’Gh

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢UôM ¤EG QÉ°TCGh

 ¢ù∏›  ™e  ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y

 ∞∏àfl  ‘  øjôëÑdG  áµ∏‡  ‘  ÜGƒædG

 ÚH  ΩÉàdG  ≥HÉ£àdG  ≈∏Y  GócDƒe  ,ä’ÉéŸG

 ÚH ácÎ°ûŸG ∞bGƒŸGh iDhôdGh ô¶ædG äÉ¡Lh

 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG AGREG øjó∏ÑdG

 áfÉµŸG ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e øªKh .∑Î°ûŸG

 ∞∏àîÃ á«æjôëÑdG ICGôŸG É¡«dEG â∏°Uh »àdG

 äGRÉ‚EG øe ¬≤«≤– âYÉ£à°SG Éeh ä’ÉéŸG

 Gó«°ûe ,ájOÉ«≤dG Ö°UÉæŸG øe ójó©dG Égó∏≤Jh

 ÜGƒædG ¢ù∏éŸ á«fÉŸÈdG á«°SÉeƒ∏HódG QhóH

 ‹É©e  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡÷Gh  ,»æjôëÑdG

 á°ù«FQ  πæjR  ˆGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdG

 ÉjÉ°†≤dG áeóN ‘ »æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏›

.»Hô©dG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ¢SDhôJh á«Hô©dG

:ΩGh-»HO

 »°ù«FQ õcôªc »HO áfÉµe ≈∏Y Gó«cCÉJ 

 ∞∏àfl  ‘  ÚYóÑŸÉH  AÉØàMÓd

 ≈à°T  øeh  äÉ°ü°üîàdGh  ä’ÉéŸG

 óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  Ωôc  ,⁄É©dG  AÉëfCG

 »HO áÄ«g ¢ù«FQ Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH

 ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ¿GÒ£∏d

 ¿ÉjOQÉL Î°SCG{ IõFÉéH IõFÉØdG äGQÉeE’G

 ‘  á°ü°üîàŸG  zèæ«°SÒf  ∫ÉHƒ∏L

 IÒÑc á«dÉØàMG øª°V ,¢†jôªàdG ∫É›

 ¢ù«ªÿG  Ωƒj  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  âª«bCG

 AÉØàMÓd  »HO  ‘ ¢ùàfÓJCG  ¥óæa  ‘

 ºbGƒ£d  á«FÉæãà°S’G  äÉªgÉ°ùŸÉH

. ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe ¢†jôªàdG

 ∫BG  ó«©°S øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S Ωóbh

 iÈµdG  IõFÉ÷G  πØ◊G  ∫ÓN  Ωƒàµe

 øe  ÉHhO  ÉfBG  ,∫hC’G  õcôŸÉH  IõFÉØ∏d

 ∞dCG 250 á«dÉŸG É¡àª«b ≠∏ÑJh ,É«æ«c

 ” Ú°Vô‡ 10 π°UCG  øe ∂dPh ,Q’hO

.IõFÉ÷G äÉ«FÉ¡f ¤EG º¡ë«°TôJ

 É¡àjôb  ‘ áéjôN  ∫hCG  IõFÉØdG  ó©Jh

 á°Uôa ≈∏Y â∏°üM »àdG Ió«MƒdG »gh

 ÉgOƒ¡÷ Gôjó≤J  ,É¡à∏FÉY  ‘ º«∏©àdG

 ójó©dG  âeób  PEG  ,™ªàéŸG  áeóN  ‘

 âë‚  »àdG  á∏«∏÷G  äÉeÉ¡°SE’G  øe

 IÉ«◊G á«Yƒf Ú°ù– ‘ É¡dÓN øe

.É¡©ªà› ‘ á«ë°üdG

 ájõ«Ø– á«dÉe õFGƒL Ëó≤J ” ∂dP ¤EG

.IõFÉ÷G äÉ«FÉ¡æd Úë°TÎŸG »bÉÑd

 Ò¨°U  ¢VƒY  IOÉ©°S  πØ◊G  ö†M

 áë°üdG  áÄ«¡d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,»ÑàµdG

 ôeÉY  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,»HO  ‘

 øH  óªfi á©eÉL ôjóe  ,∞jöT  óªMCG

 ôjóŸGh  á«ë°üdG  Ωƒ∏©dGh  Ö£∏d  ó°TGQ

 á«ë°üdG  »HO  á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG

 ¢ù°SDƒŸG ,øHƒe OGRBG QƒàcódGh ,á«ÁOÉcC’G

 ÜóàæŸG ƒ°†©dGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQh

 ájÉYô∏d  zΩEG  …O  Î°SCG{  áYƒªéŸ

 á«ë°üdG  äGOÉ«≤dG  øe  OóYh  ,á«ë°üdG

.ÚdhDƒ°ùŸGh

 ¿ÉjOQÉL  Î°SCG{  IõFÉL  »Øà–h

 ‘ õ«ªàdÉH á«ŸÉ©dG z≠æ«°SÒf ∫ÉHƒ∏L

 Oƒæ÷G Ëôµàdh ,á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b

 ºgQhód ¢†jôªàdG ºbGƒW øe Údƒ¡éŸG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  Ëó≤J  ‘  …ôgƒ÷G

 äÉjóëàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Iõ«ªàŸG

 ∫ÓN 19-ó«aƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG

 IõFÉL ¤EG Ωó≤J å«M ,á«°VÉŸG IÎØdG

 ÌcCG z≠æ«°SÒf ∫ÉHƒ∏L ¿ÉjOQÉL Î°SCG{

 184 øe á°Vô‡h ¢Vô‡ ∞dCG 24 øe

 §«∏°ùJ ¤EG  IõFÉ÷G ±ó¡J Éª«a ,ádhO

 º≤WCG äÉ«ë°†Jh äÉeÉ¡°SEG ≈∏Y Aƒ°†dG

 »LPƒªædG »æ¡ŸG º¡eGõàdGh ¢†jôªàdG

 …òdGh ,»ŸÉ©dG ¢†jôªàdG Ωƒj ™e ÉæeGõJ

 πc øe ƒjÉe øe öûY ÊÉãdG ±OÉ°üj

.ΩÉY

 IôeÉ¨dG É¡JOÉ©°S øY ÉHhO ÉfBG âHôYCGh

 ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ¿CG  IócDƒe  ,RƒØdG  Gò¡H

 ó¡÷G ójõŸG ∫òÑd É¡©aój ËôµàdG Gòg

 Ëó≤àd  IôHÉãŸGh  πª©dG  áØYÉ°†eh

 ,≈°Vôª∏d  iƒà°ùŸG  á©«aQ  äÉeóN

 ºYó∏d  Égôµ°Th  É¡fÉæàeG  øY  IÈ©e

 zΩEG  …O  Î°SCG{  áYƒª› ¬eó≤J  …òdG

.á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©∏d

 IõFÉØdG Åæ¡f { : øHƒe OGRBG QƒàcódG ∫Ébh

 Gòg ≈∏Y É¡dƒ°üëH É«æ«c øe ÉHhO ÉfBG

 Î°SCG  IõFÉL  øª°V  ≥ëà°ùŸG  ËôµàdG

 ,á«ŸÉ©dG  ≠æ«°SÒf  ∫ÉHƒ∏L  ¿ÉjOQÉL

 ºbGƒW  õ«Ø–h  ºYód  â≤∏WCG  »àdGh

 áeÉYódG  ¿ƒ∏µ°ûj  øjòdGh  ¢†jôªàdG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£≤d  á«°SÉ°SC’G

 ájÉYQ  ‘  …Qƒfi  QhóH  ¿ƒ©∏£°†jh

 äÉ«ë°†àdG øe ójó©dG Úeó≤e ,≈°VôŸG

 áWƒæŸG ΩÉ¡ŸGh äÉÑLGƒdG AGOCG π«Ñ°S ‘

.zº¡H

 ¥É£f ™«°SƒJ ¤EG  ≈©°ùf { :  ±É°VCGh

 äÉë«°TÎdG  øe ójõŸG »≤∏àH IõFÉ÷G

 ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  äGQOÉÑŸGh

 øe IõFÉé∏d ÉŸ ,áeOÉ≤dG äGQhódG ∫ÓN

 √òg ‘ Ú∏eÉ©dG ºYO ‘ »HÉéjEG ôKCG

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  á∏«ÑædG  áæ¡ŸG

 ∫É«LCÓd  áª¡∏ŸG  á«fÉ°ùfE’G  ÜQÉéàdG

 É¡JÒ°ùe  ∫ÉªcEG  ‘  áÑZGôdG  áHÉ°ûdG

 ájÉYôdGh ¢†jôªàdG  ∫É› ‘ á«æ¡ŸG

.zá«ë°üdG

 ácQÉ°ûŸG  äÉÑ∏W  IõFÉ÷G  â≤∏J  óbh

 É«°SBG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,á≤£æŸG  Ö°ùëH

 ÉHhQhCGh  §°ShC’G  ¥öûdGh  É«≤jôaCGh

 Góæch  á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh

 .ÉgÒZh  É«dGÎ°SCGh  á«Hƒæ÷G  ÉµjôeCGh

 á©LGôŸ  äÉÑ∏£dG  ™«ªL  â©°†Nh

 áæ÷ ∫ÓN øe πMGôŸG IOó©àe áeQÉ°U

 á«dhO äÉ«°üî°T º°†J á∏≤à°ùe º«µ–

 ´É£b  ‘ Ú°üàflh AGÈNh  áahô©e

.á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤J

 ó°ùéJ á«bÉØJ’G

 øH óªëe äÉ¡«LƒJ

 ¥ÉaBG ™«°SƒàH ó°TGQ

 äÉeƒµëdG ™e ¿hÉ©àdG

ºdÉ©dG ∫ƒM

 á∏Môe :¢ûà«HÉfôH ÉfBG

 Iô«°ùe »a ábQÉa

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 É«Hô°U ø«H á≤«KƒdG

  äGQÉeE’Gh

 »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG

 ™e »eƒµëdG åjóëàdG

 äÉbÓ©dG ócDƒj É«Hô°U

 ™ªéJ »àdG Iõ«ªàªdG

 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 ≥≤ëà°S ¿hÉ©àdG á«bÉØJG

 ä’Éée »a kGô«Ñc k Éeó≤J

 áeƒµëdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 »ªbôdG OÉ°üàb’Gh á«ªbôdG

 IôµàÑªdG äÉYÉæ°üdGh

:ΩGh-»HO

 …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S óªfi âæH Ëôe ‹É©e äócCG

 IQhöV  ≈∏Y  ,áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh

 º°SQ ‘ ™ªàéŸG äÉfƒµeh äÉYÉ£≤dG áaÉc ∫ƒª°T

 á«ªæJ ƒëf ∫ƒëàdGh »NÉæŸG πª©dG Oƒ¡L ò«ØæJh

 »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y AGƒ°S áeGóà°ùe ájOÉ°üàbG

 ¥ÉØJG äÉeGõàdG ≥«≤– ¿Éª°†d »ŸÉ©dG hCG ∫hó∏d

 ·CÓd  ájQÉWE’G  á«bÉØJ’G  ±GógCGh  ñÉæª∏d  ¢ùjQÉH

 ¢VQC’G Öcƒch ájöûÑdG πÑ≤à°ùe ájÉªMh ,IóëàŸG

.»NÉæŸG Ò¨àdG É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdG øe

 Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN É¡«dÉ©e âdÉbh

 ó≤©æŸG { ñÉæª∏d …QGRƒdG ƒjÉe ´ÉªàLG { øe ∫hC’G

 ádhO ¿EG { : øLÉ¡æHƒc á«cQÉ‰ódG áª°UÉ©dG ‘

 ≈∏Y »NÉæŸG πª©∏d Oƒ¡L ‘ â°UôM äGQÉeE’G

 ‘  áë∏°üŸG  ÜÉë°UCGh  Úæ©ŸG  áaÉc  ácQÉ°ûe

 äÉ¡LƒJ  º°SQ  ‘ ,¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ÚYÉ£≤dG

 »NÉæŸG  Ò¨àdG  äÉÑÑ°ùe  ¢†ØN  äÉ«é«JGÎ°SGh

 É¡JQOÉÑe ‘h ,¬JÉ«YGóJ ™e ∞«µàdG äGQób õjõ©Jh

 »NÉæŸG  OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  »©°ù∏d  á«é«JGÎ°S’G

 ‘  á«YÉ£≤dG  ácQÉ°ûŸG  â©°Vh  2050  ∫ƒ∏ëH

 OÉ«◊G Gò¡d ∫ƒ°UƒdG äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG ójó–

.zá«°ù«FQ ájƒdhCG Égò«ØæJh

 ÜQÉM  ó«©°S  óªfi  âæH  Ëôe  ‹É©e  âaÉ°VCGh

 ¿GƒæY â– ¤hC’G á«°TÉ≤ædG á°ù∏÷G ∫ÓN …Ò¡ŸG

 äÉ«dÉ©a øª°V { ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ ™e ∞«µàdG {

 πjƒ– ‘ É¡LPƒ‰ øe kÉbÓ£fG { :  ∫hC’G  Ωƒ«dG

 IOÉØà°S’G øµÁ ájƒªæJ ¢Uôa ¤EG äÉjóëàdG áaÉc

 É¡¡LƒJ ‘ äGQÉeE’G ádhO äõcQ ,É¡dÓ¨à°SGh É¡æe

 OÉ«◊G IQOÉÑe ‘h »NÉæŸG πª©∏d »é«JGÎ°S’G

 á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG á«ªæJ ≥«≤– ≈∏Y »NÉæŸG

 øª°†J äÉ«dBG ÈY ƒªædG ájQGôªà°SG øª°†J áeGóà°ùe

 ´É£≤dG πãÁh ,»NÉæŸG πª©dG Rõ©Jh áÄ«ÑdG ájÉªM

.záaÉc äÉ¡LƒàdG √òg ‘ kÉ°ù«FQ kÉµjöT ¢UÉÿG

 ócDƒJ á«ŸÉ©dG äGôjó≤àdG ¿CG ¤EG É¡«dÉ©e äQÉ°TCGh

 ™e ∞«µàdG äGQób õjõ©J ‘ kÉ«dÉM QÉªãà°S’G ¿CG

 ájOÉ°üàbG á«ªæJ ≥«≤–h »NÉæŸG Ò¨àdG äÉ«YGóJ

 Ió«L ájOÉ°üàbG óFGƒY ≥«≤– √QhO øe áeGóà°ùe

 »àdG ôFÉ°ùÿG á÷É©e áØ∏c AÉ¨dEG ÉÃQh ¢†ØNh

 äGƒæ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  ¬JÉ«YGóJ  É¡ÑÑ°ùJ  ¿CG  øµÁ

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  â∏ªY  …òdG  ôeC’G  ,á∏Ñ≤ŸG

 øe  ´ƒædG  Gòg  õ«ØëàH  ¬æe  IOÉØà°S’Gh  √õjõ©J

 øe GOóY â≤∏WCGh á«aGöûà°S’G ájDhôdG …P QÉªãà°S’G

 πjƒªàdG QÉWEG É¡æeh ¬d áªYGódG á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG

 ¿CÉ°ûH  »ÑXƒHCG  ¿ÓYEGh  ,»HO  ¿ÓYEGh  ,ΩGóà°ùŸG

.ΩGóà°ùŸG πjƒªàdG

 QGöVC’Gh  ôFÉ°ùÿG  ÖæŒ{  ¿Gƒæ©H  á°ù∏L  ‘h

 ÖæŒ ¿EG { :É¡«dÉ©e âdÉb ,zÉ¡à÷É©eh É¡∏«∏≤Jh

 É¡ÑÑ°ùJ ¿CG  øµÁ »àdG QGöVC’Gh ôFÉ°ùÿG π«∏≤Jh

 äÉ°SGQO  AGôLEÉH  §ÑJôj  »NÉæŸG  Ò¨àdG  äÉ«YGóJ

 á«ª«∏bEGh  á«æWh  êPÉ‰h  á©°Sƒe  äÉª««≤Jh

 ádhO πc á©«ÑW ™e Ö°SÉæàj ÉÃ »NÉæŸG πª©∏d

 øª°V äôLCG äGQÉeE’G ádhO ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,zá≤£æeh

 kÉª««≤J ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«µà∏d »æWƒdG É¡›ÉfôH

 ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Ò¨àdG  ôWÉîŸ  kÓeÉ°T

 áë°üdGh áÄ«ÑdGh ábÉ£dGh á«àëàdG  á«æÑdG  É¡æeh

 √òg äGQób  õjõ©àd  QGô≤dG  áYÉæ°U äÉ«∏ªY ºYód

.z∞«µàdG ≈∏Y äÉYÉ£≤dG

 äGQÉeE’G πª©J »ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y{ :âaÉ°VCGh

 á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ™e å«ãM πµ°ûH kÉ«dÉM

 ,COP27  ±GôWC’G  ∫hO  ô“Dƒe  IQhód  GOGó©à°SG

 äGÈÿG  ∫OÉÑàd  á«ª«∏bEG  IóYÉb  OÉéjEG  ¿Éª°†d

 §°ShC’G  ¥öûdG  ‘  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ±QÉ©ŸGh

.z»NÉæŸG πª©∏d »ª«∏bEG êPƒ‰ OÉéjE’

 äGQOÉÑŸG  øe  GOóY  É¡«dÉ©e  â°Vô©à°SGh

 ±ó¡H äGQÉeE’G  ádhO  É¡à≤∏WCG  »àdG  á«é«JGÎ°S’G

 »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y »NÉæŸG Ò¨àdG QÉKCG ∞«ØîJ

 áYGQR  ìƒªW  ™aQ  É¡æeh  ,∞«µàdG  äGQób  õjõ©Jh

 Iôé°T ¿ƒ«∏e 100 ¤EG Éfƒ«∏e 30 øe ,Ωô≤dG äÉHÉZ

 ¿ƒHôµ∏d ádÉ©a ±QÉ°üªc πª©J »àdG
n
 ,2030 ∫ƒ∏ëH

 á«©«ÑW πFGƒe ÒaƒJ ÈY ájôëÑdG áÄ«ÑdG ºYóJh

 ™jQÉ°ûŸGh  äÉªgÉ°ùŸGh  ,»Lƒdƒ«ÑdG  É¡Yƒæàd

 öûfh  ,ábÉ£dG  ∫ƒ–  õjõ©J  ‘  á«é«JGÎ°S’G

.kÉ«ŸÉYh kÉ«∏fi IOóéàŸG ábÉ£dG ∫ƒ∏M ΩGóîà°SGh

 Ëôe ‹É©e âcQÉ°T ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a øª°Vh

 äÉKÉ©Ñf’G  π«∏≤J  {  ¿Gƒæ©H  á°ù∏L  ‘ …Ò¡ŸG

 âdhÉæJ »àdGh zájƒÄe áLQO 1^5 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

 ™aQh ,ƒµ°SÓZ ¥Éã«e äÉÑ∏£àe ò«ØæJ ∫ƒM äÉ°TÉ≤f

 íÑµd  ójõŸ  kÉ«æWh  IOóëŸG  äÉªgÉ°ùŸG  ìƒªW

 1^5 óM óæY ¢VQC’G IQGôM äÉLQO ´ÉØJQG ìÉªL

. ájƒÄe áLQO

 ‘  ÚcQÉ°ûŸG  AGQRƒ∏d  É¡«dÉ©e  â°Vô©à°SGh

 É¡MƒªW ∞≤°S  ™aQ  ‘ äGQÉeE’G  áHôŒ á°ù∏÷G

 ¢†ØN ¢üîj Éª«a kÉ«æWh IOóëŸG äÉªgÉ°ùŸG ‘

 øª°V  …QGô◊G  ¢SÉÑàMÓd  áÑÑ°ùŸG  äÉKÉ©Ñf’G

 á«ªgCG øLÉ¡æHƒc ´ÉªàLG ∫ÓN ócDƒJ äGQÉeE’G

»NÉæªdG πª©dG »a äÉYÉ£≤dG áaÉc ácQÉ°ûe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  15042 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 13 á©ª÷G2 øWƒdG QÉÑNCG

øjó∏ÑdG ø«H »eƒµëdG åjóëàdG »a ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ ó¡°Th É«Hô°U AGQRh á°ù«FQ πÑ≤à°SG

 äÉeƒµëdG øe ójóL π«L ï«°Sôàd ∑QÉ°ûàdG è¡æH øeDƒJ äGQÉeE’G IOÉ«b :óªëe øH Ωƒàµe

øjôëÑdG ΩÉY π°üæb πÑ≤à°ùj ¢TÉÑZ ô≤°U  á°ü°üîàªdG zèæ«°Sô«f ∫ÉHƒ∏L ¿ÉjOQÉL ôà°SCG{ IõFÉéH IõFÉØdG Ωôµj ó«©°S øH óªMCG

¢†jôªàdG ∫Éée »a

øjôëÑdG ΩÉY π°üæb ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

IõFÉØdG ËôµJ ∫ÓN ó«©°S øH óªMCG

¿hÉ©àdG á«bÉØJG ™«bƒJ √Qƒ°†M ∫ÓN óªfi øH Ωƒàµe

 ó°üëJ ÉHhO ÉfBG á«æ«µdG

 á«dÉªdG É¡àª«bh IõFÉédG

 kGôjó≤J Q’hO ∞dCG 250
 áeóN »a ÉgOƒ¡éd

 É¡©ªàée

 ájõ«ØëJ á«dÉe õFGƒL

 á©°ùàdG ø«ë°Tôª∏d

 äÉ«FÉ¡æd ø«∏gCÉàªdG

 ∞dCG 24 ø«H øe IõFÉédG

  ádhO 184 øe Ωó≤àe



:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 …ôeÉ©dG  ¢VÉcQ  øH  óªMCG  IOÉ©°S  Ωqôc  

 øjõFÉØdG  ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ¢ù«FQ

 IõFÉL  {  øe  13`dG  áî°ùædG  õFGƒéH

 ábQÉ°ûdG IõFÉLh zπØ£dG ÜÉàµd ábQÉ°ûdG

 äÉLÉ«àM’G  …hòd/  πØ£dG  ÜÉàµd

 ábQÉ°ûdG  ¢Vô©e{  õFGƒLh  /ájöüÑdG

 ‘ º«bCG πØM ∫ÓN zπØ£dG Öàc Ωƒ°Sôd

 ¿ÉLô¡e{ äÉ«dÉ©a ∫ÓN ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcEG

.zπØ£∏d »FGô≤dG ábQÉ°ûdG

 øY πØ£dG  ÜÉàµd  ábQÉ°ûdG  IõFÉL RÉMh

 /á«Hô©dG  á¨∏dÉH/  πØ£dG  ÜÉàc{  áÄa

 öUÉf ÖJÉµdG zkÉeÉY 12 ¤EG 4 øe QÉªYCÓd

 ¬JƒNEGh IQõL{ ÜÉàc øY …öShódG ó©°S

 á«àjƒµdG öûædG QGO øY QOÉ°üdG zIöû©dG

.zájGõM áÑàµe{

 /á«Hô©dG á¨∏dÉH/ Ú©aÉ«dG ÜÉàc{ áÄa ÉeCG

 É¡H äRÉØa záæ°S 17 ¤EG 13 øe QÉªYCÓd

 πØ°SCG{ ÜÉàc øY IQÉjõdG áî«°T áÑJÉµdG

 QGO{  øY  QOÉ°üdG  zô¡ædG  Üôb  …OGƒdG

 øYh  zöûæ∏d  áØ«∏N  øH  óªM  á©eÉL

 /ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH/ πØ£dG ÜÉàc{ áÄa

 QGO  äRÉa  záæ°S  13 ¤EG  7  øe  QÉªYCÓd

 What›s The ÜÉàc øY DK öûædG

 É¡àª∏°ùJh  Point of Science
.ƒdƒæZƒH GôHQÉH QGódG øY

/  πØ£dG  ÜÉàµd  ábQÉ°ûdG  IõFÉL  RÉMh

 ”  »àdGh  /ájöüÑdG  äÉLÉ«àM’G  …hòd

 äÉLÉ«àM’G  …hP  Úµªàd  É¡°ü«°üîJ

 ‘ º¡›Oh áaÉ≤ãdG äGQó≤e øe ájöüÑdG

 óæ¡e ÖJÉµdG º¡fGôbCG ÖfÉL ¤EG ™ªàéŸG

 zá∏ªædGh  ÚæàdG{  ÜÉàc  øY  ¢UƒbÉ©dG

 É¡àª∏°ùJh zöüe á°†¡f QGO{ øY QOÉ°üdG

 QGO{ IQGOEG Iôjóe ‘ƒ◊G iƒ°ûf ¬æY áHÉ«f

.zöüe á°†¡f

 õFGƒéH øjõFÉØdG ËôµJ ¿ÉLô¡ŸG ó¡°T Éªc

 z∫ÉØWC’G Öàc Ωƒ°Sôd ábQÉ°ûdG ¢Vô©e{

 hófÉeQCG  ¿ÉæØdG  ∫hC’G  õcôŸÉH  RÉa  å«M

 ¬JÉeƒ°SQ  øY  ∂«°ùµŸG  øe  Éµ«°ùfƒa

 ƒZÉeGQÉ°S  ¬«°SƒN  ¢Uƒ°üæd  áÑMÉ°üŸG

 »àdGh  ÜGOBÓd  πHƒf  IõFÉéH  õFÉØdG

 ¬àdƒØW ‘ ¬°TÉgófG ÖJÉµdG É¡«a …hôj

.ôª≤dG Aƒ°V á°UÉNh á©«Ñ£dÉH

 GófÉeCG  áfÉæØdG  ÊÉãdG  õcôŸÉH  äRÉah

 øY  ∂«°ùµŸG  øe  õ∏jƒc  ¢Sƒ‚Éé«e

 É¡à°ü°üN »àdG Qqƒ°üŸG É¡HÉàc äÉeƒ°SQ

 ∫ÉØWC’G ∫É«N õØëàd ΩƒædG πÑb Ée IAGô≤d

 ÉfÉehQ áfÉæØdG ¬H äRÉØa ådÉãdG õcôŸG ÉeCG

 …òdG É¡∏ªY øY É«fGôchCG øe Ú°û«fÉehQ

 ¢VQC’G  øe  á©«Ñ£dG  öUÉæY ¬«a  ∞XƒJ

 ∫ÓN  øe  ô¡¶J  »àdGh  AGƒ¡dGh  AÉŸGh

 Gòg  ‘  öUÉæ©dG  ∂∏J  ácôM  É¡JÉeƒ°SQ

.™°SGƒdG ¿ƒµdG

 á«©«é°ûJ  õFGƒL  ¿ÉLô¡ŸG  ¢ü°üNh

 »e  ≠fƒ«c  áfÉæØdG  :ºgh  ÚfÉæa  áKÓãd

 ‘ ó°UôJ »àdG á«Hƒæ÷G ÉjQƒc øe øgCG

 á«∏«d  á∏MQ  AÉæKCG  ∫ÉØWC’G  É¡JÉeƒ°SQ

 ∫ÉªàcG óæY ¬à«æeCG º¡æe óMGh πc ≈æªàj

 ∫Éª÷G öUÉæY É¡dÓN ¿hógÉ°ûjh ôª≤dG

.äÉbƒ∏îŸG øe IOÉY É¡fhôj ’ »àdG

 øe »æ«àjÉfÉfÉc »æLBG áfÉæØdG äRÉa Éªc

 É¡eƒ°SQ  øY  á©«é°ûJ  IõFÉéH  É«fGƒà«d

 ¬àÑàc …òdG ô©°ûdG »cÉ– »àdG á«ë«°VƒàdG

 Ió«°üb πc çóëàJ å«M ƒà«°ûJGO Éæ«∏ØjEG

 ¬ØWGƒYh  »∏NGódG  ¬ŸÉYh  πØ£dG  øY

 ÉeCG  .øjôNB’G  ™e  πeÉ©àdG  ‘  ¬JGÈNh

 øe âfÉc ó≤a IÒNC’G á«©«é°ûàdG IõFÉ÷G

 ¿GôjEG øe ¿É«bOÉ°U Ú°Tƒf áfÉæØdG Ö«°üf

 á«eÓ°SE’G äÉªæªæŸG øa âª¡∏à°SG »àdG

 øe äÈY »àdG ôjhÉ°üàdG øe áYƒª› ‘

.ájQƒ£°SC’G É¡à°üb øY É¡dÓN

:ΩGh-¿ÉªéY

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

 áæ°ùd 1 ºbQ ¿ƒfÉ≤H ÉjÒeCG Éeƒ°Sôe ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á«∏ëŸG áWöûdG ¿CÉ°ûH 2022

 ÖJôdG  ióMEG  π¨°ûj  øe  πµd  á«°SÉ°SCG  ÉeÉµMCG  ¿ƒfÉ≤dG  øª°†J

.á«∏ëŸG áWöûdG áfRGƒe ‘ IOQGƒdG á«fóŸG ∞FÉXƒdG hCG ájôµ°ù©dG

 áWöûdG Iƒb á∏µ«g IOÉYEG ≈∏Y áãdÉãdG ¬JOÉe ‘ ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh

 áÄ«g íÑ°üàd ,¿ÉªéY áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH á≤ë∏ŸG á«∏ëŸG

 ‹h É¡°SCGôj ,Êóe ∑Óeh …ôµ°ùY ∑Óe øe ∞dCÉàJ á«fóe á«eÉ¶f

 Iƒb á«ª°ùJ IOÉYEGh É¡JGP ájQÉÑàY’G É¡à«°üî°ûH ôªà°ùJh ó¡©dG

.z¿ÉªéY IQÉeE’ á«∏ëŸG áWöûdG zíÑ°üàd á«∏ëŸG áWöûdG

 áWöû∏d  ±GógCG  ™°Vh  ≈∏Y  á©HGôdG  IOÉŸG  ‘  ¿ƒfÉ≤dG  ¢üfh

 á¶aÉëŸG ≈∏Y πª©dG ‘ ¢üî∏àJ ¿ÉªéY IQÉeEG  ‘ á«∏ëŸG

 ÜÉÑ°SCG ÒaƒJh ,áeÉ©dG ÜGOB’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh ΩÉ©dG øeC’G ≈∏Y

 ájÉªMh IQÉeE’G ‘ ™ªàéŸG OGôaCG ™«ª÷ QGô≤à°S’Gh áæ«fCÉª£dG

 ájƒ«◊G  äBÉ°ûæŸGh  äÉµ∏àªŸGh  ∫GƒeC’Gh  ¢VGôYC’Gh  ìGhQC’G

 ΩGÎMG á«ªgCÉH ™ªàéŸG OGôaCG á«YƒJh IQÉeE’G ‘ áeÉ©dG ≥aGôŸGh

 QhódG π«©ØJ ‘ ΩÉ¡°SE’Gh É¡H ΩGõàd’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh äÉ©jöûàdG

.ÉgôWÉfl øe ó◊Gh áÁô÷G øe ájÉbƒdG ∫É› ‘ »©ªàéŸG

 áWöûdG äÉ«MÓ°U h ΩÉ¡e ¤EG á°ùeÉÿG IOÉŸG ‘ ¿ƒfÉ≤dG QÉ°TCG h

 á«MÓ°U É¡ëæe h »∏«°üØJ πµ°ûH ¿ÉªéY IQÉeEG  ‘ á«∏ëŸG

 ácöT ¤EG á«æØdG á©«Ñ£dG äGP É¡JÉ°UÉ°üàNG øe …CG IQGOEG ó«¡©J

.á°UÉN

 áWöûdG ¢ù«FQ äÉ«MÓ°U ¿ƒfÉ≤dG øe ¢SOÉ°ùdG π°üØdG øª°†Jh

 §£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG OÉªàYG â∏ª°Th ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á«∏ëŸG

 QGôbEGh É¡aGógC’ á«∏ëŸG áWöûdG ≥«≤ëàd áeRÓdG á«é«JGÎ°S’G

 É¡HÉ°ùM  ´höûeh  á«∏ëŸG  áWöû∏d  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ´höûe

 äÉ«MÓ°Uh  ΩÉ¡Ã  á∏°U  äGP  iôNCG  äÉ«MÓ°U  …CGh  »eÉàÿG

.IQÉeE’G ‘ ájQÉ°ùdG äÉ©jöûàdG É¡«∏Y ¢üæJ á«∏ëŸG áWöûdG

 IOófi äÉ«MÓ°U ™°Vh ¤EG ¿ƒfÉ≤dG øe á©HÉ°ùdG IOÉŸG âbô£Jh

 É¡ÑLƒÃ ¤ƒàj /CG / ¿ÉªéY IQÉeEG ‘ á«∏ëŸG áWöûdG ΩÉY óFÉ≤d

 h á«eƒ«dG É¡fhDƒ°T ∞jöüJh á«∏ëŸG áWöûdG IQGOEG ≈∏Y ±GöTE’G

 É¡eÉ¡eh É¡aGógCG QÉWEG ‘ É¡∏ªY ôjƒ£Jh ≥«°ùæJh ójó–h É¡¡«LƒJ

 á«∏NGódG IQGRƒd á«é«JGÎ°S’Gh á«æeC’G á°SÉ«°ùdGh É¡JÉ«MÓ°Uh

.:á«JB’G äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dG ∂dP π«Ñ°S ‘ ¬d ¿ƒµjh

 á≤∏©àŸG  á«æeC’G  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿGh  äÉ°SÉ«°ùdG  OGóYEG  .1

 ó©H Égò«ØæJ á©HÉàeh ,OÉªàYÓd ¢ù«FôdG ¤EG É¡©aQ h IQÉeE’ÉH

.OÉªàY’G

 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ájöSh øeCG ¿Éª°†d áª¶æŸG óYGƒ≤dG OÉªàYG .2

.ÉgOÉªàYG ó©H Égò«ØæJ á©HÉàeh ,á«∏ëŸG áWöûdG á£°ûfCÉH

 á©HÉàeh  á«∏ëŸG  áWöûdG  »Ñ°ùàæe  ≈∏Y  »eƒ«dG  ±GöTE’G  .3

.º¡eÉ¡Ÿ ºgò«ØæJh ,º¡fhDƒ°T

 á«∏ëŸG áWöûdG ±GógCÉH á≤∏©àŸG äÉ©jöûàdG ™jQÉ°ûe ìGÎbG .4

.á°üàîŸG á£∏°ù∏d É¡©aQh ,É¡JÉ°UÉ°üàNGh

.áWöûdG ƒÑ°ùàæe IAÉØc ™aQ á£Nh ,á«WöûdG áª¶fC’G OÉªàYG .5

 áWöû∏d á©HÉàdG πª©dG ¥ôa h áàbDƒŸG h áªFGódG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ .6

.É¡∏ªY ΩÉ¶fh É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h ,á«∏ëŸG

 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG á∏KÉªŸG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«∏ëŸG áWöûdG π«ã“ .7

.äGô“DƒŸGh á«dhódG äGAÉ≤∏dG ‘h ,Ò¨dGh á«∏ëŸGh

 ,á«∏ëŸG áWöûdG äGRÉ‚EGh ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OÉªàYG .8

.¢ù«Fô∏d ¬©aQh

 ∞∏µj É¡aGógCG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ iôNCG ΩÉ¡e hCG äÉ«MÓ°U …CG .9

.¢ù«FôdG πÑb øe É¡H

 ¢Uƒ°üæŸG ¬JÉ«MÓ°U øe …CG ¢†jƒØJ ∂dòc ΩÉ©dG óFÉ≤∏d ≥ëj h 

 øe  ÉÑ°SÉæe  √Gôj  øŸ  IOÉŸG  √òg  øe  /CG/  Iô≤ØdG  ‘  É¡«∏Y

 É«fÉeR GOófih É«£N ¢†jƒØàdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,…ôµ°ù©dG ∑ÓŸG

.É«Yƒ°Vƒeh

 »ª«¶æJ  πµ«g OÉéjG  ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG  øe áæeÉãdG  IOÉŸG  â°üfh

 äGQGOE’G øª°†àj ¿ÉªéY IQÉeEG  ‘ á«∏ëŸG áWöû∏d »Ø«Xh h

 É¡aGógCGh Ö°SÉæàj ƒëf ≈∏Y É¡d á©HÉàdG ΩÉ°ùbC’G h É¡«a á«°ù«FôdG

 ÉªgOGóYEG ºà«d »Ø«Xh πµ«g ÖfÉL ¤EG É¡JÉ«MÓ°U h É¡eÉ¡eh

 ÉÃh  ,áeƒµ◊G  ‘  É¡H  ∫ƒª©ŸG  äGAGôLEÓd  É≤ah  ÉªgOÉªàYGh

.á«∏NGódG IQGRƒd »Ø«XƒdG πµ«¡dGh »ª«¶æàdG πµ«¡dG ™e ºé°ùæj

 ájƒ°ùJ ´ƒ°Vƒe ¿ƒfÉ≤dG øe öTÉ©dG h ™°SÉàdG ¿Ó°üØdG í°VhCG h

 äÉeóN AÉ¡fEG ∫ÓN øe á«∏ëŸG áWöûdG Iƒb »Ñ°ùàæe ´É°VhCG

 º¡æ««©J IOÉYEG h á«∏ëŸG áWöûdG Iƒb »Ñ°ùàæe øe ÚæWGƒŸG

 ÒZ Ú«fóŸG h ¿ƒjôµ°ù©dG π≤fh Ú«fóªc á«∏ëŸG áWöûdG ‘

 ∑GöTEGh á«∏ëŸG áWöûdG ¤EG á«∏ëŸG áWöûdG Iƒb øe ÚæWGƒŸG

 ΩÉ¶f ‘ ÊóŸG ∑ÓŸG øe ÚæWGƒŸG á«∏ëŸG áWöûdG »Ñ°ùàæe

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG iód ¬H ∫ƒª©ŸG ICÉaÉµŸG hCG ¢TÉ©ŸG

 á«∏ëŸG áWöûdG πªëàJ ¿CG ¿hO ádhódG ‘ á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh

 á≤HÉ°ùdG áeóÿG Ióe øY hCG ,á≤HÉ°ùdG áeóÿG Ióe º°V øY äÉ≤Øf …CG

.ádhódG á«°ùæL ÜÉ°ùàcG ≈∏Y

 Ωƒ°SôŸG ≈¨∏j ¿ƒfÉ≤dG Gòg Qhó°U OôéÃ ¬fCG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üfh

 IQÉeEG ‘ á«∏ëŸG áWöûdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G

 ¢VQÉ©àj ôNBG ™jöûJ …CG ‘ OQh ºµM hCG ¢üf …CG ≈¨∏j Éªc ,¿ÉªéY

 áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dÉH  πª©dG  ôªà°ùj  ¿CGh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉµMCG  ™e

 ÖLƒÃ IQOÉ°üdG á«∏ëŸG áWöûdG Iƒb iód É¡H ∫ƒª©ŸG äGQGô≤dGh

 ‘ á«∏ëŸG áWöûdG ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG

 äGQGô≤dG h íFGƒ∏dG h áª¶fC’G QGó°UEG ÚM ¤EG ∂dPh ,¿ÉªéY IQÉeEG

 øe ¿ƒfÉ≤dG  Gò¡H πª©j ¿CGh ¿ƒfÉ≤dG  Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh ,√Qhó°U ïjQÉJ

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ö†M 

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

 ï«°ûdG ¬eÉbCG …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM ¢ù«ªÿG Ωƒj

 áÑ°SÉæÃ ,Ωƒàµe ∫BG ÊÉK øH ó«©°S øH Ωƒàµe

 á©ªL øH óªM øH öûM ï«°ûdG áÁôc ¤EG ¬aÉaR

 ‘ º«bCG  …òdG  -  πØ◊G  ö†M Éªc  .Ωƒàµe  ∫BG

 -  »ŸÉ©dG  …QÉéàdG  »HO  õcôÃ  π«ÑYR  áYÉb

.ÚdhDƒ°ùŸGh OÓÑdG ¿É«YCGh ñƒ«°ûdG øe OóY

 kÉ«æªàe ,Ú°Shô©∏d »HO ó¡Y ‹h ƒª°S ∑QÉH óbh

 ¿CGh ,á«LhõdG Éª¡JÉ«M ‘ IOÉ©°ùdG ΩGhO Éª¡d

 á◊É°üdG  ájQòdÉH  Éª¡«∏Y  ¤É©J  ˆG  º©æj

.QGô≤à°S’Gh √ÉaôdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

 äÉ°UƒëØdG  ¥É£f IOÉjRh  ™«°Sƒàd  ™ªàéŸG

 öüMh  ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H  ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  áHÉ°üŸG  ä’É◊G

 ..  º¡dõYh º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{

 É°üëa  268,888  AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

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

 ádÉM  364  øY  ∞°ûµdG  ‘  ádhódG  iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 901,440  á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj

.ádÉM

 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

 ádÉM  252  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ  IójóL

 ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19 - ó«aƒc{

 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 885,287 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»HO

 É«ÑjQóJ ÉLÉ¡æe ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh äQó°UCG

 π«¨°ûàdGh  »æ¡ŸG  π«gCÉà∏d  πZÉ°ûe  õcGôŸ

 ÜÉë°UC’ »æ¡ŸG π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ‘ ¢üàîj

 ÈY IQGRƒ∏d á©HÉàdG πZÉ°ûe õcGôe ‘ ºª¡dG

 äÉLÉ«àMG  »YGôJ  ájOôa  á«ÑjQóJ  §£N

.øjó«Øà°ùŸG

 IQGOEG  ôjóe  ¿Éª«∏°S  øH  óªM  AÉah  âdÉbh

 Gòg ¿EG IQGRƒdÉH ºª¡dG ÜÉë°UCG π«gCÉJh ájÉYQ

 äGQÉe’G ádhO ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G ó©j êÉ¡æŸG

 ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ÚHQóàŸG  ±ó¡à°ùj  …òdGh

 áª¶fCG ™ÑàJ »àdG π«gCÉàdG õcGôe ¥É£f êQÉN

 IQOÉÑe  øª°V  »JCÉj  …òdGh  á«ÑjQóàdG  ¢TQƒdG

 ™e Ö°SÉæàj ÉÃ »æ¡ŸG π«gCÉàdG èeGôH ôjƒ£J

 á°SÉ«°ùdG øY á≤ãÑæŸG πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe

 ‘ Gójó–h ºª¡dG ÜÉë°UCG  Úµªàd á«æWƒdG

.zπ«¨°ûàdGh »æ¡ŸG π«gCÉàdG{ Qƒfi

 AÉ°†YC’G  ±ó¡à°ùj  êÉ¡æŸG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 äÉbÉYE’G …hP øe zπZÉ°ûe{ õcGôŸ ÚÑ°ùàæŸG

 ÖjQóàdÉH  ¿ƒÑZôj  øjòdG  ÉgÒZh  á«ægòdG

 á«æ¡ŸG  äGQÉ¡ŸG  øe  IÒÑc  áYƒª›  ≈∏Y

 ∫ƒNó∏d º¡∏gDƒJ »àdG á«cƒ∏°ùdGh á«YÉªàL’Gh

 º¡©jQÉ°ûe  ¢ù«°SCÉJ  ÈY  πª©dG  ¥ƒ°S  ‘

 √ògh .ºgQƒeCG AÉ«dhCG ºYOh ácQÉ°ûÃ á°UÉÿG

 π«gCÉàdGh  ÖjQóàdG  øe  á∏eÉµàŸG  á«∏ª©dG

 áé¡æ‡ á≤jôW ¤EG êÉà– »JGòdG π«¨°ûàdGh

 ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ¿ƒHQóŸG  É¡©Ñàj  áë°VGhh

 §£ÿG áZÉ«°U ≈∏Y óYÉ°ùj ÉÁ πZÉ°ûe õcGôe

 ó©H ióM ≈∏Y ÖdÉW πµd ájOôØdG á«ÑjQóàdG

 ≈∏Y Éæaqô©j …òdG º««≤àdG øe á∏MôÃ √Qhôe

.á«ÑjQóàdG äÉLÉ«àM’Gh äGQó≤dG

 110  ¿CG  ¿Éª«∏°S  øH  óªM  AÉah  âØ°ûch

 Gƒ≤ëàdG  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  áÑ∏£dG  øe ¢UÉî°TCG

 ” óbh ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y πZÉ°ûÃ ¿B’G ≈àM

 á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe íàa ÈY º¡æe 14 èjôîJ

 áYGQõdGh ºª¡dG QhÉ°SCG ™jQÉ°ûe ÚH áYƒæàŸGh

 ≥jƒ°ùàH  º¡ªYO  IQGRƒdG  π°UGƒJh  á«FÉŸG

 á«fhÎµdE’G á«≤jƒ°ùàdG òaÉæŸG ‘ º¡JÉéàæe

 IQGRƒdG  π°UGƒJ  Éª«a  .¢VQÉ©ŸGh  á«©bGƒdGh

 øe ÈcCG OóY ∫ÉÑ≤à°S’ ™°SƒàdG á£N ò«ØæàH

 ‘  äÉjó– ¿ƒ¡LGƒj  øjòdG  ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 í«àj ÉÃ »°ùaÉæàdG πª©dG ¥ƒ°S ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 ™jQÉ°ûe íàa ≈∏Y πª©dÉH É«aÉ°VEG GQÉ«N º¡d

.á°UÉN IÒ¨°U

 êÉ¡æe  áZÉ«°U  ≈∏Y  IQGRƒdG  ¢UôM  äócCGh

 kÉæª°†àe zπZÉ°ûe{ ™jQÉ°ûŸ »æ¡ŸG π«gCÉàdG

 áÑ∏£∏d  ‹É◊G  AGOC’G  iƒà°ùe  ¢SÉ«b  ¢ù°SCG

 á«ÑjQóàdG  ±GógC’G  øe  IÒÑc  áYƒª›h

 á∏°ù∏°ùàŸG á«cƒ∏°ùdGh á«YÉªàL’Gh ájƒHÎdGh

 Ö°SÉæàj  ÉÃ  É¡æe  QÉ«àN’G  øµÁ  »àdGh

 Ö«dÉ°SC’ äÉMÎ≤e ™e ÖdÉW πc äGQób ™e

.áÑ°SÉæŸG º«∏©àdG πFÉ°Shh ÖjQóàdG

 πZÉ°ûŸ »æ¡ŸG π«gCÉàdG êÉ¡æe ¿CG âë°VhCGh

 ¢TQƒdG  ∞∏àfl ‘ πª©dG  ó«MƒJ  ¬fCÉ°T  øe

 á«é¡æe  ´ÉÑJG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ÉÃ  á«ÑjQóàdG

 º««≤àdGh ¢SÉ«≤∏d áë°VGh ¢ù°SCG äGP IóMƒe

 ±GógC’G  ≥«≤–  ‘  ÖdÉ£dG  Qƒ£J  ™ÑàJ

 ∫ƒeCÉŸG øeh á«ÑjQóàdG §£ÿG ‘ áYƒ°VƒŸG

 ™jQÉ°ûe  á›ôH ‘ êÉ¡æŸG  Gòg  ºgÉ°ùj  ¿CG

 AGƒ°S  ÖjQóàdG  á«∏ªY  ìƒ°Vhh  πZÉ°ûe

 ÉÃ  ºgQƒeCG  AÉ«dhCG  hCG  áÑ∏£dG  hCG  äÉHQóª∏d

 á«∏«gCÉàdGh  á«ÑjQóàdG  á«∏ª©dG  ìÉ‚ øª°†j

 íàa øe ™jQÉ°ûŸG √òg øe øjó«Øà°ùŸG øµÁh

 IÉ«◊G º¡d ≥≤– »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡©jQÉ°ûe

.π≤à°ùŸG ¢û«©dGh áÁôµdG

 :»g ÜGƒHCG  IóY zπZÉ°ûe{ êÉ¡æe øª°†àjh

 áYGQõdG ¢TQƒH ábÓ©dG äGP á«aô©ŸG äGQÉ¡ŸG

 zá«©ªàéŸG áYGQõdG{ ´höûe øª°V á«FÉŸG

 á«cƒ∏°ùdG  äGQÉ¡ŸG  ÜÉHh  QhÉ°SC’G  á°TQhh

 Ö«dÉ°SCG  øe  É¡«a  ÉÃ  á«≤jƒ°ùàdG  äGQÉ¡ŸGh

 á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸGh  Qƒ¡ª÷G  ™e  çóëàdG

 ÜÉHh  á«fhÉ©àdG  äGQÉ¡ŸG  ÜÉH  ¤EG  áaÉ°VEG

 ‘  AÉcöûc  QƒeC’G  AÉ«dhCG  äGQÉ¡e  õjõ©àd

 ∫Ó≤à°S’G ≥≤ëj ÉÃ ∫õæŸG øe ÖjQóàdG á«∏ªY

.πZÉ°ûe õcGôŸ ÚÑ°ùàæŸG AÉ°†YCÓd »Ø«XƒdG

 ÜÉë°UCG π«¨°ûàd ¢TQh »g zπZÉ°ûe{ ¿CG ôcòj

 ±ó¡H  á«°ùaÉæJ  ¬Ñ°T  πªY  áÄ«H  ‘  ºª¡dG

 πª©dG áÄ«H ‘ êÉeófÓd º¡d á°UôØdG áMÉJEG

 á«YÉªàL’G  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£Jh  º¡FÓeR  ™e

 ºK  øeh  øµ‡  Qób  ≈°übCG  ¤G  á«cƒ∏°ùdGh

.á°UÉN ájQÉŒ ™jQÉ°ûe ƒëf ¥Ó£f’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 15042 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 13 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 áHÉ°üY »a RQÉH ƒ°†©H í«£J »HO áWô°T

ôµ o°ùdG äÉæë°T ôÑY ø«jÉcƒµdG Öjô¡àd á«dhO

:ΩGh-»HO

 AÉ≤dEG  øe  »HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âæµ“  

 ‘ øjRQÉÑdG  AÉ°†YC’G  óMCG  zO.Ω{  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG

 IôHÉ©dG  áª¶æ oŸG  áÁô÷G  äÉHÉ°üY  ÈcCG  ióMEG

 OGƒŸÉH  QÉŒG  ºFGôL  ‘  á©dÉ°†dGh  ,Ohóë∏d

 ÉµjôeCG  ÚH  Öjô¡J  äÉ«∏ªY  ò«ØæJh  ,IQóîŸG

 ÖfÉL ¤EG ,ôµ°ùdG äÉæë°T πNGO ÉHhQhCGh á«Hƒæ÷G

 π°üØH  á°üà ofl ÉHhQhCG  ‘ äGÈàfl IóY  IQGOEG

.É¡«dEG ¬Ñjô¡J ó©H ÚjÉcƒµdG øY ôµ°ùdG

 á«∏ª©dG ‘ RQÉÑdG ƒ°†©dG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG AÉLh

 QÉWG  ‘  zôµ°ùdG  Ö°üb  {  IÉª°ùŸG  á«dhódG

 äGQóîŸG  áëaÉµŸ áeÉ©dG  IQGOE’G  ÚH ¿hÉ©àdG

 É°ùfôa  øe  πc  ‘  ,É¡JGÒ¶fh  »HO  áWöT  ‘

 AÉ≤dEG  É¡æY  èàf  »àdGh  ,É«Ñeƒdƒch  É«fÉÑ°SEGh

 á«eGôLE’G áHÉ°ü©dG OGôaCG øe kGOôa 18 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

 øe  kÉæW  22  §Ñ°Vh  ,ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  áaÉc  ‘

 âfÉc  áæë°T  ‘  ÚjÉcƒµdÉH  êhõªŸG  ôµ°ùdG

.É°ùfôa ‘ ôaÉgƒd AÉæ«e ¤EG É«Ñeƒdƒc øe áeOÉb

 ¤EG ôµ°ûdÉH á«°ùfôØdG á«æeC’G äÉ£∏°ùdG âeó≤Jh

 á«∏NGódG IQGRhh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ≈∏Y  ,»HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ‘  á∏ã‡

 ,á«YƒædG  zôµ°ùdG  Ö°üb{ á«∏ªY ‘ É¡àcQÉ°ûe

 ‘  RQÉÑdG  ƒ°†©dG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEG  áYöSh

 äÉYƒª›  ‘  πª©J  »àdG  á«dhódG  áHÉ°ü©dG

 á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG ÚH äGQóîŸG Öjô¡àd á£HGÎe

 ∫ÓN  øe  ájôëÑdG  ÅfGƒŸG  ÈY  ∂dPh  ,ÉHhQhCGh

 »àdG á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG äÉæë°T ∫Ó¨à°SG

 ,ôµ o°ùdG äÉæë°T á°UÉNh ÉHhQhCG ¤EG Égôjó°üJ ºàj

 ÉHhQhCG  ‘  äGÈàfl  π«¨°ûJh  IQGOEG  ÖfÉL  ¤EG

.¬Ñjô¡J ó©H ôµ°ùdG øY ÚjÉcƒµdG π°üØd

 IQGOE’ ΩÉ©dG ¢ûàØŸG ,¬«fƒHÒ°T ÊÉØ«à°SG äOÉ°TCGh

 »FÉæãà°S’G QhódÉH ,á«°ùfôØdG äGQóîŸG áëaÉµe

 AÉ≤dEGh ,áª¶æ oŸG áÁô÷G áëaÉµe ‘ »HO áWöûd

 ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡«ÑµJôe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG

 IQGOE’Gh  ,⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y á«WöûdG  Iõ¡LC’G

 ∫ÓN øe ,É°ùfôa ‘ äGQóîŸG áëaÉµŸ áeÉ©dG

 äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  ,ácÎ°ûŸG  äÉ«∏ª©dG  áaôZ

 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG á«∏ªY ò«ØæJ ∫ÓN IöTÉÑŸG

 ácQÉ°ûŸG ∫hódG áaÉc ÚH øeGõàdÉH áHÉ°ü©dG OGôaCG

.zôØ°üdG { áYÉ°S ‘

 áØ«∏N ˆG óÑY ≥jôØdG  ‹É©e ócCG  ,¬ÑfÉL øeh

 IOÉ«≤dG ¢UôM ,»HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG ,…ôŸG

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJh  ºYóH  ,»HO  áWöûd  áeÉ©dG

 áaÉc áëaÉµe ‘ á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ,Ió«°TôdG

 ,Ohóë∏d IôHÉ©dG áª¶æ oŸG á«dhódG áÁô÷G ∫Éµ°TCG

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,É¡«ÑµJôe ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEGh

 ≈∏Y πª©dG ÖfÉL ¤EG ,º¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

 ádhO  ÚH  áî°SGôdGh  á≤«ª©dG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J

 ⁄É©dG ∫hO ∞∏àflh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ≥∏ÿ  ,áª¶æ oŸG  áÁô÷G  áëaÉµe  ∫É›  ‘

 QÉŒ’Gh IQóîŸG Ωƒª°ùdG øe á«dÉN äÉ©ªà›

.áë∏°SC’ÉH

 É¡∏ªY ∫ÓN øeh ,»HO áWöT ¿CG ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ádhO  è¡f  ºLÎ oJ  ,á«∏NGódG  IQGRh  á∏¶e  â–

 Iõ¡LC’G ∞∏àfl ™e ôªãŸG ¿hÉ©àdG ‘ äGQÉeE’G

 áª¶æ oŸG áÁôé∏d …ó°üà∏d ,⁄É©dG ‘ á«WöûdG

 ¬«a º©æj kÉfÉµe ⁄É©dG π©L πLCG øe ¿Éµe πc ‘

 Ωƒª°ùdG øKGôH øY kGó«©H ,¿ÉeC’Gh øeC’ÉH ™«ª÷G

 ∫hódG ÚH ôØ°üdG áYÉ°S ójó– ¿CG kGócDƒe ,IQóîŸG

 ºgCG Èà©J zôµ°ùdG Ö°üb { á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûŸG

 AÉ≤dEG øY äôØ°SCG »àdGh á«∏ª©dG ìÉ‚ äGõµJôe

 á©HÉàe  ó©H  áHÉ°ü©dG  AÉ°†YCG  RôHCG  óMCG  ¢†Ñ≤dG

 πª©dG  ¥ôa πÑb øe ¬JÉcôëàd á≤«bOh Iôªà°ùe

 áWöT ‘ äGQóîŸG áëaÉµŸ áeÉ©dG IQGOE’G ‘

 ™e ádOÉÑàŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y kAÉæH  ∂dPh  ,»HO

.á«°ùfôØdG äÉ£∏°ùdG

 º«gGôHEG  π«∏N  ÒÑN  AGƒ∏dG  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe

 åëÑdG  ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  óYÉ°ùe ,…Qƒ°üæŸG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  Oƒ¡éH ,»HO áWöT ‘ »FÉæ÷G

 øe  ójõŸG  ≥«≤–  ‘  äGQóîŸG  áëaÉµŸ

 á«eGôLE’G  äÉHÉ°ü©dG  ∞°ûc  ‘  äÉMÉéædG

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áª¶æ oŸG

.áØ∏àîŸG á«WöûdG Iõ¡LC’G

 á«YƒædG á«∏ª©dG ¿CG  ¤EG …Qƒ°üæŸG AGƒ∏dG âØdh

 ‘  á«còdG  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ΩGóîà°SG  â∏ª°T

 ,ÉgOGôaCGh  á«eGôLE’G  áHÉ°ü©dG  äÉ«∏ªY  á©HÉàe

 ∫hódG  áaÉc  ÚH  á«æeCG  äÉeƒ∏©e  ∫OÉÑJh

 ™e  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJ  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ácQÉ°ûŸG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG  ‘ äGQóîŸG áëaÉµe äGQGOEG

 á«HQhCG  ádhO IóYh IóëàŸG áµ∏ªŸGh á«µjôeC’G

 ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dE’  ôØ°üdG  áYÉ°S  ¤EG  k’ƒ°Uh  ,iôNCG

 §Ñ°Vh ,É¡JÉ££fl áaÉc ∞°ûch áHÉ°ü©dG ≈∏Y

.ôµ°ùdÉH á«ØîŸG ÚjÉcƒµdG äÉæë°T

 óªfi ó«Y ó«ª©dG ócCG ,á«∏ª©dG π«°UÉØJ ∫ƒMh

 áëaÉµŸ  áeÉ©dG  IQGOE’G  ôjóe  ,ÜQÉM  ÊÉK

 πÑb äCGóH á«°†≤dG ‘ äÉ≤«≤ëàdG ¿CG  ,äGQóîŸG

 äÉcöT  áHÉ°ü©dG  â°ù°SCG  å«M  ,ΩÉ©dG  áHGôb

 á«Hƒæ÷G  ÉµjôeCG  ÚH  IQÉéàdGh  øë°û∏d  á«ªgh

 OGƒe øë°T iƒYóH ,ÉfhQƒc áëFÉL AÉæKCG ÉHhQhCGh

 ,»°ùfôØdG  ôaÉgƒd  AÉæ«e  ÈY ÉHhQhCG  ¤EG  á«FGòZ

 ∑QÉª÷Gh  áWöûdG  âØ°ûàcG  Ée  ¿ÉYöS  øµd

 ,äÉcöûdG É¡eó≤à°ùJ »àdG äÉjhÉ◊G ¿CG á«°ùfôØdG

 áKƒ∏e á«FGòZ OGƒe …ƒ– ,áHÉ°ü©dG É¡Ø∏N øeh

.ÚjÉcƒµdG IOÉÃ

3

IQÉeE’G »a á«∏ëªdG áWô°ûdG ¿ƒfÉb ¿CÉ°ûH kÉeƒ°Sôe Qó°üj ¿ÉªéY ºcÉM

∫ÉØWC’G Ωƒ°SQh ÜÉàµd ábQÉ°ûdG õFGƒéH øjõFÉØdG ºjôµJ

 Ωƒàµe ±ÉaR πØM ô°†ëj óªëe øH ¿GóªM
Ωƒàµe ∫BG »fÉK øH ó«©°S øH

kGójóL kÉ°üëa 2268^888 …ôéJ záë°üdG{

áHÉ°UEG 364 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 252 »aÉ©J
äÉ«ah ’h ..

 π«gCÉà∏d kÉLÉ¡æe óªà©J ™ªàéªdG á«ªæJ IQGRh

ºª¡dG ÜÉë°UC’ »æ¡ªdG

Ωƒàµe ∫BG ÊÉK øH ó«©°S øH Ωƒàµe ±ÉaR πØM √Qƒ°†M ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM
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اأبوظبي ـ وام:

الكبري  زايــد  الشــيخ  جامع  مركز  اســتقبل 
رمضان  شهر  خالل  ومصليا  زائرا   459126
املبارك وإجازة عيد الفطر. وتفصيال ، بلغ عدد 
املصلني الذين أحيوا أيام وليايل شــهر رمضان 
منهم  219378 مصليا،  املباركة،  بالشــعائر 
80782 مصليــا لصالة العشــاء والرتاويح، 
التهجد. وشــهد  و100996 مصليــا لصالة 
27 رمضــان تزايدا يف أعداد  الجامــع يف ليلة 
املصلني، وبلــغ عددهم نحو 35448 مصليا، 
اســتقبال  خالله  املركز  واصل  الذي  الوقت  يف 
الزوار مــن مختلف الثقافــات، وبلغ عددهم 

149425 زائرا من مختلف أنحاء العالم.
 151 الجامع  يف  املقدمة  الجــوالت  عدد  وبلغ 
جولة التحــق بها 1533 زائرا، فيما بلغ عدد 
حجوزات الرشكات الســياحية 1866 حجزا، 
شــمل 23683 زائرا، أما حجــوزات الوفود 
الرســمية فقد بلغت 43 حجزا، شــمل 493 

زائرا.
إجازة عيد  الجامع خالل  وبلغ إجمايل مرتادي 
58238 زائرا  90323 منهــم  الفطــر نحو 
تجربة  املركز  لهــم  قدم  مصليــا،  و32085 
اســتثنائية ثريــة يف رحاب الجامــع لجميع 
أفراد املجتمع مــن مختلف الثقافات والفئات 

العمرية.
واستقبل الجامع ضيوفه من املصلني والزوار، 
باســتعدادات خدمية وميدانية خاصة، استند 

فيها إىل خطته االســرتاتيجية املدروسة، التي 
نفذها من خالل تشكيل لجان وفرق عمل من 
يف  الســاعة،  مدار  املركز؛ عملوا عىل  موظفي 
مختلف املجاالت التقنية والفنية واللوجستية، 
واإلعالميــة، وامليدانيــة، وبصــورة منظمة 
بتوفري  املركز  أهداف  تحقيق  تكفل  ومتكاملة 
خدمــات ترقى ألعىل املعايــري ملرتاديه طوال 

الشهر الفضيل.
وتجلت رسالة املركز يف مرشوع توزيع وجبات 
اإلفطار الخريية الذي نفذه بالتعاون مع فندق 
مدار  عىل   ، االسرتاتيجي  رشيكه  أبوظبي  إرث 

أعوام ، إلعداد وتوزيع 300 ألف وجبة إفطار 
خريية عىل مدار الشهر، بمعدل 30 ألف وجبة 
إفطار متكاملة يوميا، أعدها فريق عمل يضم 
فريــق مكون مــن أكثر من 425 شــخصا، 
ليتم توزيعهـــا، بالتنسيق املبارش مع املناطق 
عىل  "زونزكورب"،  املتخصصــة  االقتصادية 
املســتفيدين من مختلف الثقافات؛ تجســيدا 
لقيــم العطاء والخري التي غــرس املغفور له 
آل  سلطان  بن  زايد  الشــيخ  املؤســس  الوالد 
نهيــان - طيب الله ثراه - جذورها يف مجتمع 

اإلمارات.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٢ اأخبار الوطن

459 األــف م�سل وزائر لجامع ال�ســيخ زايد الكبير في 
اأبوظبي خالل رم�سان والعيد

مريم المهيري: م�ســاركة الإمارات في »اإك�سبو فلورياد« محطة مهمة 
ل�ستعرا�ض م�سيرتها في تبني مفاهيم وممار�سات ال�ستدامة

اأملري - هولندا ـ وام:

أكدت معــايل مريم بنت محمد 
وزيرة  املهريي  حارب  ســعيد 
التغــري املناخــي والبيئــة أن 
يف  اإلمــارات  دولة  مشــاركة 
يف   2022 فلوريــاد  إكســبو 
مهمة  محطــة  تمثل  هولنــدا 
تســتعرض عربها مســريتها 
وممارســات  مفاهيم  تبني  يف 
والتكيف مع طبيعة  االستدامة 
صحراويــة ذات منــاخ قايس 
ومــوارد مائية قليلة والتحول 
جهود  يف  عاملــي  نمــوذج  إىل 
الحفاظ عــىل املوارد الطبيعية 
والتطور  البيولوجي  والتنــوع 

والنمو وتحقيق االستدامة.
وأشــارت إىل أن اختيار تحدي 
املواضيع  كأحد  الغذائي  األمن 
سيستعرضها  التي  الرئيســية 
اإلمارات يؤكد عىل  جناح دولة 
االســرتاتيجية  األولوية  مدى 
التــي يحظى بهــا تعزيز أمن 
الغــذاء عىل املســتويني املحيل 
والعاملــي، خصوًصا يف ظل ما 
من  الــدويل  املجتمع  يشــهده 
الغذاء  تحديات كبرية تؤثر عىل 

وسالسل التوريد.
"اســتطاع  معاليها:  وأضافت 
أســالفنا وأباؤنا املؤسســون 
البيئــة  التعامــل مــع هــذه 
عــرب  الصعبــة  الصحراويــة 
تبني ممارســات االستدامة يف 
الطبيعة،  موارد  من  االستفادة 
ليضمنــوا حيــاة جيــدة لهم 
وبدورنا  لنا،  أفضل  ومستقبل 
االســترشافية  الرؤية  وبفضل 
عىل  نعمل  الرشــيدة  لقيادتنا 
لضمان  الغذائي  أمننــا  تعزيز 
لألجيــال  أفضــل  مســتقبل 
منظومة  عرب  واملقبلة،  الحالية 
نراعي  اإلجراءات  من  متكاملة 
الجغرافية،  طبيعتنا  جيداً  فيها 
ممارســات  تعزيز  عىل  ونركز 
واستهالك  إنتاج  يف  االستدامة 

االســتثمار  وتعزيز  الغــذاء، 
الحديثة  الزراعــات  نظــم  يف 
التقنيات  توظيف  يف  والتوسع 
الزراعي،  القطــاع  يف  الحديثة 
واستدامة  استمرارية  وضمان 

سالسل اإلمداد".
قال ســعادة جمال  من جانبه 
جامع املرشخ سفري الدولة لدى 
واملفوض  الهولنديــة  اململكة 
إن   "  : الدولــة  لجناح  العــام 
قصة  هي  اإلمارات  دولة  قصة 
اآلباء  غرسها  وعزيمة  طموح 
عىل  القيادة  وتسري  املؤسسون 
ذات النهج، ويرشفنا استضافة 

إكســبو  يف  األول  جناحنــا 
فجهــود   ،2022 فلوريــاد 
هي  املســتقبلية  االســتدامة 
جوهر تطلعاتنا املستقبلية عىل 
والعاملي."  املحــيل  الصعيدين 
وأضــاف : "يقــدم معــرض 
املالحة" ضمن  امليــاه  "مــدن 
حقيقياً  تصــوراً  الدولة  جناح 
عن كيفية تعايشــنا مع بيئتنا 
من خالل إنشاء أنظمة الزراعة 
امللحية الدائرية، وذلك لتشجيع 
تعالج  التي  الجديدة  االبتكارات 
واملائي  الغذائي  األمــن  قضايا 
اســتدامة  أكثر  مدننا  وجعــل 

خالل  مــن  ونأمل  ومرونــة. 
املبتكرين  قصــص  مشــاركة 
أن  اإلمارات  دولة  يف  والنباتات 
نســاهم بحلول تمكننا جميعاً 
من بنــاء غد أفضــل لألجيال 
القادمــة. كما أننــا فخورون 
جهودنا  تظهر  أساليب  بتقديم 
يف تنمية مــدن أكثر اخرضاراً، 
إىل تطويــر عالقات  ونتطلــع 
إكسبو  يف  املشاركني  مع  أعمق 
منهم  نســتلهم  وأن  فلورياد، 
التــي من  الخالقــة  األفــكار 
ابتكار  شــأنها أن تســاهم يف 
التي  البيئية  للتحديــات  حلول 

تواجهنا".
يف  الدولة  جناح  ويســتعرض 
يف   "2022 فلورياد  "إكســبو 
عنوان  تحت  يقام  الذي  هولندا 
حيث  املالحــة:  امليــاه  "مدن 
جهود  بالبحر"  األرض  تلتقي 
التحديات  التغلب عىل  يف  الدولة 
الطبيعية، وكيف تغلب شــعب 
اإلمارات عــىل تحديات العيش 
وبحرية  صحراوية  بيئــة  بني 
اإلمارات  مــدن  أصبحت  حتى 

مدًنا مزدهرة ومستدامة.
وكان ســعادة جمــال املرشخ 
قد افتتح رســمياً الجناح الذي 
أكتوبر   9 حتى  الزوار  يستقبل 
2022 ويحتضن معرض "مدن 
املياه املالحة " ، ويعكس البيئة 
ويحتفي  لإلمــارات  الطبيعية 
مــن  الدولــة  يف  باملبتكريــن 
الباحثــني ورواد األعمال الذين 
باســتمرار طرقاً  يستكشفون 
التنوع  عــىل  للحفاظ  جديــدة 
وتشجيع  البحري،  البيولوجي 
للغذاء  املســؤول  االســتخدام 
حول  املعرفة  وتبــادل  واملياه، 
املبذولة  والجهود  االبتــكارات، 
لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

الزوار  الدولة  جناح  ويستقبل 
التي  امللحيــة  املياه  بحديقــة 
نظام  من  تصميمها  استلهمت 
اإلمارات.  يف  امللحيــة  الزراعة 
عن  نبــذة  املعــرض  ويقــدم 
تزدهر  التي  امللحيــة  النباتات 
الخريزة  مثــل:  الدولة  بيئة  يف 
/الســاليكورنيا/، والكينــوا، 
/املانغروف/،  القرم  وأشجار 
واألعشاب  الدقيقة  والطحالب 
املعرض  يســلط  كما  البحرية. 
املبتكريــن،  عــىل  الضــوء 
الدولة  والباحثــني والعلماء يف 
جهودهم  يكرســون  الذيــن 
للحفاظ عىل التنوع البيولوجي 
مســتدامة  حلــول  وتطويــر 
لتحديــات األمن الغذائي، املياه 

والبيئة.

اأبوظبي ـ الوحدة:
الثاني لعام  عقــد مجلس جامعة زايــد اجتماعــه 
2022 برئاســة معــايل نورة بنت محمــد الكعبي 
وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد، وناقش 
التحول االســرتاتيجي للجامعــة وخطة العمل التي 
العمل  تهدف إىل طرح برامج تستبق متطلبات سوق 
بالتجربة  وترتقي  املســتقبلية  املهارات  وتسترشف 

التعليمية للطلبة.
بداية  يف  الكعبــي  محمد  بنت  نــورة  معايل  ورحبت 
االجتماع بأعضاء املجلس، مشيدة بالجهود املخلصة 
التي يقومون بها، ومســاعيهم الدؤوبة ومتابعتهم 

املتواصلة ملسرية الجامعة.
وتناول املجلس خالل اجتماعه عددا من املوضوعات 
من أبرزها اإلنجازات التي تحققت خالل الربع األول 
الرئيسية  العام الجاري، كما اطلع عىل األنشطة  من 

التابعة ملجلس الجامعة. للجان الفرعية 
التحول  يف  املتحقــق  التقدم  مــدى  املجلس  وناقش 
بالتجربة  االرتقــاء  اىل  يهدف  والذي  االســرتاتيجي 
التعليمية للطلبة لتعدهم للقيادة والريادة يف املستقبل 
، واســتعرض كذلــك الجدول الزمنــي والخطوات 
خالل  الجديدة  واملساقات  الربامج  إلطالق  الرئيسية 

.2022 الفصل الدرايس القادم يف أغسطس 
وناقــش أعضاء مجلس جامعــة زايد أهمية تفعيل 
الرشاكات مــع الجامعات الدولية الرائدة واملبتكرين 
الكفاءات  اســتقطاب  بهدف  األكاديمي،  املجــال  يف 
املتميزة، ويف هذا الصدد، وافق املجلس عىل  الطالبية 
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة عاملية رائدة إلطالق 
للطلبة  قريبا  إتاحته  ســيتم  معها،  مشرتك  برنامج 
مجلس  أعضاء  االجتمــاع  حرض  اإلمارات.  دولة  يف 
وزيرة  األمريي  يوسف  بنت  ســارة  معايل  الجامعة؛ 
رئيســة مجلس  نائب  املتقدمة  للتكنولوجيا  دولــة 
الجامعــة، وســعادة حميد مطر ســالم الظاهري، 
الوطنية  أبوظبي  رشكة  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
محمد  إبراهيم  موزة  وســعادة  »أدنيك«،  للمعارض 
األكــرف الســويدي، وكيل وزارة تنميــة املجتمع، 
وسعادة عبد النارص الشعايل مساعد الوزير للشؤون 
الدويل،  الخارجيــة والتعاون  االقتصاديــة يف وزارة 

وسعادة مريم سعيد غباش.

مجل�ش جامعة زايد يناق�ش الخطة 
اال�ستراتيجية لمواكبة متغيرات 

�سوق العمل

العني ـ وام:
زار وفد من اإلدارة الوطنية للمالحة 
الجويــة والفضــاء »ناســا« املركز 
الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
بجامعــة اإلمــارات العربية املتحدة 
البحثي  التعــاون  ُســبل  ملناقشــة 
بني  الفضاء  مجــاالت  يف  والتعليمي 
الطرفني. واســتقبل الوفد األســتاذ 

املشــارك  النائب  مراد  أحمد  الدكتور 
من  العلمــي وعدد  البحث  لشــؤون 
 ، باملركــز  واملهندســني  اإلداريــني 
حيث  تعــّرف الوفد خالل جولته عىل 
اإلمارات ورســالتها،  جامعة  تاريخ 
التعليمية والبحثية،  التحتية  وبنيتها 
ومعاهدهــا البحثيــة، ومجموعــة 
أنشــطة البحث والتطويــر الحالية، 

يعمل  التي  املشــاريع  أهم  إىل  إضافة 
عــىل تطويرهــا املركــز يف مجاالت 

اكتشاف الفضاء.
وأكد الدكتــور أحمد مراد أن جامعة 
املركز  خالل  مــن  توصلت  اإلمارات 
الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
إىل مركــز متقــدم يف مجــال علوم 
املزيد  إىل تحقيق  الفضــاء وتطمــح 

واإلرتقاء إىل األفضل، وذلك من خالل 
املؤسســات  بني  املشــرتك  التعاون 
الرائــدة يف هذا املجال لتبادل  العاملية 
الخــربات العلميــة والتقنيــة حول 
التطورات يف مجــال بحوث  أحــدث 

علوم الفضاء .
تعزيز  يف  يساهم  املركز  أن  إىل  وأشار 
دور الجامعة بصفتها جهة أكاديمية 

االســرتاتيجية  الخطط  تدعم  بحثية 
وتكنولوجيا  علــوم  مجال  يف  للدولة 
الفضــاء ليصبــح أحد أهــم مراكز 

الفضاء يف املنطقة.
وأوضــح أن املركز يختص بمجاالت 
ذات  املجاالت  يف  والتطويــر  األبحاث 
التميز  خالل  مــن  الوطنية  األولوية 
يف مجال علــوم الفضاء، والريادة يف 

الفضاء،  وتكنولوجيا  هندسة  مجال 
للتحديات  مبتكــرة  حلــول  وتقديم 
يف  املســاهمة  إىل  إضافة  الصلة،  ذات 
املستدامة  الوطني والتنمية  االقتصاد 
وإعــداد جيــل متميز مــن الكوادر 
الفضائية  الربامج  وتطويــر  املؤهلة 
يف  االســرتاتيجية  الــرشاكات  وبناء 

مجال الفضاء.

وفد »نا�سا« والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء يبحثان التعاون البحثي والتعليمي

جناح االإمارات في »اإك�سبو فلورياد 2022« الدولي ي�ستقبل الزوار حتى 9 اأكتوبر  

دبي ـ وام:
التعليم  شــؤون  لجنــة  ناقشــت 
والرياضــة  والشــباب  والثقافــة 
الوطنــي  املجلــس  يف  واإلعــالم 
االتحادي خالل اجتماعها برئاســة 
الحمادي  حمــد  عدنــان  ســعادة 
تقريرها  مســودة  اللجنة،  رئيــس 
الهيئة  سياســة  موضــوع  حــول 
قطاع  دعم  شأن  يف  للرياضة  العامة 

الرياضة بالدولة.
حــرض االجتمــاع أعضــاء اللجنة 
ســعادة كل من شذى سعيد النقبي 
محمد  وســارة  اللجنــة،  مقــررة 
عبيد  شــيخة  والدكتورة  فلكنــاز، 
الطنيجي، وعائشــة رضــا البريق، 
وعفــراء بخيــت العليــيل، ونارص 
املجلس  أعضــاء  اليماحي،  محمــد 

الوطني االتحادي.
االطالع  االجتمــاع  خــالل  وجرى 
ومناقشــة أهم النتائج والتوصيات 
اللجنــة خالل  بهــا  التــي خرجت 
املوضــوع  ملناقشــة  اجتماعاتهــا 
الــذي يتضمن محاور السياســات 
لدعــم  التكامليــة  والترشيعــات 
وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات 
الرياضات  وتعزيز  تطوير  يف  الهيئة 
الكوادر  وتمكني  الدولة،  يف  املختلفة 
املواطنة يف القطاع الريايض ورعاية 
ومبادرات  الرياضيــني،  املوهوبني 
وبرامج الهيئة يف شأن تطوير البنى 
التحتيــة لألنديــة الرياضية، ودور 
الهيئــة يف بناء الرشاكات الخارجية 
التمويلية  املاليــة  القدرات  وتعزيز 

لالتحادات الرياضية.

لجنة في »الوطني التحادي« تناق�ــض م�سودة تقريرها 
ب�ساأن �سيا�سة دعم قطاع الريا�سة بالدولة
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دبي-وام:
 وقعــت طــران اإلمــارات ومجلس 
الســياحة يف جنوب إفريقيــا اتفاقية 
وتعزيز  للســياحة  املشــرك  للرويج 
إىل  الســفر  الــزوار وحركة  وصــول 
الرئيسية  األسواق  من  إفريقيا  جنوب 

عرب شبكة طران اإلمارات.
سوق  معرض  يف  االتفاقية  توقيع  وتم 
الشيخ  سمو  بحضور  العربي  الســفر 
أحمــد بن ســعيد آل مكتــوم رئيس 
األعىل  الرئيس  للطــران  دبــي  هيئة 
اإلمارات حيث وقعها  ملجموعة طران 
من طران اإلمــارات بدر عباس نائب 
رئيــس أول العمليات التجارية ملنطقة 
أفريقيــا والرئيس التنفيــذي باإلنابة 
إفريقيا  جنــوب  يف  الســياحة  ملجلس 

ثيمبا كومالو.
الرئيس  التوقيع عدنان كاظم  وشــهد 
التجارية  للعمليات  التنفيــذي  الرئيس 
من  حكومي  ووفد  اإلمارات  طران  يف 
جنــوب أفريقيا وســعادة قنصل عام 
جنوب أفريقيــا يف دبي ديفيد ماجابي 
ومديرة العمليــات بالوكالة يف مجلس 
الســياحة بجنــوب إفريقيا الســيدة 

هانييل سالبر.
التنفيذي  الرئيس  وقال عدنان كاظــم 
اإلمارات  طران  يف  التجارية  للعمليات 
» استثمرنا يف جنوب أفريقيا عىل مدى 
عاما ووســعنا عملياتنا   25 من  أكثر 
إىل  خدماتنا  إلعــادة  حاليــا  ونعمــل 
مستويات ما قبل الجائحة للمساعدة يف 
توفر مزيد من الفرص أمام املسافرين 

من جميع أنحاء العالم«.
اإلمارات يف وضع  أن طــران  وأضاف 
يف  الســياحة  قطاع  تعايف  لدعــم  جيد 
ترويج  عىل  واملساعدة  أفريقيا  جنوب 
الوجهــة حيث توفر رحــالت مريحة 
مــن أكثر مــن 130 وجهــة ومزيدا 

من رحالت املتابعة للمســافرين الذين 
يرغبون يف استكشاف ما وراء بواباتنا 
أفريقيــا من خالل  الثالثــة يف جنوب 
الناقــالت املحلية األربــع التي نرتبط 

معها بعالقات رشاكة.
جنوب  يف  الســياحة  وزيرة  ورحبــت 
إفريقيا لينديوي سيســولو باالتفاقية 
مشرة إىل الفوائد التي ستجنيها حركة 
أفريقيا والرشق  الســفر بني جنــوب 

األوسط.
االســتمرار يف ضمان  نريد   « وقالــت 
بلدنا من  إىل  املسافرين  سهولة وصول 
الرشق األوســط وسوف يساعدنا هذا 
الرويجية  تعزيــز جهودنا  التعاون يف 
ونحــن نتطلع إىل اســتقبال مزيد من 
وتجارب  منتجات  لتجربة  املســافرين 
متنوعة بما يف ذلك مؤسسات وأنشطة 
وعروض  العائــالت  تناســب  وإقامة 

متنوعــة من املأكــوالت باإلضافة إىل 
الحياة الربية ورحالت السفاري«.

وقال ثيمبــا كومالو الرئيس التنفيذي 
جنوب  يف  الســياحة  ملجلس  باإلنابــة 
إفريقيا.. إن الرشق األوسط سوق مهم 
لنا لذا ســتكون هــذه الرشاكة مفيدة 
إىل  الوصول  ســهولة  ضمان  يف  للغاية 
جنــوب أفريقيا من هذه املنطقة ومع 
تعايف قطاع السياحة لدينا فإننا نتطلع 
إىل الرحيــب بمزيــد من الــزوار من 

الرشق األوسط.
وتهدف الرشاكــة بني طران اإلمارات 
ومجلس السياحة يف جنوب إفريقيا إىل 
انطالقاً  الســياحة  إنعاش  جهود  دعم 
من التــزام الناقلة طويل األمد بتنمية 

سوق السياحة يف تلك الدولة.
ستستكشــف  االتفاقيــة  وبموجــب 
لرويج  الفــرص  اإلمــارات  طــران 

املسافرين  وتشــجيع  أفريقيا  لجنوب 
عــرب شــبكتها التي تغطــي أكثر من 
من  وفرة  تجربــة  عىل  وجهــة   130
الدولة  التــي تقدمها  الجذب  مناطــق 
جنوب  يف  الســياحة  مجلس  وسيعمل 
طران  مع  بالتعــاون  أيضاً  إفريقيــا 
اإلمارات لدعم رشكاء السفر التجاريني 
ومنظمي الرحالت عرب شــبكة طران 
الربامج  وترويــج  لتطوير  اإلمــارات 
خاصة  برامــج  وتقديــم  الســياحية 
وهدايــا ترويجية وتشــجيع الحوافز 
باإلضافة إىل مبادرات تسويقية أخرى.

فرص  أيضا  الجانبــان  ويستكشــف 
اإلعالنيــة  الحمــالت  يف  التعــاون 
والربامــج  املشــركة  والتســويقية 
ملمثيل  أفريقيــا  بجنــوب  التعريفيــة 
اإلعالم من بني  السفر ووسائل  تجارة 

مبادرات أخرى.

دبي-وام:
 سجل مطار دبي الدويل DXB ارتفاعا 
عام  منذ  املســافرين  عدد  يف  قياســيا 
2020 حيــث اســتقبل نحــو 13.6 
األول من  الربع  مليون مســافر خالل 
العــام الجاري ليعترب مؤرشا قويا عىل 
الكبر  والزخم  الركاب  حركة  استعادة 
يف  ازدحاما  الدوليــة  املطارات  أكثر  يف 
العالم مســجال أعىل معــدل يف حركة 
املسافرين للربع الثاني عىل التوايل التي 
الركاب يف مطار  تجاوزت فيه حركــة 
دبي الدويل DXB مؤرش الـ 10 ماليني 

مسافرا.
عرب  املسافرين  حركة  زيادة  وساهمت 
شــهر  خالل   DXB الدويل  دبي  مطار 
 5.5 بنحو  الجــاري  العام  من  مارس 
عدد  إجمايل  رفــع  يف  مســافر  مليون 
 13.6 إىل  األول  الربع  خالل  املسافرين 
مليون مســافر مسجلة زيادة قياسية 
 11.8 بـ  مقارنة  باملائه   15.7 بنسبة 
الربع األخر من عام  مليون مسافر يف 
2021 و5.7 مليون مســافر يف الربع 

.2021 األول من عام 
بأكثر   DXB الدويل  دبي  مطار  ويتصل 
عاملية عىل مســتوى  193 وجهة  من 
92 دولــة من خالل 73 رشكة طران 

دولية.
وبلغــت خدمــات البضائــع يف مطار 

دبــي الدويل DXB نحــو 519,555 
طن من الشــحن الجوي خالل األشهر 
الثالثة األوىل من العام الحايل مســجلة 
مقارنة  باملائه   15.5 بنسبة  انخفاض 

بالربــع األخر من عــام 2021 الذي 
سجل حوايل 614 ألفا و834 طنا.

الربع  خالل  الرحالت  عدد  إجمايل  وبلغ 
قدرها  بزيادة  و966  ألفــا   81 األول 

من  األخر  بالربع  مقارنة  باملائه   5.8
ألفا   77 تسجيل  تم  حيث   2021 عام 
و475 رحلــة عرب مطــار دبي الدويل 

.DXB
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وزارة الدفاع تعلن
الوطنية  الخدمة  برنامج  في  تم   الذي 
خالل الســنوات الماضية والذي حقق 
التغيير  هذا  أن  مشــرفة، حيث  نتائج 
مستمرة  وقراءات  دراســات  عن  نتج 
المطبقة  األخــرى  الــدول  لتجــارب 
للخدمــة الوطنيــة واالســتفادة من 
المســتفادة  الدروس  وتعلم  خبراتها 
الوطنية  للخدمة  السابقة  الدورات  من 
الخدمة  برنامج  الدولة. ويهــدف  في 
الوطنية بصورتــه المحدثة إلى زيادة 
الجرعــات التدريبية للمجندين وإدراج 
موجودة  تكــن  لم  جديــدة  مواضيع 
التدريب  في  الواقعية  ســابقاً وزيادة 
من خالل تكثيف التطبيقات والتمارين 
العملية األمر الذي يســاهم في تعزيز 
المزيد من  وإكســابهم  المجندين  ثقة 
المهــارات الالزمــة ألداء الواجبــات 

المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.
ويطبق هــذا القرار بداية من الدفعات 

الالحقة لصدوره.

»تعزيز« و»ريالين�س«
دي  إي  مشــروع "تعزيــز  . ويهدف 
آند بي في ســي" إلــى توفير  ســي 
المحلي  الصناعي  القطــاع  احتياجات 
الصناعيــة بدالً عن  الكيماويات  مــن 
لتلبية  إلى تصديرها  إضافة  استيرادها 
وذلك  عليها  المتزايــد  العالمي  الطلب 
من خالل تنفيذ اســتثمارات تزيد على 
7.3 مليــار درهم إماراتــي /2 مليار 

دوالر أمريكي/.
وســتوفر منظومة "تعزيــز" فرصاً 
جديــدة للمصنعيــن المحلييــن مــا 
يســهم في تنمية خبراتهم ومعارفهم 
وقدراتهــم، ويحفــز نمــو القطــاع 

الصناعي المحلي.
انضمام "شاهين" إلى  شــأن    ومن 

مشروع "تعزيز إي دي سي آند بي في 
من  المزيد  إضافة  في  يسهم  سي" أن 
الخبرة الفنية المتعلقة باإلنتاج وتلبية 

استخدامات سالسل التوريد المحلية.
مباشر  استثمار  أول  االتفاق  هذا  يمثل 
الخاص  القطاع  من  إماراتية  لشــركة 
للكيماويات  "تعزيــز"  منطقــة  في 
إبرام  أعقــاب  في  الصناعيــة، ويأتي 
شــهر  في  عنها  اإلعالن  تم  اتفاقيات 
ديســمبر 2021 مع 8 مســتثمرين 
محلييــن، تعد األولى مــن نوعها بين 
مجال  في  والخاص  العــام  القطاعين 
التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي.

  وبهذه المناســبة قال خليفة يوسف 
لـ  باإلنابة  التنفيذي  المهيري، الرئيس 
"تعزيز": "سعداء بانضمام /شاهين/ 
مشــروع  في  اســتراتيجياً  شــريكاً 
"تعزيز إي دي ســي آند بي في سي" 
اإلستراتيجية  االتفاقية  وستسهم هذه 
شريكا  "تعزيز"  مكانة  ترســيخ  في 
والدولية  المحلية  لالستثمارات  جاذبا 
والبتروكيماويات  التكريــر  مجال  في 
فــي دولة اإلمارات.. كمــا تدعم هذه 
الوطنيــة  االســتراتيجية  الشــراكة 
اإلمارات  دولة  الصناعيــة في  للتنمية 
القاعدة  وتنويع  نمــو  دفع  خالل  من 
الصناعيــة، وتعزيز سالســل التوريد 
الخاص  القطــاع  المحليــة، وتمكين 
في  مبادرة /اصنع  في  المساهمة  من 
اإلمارات/ بما يتماشــى مع توجيهات 

الحكومة الرشيدة".

»اأبوظبي المالي«
أحمد محمد  المهندس   وقال ســعادة 
الطاقة في  دائــرة  الرميثــي، وكيــل 
دولة  رؤية  مــع  أبوظبي: "تماشــيا 
اإلمــارات للخمســين عامــا القادمة 
النمو  لدعــم  المتواصلة  وجهودهــا 
الحياد  وتحقيق  المستدام  االقتصادي 

الكربونــي بحلول عــام 2050، فإن 
خضــراء لصالح  ســندات  أول  إدراج 
شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية 
يعــد خطوة اســتراتيجية نحو تعزيز 
كمركز  الرياديــة  أبوظبــي  مكانــة 
للتمويل المســتدام وســوق السندات 
الخضــراء" .. وأضاف أنــه نظرا ألن 
دائرة  فــي  أولوياتنا  من  االســتدامة 
أبوظبــي، فإننا حريصون  الطاقة في 
علــى دعم برامج الســندات الخضراء 
المناســبة  التنظيمية  البيئة  وتوفيــر 
بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين لدعم 
الكفاءة  الخضراء ومشاريع  المشاريع 

في الحصول على تمويل تنافسي.
وقال ســعيد حمد الظاهــري، العضو 
لســوق  التنفيذي  والرئيس  المنتــدب 
الماليــة: "يواصل  لــأوراق  أبوظبي 
لسوق  مرنة  إنشــاء منظومة  السوق 
الســندات و الصكوك ويشــكل إدراج 
سويحان  الخضراء لشركة  الســندات 
تاريخيا  حدثا  الكهروضوئيــة  للطاقة 
الخضــراء في  لســندات  إدراج  كأول 
الســوق، ما يعكــس جاذبيته الكبيرة 
األدوات  فئات  لمختلف  المســتمرة  و 
على  اإلقبال  تنامــي  ومــع  المالية.. 
تحقيق المعايير البيئية و االجتماعية و 
أنحاء المنطقة،  في  الحوكمة  ضوابط 
تأتي الســندات الخضــراء في طليعة 
المجال،  هذا  فــي  المبتكرة  المنتجات 

ونحن سعداء بإدراجها في السوق".

العور: التاأمين
من خالل حزمة من الحوافز وشبكات 
األمــان التي تدعم النمــو االقتصادي 

الصحي والمستدام.
اإلعالمية  اإلحاطــة  خــالل  جاء ذلك 
البشــرية  الموارد  التي نظمتها وزارة 
مقرها  في  الخميــس  يوم  والتوطين 
الجديد  االتحادي  القانــون  بدبي حول 

الخــاص بالتأميــن ضــد التعطل عن 
التوطين  نســب  رفع  العمل، وقــرار 
الحالية بمعدل %2 ســنويا للوظائف 
الخاص  القطاع  منشآت  في  المهارية 
وتحقيق  فأكثر  تضم 50 موظفا  التي 
بنسبة %10 في  إجمالي  زيادة  معدل 

عام 2026.
المقبلة  المرحلة  أن  معاليــه  وأوضح 
تشــهد منح أولوية رئيســية للتنمية 
االقتصادية وتمكين رأس المال البشري 
إلى هدف "بنــاء االقتصاد  للوصــول 
العالم"، وهو  في  واألنشــط  األفضل 
تســتجيب  متكاملة  حلوال  يتطلب  ما 
المجتمــع  وتطلعــات  الحتياجــات 
الموارد  وتدعــم  وتعــزز  واألفــراد، 
المحليــة وتضمن مرونــة االقتصاد، 
كعاصمة  الدولــة  موقــع  وترســخ 

للمواهب والشركات واالستثمارات.
وأكد اهتمام القيادة الرشــيدة بتعزيز 
دور الكــوادر المواطنــة وتمكينهــا 
بصورة  والمشــاركة  الصعد  كل  على 
العمل  ســوق  فــي  وبنــاءة  فاعلــة 
زيــادة دورها  أن  إلى  بالدولــة، الفتا 
تعزيز  في  سيســهم  العمل  سوق  في 
نمو  ودعم  الوطني  االقتصــاد  قدرات 
وشدد  الخاص  القطاع  شركات  أعمال 
إطالق  في  مســاهمتها  أهميــة  على 
وتعزيز  جديــدة  اقتصادية  قطاعــات 
االبتكار وزيادة مســتويات االستقرار 
بســوق العمل. وقــال معالي الدكتور 
رفع  قــرار  إن  العــور  الرحمن  عبــد 
التوطين ســنويا في شركات  نســبة 
القطــاع الخــاص يترافق مــع مزايا 
رسوم  تخفيض  تشمل  مسبوقة،  غير 
بما  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة 
نسبة ٪80 لشركات  حوالي  إلى  يصل 
انجازات  التي تحقق  الخــاص  القطاع 
نوعية في توظيف وتدريب المواطنين 

بالشراكة مع برنامج "نافس".
اإلعالميــة  اإلحاطــة  واســتعرضت 

إقــرار مجلس  التي يوفرها  الفــرص 
التوطين  نسب  مستهدف  الوزراء رفع 
الحاليــة بمعدل 2 في المائة ســنويا 
شــركات  في  المهاريــة  للوظائــف 
تضم  التي  الخاص  القطاع  ومنشــآت 
ضمن  وذلــك  فأكثــر،  موظفــا   50
قرار  أحــكام  بعض  على  التعديــالت 
مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج 
تنافســية الكوادر اإلماراتية "نافس" 
ما يفتح آفاقا جديدة للكوادر المواطنة 
ضمن  والمهارات  بالخبــرات  المؤهلة 
معالي  الخاص. وأكد  القطاع  شركات 
الدكتــور عبد الرحمــن العور أن رفع 
بواقع 2 في  التوطين  نسب  مستهدف 
المائة ســنويا حتى عام 2026 يوفر 
خاصة  المواطنة  والكفاءات  للمواهب 
ســوق  في  جديدة  الشــباب، خيارات 
المحلية، وتلك  الشركات  العمل، ضمن 
الحريصة على  اإلقليميــة والعالميــة 
المنطقة  أعمالها في  النمو وتوســيع 
المتكاملة  األعمــال  بيئة  من  انطالقا 

والمرنة التي توفرها دولة اإلمارات.
ونوه معاليــه إلى أن القرار يصب في 
أيضا  الخاص  القطــاع  تمكين  صالح 
برنامج  أهداف  تحقيق  في  يســهم  و 
"نافس" الذي خصصت له قيادة الدولة 
حوالــي 24 مليار درهم لتوظيف 75 
خالل  الخاص  القطاع  في  مواطن  ألف 
أن  المقبلة، موضحا  الخمس  السنوات 
الحوافز المقدمة للشركات في القطاع 
دمج  برامج  تســريع  تدعــم  الخاص 
الكــوادر اإلماراتية في ســوق العمل 
الوطنية  والكفاءات  بالكوادر  ورفدها 
إلى  اإلحاطة  وتطرقــت  المطلوبــة. 
الــوزراء إصدار قانون  اعتماد مجلس 
التأمين ضد  اتحــادي بشــأن نظــام 
الباقات  خالل  مــن  العمل  عن  التعطل 
التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر 
توفر  لحين  تعطله  أوقات  للعامل  دخل 

فرص عمل بديلة.

وشــدد معالي الدكتــور عبد الرحمن 
العور على أن نظام التأمين ضد التعطل 
عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية 
ويكفل للعامليــن الحياة الكريمة، إلى 
جانــب اســتقطاب أفضــل المواهب 
المبدعيــن والمتميزين  العالميــة من 

والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.
وقال إن دولــة اإلمارات حريصة على 
الريادة على جميع المستويات، واليوم 
المنظومة  هذه  اعتماد  بفخر  تســجل 
المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل 
والتي تعزز من تنافســية سوق العمل 
من  العالمية  للمواهب  جاذبيتها  وتزيد 
العاملين في  خالل حلول تشمل جميع 
القطاعين الخــاص أو العام باالعتماد 

على آليات مبتكرة.

معر�س اأبوظبي
الحوارية،  الجلســات   مــن ضمنهــا 
والندوات، واألمسيات األدبية والثقافية 
كبيرة  مجموعة  جانب  إلى  والفكرية، 
التعليمية، وأنشــطة  الفعاليــات  من 
للناشرين، وفعاليات  المهني  البرنامج 
من  نخبــة  يقدمهــا  الطفــل، التــي 

األكاديميين والمتخصصين.
حضر المؤتمر الصحفي كل من سعادة 
مركز  تميــم، رئيس  بن  علي  الدكتور 
حمدان  وسعيد  العربية،  للغة  أبوظبي 
لمركز  التنفيــذي  المدير  الطنيجــي، 
باإلنابة ومدير  العربيــة  للغة  أبوظبي 
للكتاب، وعبد  الدولي  أبوظبي  معرض 
العام  المدير  النعيمي،  البطيح  الرحيم 
لإلعالم / أبوظبــي  لشــركة  باإلنابة 

الشريك البالتيني للمعرض/، ووفد من 
للكتاب،  الدولي  فرانكفــورت  معرض 
ممثالً في كالوديا كيســر، نائبة مدير 
تطوير األعمــال لمعرض فرانكفورت 
الدولــي للكتاب إلى جانب حشــد من 

اإلعالميين والمثقفين والمهتمين.

 اأبوظبي - وام:
دائرة  للمؤتمرات واملعارض يف  أبوظبي  أعلن مكتب   
الثقافة والسياحة-أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم 
اإلمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطران،  االتحاد  مع 
دعم  بعــروض  االرتقاء  بهــدف  املتحدة،  العربيــة 
مجموعات سياحة االجتماعات والحوافز واملؤتمرات 

واملعارض التي تنظم فعالياتها يف اإلمارة.
وتتيح هذه الرشاكة االسراتيجية املجال أمام مكتب 
أبوظبي للمؤتمرات واملعارض لتوفر رحالت مجانية 
وخصومات حرصية ملجموعات سياحة االجتماعات 
والحوافــز واملؤتمــرات واملعــارض املؤهلة ضمن 
إىل  الرامية  املكتب  مبادرة  أبوظبي«،  »فرص  برنامج 
دعم منظمي فعاليــات األعمال خالل جميع مراحل 
تزويدهم  ذلك  يف  بمــا  والرويج  والتنفيذ  التخطيط 

بحوافز مالية.
وتمنــح مذكرة التفاهم، التي تم اإلعالن عنها خالل 
معرض ســوق الســفر العربــي 2022، الرشكات 
مزايا  أبوظبــي«  »فرص  برنامــج  ضمــن  املؤهلة 
إضافية عىل الرحالت الجوية، ومن بينها خصم عىل 
حجوزات املجموعــات، ورحالت مجانية لحجوزات 
املجموعات الكبرة عىل الرحالت املبارشة، وأســعار 
لربامج  التفقديــة  الزيــارات  رحالت  عــىل  خاصة 
الحوافز يف  إقامة فعاليات األعمال وأنشطة  ومرافق 

اإلمارة.
ويشــكل برنامج »فــرص أبوظبــي« منصة فعالة 
الســتقطاب رشكات إدارة الوجهــات ومخططــي 
ومنظمي فعاليات االجتماعات والحوافز واملؤتمرات 
لإلمارة  التنافسية  بامليزات  االرتقاء  عرب  واملعارض، 
التي تركز عىل زيادة الحوافز  العاملية  أمام الوجهات 
وأوجه الدعم يف عروضها الستضافة هذه الفعاليات.

أبوظبي  الشــاميس، مدير مكتــب  وقــال مبــارك 
للمؤتمرات واملعــارض إن هذه الرشاكة مع االتحاد 
إيجابية ُترسخ  نتائج  للطران، والتي نثق بتحقيقها 
مكانة أبوظبي ضمن وجهات ســياحة االجتماعات 
املفضلة.  العاملية  واملعــارض  واملؤتمرات  والحوافز 

�شراكة بين »اأبوظبي للموؤتمرات 
والمعار�س« واالتحاد للطيران لتعزيز 

عرو�س الرحالت الجوية

10.49 ملي��ار درهم اإي��رادات العالمية 
القاب�شة في الربع االأول

أبوظبي-وام:

 3.55 بلغت  أرباًحا  القابضة  العاملية  الرشكة  ســجلت   
2022، مقارنة  مليار درهــم يف الربع األول من عــام 
1.5 مليار درهــم يف الفرة ذاتها من عام 2021 بنمو 
درهم  مليار   10.49 بلغــت  إيرادات  جانب  إىل   136%
بينما بلغ إجمايل األصول 96.04 مليار درهم بزيادة 8 
% عن ديســمرب 2021 بحسب النتائج املالية الصادرة 

اليوم عن الرشكة.
خططها  تنفيــذ  القابضة  العامليــة  الرشكة  وتواصــل 
االســراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 323 
109 يف الربع  رشكة تابعة، بزيــادة قدرها ٪196 عن 
األول مــن عام 2021. وبالتايل، يبلغ عدد العاملني اآلن 
22،345 موظًفــا، بزيادة تزيد عــن ٪194 منذ الربع 

األول العام املايض.
وقال ســيد برص شــعيب، الرئيس التنفيــذي والعضو 
املنتــدب للرشكــة العاملية القابضة: »يعكــس أداء هذا 
الربــع األول مرونــة محفظتنا متعــددة األعمال عىل 
الرغم من التقلبات املســتمرة يف السوق العاملية. ال أحد 
محصًنــا، لكننا قمنا بتحصني أعمالنا وبنيناها بطريقة 
نضمن اســتمرارها يف النمو خالل فرات اقتصادية غر 
مسبوقة؛ وما زلنا نركز بشكل مبارش عىل ترسيع النمو 
من خالل تعزيز أعمالنا األساســية وتوسيع وجودنا يف 

القنوات عالية النمو.

مطار دبي الدولي ي�سجل ارتفاعاً غير م�سبوق في حركة الم�سافرين  
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درا�سة دولية: ربع العالم ي�ستخدمون 

»الميتافير�س« يومياً في 2026

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 13 مايو 2022ـ  العـدد 15042  
12 متابعات

اأبوظبيـ  وام:

توقعت درا�سة دولية، اأن ت�سل ن�سبة م�ستخدمي 

الف�ساء الرقمي »امليتافري�س« ملدة �ساعة يوميًا 

على الأقل، اإىل نحو 25%، بحلول عام 2026.

وتوقعت درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة جارترن للأبحاث 

والدرا�سات اأن ت�سارك 30% من املوؤ�س�سات مبنتجاتها 

وخدماتها حول العامل يف عامل »امليتافري�س«، 

فر�س  من  املزيد  الرقمي  الف�ساء  لتوفري  نظراً 

التوا�سل والتعاون �سمن خمتلف الأ�سعدة.

ولفتت الدرا�سة اإىل اأن »امليتافري�س« �سيكون له 

تاأثري مبا�رش على كيفية اإجناز الأعمال، حيث �ستوفر 

وتوا�سل  تعاون  وم�ستويات  م�ساركة  ال�رشكات 

اأف�سل مبوظفيها، من خلل م�ساحات عمل منتجة 

يف مكاتب افرتا�سية، حيث لن حتتاج املوؤ�س�سات 

اإىل اإن�ساء بنية حتتية خا�سة بها للقيام باأعمالها، 

العمل يف  لإمكانية  الرقمي  الف�ساء  لتوفري  نظراً 

مكاتب افرتا�سية.

والتعلم  اجليدة  الدرا�سة  اأهمية  الدرا�سة،  وبينت 

للفر�س املتاحة، حيث  وال�ستك�ساف وال�ستعداد 

�ستكون  التي  ال�ستثمارات  توقع  املبكر  من  يعد 

امل�ستويات  على  القت�سادية  لل�ستمرارية  قابلة 

بعيدة املدى.

اأبوظبيـ  وام:

ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �رشكة  اأعلنت 

»�سحة« عن ا�ست�سافة فعاليات الن�سخة الأوىل 

من موؤمتر جمعية التغذية الوريدية والأنبوبية 

يف ال�رشق الأو�سط اليوم اجلمعة وملدة 3 اأيام 

يف فندق كونراد اأبوظبي اأبراج الحتاد بح�سور 

اأكرث من 20 من ال�رشكات املخت�سة بالتغذية 

ال�رشيرية والدوائية يف ال�رشق الأو�سط .

اإندك�س  �رشكة  تنظمه  الذي  املوؤمتر  وي�سلط 

ال�سوء على اأهمية التغذية ال�رشيرية وممار�ستها 

من قبل متخ�س�سي الرعاية ال�سحية من اأطباء 

ومتخ�س�سي تغذية علجية و�سيادلة �رشيرية 

وممر�سني والتاأكيد على اأهمية وفوائد التغذية 

الوريدية والأنبوبية يف علج املر�سى ممن ل 

لأ�سباب  الفم  طريق  عن  التغذية  ي�ستطيعون 

طبية و�سحية.

اأكرث من 50 متحدثًا من  وي�سارك يف املوؤمتر 

خمتلف الدول والتخ�س�سات ملناق�سة موا�سيع 

خمتلفة يف جمال التغذية ال�رشيرية من خلل 

60 جل�سة علمية وور�س عمل.

املوا�سيع  اإحدى  الوريدية  التغذية  وتعترب 

الأ�سا�سية التي �سيتم مناق�ستها خلل املوؤمتر 

من  ال�سائلة  الغذائية  العنا�رش  توفر  حيث 

واأحما�س  اأمينية  واأحما�س  كربوهيدرات 

وميكن  وغريها  ومعادن  وفيتامينات  دهنية 

اإعطاوؤها للمر�سى عند تعذر ا�ستخدام اجلهاز 

اله�سمي واملر�سى غري القادرين على امت�سا�س 

العنا�رش الغذائية من خلل الأمعاء اإما ب�سبب 

التقيوؤ امل�ستمر اأو الإ�سهال ال�سديد اأو الأمرا�س 

املعوية املختلفة.

املحا�رشات  من  العديد  املوؤمتر  ويت�سمن 

والبحوث وور�سات العمل التي تتناول اأهمية 

التغذية الوريدية والأنبوبية يف امل�ست�سفيات 

التي  املنزلية  والرعاية  اخلارجية  والعيادات 

من �ساأنها تعزيز ممار�سات التغذية ال�رشيرية 

وخدمات  ال�سحية  الرعاية  موؤ�س�سات  داخل 

الرعاية الأولية واملنزلية.

موؤمتر  رئي�س  ال�رشّاج  طيف  الدكتورة  وقالت 

يف  والأنبوبية  الوريدية  التغذية  جمعية 

ال�رشق الأو�سط املدير التنفيذي خلدمات الدعم 

�رشكة  يف  امل�ساند  الطبي  والطاقم  ال�رشيري 

اأبوظبي للخدمات ال�سحية »�سحة« »يهدف 

يف  نوعه  من  الأول  يعترب  والذي  موؤمترنا 

منطقة ال�رشق الأو�سط اإىل ت�سليط ال�سوء على 

التقنيات والعلوم املتطورة يف جمال التغذية 

الوريدية والأنبوبية للمر�سى املتواجدين يف 

يواجهون  والذين  خارجها  اأو  امل�ست�سفيات 

الفم  طريق  عن  الغذاء  تناول  يف  �سعوبات 

بالطريقة الطبيعية نتيجة ت�سخي�سهم الطبي 

وحالتهم املر�سية ومن خلل جتمعنا الطبي 

هذا و الذي تعاونا فيه مع العديد من اجلمعيات 

و النقابات العلمية و ذوي الإخت�سا�س يف هذا 

املجال.

ممار�سة  اأهمية  ال�رشّاج  طيف  واأكدت 

بني  املتقدمة  بالأ�ساليب  ال�رشيرية  التغذية 

ملحاولة  ال�سحية  الرعاية  يف  املتخ�س�سني 

احلد من �سوء التغذية و�سمان نتائج تعايف 

قالت  جهتها  من  للمر�سى«  اأف�سل  و�سفاء 

الدكتورة وفاء عاي�س الرئي�س امل�سارك ملوؤمتر 

يف  والأنبوبية  الوريدية  التغذية  جمعية 

ال�رشق الأو�سط ونائب رئي�س اجلمعية العربية 

للتغذية العلجية والطب التكميلي »بالتزامن 

دورتني  تنظيم  على  �سنعمل  املوؤمتر  مع 

تدريبيتني لربامج التعليم امل�ستدام املتعلقة 

بالتغذية وهما »دعم التغذية يف اأمرا�س الكبد 

والبنكريا�س«و«نهج التعامل مع اأمرا�س الفم 

والبنكريا�س والتغذية املعوية لدى البالغني« 

واأو�سح الدكتور اأ�سامة طبارة الرئي�س امل�سارك 

والأنبوبية  الوريدية  التغذية  جمعية  ملوؤمتر 

 /IVPN/يف ال�رشق الأو�سط ورئي�س جمموعة

يحظى  املوؤمتر  اأن  ال�سيدلنية  لل�ست�سارات 

الوريدية  للتغذية  الأمريكية  اجلمعية  بدعم 

للتغذية  الأوروبية  واجلمعية  والأنبوبي 

ال�رشيرية والتمثيل الغذائي واجلمعية العربية 

للتغذية العلجية والطب التكميلي واجلمعية 

ونقابة  واملعوية  الوريدية  للتغذية  امل�رشية 

واجلمعية  الفل�سطينيني  التغذية  اأخ�سائيي 

اأخ�سائيي  ونقابة  والتغذية  للغذاء  الأردنية 

التغذية يف لبنان.

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ر�ّسخت  وقد 

مكانتها املتميزة يف طليعة الدول التي تقدم 

ال�سحية  الرعاية  وممار�سات  معايري  اأف�سل 

العاملية فاأ�سبحت الوجهة املثالية ل�ست�سافة 

املوؤمترات واملعار�س اجلديدة املتعلقة بتطوير 

مثل  ال�رشيرية  والتقنيات  الإبداعية  البحوث 

موؤمتر جمعية التغذية الوريدية والأنبوبية يف 

ال�رشق الأو�سط.

اأبوظبيـ  وام:

اأ�سدرت النيابة العامة للدولة كتابها ال�سنوي لعام 

2021 والذي ت�سمن اإجنازاتها خلل عام 2021.

اأن  ال�سنوي  كتابها  يف  العامة  النيابة  واأو�سحت 

العام  خلل  بعد  عن  اتخذتها  التي  الإجراءات 

املا�سي بلغت 488824 اإجراء توزعت بني الإجراءات 

 »19  - »كوفيد  جائحة  مبكافحة  املتعلقة 

والإجراءات املرتبطة بالدعاوى اجلزائية.

ولفتت اإىل اأن عدد التظلمات من خمالفات »كوفيـد 

بعد  التظلم عن  قدمت عرب خدمة  التي   «  19 -

الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين  املوقع  على  املتاحة 

للنيابة العامة بلغ 211774 تظلما مت درا�ستها بكل 

دقة والبت فيها اإما برف�سها اأو اإلغاء املخالفة اأو 

تخفي�س الغرامة املقررة لها.

الذي  ال�سنوي،  العامة يف كتابها  النيابة  واأ�سارت 

www.pp.gov. ن�رشته عرب موقعها اللكرتوين

واتخاذ  جزائيا  اأمرا   11998 اإ�سدارها  اإىل   ،  ae
اإجراءات تنفيذ 101446 للأحكام الق�سائية، فيما 

الكلية 55579 ق�سـية،  النيابات  بلغ عدد ق�سايا 

وق�سايا نيابات ال�ستئناف 37621 ق�سية، واإعداد 

طعنا   1465 يف  بالراأي  مذكرات  النق�س  نيابة 

بالنق�س.

ونوهـت النيابة العامة للدولة اإىل تنفيذ 153876 

 9730 واإجراء   ،2021 عام  اإلكرتونيا  مقدما  طلبا 

حتقيقا عن بعد مما يوؤكد �سعيها لتحقيق الريادة 

فيما توؤديه من اأعمال.

حر�س  اإليها  امل�سار  والأرقام  الإح�سائيات  وتوؤكد 

النيابة العامة على توظيف الو�سائل التقنية احلديثة 

يف عملها الق�سائي لتحقيق التميز والرتقاء بالعمل 

الق�سائي مبا يتواءم ويحقق روؤية القيادة احلكيمة 

للدولة ل�سفافية النظام الق�سائي وا�ستقلله.

موقعها  خلل  من  توفر  العامة  النيابة  اأن  يذكر 

خدمة   50 يقارب  ما  الذكي  وتطبيقها  الإلكرتوين 

وي�رش  �سهولة  يف  املتعاملني  احتياجات  لتلبية 

اأبرزها تقدمي العرائ�س والتظلمات وطلبات الطعن 

واخلدمات  الأحكام،  تنفيذ  وباقة  الأحكام،  على 

والأمانات  والكفالت،  واملعلوماتية،  املالية 

وال�ستعلم عن الق�سايا وخدمات اخلرباء واملحامني 

واملرتجمني والت�سوير.

دبيـ  وام:

النقل  ادارة  مدير  الها�سمي  بكر  اأبو  حممد  اأكد 

عام  اأمني  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  يف  البحري 

الدورة  ر�سالة  اأن  امل�ستدام  للنقل  دبي  جائزة 

طرق  اأنظمة  واإدارة  تطوير  هو  اجلائزة  من  ال12 

ونقل متكاملة وم�ستدامة مب�ستوى عاملي وتقدمي 

ودعم  ل�سعادهم  املعنية  للفئات  رائدة  خدمات 

امل�ستقبل  ا�س�رشاق  خلل  من  دبي  اإمارة  روؤية 

وتطوير ال�سيا�سات والت�رشيعات ومواكبة التقنيات 

واملعايري  املمار�سات  اف�سل  وتبني  والبتكارات 

اخلا�س  القطاع  ت�سجيع  اإىل  يهدف  العاملية مما 

العايل وجمعيات  التعليم  واحلكومي وموؤ�س�سات 

النفع العام يف دعم توجهات الهيئة يف الرتويج 

للنقل امل�ستدام و تبني مبادرات ت�ساهم يف هذا 

التوجه العاملي املطلوب.

واأ�ساف يف ت�رشيح خا�س لوكالة اأنباء المارات 

/وام/ اأن عدد امل�ساركات يف اجلائزة بلغ حوايل 

140 طلب م�ساركة بزيادة عن 2008 بحوايل 28 

رئي�سية  فئات  خم�س  من  اجلائزة  وتتكون  طلبا 

تعني باإدارة التنقل واحلفاظ على البيئة وال�سلمة 

الهمم  ا�سحاب  اإحتياجات  دعم  واي�سًا  للنقل 

ت�سجع  معنية  فرعية  فئات  �سبع  اإىل  بالإ�سافة 

دعم  واي�سًا  الطلبية  وامل�ساريع  العلمي  البحث 

توجه الإعلمي يف الرتويج للنقل امل�ستدم.

وذكر اأن مامييز هذه الدورة اأنها لأول مرة تتو�سع 

فيما  افرقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  م�ستوى  اإىل 

املنطقة  دول  من  فعالة  م�ساركات  هناك  كانت 

املغرب  اململكة  و  العربية  م�رش  جمهورية  مثل 

متميزة  مبادرات  يف  العربيةال�سعودية  واململكة 

يف جمال النقل امل�ستدام وهو يعترب توجها عامليا 

حتقيق  واي�سًا  الكربونية  لإنبعاثات  تقليل  يف 

ال�سلمة مل�ستتخدمي هذه الو�سائل.

من جانبه قال املهند�س فهد عبد الرحمن العو�سي 

الرئي�س التنفيذي ل�رشكة كي جي ال خلدمات نقل 

الركاب بال�سارقة اأن ال�رشكة قامت بتوفري بطاقات 

بحافلت مبوا�سفات  وال�ستثمار  �سهرية جمانية 

تراعي ت�سهيل ال�ستخدام يف حال العاقة فيما عرب 

فهد احلماد مدير عام قطاع ال�سرتاتيجية وتطوير 

النقل /رافد/ عن  القطاع ب�رشكة تطوير خلدمات 

�سكره ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي ولهيئة الطرق واملوا�سلت 

م�سريا  اجلائزة  على  وللقائمني  دبي،  باإمارة 

العمليات  وحت�سني  تطوير  على  »رافد«  ان  اىل 

والتدريب  وال�سلمة،  بالأمن  املرتبطة  الداخلية 

النظري والعملي لل�سائقني، بالإ�سافة اإىل تطوير 

من�سة اأنظمة النقل التعليمي، واحلملت التوعوية 

بجوانب ومعايري الأمن وال�سلمة.

اأبوظبيـ  وام:

ينفذ مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة 

افتتاحًا جتريبيًا لـ /�ساحة خليفة/ خلل 

الفرتة املمتدة ما بني 13ـ 15 مايو اجلاري 

خليفة/  /�ساحة  مبادرة  اإطلق  وياأتي 

والتي تقدر م�ساحتها بـ 55 األف مرت مربع 

تقريبًا من امل�ساحات اخل�رشاء واملما�سي 

يف اإطار حر�س مركز التواجد البلدي على 

اإ�سعاد  اإىل  الهادفة  الرتفيه  م�سادر  تنويع 

املجتمع يف املدينة.

فعالة  �سيغة  خليفة/  /�ساحة  ومتثل 

يوفر  متكامل  مرفق  اإيجاد  يف  ت�ساهم 

لإقامة  املنا�سبة  واملتطلبات  الإمكانات 

حيت  والأن�سطة  واملبادرات  الفعاليات 

ل�سكان  مف�سلة  وجهة  ال�ساحة  �ستكون 

يجمع  حيويًا  وحميطًا  خليفة  مدينة 

والفعاليات  املنا�سبات  املدينة يف  �سكان 

والربامج .

ال�ساحة  اأن  البلدي  التواجد  مركز  واأو�سح 

جمهزة للفعاليات و12 لعبة للأطفال.

وت�سم ال�ساحة كذلك 8 اأجهزة لياقة بدنية 

عالية اجلودة يف منطقة املعدات الريا�سية 

للجلو�س  ومناطق  وتن�س  بدل  وملعبني 

ومناطق خم�س�سة لعربات الطعام ومواقف 

ومنطقة  الهوائية  للدراجات  و  لل�سيارات 

اإقامة الفعاليات وامل�رشح.

الفتتاح  اأن  البلدي  التواجد  مركز  واأكد 

قرية  منطقة   « ي�سمل  لل�ساحة  التجريبي 

والألعاب  اليدوية  واحلرف  الأطفال  فنون 

الكرنفالية مبا فيها اأك�ساك الكرنفال وفقرات 

املهرج و�سخ�سيات ديزين ون�ساطات اأخرى.

دبيـ  وام:

بتهيئة  الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات  عمًل 

كافة املقومات املحفزة للكوادر الوطنية على 

وتي�سري  الأعمال  ريادة  جمال  يف  النخراط 

لرواد  دبي  بدعم  والتزامًا  جناحهم،  فر�س 

الأعمال وت�سجيع امل�ساريع الإماراتية النا�سئة، 

وّقعت �سلطة مدينة دبي الطبية مذكرة تفاهم 

مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 

موؤ�س�سات  اإحدى  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

لتوفري  دبي،  وال�سياحة يف  القت�ساد  دائرة 

حزمة حوافز تدعم رّواد الأعمال الإماراتيني 

لني لدى املوؤ�س�سة يف تاأ�سي�س اأعمالهم  امُل�سجَّ

�سمن مدينة دبي الطبية.

وتت�سمن احلوافز املقدمة من »دبي الطبية« 

اإيجار  ر�سوم  على   %20 بن�سبة  ح�سوماٍت 

وحدات الأعمال خلل اأول خم�س �سنوات من 

عقد الإيجار، �سواًء من وحدات الأعمال الطبية 

اأو وحدات  مثل العيادات واملرافق ال�سحية، 

الأعمال التجارية غري الطبية. كما وتخ�س�س 

املدينة الطبية مبوجب مذكرة التفاهم ن�سبة 

النا�سئة  ال�رشكات  من  م�سرتياتها  من   %10

هذه  يدعم منو  ما  املوؤ�س�سة  لدى  امل�سجلة 

جناحها،  فر�س  ويعزز  الوطنية  امل�ساريع 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، �ستقدّم مدينة دبي الطبية 

مواقع حمددة يف منطقتها احلرة ل�ست�سافة 

م�ساريع عربات الطعام املتنقلة.

ومتّثل هذه التفاقية خطوًة جديدة يف اإطار 

التزام مدينة دبي الطبية بتوفري بيئة اأعمال 

وتن�سجم  كما  ال�ستثمارات،  لنجاح  داعمة 

الأعمال  رواد  بتمكني  املدينة  اأهداف  مع 

الإماراتيني من خلل دعم خمتلف ال�رشكات 

املحلية النا�سئة.

التنفيذي  املدير  ال�سلم،  عبد  جمال  قال  و 

ل�سلطة مدينة دبي الطبية: »توفر منطقتنا 

الأعمال،  جناح  لتمكني  الدعم  كامل  احلرة 

ونركز جهودنا خا�سًة جتاه الكفاءات من اأبناء 

الإمارات، لدعم اأعمالهم ومتكينهم من حتقيق 

لهذا،  ال�سحي.  القطاع  اإمكانياتهم يف  كامل 

جاء اإبرام هذه ال�رشاكة مع موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

التي حتت�سن عرب من�ستها عدداً كبرياً من رّواد 

الأعمال الإماراتيني الذين نفخر باإ�سهامنا يف 

دعمهم لإطلق م�ساريعهم يف املنطقة احلرة«.

من جانبه قال عبد البا�سط اجلناحي، املدير 

لتنمية  را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة: »توفر دبي 

بيئة منوذجية لل�رشكات النا�سئة حمفزة على 

التناف�س، الذي ميثل اأحد مقومات النجاح، كما 

تتيح العديد من الفر�س للم�ساريع املبتكرة 

يف القطاعات اجلديدة والنا�سئة.

ويتمتع قطاع الرعاية ال�سحية بفر�س منو 

الأعمال  رواد  جلذب  مثايل  وموقع  واعدة، 

من  كونه  الإمارة  يف  والطاحمني  املبدعني 

القطاعات ذات الأهمية ال�سرتاتيجية يف اإمارة 

وي�سعدنا  العامل.  م�ستوى  على  وكذلك  دبي 

يف موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 

مع  امل�سرتك  التعاون  واملتو�سطة  ال�سغرية 

�سلطة مدينة دبي الطبية يف تعزيز امل�ساريع 

ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  الإماراتية 

واخلدمات امل�ساندة ».

وعلوًة على احل�سومات اخلا�سة على ر�سوم 

الإماراتيون  الأعمال  رّواد  �سي�ستفيد  الإيجار، 

الذين يطلقون اأعمالهم يف مدينة دبي الطبية 

لدى  العملء  وخدمة  الت�سويق  قنوات  من 

املدينة، مبا يف ذلك ال�ست�سارات واملعلومات 

اأعمالهم  م�ساريع  توجيه  يف  ت�سهم  التي 

وتعزيز اآفاق جناحها.

دبيـ  وام:

وطهاة  مديرون  ميلكها  مطعمًا   13 ي�سارك 

دبي  فعاليات«مهرجان  يف  اإماراتيون 

دبي  موؤ�س�سة  تنظمه  الذي  للماأكولت« 

املهرجانات والتجزئة وي�ستمر حتى 15 من 

مايو اجلاري يف كافة اأنحاء دبي.

الأطعمة  من  املطاعم جمموعة  هذه  وتقدم 

خيارات  من  وغريها  الأ�سيلة  الإماراتية 

الأطعمة املتنوعة.

عام  كل  للماأكولت  دبي  مهرجان  ويحتفي 

املدينة  م�ستوى  على  الطهي  اأ�سكال  بكافة 

حيث يعزز مكانة دبي كعا�سمة لفنون الطهي 

عدة  ي�سمل  برنامج  خلل  من  املنطقة  يف 

فعاليات واأن�سطة وعرو�سًا ترويجية ف�سًل عن 

مقابلة عدد من اأ�سهر الطهاة العامليني.

كما يعزز املهرجان من روح التنوع والإبداع 

والتعدد الثقايف.

اأبوظبيـ  وام:

/ املائية  الأحياء  ا�ستزراع  ميثل 

اأبرز  اأحد  حتديدا/  الأ�سماك 

امل�ستقبلية  واخليارات  التوجهات 

عامليًا،  الغذائية  الحتياجات  ل�سد 

م�ستفيدة من الدعم والتقدم العلمي 

التوجه  هذا  تعزيز  يف  اأ�سهم  الذي 

العاملي  ال�ستهلك  اإجمايل  لي�سل 

اأكرث من 52  من الأ�سماك امل�ستزرعة 

فاملئة.

وزارة  عرب  الإمارات  دولة  وتعمل 

رفع  على  والبيئة  املناخي  التغيري 

الأ�سماك املحلية ورفع  انتاج مزارع 

وال�ستهلك  الإنتاج  يف  م�ساهمتها 

م�ســتهدفات  �سمن  وذلك  املحلي، 

للأمن  الوطنيــة  الإ�سرتاتيجية 

حتديـد  مت  اأن  بعد  خا�سة  الغذائي، 

�سنـفا   18 مـن  كواحـدة  الأ�سماك 

ال�سـلة  �سمـن  اإ�سرتاتيجيا  غذائيا 

الغذائيـة الإماراتية.

نحو  املحلية  امل�ساريع  انتاج  وبلغ 

 ،2020 العام  بداية  مع  طنًا   3255

مع توقعات بنمو هذه الأرقام خلل 

م�ساهمتها  لرتتفع  القادمة  ال�سنوات 

يف تلبية الطلب املحلي على الأ�سماك 

الذي يقـدر بـ 270 األـف طـن �سـنويا.

التقدم الإماراتي يف هذا املجال كان 

قبل منظمة  اإ�سادة وتقدير من  حمل 

املتحدة  للأمم  والزراعة  الأغذية 

تقرير  ا�ستعر�ست يف  التي  »الفاو« 

لها امل�ساريع الطموحة التي ت�سهدها 

الدولة ل�ستزراع الأ�سماك يف الأرا�سي 

ال�سحراوية القاحلة، معتربة اأن هذه 

امل�ساريع تعك�س جناح المارات يف 

من  احلديثة،  التكنولوجيا  ت�سخري 

للأ�سماك  م�ستدام  اإنتاج  اإر�ساء  اأجل 

اأمنها  يعزز  مبا  املائية  والأحياء 

الغذائي.

مت�سي  الإمارات  اأن  التقرير  واأو�سح 

التكنولوجيات  تطبيق  يف  قدمًا 

املبتكرة ل�ستزراع الأ�سماك على نحو 

اأن جهات فاعلة  اإىل  م�ستدام، م�سريا 

خا�سة تنتج ما بني 500 و1000 طّن 

من �سمك ال�سلمون الأطل�سي والهامور 

والقارو�س و�سمك الكنعد اأ�سفر الذيل 

والكافيار الع�سوي يف مرافق عدّة يف 

جميع اأنحاء الإمارات.

»دليل  اأطلقت  قد  الإمارات  وكانت 

 »2020 ال�سمكي  ال�ستزراع  نب�س 

الإمارات  اإىل دعم م�ساع  الذي يهدف 

من  احليوي  القطاع  هذا  تعزيز  نحو 

خلل توفري مرجعية وتقييم للفر�س 

القطاع،  يف  لل�ستثمار  املتاحة 

وكذلك توفري درا�سة لأمناط ال�ستهلك 

والعاملي،  املحلي  ال�سوقني  يف 

وموا�سفات الإنتاج من حيث اجلودة 

واحلجم، وتوفري �سبل جناح مزارعي 

اإمارات  خمتلف  يف  املائية  الأحياء 

الدولة، وتعترب جميع هذه املعلومات 

الأموال  روؤو�س  ل�ستقطاب  مهمة 

هذا  لتنمية  اخلارجية  وال�ستثمارات 

القطاع املهم. ووفقا لأخر الح�سائيات 

بلغ عدد »املزارع ال�سمكية« امل�سجلة 

والبيئة  املناخي  التغيري  وزارة  يف 

اأ�سناف  باإنتاج  تقوم  مزرعة   12

متنوعة مثل »ال�ســلمون والر�سيــوال 

و«الروبيـان  والهامــور  وال�ســيبا�س 

العمـلق«  و«الروبيـان  الهنـدي« 

وغريها.

العديـد  الإمارات  دولـة  يف  وتتوفـر 

باإنتـاج  تقـوم  التـي  املفاق�س  مـن 

خمتلف  من  الأ�سماك  ا�سبعيـات 

ال�ستزراع  لدعــم  وذلــك  الأ�سناف 

القطــاع  هــذا  وتنميــة  ال�ســمكي 

�ســعيا منهــا لتعزيــز الأمن الغذائي 

الوطنــي.

وتنق�ســم هــذه املفاق�س اإىل نوعيــن 

املتوفرة  املفاق�س  الأول  رئي�سييــن، 

تعتـبـر  والتي  الأ�سماك،  مــزارع  يف 

تقــوم  حيــث  ن�ســبيا  �سغـيـرة 

بتوفـيـر ا�سبعيــات الأ�سماك من اأنواع 

ال�ســيربمب، وال�ســيبا�س، والروبيــان.

املفاق�س  فهو  الثاين  النوع  اأما 

عــن  عبــارة  وهــي  املتخ�س�سة 

تقــوم  كبـيـرة  مفاق�س  من�ســاآت 

بتوفـيـر ا�سبعيــات الأ�سماك لأغرا�س 

بيئيــة وجتاريــة وتقــوم باإنتــاج مــا 

مــن  اأ�سبعيــة  مليــون   35 يقــارب 

هذا  �سمن  ويندرج  �سنويا،  الأ�سماك 

النوع من املفاق�س، املفق�س املتطور يف 

مركز ال�سيخ خليفة للأبحاث البحرية 

مركز  ومفق�س  القيوين،  اأم  اإمارة  يف 

والدرا�سات  املائية  الأحياء  ا�ستزراع 

البحرية يف جزيرة اأبو الأبي�س. ويعد 

من  املائية  الحياء  ا�ستزراع  قطاع 

اأ�رشع قطاعـات اإنتـاج الغـذاء منوا يف 

العـامل، اذ اإنه م�سئول عن تاأمني اأكـثـر 

مــن 52 %مــن ا�ستهلك العامل مــن 

الأ�سماك حاليا.

موؤتمر جمعية التغذية الوريدية والأنبوبية في ال�سرق الأو�سط ينطلق 

اليوم في اأبوظبي

النيابة العامة للدولة ت�سدر كتابها ال�سنوي لعام 2021

جائزة دبي للنقل الم�ستدام: ر�سالة الدورة الـ12 هي تطوير اأنظمة طرق 

ونقل متكاملة وم�ستدامة بم�ستوى عالمي

التواجد البلدي – مدينة خليفة يبداأ الفتتاح 

التجريبي لـ»�ساحة خليفة«

�سلطة مدينة دبي الطبية  و »موؤ�س�سة محمد بن را�سد لتنمية 

الم�ساريع« توقعان اتفاقية لتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين

مطاعم اإماراتية ت�سارك في »مهرجان دبي للماأكولت«

52% ح�سة ال�ستهالك العالمي من ال�ستزراع ال�سمكي وخطط 

لزيادة م�ساهمة القطاع محلياً 



اأبوظبي-وام:

 اأك���د الدكتور طاهر الربي���ك العامري املتحدث 

الر�س���مي عن الهيئة الوطني���ة لإدارة الطوارئ 

والزمات والكوارث اأهمية ا�ستمرار اأفراد املجتمع 

يف اللتزام بالإجراءات الوقائية املعتمدة داخل 

الدولة واأثناء ال�سفر والعطالت، و�رضورة اتخاذ 

كل الإج���راءات الحرتازي���ة واملعتمدة من قبل 

اجلهات املخت�س���ة والتقيد به���ا وذلك يف ظل 

تنامي جائحة »كوفيد - 19« يف بلدان عدة.

وقال خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات 

حول م�س���تجدات فريو�س كورونا امل�ستجد.. » 

ندعو املواطنني واملقيمني الراغبني يف ال�س���فر 

اإىل التاأك���د من �رضوط واإجراءات الدول الراغبني 

بزيارته���ا، والتقيد بها لتجن���ب اأي عقوبات اأو 

خمالف���ات تطب���ق يف هذه الدول م���ع اللتزام 

بالإجراءات الوقائية للمحافظة على �سالمتهم«.

واأكد اأن الدولة حر�ست وبجميع قطاعاتها على 

املحافظة على �س���حة و�س���المة جميع افراد 

املجتمع واحل���د من انت�س���ار جائحة »كوفيد 

- 19« ون�س���هد ا�س���تقرارا يف انخفا�س اأعداد 

الإ�س���ابات، وا�س���تمرار وترية عدم ت�سجيل اأية 

وفيات لفرتة ملحوظة م�سريا اإىل اأن هذا ال�ستقرار 

يعك�س توجيهات القيادة الر�سيدة بت�سخري كافة 

المكانيات والقدرات واملوارد تاأكيدا على اأولوية 

�سحة الإن�سان و�سالمته.

واأ�س���اف » اأثبتت دولة الم���ارات جناحها يف 

اإدارة الأزمة من خالل خطوات ا�ستباقية وخطط 

مدرو�سة بهدف الحتواء والتقليل من التداعيات 

واحلفاظ على املكت�س���بات، وياأتي هذا النجاح 

نتاج الن�س���جام الوطني بني جميع القطاعات 

على م�ستوى الدولة«.

واأ�سار اإىل اأن هذا التناغم ياأتي �سمن ا�سرتاتيجية 

الدولة احلكيمة التي تبنت التوازن املحكم بني 

قطاعاتها بهدف حتقيق التعايف امل�ستدام.

واأك���د اأن جميع اجلهات املعنية باإدارة جائحة 

كوفي���د -19 يف الدول���ة ل ت���زال تعمل على 

املراجعة امل�ستمرة للمعطيات وا�ستمرار عمليات 

الر�سد لقراءة كافة امل�ستجدات ودرا�سة �سبل احلد 

من خماطرها والوقاية منها بكل مرونة و�سفافية 

مبينا اأن ذلك النهج هو العامل الأ�سا�س���ي الذي 

عزز من ثقة املجتمع بجميع الإجراءات والقرارات 

املعلن عنها خالل العامني املا�سيني.

وقال » ل تزال ال�س���تجابة لالزمة م�س���تمرة، 

ونراهن على اإلتزام ووعي املجتمع لتبني ثقافة 

احلماية الذاتية، والإلتزام بالإجراءات الحرتازية 

والوقائية للحفاظ على املكت�سبات«.

واأكد الدكتور طاهر الربيك العامري اأن ا�س���تمرار 

جناح دولة الإمارات يف الت�سدي للجائحة كان 

معتم���دا على الدور املجتمعي بن�س���بة كبرية، 

فق���د كان املجتمع عامال بارزا يف تطبيق كافة 

الإج���راءات الحرتازية ومتابعة اأه���م القرارات 

والتو�س���يات من قبل اجلهات الر�سمية وجتنب 

ال�سائعات واملعلومات املغلوطة.

واأع���رب عن فخره بوعي جمتمع دولة الإمارات 

بكافة اأطيافه الذي اأ�سهم يف حتقيق امل�ستهدفات 

واملوؤ�رضات الرئي�سية يف مرحلة التعايف للعودة 

اإىل احلياة الطبيعية اجلديدة.
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الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الر�سمي عن الهيئة 

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث:

اأثبتت الإمارات نجاحها في اإدارة الأزمة من خالل 

خطوات ا�ستباقية وخطط مدرو�سة

ندعو المواطنين والمقيمين الراغبين في ال�سفر اإلى التاأكد من �سروط 

واإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها 

 ن�سهد ا�ستقراراً في انخفا�ض اأعداد الإ�سابات وا�ستمرار وتيرة عدم 

ت�سجيل اأية وفيات 

اأبوظبي-الوحدة: 

ي�سمل موؤمتر ومعر�س )EVIS( الذي �سيعقد يف 

اأدنيك اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة بني 23 

و 25 مايو 2022 ، عدداً من املناق�س���ات الرئي�سة 

حول اإمكانية اأن ت�س���بح املدن اأكرث ا�ستدامة من 

خ���الل تقليل انبعاث���ات النقل وتطوي���ر البنية 

التحتية الالزمة واإطار ال�سيا�سة لقطاع نقل عادل 

وم�ستدام.

وبح�س���ب املهند�س نا�رض البحري مدير احلدث: 

»اإن منطقة ال�رضق الأو�س���ط معروفة ب�سادراتها 

الهيدروكربونية، واإن القت�سادات املعتمدة على 

النف���ط يف ماأزق حيث يتحول العامل مبتعداً عن 

الوق���ود الأحفوري نحو م�س���ادر الطاقة النظيفة 

واملتجددة، ومن هذا املنطل���ق، وجب على هذه 

املنطقة التحرك ب�رضعة لتنويع اقت�ساداتها واحلد 

من خماطر تغري املناخ.

وبالنظر اإىل البل���دان يف املنطقة فاإن عدداً منها 

قد اأحرز تقدمًا كبرياً نح���و هذا الهدف من خالل 

ال�س���تثمار يف م�س���اريع الطاقة املتجددة على 

نطاق وا�سع، لي�س فقط على امل�ستوى الإقليمي، 

واإمنا على امل�ستوى العاملي، وقد كانت اململكة 

العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة يف 

طليعة هذه الدول املبادرة، فهما موطنان لبع�س 

من اأكرب من�ساآت الطاقة املتجددة يف العامل.

يعد قط���اع النقل م���ن اأكرث القطاع���ات تلويثًا 

وا�ستهالكًا للطاقة يف العامل، حيث ميثل اأكرث من 

25٪ من انبعاثات الكربون و 27٪ من ا�س���تهالك 

الطاقة يف دول ال�رضق الأو�سط. ونتيجة لذلك، فاإن 

اأحد اأهم املهام بالن�س���بة للحكومات يف منطقة 

ال�رضق الأو�سط و�سمال اإفريقيا هو اإزالة الكربون 

وكهربة قطاع النقل، خا�سًة مع توّفر بدائل �سديقة 

للبيئة وفعالة من حيث التكلفة.

قامت العديد من دول ال�رضق الأو�س���ط مببادرات 

لإزالة الكربون من اقت�سادها، مبا يف ذلك ال�ستثمار 

يف الطاق���ة املتج���ددة، والهيدروجني منخف�س 

الكربون، والنقل النظيف، ف�ساًل عن تقدمي حوافز 

وامل�ستثمرين  النهائيني  للم�ستخدمني  حكومية 

لتحفيز ال�ستثمار يف الأعمال منخف�سة الكربون. 

هناك عدة خيارات لتقليل النبعاثات من �سناعة 

النقل، والكهرباء هي اأحد تلك اخليارات .

وت�س���مل الأ�س���اليب الفعالة الأخرى �سن معايري 

الكفاءة، وحتديث البني���ة التحتية للنقل العام، 

وتعزيز ومكافاأة اأمناط التنقل امل�سرتكة والن�سطة، 

من بني اأمور اأخرى ».

واأ�س���اف البحري يف ختام احلديث: »من خالل 

وج���ود اللوائ���ح املنا�س���بة والبني���ة التحتية 

وامل�س���تهلكني الواعني، ميكن لل�رضق الأو�سط اأن 

يقود الطريق يف انتقال قطاع النقل اإىل قطاع اأكرث 

ا�ستدامة وعدًل ونظافة«.

ُتعد مدينة م�سدر مثاًل ممتازاً على كيفية تطبيق 

كل ما �سبق على املدن ال�سغرية ثم تو�سيع نطاقه 

لي�س���مل مدنًا اأخرى يف جمي���ع اأنحاء املنطقة. 

يعترب جمتمع م�سدر مدينة خالية من ال�سيارات 

)ُتعرف اأي�سًا با�سم منطقة منخف�سة النبعاثات( 

وهي مثال لال�ستدامة على كل الأ�سعدة. 

تقوم »م�سدر«، الرائدة عامليًا يف جمال الطاقة 

املتجددة، بتطبيق مبادئ النقل امل�ستدام وتطوير 

البنية التحتية يف م�ساريعها حول العامل. ففي 

اململكة املتحدة، كانت م�سدر اأول م�ستثمر جتاري 

يف �سندوق ال�ستثمار يف منظومة �سحن املركبات 

)CIIF( التابع للحكومة الربيطانية والذي تبلغ 

قيمته 400 مليون جنيه اإ�سرتليني، والذي يهدف 

اإىل م�س���اعفة البنية التحتية ل�سحن املركبات 

الكهربائية يف البالد مع 3000 نقطة �سحن �رضيع 

جديدة بحلول عام 2024 كجزء من طموح لإنهاء 

بيع مركبات البنزين والديزل بحلول عام 2040.

يف اأبو ظبي، ت�س���تند مدينة م�سدر، وهي واحدة 

من اأكرث املجتمع���ات ا�س���تدامة يف العامل، اإىل 

ا�سرتاتيجية النقل اخلا�س���ة بها على الت�سل�سل 

الهرمي الذي ي�سع امل�ساة يف املقام الأول ويوؤكد 

على و�سائل النقل العام امل�ستدامة.

»التربية والتعليم« تثري »مهرجان ال�سارقة القرائي« بمن�سة تفاعلية متنوعة 

الإحاطة الإعالمية لـ»كوفيد - 19« توؤكد اأهمية اللتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة 

بالدولة اأثناء ال�سفر والعطالت

ً اأكثر من 80 ثقافة موّزعة على 26 جناحاً متنوعا

القرية العالمية تختتم مو�سمها ال�ساد�س والع�سرين برقم قيا�سي من ال�سيوف

ال�سارقة-الوحدة:

ت�س���ارك وزارة الرتبية والتعلي���م يف الدورة 

ال�»13« من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل 

الذي تنظم���ه هيئة ال�س���ارقة للكتاب، خالل 

الف���رتة م���ن 11 اإىل 22 مايو احلايل يف مركز 

اإك�س���بو ال�سارقة حتت �س���عار » كّون كونك«، 

مبن�س���ة تفاعلية متكاملة حتت�س���ن �سل�سلة 

من الأن�س���طة والفعاليات الثقافية والعلمية 

والرتفيهي���ة، حيث تت�س���من قط���اع مناهج 

امل�رضح، املن�س���ات الإلكرتونية، �سخ�س���يات 

ملهمة )نا�س���ح ويدوه(، ور����س عمل، عرو�س 

م�رضحية وم�سابقات متنوعة.

تهدف ال���وزارة لتعزيز متعة القراءة والثقافة، 

والرتوي���ج والت�س���جيع للمطالع���ة، وتنمية 

امله���ارات العقلية لدى الطف���ل مثل التحليل 

والتفكري والبتكار، واإثراء احل�س���يلة اللغوية 

واملعرفي���ة، و�س���مان بناء عالق���ة قوية بني 

ويل الأم���ر والتعليم، وتزوي���د الطلبة مبنهج 

غني ي���رثي خميلته���م ويزوده���م باملعرفة 

واملهارات اجلديدة، وا�ستعرا�س مناهج الوزارة 

يف امل����رضح واملو�س���يقى، ����رضكاء التعليم 

واملن�سات الإلكرتونية.

وقال �س���عادة املهند����س عبدالرحمن حممد 

احلم���ادي، وكي���ل وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 

لتح�س���ني الأداء، اإن مهرجان ال�سارقة القرائي 

للطفل، يوؤكد روؤى وتوجيهات �س���احب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �س���لطان بن حممد القا�سمي، 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ورعاية 

قرينته �س���مو ال�س���يخة جواه���ر بنت حممد 

القا�س���مي، رئي�س���ة املجل�س الأعلى ل�سوؤون 

الأ����رضة يف اإم���ارة ال�س���ارقة، لتعزيز العطاء 

املعريف والثقايف، والرتقاء مبعارف الأطفال 

ومواهبه���م، وقدراتهم الذهني���ة والبتكارية، 

وتزويده���ا بالأ�س���اليب العلمي���ة والتقني���ة 

املتطورة، وبن���اء الإن�س���ان مبنظومة ثقافية 

متكاملة عرب الكتاب بو�س���فه امل�س���در الأول 

للمعرفة.

واأكد �س���عادته حر�س وزارة الرتبية والتعليم 

على دعم القراءة وتر�س���يخها ل���دى الأطفال 

من ط���الب وطالبات مدار����س الدولة، وتنمية 

املهارات العلمية، وحب الطالع يف نفو�سهم، 

وتعزي���ز احل���راك التعليمي والثق���ايف، عرب 

منظومة متكاملة، مبا يتما�س���ى مع توجهات 

ال���وزارة لغر�س ح���ب القراءة وال�س���غف لدى 

الن�سء، الذي يعد من اأهم مكت�س���بات التنمية 

اأجيال امل�ستقبل باملعرفة  الثقافية لتاأ�سي�س 

والعلم والوعي واملهارات الإبداعية.

واأ�س���اد �س���عادة احلمادي باجلهود املبذولة 

يف دعم ا�س���تمرار املهرجان الذي ميثل عر�سًا 

ثقافيًا كبرياً، يج�سد الهتمام بالطفل، من خالل 

والعلمية،  والرتفيهي���ة  الثقافية  الفعالي���ات 

وم�ساركة اأبرز الكتاب، وعر�س اأحدث اإ�سدارات 

دور الن����رض املحلي���ة والدولي���ة املوجه���ة 

لالأطف���ال واليافعني، يف حمف���ل ثقايف رائد 

على م�س���توى الدولة واملنطقة، يوفر لالأطفال 

البيئة املنا�سبة والإيجابية، لتطوير مهاراتهم 

واإبداعاتهم وابتكاراتهم، واإبراز مواهبهم.

دبي-الوحدة:

: اختتم���ت القرية العاملي���ة، اإحدى اأكرب 

املنتزه���ات الثقافية يف العامل والوجهة 

العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه 

يف املنطقة، مو�ِسمها ال�ساد�س والع�رضين 

يف 7 مايو 2022، حيث ا�س���تقبلت عدداً 

قيا�سياً من الزوار بلغ 7.8 مليون �سيفًا 

يف قلب الروائع منذ انطالق مو�سمها يف 

26 اأكتوبر 2021. 

�س���هدت القرية العاملية تطوراً ملحوظًا 

لت�س���بح وجه���ًة رئي�س���ية للعرو����س 

الرتفيهية متعددة الثقافات التي ترتقي 

بتجارب ال�سيوف من املنطقة والعامل اإىل 

م�س���تويات جديدة. وجاء ذلك تزامنًا مع 

احلركة ال�سياحية الن�سطة التي �سهدتها 

دولة الإمارات العربية املتحدة، كواحدة 

من اأكرث الوجهات العاملية اإقباًل مع توافد 

ماليني ال�سيوف اإليها لزيارة اإك�سبو 2020 

دبي.

وقد �سهد املو�سم الغني بالأحداث املمتعة 

جمموعًة �سّيقة من العرو�س، واملهرجانات، 

والفعاليات، واحلفالت املو�سيقية احلّية. 

ويف ظل الإقبال ال�س���تثنائي، قررت اإدارة 

القرية العاملية متديد املو�سم 26، واإتاحة 

الفر�سة لل�سيوف لال�ستمتاع باحتفالت 

عيد الفطر ال�سعيد لأول مرة يف تاريخها. 

ويعترب املو�س���م املن����رضم الأطول على 

الإطالق، حيث ا�ستقبلت الوجهة �سيوفها 

مل���دة 194 يومًا، متخطي���ة عتبة الرقم 

القيا�سي ال�سابق باأربعة اأيام. 

ويف ه���ذه املنا�س���بة قال ب���در اأنوهي، 

الرئي�س التنفيذي للقرية العاملية: »لقد 

ا�ستطاعت القرية العاملية تعزيز مكانتها 

كوجهة ثقافية فريدة من نوعها لل�سيوف 

من جميع اأنحاء العامل لأكرث من عقدين 

من الزمن. ونحن فخورون بدورنا احليوي 

وم�ساهمتنا املميزة يف دعم م�سرية دبي 

لت�سبح مركزاً عاملياً للرتفيه وال�سياحة 

من الطراز الأول«.

واأ�ساف اأنوهي: »نحن يف �سعٍي م�ستمر 

ودائم لدعم الّنمو القت�س���ادي واحليوي 

لإم���ارة دبي ودول���ة الإم���ارات العربية 

املتح���دة على النحو الأمث���ل، وذلك من 

خ���الل م�س���اندة رواد الأعمال املحليني 

وج���ذب اهتم���ام ال����رضكات العاملي���ة 

ل ال�رضكاء اجلدد  لال�ستثمار يف دبي. و�سكَّ

لهذا العام ن�سبة 60٪ من منظومة �رضكاء 

القرية العاملية، مما ي�س���اهم يف احلفاظ 

على متّيز وجتدد عرو�سنا، وبالتايل جذب 

ال�سيوف عامًا تلو الآخر. واأدت التح�سينات 

التي اأجريناه���ا، تزامناً مع الرتكيز على 

الرتقاء بتجربة الزوار، اإىل ت�س���جيع اأكرث 

من 90٪ من ال�سيوف لالإعالن عن نيتهم 

العودة اإىل القرية العاملي���ة مرة اأخرى. 

كما اأننا نوا�س���ل اإحراز تقدم م�ستمر يف 

خططنا الهادفة لتعزيز م�س���ارنا اخلا�س 

بالتح���ول الرقمي، ع���رب العتماد على 

وتقنيات  املتقدم���ة،  البيانات  حتليالت 

اإنرتنت الأ�سياء، والذكاء ال�سطناعي خلف 

الكوالي�س، وهو ما يجعلنا اأكرث قدرة على 

فهم احتياجات �س���يوفنا وتلبيتها على 

نحٍو اأف�سل، بالإ�سافة اإىل حت�سني بنيتنا 

التحتي���ة والرتقاء مب�س���تويات وقدرات 

الكفاءات«. 

التحولت الرقمية

متا�س���ياً م���ع الت���زام القري���ة العاملية 

باعتماد �سيا�س���ة الدف���ع الذكي، تبنت 

اأكرث م���ن 94٪ من املناف���ذ العاملة يف 

الوجهة اإجراء عمليات الدفع با�س���تخدام 

البطاقات البنكية هذا املو�سم. وقد رحب 

ال�سيوف مبيزة الدفع الذكي التي ترتقي 

مب�س���تويات الراحة، فقد �س���جلت ن�سبة 

املدفوعات الرقمية ارتفاعًا بن�سبة ٪300 

خالل املو�س���م 26. وته���دف الوجهة اإىل 

اعتماد خدمات الدفع با�ستخدام البطاقات 

والتطبيقات الذكية بن�سبة 100٪ لت�سمل 

جميع املنافذ يف املو�سم القادم 27.

وكانت القرية العاملية قد �س���هدت اأي�سًا 

زيادة هائلة و�س���لت اإىل ن�س���بة ٪700 

يف مبيعات التذاكر عرب الإنرتنت، والتي 

ج���اءت من خالل تطبيق القرية العاملية 

للهواتف الذكية �سهل ال�ستخدام واملوقع 

الإلكرتوين، اإذ يوفر كالهما جتربًة مميزة 

لل�سيوف. كما يوفر تطبيق القرية العاملية 

للهواتف الذكية، احلائز على جوائز، جتربًة 

�سخ�سية جديدة و�سل�س���ة اأثناء التنقل، 

وه���و ما انعك�س يف زيادة عدد حتميالت 

التطبيق هذا املو�س���م على نحو قيا�سي، 

حيث ارتفع عدد امل�س���تخدمني بن�س���بة 

149٪ وعدد مرات حتميل التطبيق بن�سبة 

237٪ مقارنًة ب�املو�س���م 25. واأ�س���افت 

الوجهة ميزات جديدة يف تطبيقها �سهل 

ال�ستخدام مل�ساعدة ال�سيوف على تخطي 

قوائ���م النتظار وال�س���تمتاع بالعرو�س 

احل�رضية وال�ستفادة باأكرب قدر ممكن من 

التجارب يف قلب الروائع.

وبالإ�س���افة اإىل ذل���ك، اأطلق���ت القري���ة 

العاملية بوابة رقمية متكاملة و�س���املة 

ل�رضكائه���ا التجاريني يف قطاع ال�س���فر 

لتمكينهم من ت�س���ميم باقات خم�س�سة 

لعمالئهم الراغب���ني بزيارة الوجهة. كما 

�س���هدت القرية العاملية، وبالتزامن مع 

زيادة عدد ال�سياح يف دبي وتزايد رحالت 

ال�س���فر اجلوي، ارتفاعًا بن�سبة 595٪ يف 

مبيعات التذاكر من ال�رضكات العاملة يف 

جمال ال�سفر مقارنًة باملو�سم 25 و٪200 

عن املو�سم ال�سابق

عرو�س وا�سعة النطاق

 تنا�سب جميع الأذواق

ا�ستمتع �سيوف القرية العاملية بتجارب 

ل تن�سى يف قلب الروائع، �سافروا خاللها 

ح���ول الع���امل للتعرف عل���ى جمموعة 

متنوعة من الثقافات. 

وتوفر الوجهة لل�س���يوف فر�سة التعرف 

على مذاقات خمتلفة م���ن اأنحاء العامل 

م���ن خالل اأكرث م���ن 200 منفذ لالأطعمة 

وامل�رضوبات، بالإ�سافة اإىل �سوق القطارات 

امل�ستوحى من »�سوق املظالت« امل�سهور 

عامليًا يف تايالند، مع 14 عربة مقطورة 

ت�س���تعر�س املاأكولت التي يقدمها اأكرث 

من 30 �رضي���كاُ من اآ�س���يا والعامل. كما 

تاألق���ت بح���رية التنني مبكانه���ا الرائع 

كخلفية جديدة ومذهلة لل�س���وق العائم 

ال�س���هري، لتمنح ال�سيوف اإطاللًة وم�سهداً 

ا�س���تثنائيني مع متثال تنني نافث للنار 

بطول 20 مرتاً.

العابرة  بالتجارب  ال�س���يوف  وا�ستمتع 

للقارات التي توفرها القرية العاملية يف 

26 جناح���َا - مبا يف ذلك جناح العراق 

اجلديد كليًا - عرب مايزيد عن 3500 منفذ 

للبيع متثل ما يزيد عن 80 ثقافة عاملية 

خمتلفة، حيث ت�سكل املنتجات الأ�سلية 

التي جت�سد الثقافات احلا�رضة يف الوجهة 

ح���وايل 80٪ م���ن جمم���وع املنتجات 

الرتفيه  والرتقاء مب�ستويات  املعرو�سة، 

اإىل اآف���اٍق جديدة م���ع العرو�س الثقافية 

التي ا�ستمتع ال�سيوف بها عرب الأجنحة 

املختلفة. 

وكان اأكرث من 400 فنان من جميع اأرجاء 

العامل قد قدموا عرو�س���هم على امل�رضح 

الرئي�س���ي يف القرية العاملية اإىل جانب 

اأكرث م���ن 40 األف عر�س خالل املو�س���م 

املن�رضم. وا�ستعر�س���ت الوجهة جنومها 

اجل���دد الرحال���ة: وليف، وزوي���ا، واأوزكا 

واآية، لالحتف���ال بالفعاليات املختلفة، 

بالإ�سافة اإىل عر�س���هم الأول »اأ�سطورة 

ال�س���وجلان« على امل�رضح الرئي�سي يف 

القرية العاملية، كما تاألق م�رضح ال�سغار 

بعرو�س ال�سخ�سيات الكرتونية املحببة 

مع اأكرث من 10 اإنتاجات جديدة خا�س���ة 

بالقرية العاملية، وعرو�س دولية �سهرية 

مثل: ب���رين ذا فلوور و�س���وينغ لتينو و 
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مع جمموعة من احلفالت احلّية الرائعة 

لفنانني عامليني من بينهم اأ�سالة ن�رضي، 

وتامر ح�سني، و�س���عد ملجرد، واملغنية 

الربيطانية ال�سهرية اآن ماري.

كما �س���هد ال�س���يوف العرو�س املليئة 

بعنا�رض الت�س���ويق بدءاً م���ن »العر�س 

ال�س���يق: اأبطال املرفاأ » الذي ُيقدَّم لأول 

مرة عل���ى الإطالق يف ال�رضق الأو�س���ط 

وي�س���م جمموعة م���ن العرو�س اخلالبة 

على املياه يف م�س���اهد حتب�س الأنفا�س، 

من �سمنها بركة �سخمة للدراجات املائية 

واألواح الدف���ع املائي، والغط�س يف املاء 

ع���ن علو 75 قدم���ًا )23 م���رتاً(، وقفزات 

للدراجات املائية خالل املوؤثرات النارية، 

واملغامرات الرائعة عل���ى األواح التزلج 

املائي املزدوجة، بالإ�س���افة اإىل عر�س 

ال�سيارات التي حتمل اأ�سواء LED احلائز 

على رقم قيا�س���ي يف غيني����س لالأرقام 

القيا�سية، وغريها العديد من املغامرات 

ال�ستثنائية. كما ازدهت »كرنفال« باأكرث 

من 170 من الألع���اب والتجارب املثرية 

وال�سيقة التي اأده�ست العائالت والأطفال 

وحمّبي الإثارة والت�سويق. 

ومل تتوق���ف املتعة هنا، حي���ث اأبهرت 

القرية العاملية ال�س���يوف يف رحلة من 

الغرائ���ب والعجائب م���ع جمموعة من 

املعرو�سات اجلديدة والرائعة يف متحف 

»ريبليز �سدّق اأو ل ت�سدّق!®«، التي بلغ 

عددها ما يزيد عن 100 قطعة، بالإ�سافة 

اإىل امل����رضح املتح���رك رباع���ي الأبعاد 

يف جتربٍة حقيقية حتاك���ي الواقع الذي 

ت�س���اهده يف الفيلم مع عائلة مون�س���رت 

ذات ال�س���هرة العاملية، وقاعة »معر�س 

الرعب« اجلديدة. كما مت تطوير »متاهة 

املراي���ا العجيبة« التي ت�س���م ما يزيد 

عن 100 من املرايا وتتميز باإ�س���اءاتها 

املبهرة وموؤثراتها ال�س���وتية املميزة مع 

جتارب مائية وتقنيات الواقع املعزز التي 

�س���اعفت عامل الت�سويق لل�سيوف اأثناء 

حماولتهم العثور على املخرج. 

مو�سم من الحتفالت

 ا�س���تقبلت الوجهة العائلية ال�س���هرية 

اآلف ال�سيوف خالل احتفالتها باليوبيل 

الذهبي لقيام احتاد دولة الإمارات العربية 

املتحدة. وا�ستمرت الحتفالت طيلة �سهر 

دي�سمرب مع اأجواء متميزة وجتارب ت�سوق 

فري���دة طوال ف���رتة الأعياد، م���ع تناول 

احللويات الرائعة من جميع اأنحاء العامل. 

وا�س���تمرت الحتفالت خ���الل ليلة راأ�س 

ال�سنة اجلديدة اإىل ما بعد منت�سف الليل 

مع عرو�س الألعاب النارية املو�س���يقية 

والفعاليات الثقافية احتفاًل ببداية عام 

2022 يف ثم���اين وجهات خمتلفة حول 

العامل. واحتفت الوجهة كذلك يف فرباير 

بحلول راأ�س ال�سنة ال�سينية اجلديدة مع 

التمنيات بال�سحة واحلظ والزدهار خالل 

عام النمر. كما �سملت املهرجانات التي 

اأقيمت يف القرية العاملية هذا املو�س���م 

اأي�سًا »مهرجان ال�س���غار مع الرحالة« 

ال�س���هري و«احتفالت �س���ارع ال�سعادة« 

اجلديدة كليًا، حيث قدّم اأف�س���ل الفنانني 

عرو�س���هم من القارات اخلم�س يف القرية 

العاملي���ة.  وكان املو�س���م 26 ق���د امتد 

لي�سمل الحتفال بالتقاليد الرم�سانية يف 

القرية العاملية، حيث قدم جمل�س العامل 

جتربة فريدة من نوعها مع اأجواء ناب�سة 

باحلياة �س���هدت جتمعات لأفراد العائلة 

والأ�س���دقاء خالل ال�س���هر الف�سيل. كما 

�س���اهمت جمموعة الفعاليات والعرو�س 

والديكورات خالل عي���د الفطر يف تعزيز 

مكانة القرية العاملية التي اعتربت الوجهة 

العائلية املثالية لالحتفال خالل العيد. 

وم���ن املتوقع اأن تع���ود القرية العاملية 

يف 25 اأكتوب���ر 2022 مبجموعة جديدة 

من التجارب. اأما رواد الأعمال املهتمني، 

فيمكنهم ا�ستك�ساف الفر�س ال�ستثمارية 

الرائعة التي يوفرها املو�سم 27 والت�سجيل 

business. الآن ع���رب زيارة موق���ع

 .globalvillage.ae

موؤتمر ومعر�س )EVIS(  يبحث 

اإمكانية اأن ت�سبح المدن اأكثر ا�ستدامة 



بحث التعاون الدفاعي والع�سكري 

بين الإمارات واليابان

خالل اال�ستقبال

الترجمة الآلية وترجمة الم�صطلح وتحديات الترجمة في دائرة النقا�ش والبحث 

الأر�صيف والمكتبة الوطنية ي�صتح�صر جوانب من �صورة الإمارات في الترجمات التاريخية

 الإمارات ت�صارك في الجتماع الوزاري للتحالف 

الدولي �صد تنظيم داع�ش في مراك�ش

تقديم 3٫654 جرعة من لقاح »كوفيد-19« خالل 24 �ساعة  

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 3,654 جرعة 

من لقاح »كوفيد-19« خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية وبذلك 

يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 24,786,745 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.61 جرعة لكل 100 �سخ�ص.

ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح »كوفيد-19« 

و�سعيًا اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�ص 

» كوفيد-19«.

اأبوظبي-الوحدة:

ا�ســـتطاعت االأطروحـــات واالأوراق البحثيـــة 

والدرا�ســـات االأكادميية التي �سهدتها جل�سات 

موؤمتر الرتجمـــة الدويل الثـــاين الذي يعقده 

االأر�ســـيف واملكتبـــة الوطنيـــة حتت �ســـعار  

»الرتجمة وحفظ ذاكرة الوطن: �سورة االإمارات 

يف الثقافات واالآداب والرتاث الفكري العاملي« 

يف اليوم الرابع اأن ت�ســـتح�رض اأهمية الرتجمة 

يف تاريخ االإمارات؛ اإذ �ســـلطت االأ�ســـواء على 

ما كتبه الرحالة ال�ســـري ويلفرد ثي�سيجر  عن 

االإمارات التي زارها والتقى فيها بالقائد اخلالد 

ال�ســـيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل 

ثراه- كما ا�ستطاعت اأن ت�ستح�رض  جوانب من 

�سورة االإمارات يف عيون الرحالة االأوروبيني, 

واإىل جانب ذلك كله ناق�ســـت اأي�سًا التحديات 

واالإ�سكاليات التي تواجهها الرتجمة والرتجمة 

االآلية يف الوقـــت الراهن, واأهمية الرتجمة يف 

اإثراء الثقافات.

 ثالث جل�سات علمية متتالية ت�سمنت 18 بحثًا 

من اأهم واأحدث الدرا�سات املتعلقة ب�ستى فروع 

الرتجمة وت�ســـابكاتها مـــع العلوم واملعارف 

االأخرى, والتي ت�ســـلط ال�ســـوء على �ســـورة 

االإمارات يف الثقافات االأخرى ويف الن�ســـو�ص 

االأجنبية املرتجمة عن خمتلف اللغات. 

ويف اليـــوم الرابع ا�ســـتهل املوؤمتـــر اأعماله 

باجلل�ســـة االأوىل, وهي بعنـــوان )االإمارات يف 

عيـــون االآخرين: ق�ســـايا يف الرتجمة والفكر( 

وقد تراأ�ستها الدكتورة عائ�سة باخلري, م�ست�سار 

البحوث يف االأر�ســـيف واملكتبة الوطنية, ويف 

هذه اجلل�ســـة قدم االأ�ســـتاذ الدكتور   يحيى 

حممد حممود اأحمد من كلية العلوم االإن�سانية 

واالجتماعيـــة بجامعة االإمارات بحثًا بعنوان 

»ال�ســـري ويلفرد ثي�ســـيجر.. وترجمته للرتاث 

البدوي االإماراتي يف منت�سف القرن الع�رضين«, 

وا�ســـتعر�ص الدكتورة �ســـمر منري -من كلية 

االأل�ســـن بجامعة عني �ســـم�ص يف جمهورية 

م�رض العربية- »الروؤيـــة االأملانية لالإمارات: 

�سورة املراأة االإماراتية بني املا�سي واحلا�رض. 

اإطاللة على كتاب »املراأة يف االإمارات العربية 

املتحدة بـــني التقاليد واحلداثـــة: اإمارة دبي 

نى عزمي عبد  منوذجًا« وقدمت الدكتـــورة ميمُ

الرحمـــن, من ق�ســـم اللغة االإ�ســـبانية بكلية 

االأل�ســـن يف جامعة عني �ســـم�ص بجمهورية 

م�رض العربية, درا�سة بعنوان: »�سورة االإمارات 

يف االأدب االإ�ســـباين: التنوع الثقايف وال�رضاع 

العاطفـــي يف »ر�ســـائل من دبي« الأ�ســـونتا 

لوبيز« واختتمت اجلل�سة االأوىل ببحث الدكتور 

ح�سني مليطات من اجلامعة العربية االأمريكية 

يف رام اهلل – فل�ســـطني املنجـــز الرتجمـــي 

االإماراتي: دور م�رضوع كلمة للرتجمة يف تنمية 

الثقافة العربية« 

اأما اجلل�ســـة الثانيـــة والتي حملـــت عنوان: 

)حتديات الرتجمة االآلية والت�سابكات الثقافية 

بني اللغات املختلفة( فقد تراأ�سها االأ�ستاذ عبد 

اللطيف ال�ســـيادي خبري البحوث يف االأر�سيف 

واملكتبة الوطنية, وقد بداأت بدرا�ســـة م�سرتكة 

بعنوان »دور الف�ساء الداليل يف حّل م�سكالت 

الرتجمة االآلية: بناء وتو�ســـيف لنموذج تقني 

تطبيقي جديد« األقاها كل من: االأ�ستاذ الدكتور 

لعبيدي بوعبداهلل, والدكتور هيثم زينهم مر�سي 

من جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�ســـانية, 

وقدم  املرتجم الدكتور  عماد خلف من ال�سارقة 

بحثًا بعنوان »الرتجمـــة االآلية بني العربية 

والفار�ســـية: درا�سة حتليلية ومعايري لرتجمة 

اأكرث جودة«, وقدمـــت الدكتورة اإلهام حممود 

حممد بدر , من جامعة عني �سم�ص يف جمهورية 

م�رض العربية, اأطروحة بعنوان »الرتجمة االآلية 

ودورها يف رقمنة اللغة العربية: حت�سني جودة 

الرتجمة االآلية من العربية اإىل العربية. االألفاظ 

الدخيلة من اليدي�سية للعربية منوذجًا«. ويف 

�سياق مت�ســـل قدم الدكتور عاطف عبا�ص عبد 

احلميد اأحمد, ا�ست�ساري تكنولوجيا املعلومات 

واالأر�ســـفة االإلكرتونيـــة باالإمـــارات درا�ســـة 

مبتكرة بعنوان: معاجلة االأخطاء اللغوية يف 

الرتجمـــة االآلية: درا�ســـة تطبيقية على موقع 

ترجمة جوجل«. وعلى ال�ســـعيد نف�سه قدمت 

الدكتورة �ســـهرية زرناجي من جامعة حممد 

خي�رض يف ب�ســـكرة باجلزائـــر   مقاربة نقدية 

حتليلية بعنـــوان: »خماطـــر الرتجمة االآلية 

وانزالقاتها- الرتجمة العربية لرواية )ال�سيدة 

داالواي( لفرجينيا وولـــف اأمنوذجًا« واختتم 

الدكتـــور العربي احل�رضاوي مـــن كلية االآداب 

والعلوم االإن�سانية بجامعة حممد اخلام�ص يف 

الرباط باملغرب فعاليات هذه اجلل�سة ببحث 

عنوانه »البعد املعريف والتكنولوجي لرتجمة 

امل�سطلح العلمي داخل الدرا�سات االأدبية«.

اجلل�سة الثالثة واالأخرية من فعاليات رابع اأيام 

املوؤمتر كانت بعنـــوان )الرتجمة واالإبداع يف 

ع�رض ما بعد العوملة: طموحات كبرية ونظريات 

جديدة( ويرتاأ�سها الدكتور هزاع النقبي, رئي�ص 

ق�سم االأر�ســـيف احلكومي باالأر�سيف واملكتبة 

الوطنية.

ا�ستهلت اجلل�سة ببحث االأ�ستاذ الدكتور ماهر 

ال�رضبيني -من ق�سم اللغة اليابانية بجامعة 

القاهرة يف جمهورية م�رض العربية- بعنوان: 

»اإ�سكاليات ترجمة اأ�ســـماء االأعالم عن اللغة 

اليابانية« تاله بحث الدكتور اأحمد عبد املنعم 

عقيلي, اأ�ستاذ االأدب احلديث وع�سو احتاد كتاب 

االإمارات,  بعنوان: »الرتجمة واأثرها املهم يف 

احلركة الثقافية ويف تعليم اللغة العربية« ثم 

قدمت الدكتور ة ناهد علي عواد الطنانى, من 

جامعة عني �سم�ص يف جمهورية م�رض العربية, 

بحثًا بعنـــوان: »ترجمة اأدب الطفل يف العامل 

العربي بوابة االنفتاح على الثقافات االأخرى 

يف زمن العوملة« وناق�ســـت درا�ســـة االأ�ستاذ 

الدكتـــور العميد عبد ال�ســـالم عي�ســـاوي, من 

جامعة منوبة يف تون�ص, ال�ســـوؤال الكبري: »مل 

تتعرّث ترجمة امل�سطلحات؟« ثم قدم الدكتور 

اب من املعهد االأملاين  د حلمي عبد الوهَّ حممَّ

لالأبحاث بالقاهرة يف جمهورية م�رض العربية 

جمة واالإبداع والعوملة:  اأطروحة بعنوان: »الرتَّ

حتديات �ســـناعة الرّتجمة يف القرن احلادي 

والع�رضين«, واختتم الربوفي�ســـور طارق �سما 

من جامعة بنجهامتون يف نيويورك بالواليات 

املتحـــدة االأمريكية فعاليات هذه اجلل�ســـة 

بدرا�سة حتت عنوان » التاأ�سيل �رضطًا لالإبداع: 

نظرية الرتجمة عند طه عبد الرحمن«.

مراك�ش-وام:

 �ســـارك معايل خليفة �ساهني املرر 

وزير دولـــة, يف االجتمـــاع الوزاري 

للتحالف الدويل �ســـد تنظيم داع�ص 

قد يف مدينة مراك�ص, برئا�سة  والذي عمُ

م�ســـرتكة بـــني اململكـــة املغربية 

والواليات املتحدة االأمريكية.

واأكد معاليه يف كلمة خالل االجتماع, 

على �رضورة تعزيز التعاون للت�سدي 

الأعمال تنظيم داع�ص االإرهابية, ومنع 

التنظيم من اإعادة ترتيب �سفوفه يف 

�سوريا والعراق. كما تطرق اإىل الو�سع 

يف اأفغان�ســـتان و�ـــرضورة تن�ســـيق 

اجلهود امل�سرتكة الهادفة اإىل حتقيق 

اأفغان�ستان  ل�سعب  واالزدهار  ال�سالم 

ال�سديق.

واأكـــد معاليـــه دعم دولـــة االإمارات 

التحالف  يبذلهـــا  التـــي  للجهـــود 

يف  التنظيـــم  النت�ســـار  للت�ســـدي 

اأفريقيا. كما �سدد معاليه على التزام 

دولـــة االإمارات بدعـــم كافة اجلهود 

الدوليـــة الراميـــة اإىل هزمية جميع 

اأ�ســـكال االإرهاب والتطرف من خالل 

الرتكيـــز على تعزيز قيم الت�ســـامح 

والتعاي�ـــص, م�ســـرياً اإىل اإميان دولة 

االإمارات الرا�سخ باأن التعاون والعمل 

امل�سرتك هو ال�سبيل االأجنع للت�سدي 

والق�ساء على االإرهاب والتطرف, مبا 

يحقق روؤية دولة االإمـــارات الهادفة 

اإىل اال�ســـتقرار وال�سالم واالزدهار يف 

املنطقة والعامل.

دبي-الوحدة:

وقعت اجلامعة الكنديـــة دبي مذكرة تفاهم 

مع جامعة وند�سور الكندية لتاأ�سي�ص عالقات 

تعـــاون جديدة متتد عرب القـــارات يف جمال 

التعليم العايل والبحث العلمي. و�ست�ســـهد 

االتفاقية التي متتد على مدار خم�ص �سنوات 

تعاون املوؤ�س�ســـتني يف تطوير برامج تدعم 

البحث العلمي والتبادل االأكادميي والثقايف.

من خالل 190 برناجًمـــا جامعًيا يف درجة 

البكالوريو�ص و65 برناجًما للدرا�سات العليا, 

�ســـتقدم جامعة وند�ســـور جمموعة وا�سعة 

من الفر�ص للطـــالب والباحثني من اجلامعة 

الكندية دبي. ومن املتوقع اأن تعزز االتفاقية 

تبادل الباحثني والدار�سني على حد �سواء مع 

توفري فر�ص التبادل الأع�ســـاء هيئة التدري�ص 

لـــكال املوؤ�س�ســـتني. كما �ســـتدعم االتفاقية 

امل�ساريع البحثية امل�ســـرتكة يف املجاالت 

ذات االهتمام امل�ســـرتك باالإ�سافة اإىل تبادل 

املعلومات واالأدوات البحثية.

مت التوقيـــع على مذكـــرة التفاهم نيابة عن 

اجلامعة الكندية دبي من قبل رئي�ص اجلامعة 

ونائب رئي�ص جمل�ص االأمناء الربوف�سور/ كرمي 

�سلّي, الذي �رضح: “ي�سعدنا اأن نو�سع �سبكتنا 

املتنامية مع ال�ـــرضاكات االأكادميية الكندية 

مـــن خالل هذه االتفاقية اجلديدة مع جامعة 

وند�ســـور. هذا حتالف طبيعي يعك�ص نظرتنا 

العاملية امل�سرتكة للتعليم العايل, ونتطلع 

اإىل ا�ستك�ســـاف الفر�ص التي �ســـيوفرها هذا 

التعاون ».

تعترب جامعة وند�ســـور موؤ�س�ســـة م�ساركة 

اإقليميـــًا وعامليًا, حيث ت�ســـتوعب اجلامعة 

اأكرث من 16000 طالـــب وتقع يف واحدة من 

اأكرث مدن كندا تنوًعا ثقافًيا. تقدم املوؤ�س�ســـة 

جمموعـــة متنوعة من الربامج عرب جمموعة 

وا�ســـعة من التخ�س�ســـات, من اإدارة االأعمال 

والعلوم والهند�سة اإىل املجاالت املتخ�س�سة 

مثل حركية االإن�سان.

وقع مذكرة التفاهم نيابة عن جامعة وند�سور 

رئي�ص اجلامعة ونائب رئي�ص جمل�ص االأمناء 

الدكتور/ روبرت جوردون , الذي قال: »التعليم 

عد الطالب للعي�ص والعمل يف عامل  الدويل يمُ

ت�سوده العوملة. �ستوفر �رضاكتنا مع اجلامعة 

الكندية دبي للطالب الفر�سة لبناء الكفاءات 

واملهارات التي يبحث عنها اأ�سحاب العمل يف 

االقت�سادات املرتابطة ب�سكل متزايد اليوم ».

تعمـــل هذه االتفاقية على تو�ســـيع �ســـبكة 

اجلامعة الكنديـــة دبي ل�ـــرضاكات التعليم 

العايل الدولية, والتـــي متتد عرب العامل من 

ال�ساحل الغربي لكندا اإىل جنوب �رضق اآ�سيا. 

تعك�ص �سبكة ال�رضاكات املتو�سعة للجامعة 

مع املوؤ�س�سات ذات ال�سهرة العاملية �سمعتها 

الدوليـــة املتنامية, والتـــي مت االعرتاف بها 

يف ت�ســـنيف QS 2022 العاملي للجامعات 

عندما مت و�سع املوؤ�س�سة �سمن اأف�سل 2٪ من 

اجلامعات يف جميع اأنحاء العامل.

 اتفاقية تعاون جديدة بين »كندية دبي« وجامعة وند�صور

اأبوظبي-وام:

ا�ســـتقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين 

الرميثي رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة, مبكتبه 

الفريق اأول/ كون�ســـتاندينو�ص فلورو�ص رئي�ص 

هيئـــة اأركان الدفاع الوطنـــي اليوناين والوفد 

املرافق لـــه الذي يقوم حاليًا بزيارة ر�ســـمية 

للدولة.ورحب معاليه بزيـــارة الوفد اليوناين 

معربًا عن تطلعه الأن ت�سهم الزيارة يف تعزيز 

العالقات بني البلدين ال�ســـديقني يف خمتلف 

املجاالت.واأكد اجلانبان خالل اللقاء على اأهمية 

توطيد عالقات التعاون والتن�سيق امل�سرتك يف 

املجال الدفاعي والع�سكري و�سبل تنميتها مبا 

يحقق امل�سالح الوطنية امل�سرتكة بني البلدين.

ويرتبـــط البلـــدان بعالقات تعاون ع�ســـكريه 

تركز على التن�سيق يف جمال التدريب وتبادل 

اخلربات وتنفيذ التمارين امل�سرتكة بني اجلانبني 

بهدف تطوير وتاأهيل القدرات الب�رضية و تعزيز 

اخلربات الع�سكرية والفنية التي متتلكها القوات 

امل�سلحة يف كال البلدين.

يومية .. �صيا�صية .. م�صتقلة
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14 متابعات و�إعالنات

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

املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  الشيخ صالح محمد عبدالله الجنسية: موريتانيا بكامل حصصه 100%

 اىل الطرف الثاين:  عامد موىس جلغوم

   الجنسية: سوريا ليصبح مالك الرخصة 

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) السيارات  وتلميع  لغسيل  )كالسيكو  التجاري  باالسم 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )104940( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

االعالن. فمن لديه اي اعرتاض حيال ذلك اتخاذ االجراءات القانونية

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  راشد احمد حسني احمد البلويش  الجنسية: االمارات 

عن حصته البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  جاسم محمد عيل عبدالله    الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )مخبز الروضة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم ملف )  96416 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

رقم  صناعية  رخصة   - ذ.م.م  للصناعات  اس  اند  أي  جيتس  ترغب رشكة/ 

665024 صادرة من دائرة التنمية االقتصادية ديب ، الكائنة يف القوز - ديب 

القرار الصادر يف اجتامع  ، أ.ع.م - يف االعالن عن  - ص.ب : 12973  ديب 

مجلس االدارة املؤرخ 12 يناير 2022  بشأن اغالق وحل رشكة جيتس أي 

اند اس للصناعات ذ.م.م.

أي شخص لديه مطالبة يف مواجهة الرشكة علية تقديم مطالباته املرتصدة 

خالل 45 يوما باخطار مرسل بالربيد املسجل او مراجعة: السيد / سوريندرا 

مانيشانكري جويش

 اسم الرشكة / سوريندرا مانيشانكري جويش )محاسبون قانونيون( ص.ب: 

21708

smjauditing@gmail.com : بريد الكرتوين 

التقبل املطالبات املستلمة بعد فرتة االخطار 45 يوما

رقم    تجاري  سجل   - ذ.م.م  للتجارة  اس  اند  أي  جيتس  رشكة/  ترغب   

234316 صادرة من دائرة التنمية االقتصادية ديب ، الكائنة يف القوز - ديب - 

ص.ب : 12973 ديب ، ا.ع.م - يف االعالن عن القرار الصادر يف اجتامع مجلس 

االدارة املؤرخ  12 يناير 2022 بشأن اغالق وحل رشكة جيتس أي اند اس 

للتجارة ذ.م.م.

أي شخص لديه مطالبة يف مواجهة الرشكة علية تقديم مطالباته املرتصدة 

خالل 45 يوما باخطار مرسل بالربيد املسجل او مراجعة : 

السيد / سوريندرا مانيشانكري جويش

 اسم الرشكة / سوريندرا مانيشانكري جويش )محاسبون قانونيون( ص.ب: 

21708

smjauditing@gmail.com : بريد الكرتوين 

التقبل املطالبات املستلمة بعد فرتة االخطار 45 يوما

الرشكة / إيه يف سوليوشنز رخصة رقم )40907( والكائنة  باملنطقة الحرة لجبل عىل - ديب  - دولة 
االمارات العربية املتحدة - مكتب رقم اف زد جي ار ايه 1212 واملرخصة لدى املنطقة الحرة لجبل عىل .

الحكم  أعاله مبوجب  املذكورة  الرشكة  بتصفية  العبدويل  احمد جاسم   / القضايئ  املصفى  يعلن  هذا  مبوجب 
الصادر من محاكم ديب يف الدعوى رقم 3514 لسنة 2020 تجاري جزيئ.

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان التايل مصطحباً معه كافة املستندات 
املبني  العنوان  االعالن عىل  تاريخ نرش هذا  من  يوماً   45 وذلك يف خالل  ملطالبته،  املؤيدة  الثبوتية  واألوراق 

أدناه أو االتصال
ب: املصفي/ احمد جاسم عبيد العبدويل

اسم املكتب : مركز الخليج للمحاسبة والتدقيق - محاسبون قانونيون ومستشارون )ديب - الخبييص - بناية 
العبدويل - مكتب رقم M/ 104 مزانني - شارع صالح الدين - نفس بناية معرض سرياميك رأس الخيمة ص.ب 

1450 ديب( 
هاتف رقم : 042684700 

 gulfaudt@eim.ae  : الربيد االلكرتوين
 لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة االشعار واملحددة بـ 45 يوما 

وتفضلو بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،، 
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 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 االمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام

 تنازل / بيع 
اإعالن 

 تنازل / بيع 
اإعالن 

اإخطار ت�صفيةاإخطار ت�صفية

اإ�صعار ت�صفية 

الم�صفى الق�صائي | احمد جا�صم العبدولي 

 التاريخ :  12/05/2022 

فقدان �صهادات اأ�صهم 

حسن  عبدالله  السيد/  فقد   
أسهم  شــهــادة  حسن  احمد 
سابقاً  )اســـامك(  من  ــادرة  ص
حالياً،  القابضة  العاملية  الرشكة 
عدد االسهم )1200 سهم( رقم 

الشهادة )1712164(
يرجى من يعرث عليها تسليمها 
القابضة  العاملية  الرشكة  اىل 
الهاتف  رقم  عىل  االتصال  او 

)0508999968( - أبو فارس.
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لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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 اإلغاء اعالن �سابق

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: زد ايه اس إلدارة العقارات ذ.م.م
رخصة رقم : CN- 2429732 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة زياد امري احمد صالح )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف زياد امري احمد صالح

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مبارك محمود احمد الشلبي 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م
 Z A S REAL ESTATE MANAGEMENT من  تجاري  إسم  تعديل    
  Z A S REAL ESTATE  إىل ذ.م.م  العقارات  اس إلدارة  ايه  زد   -   L.L.C
MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - زد ايه اس 

إلدارة العقارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعان  هذا  نرش  تاريخ  من  أيام  سبعة  خال  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوية. 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  عديل 
الروح لاستشارات الحياتية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3898481  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: انراكو للتجارة واملقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1120073 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد سامل عويضه جابر الخيييل من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء / محمد سامل عويضه جابر الخيييل من %95 إىل 

 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد محمد سامل عويضه الخيييل 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 ENTRACO TRADING & GENERAL  / م��ن  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 

ذ.م.م  العامة  واملقاوالت  للتجارة  انراكو   -   CONTRACTING L.L.CL.L.C

 ENTRACO TRADING & GENERAL CONTRACTING - SOLE إىل 

الشخص  - رشكة  العامة  واملقاوالت   للتجارة  انراكو   -  .PROPRIETORSHIP LLC

الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة : خياط احساس للرجال

 رخصة رقم : CN4223503 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / بدر نارص عيل محمد القطيطي من وكيل 

خدمات إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / بدر نارص عيل محمد القطيطي من 0  إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد اسيم شودري محمد قاسم 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة: مركز ماكس كري الطبي

 رخصة رقم : CN- 1037492 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة طال بديع النقري ) 33.33 %( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة كامل بديع النقري ) 33.33 %( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ندى عيل سليامن عىل املهري من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / ندى عىل سليامن عىل املهري من %100 إىل 33.34 % 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

مركز   -  MAX CARE MEDICAL CENTER  / من  تجاري  إسم  تعديل 

ماكس كري الطبي إىل MAX CARE MEDICAL CENTER L.L.C  - مركز 

ماكس كري الطبي ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : بوث لاستشارات االدارية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1334850 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة انا ستافروال هايستك 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بوث كوربورت سريفيسز ليميتد

 Both Corporate Services Limited 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد عبدالرحمن سعيد غانم ال عيل

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد عبدالرحمن سعيد غانم ال عىل تعديل رأس 

املال من NuLL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 BOTH MANAGEMENT CONSuLTANCY   / من  تجاري  إسم  تعديل   

 BOTH  MANAGEMENT إىل  ذ.م.م  االداري��ة  لاستشارات  بوث   -   L.L.C

لاستشارات  بوث   -   CONSuLTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االدارية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ عبدالله 
النعيمي لاستشارات القانونية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3849851   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : عيادة اإلمارات لألسنان - 
رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1104135 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 EMIRATES DENTAL CLINIC-SOLE / تعديل إسم تجاري من
رشكة   - لاسنان  االم��ارات  عيادة   -   PROPRIETORSHIP L.L.C
 EMIRATES MEDICAL CENTER - الواحد ذ.م.م  إىل الشخص 
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  مركز اإلمارات الطبي - رشكة 

الشخص   الواحد ذ.م.م 
 تعديل نشاط / إضافة مراكز اعادة التأهيل )8710001( 

تعديل نشاط / إضافة مجمع طبي )8620021( 
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خال يوم واحد من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق أو دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

الس���ادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   
السعادة العامرة للخيام

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1188703   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادي��ة بخص��وص الرخص��ة 
رقم  CN - 2747852 باالسم التجاري مبارك احمد رزيق 
وإعادة  الرخصة  تعديل  بإلغاء طلب  الخفيفة  للوجبات 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعان  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة. 
CN - 2747852  / الرقم : د ت / ش ت

CA -  4357747 : رقم الخطاب

  يترشّف مجلس إدارة رشكة / إنرناشيونال جولدن جروب، رشكة مساهمة خاّصة )الرشكة(، بدعوة املساهمني االفاضل إىل حضور إجتامع 
الجمعيّة العموميّة السنويّة الذي سينعقد الكرونياً )عن بُعد( وبدون الحضور الشخيص يف متام الساعة الواحدة ظهراً من يوم االثنني املوافق 

6 يونيو 2022 وذلك للنظر يف جدول األعامل التايل:
)1( تفويض رئيس اجتامع الجمعيّة العموميّة بتعيني مقرر االجتامع وجامع األصوات. 

)2( سامع التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن نشاط الرشكة ومركزها املايل خال السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 والتصديق عليه. 
)3( مناقشة والتصديق عىل تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

)4( مناقشة والتصديق عىل امليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.
)5( إبراء ذّمة أعضاء مجلس إدارة الرشكة عن املسؤوليّة عن أعاملهم خال السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.

)6( إبراء ذّمة أعضاء مدققي حسابات الرشكة عن املسؤوليّة عن أعاملهم خال السنة املاليّة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.
)7( تعيني املدقق الخارجي لحسابات الرشكة للسنة املاليّة التي سوف تنتهي يف 31 ديسمرب 2022 وتحديد أتعابهم.

)8( مناقشة توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 بقيمة اجاملية قدرها 400 مليون درهم 
بواقع )40( درهم للسهم واتخاذ القرارات املناسبة بصددها.

)9( مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتحديد مكافأة أعضائه بتوزيع ما ال يتجاوز نسبة %10 من صايف أرباح الرشكة وذلك يف حدود مبلغ إجاميل 
قدره 6.5 مليون درهم واتخاذ القرارات املناسبة بصددها.

)10( التصديق عىل قرار مجلس اإلدارة بشأن تعيني السيد/عبدالله نارص الجعربي عضواً يف مجلس إدارة الرشكة خلفاً للسيد/ خليفة سلطان 
سلطان السويدي.

مالحظات : 
)1( بناء عىل قرار وزارة اإلقتصاد، عىل مساهمي الرشكة تسجيل الحضور والتصويت عىل بنود الجمعيّة العموميّة السنويّة الكرونياً. يفتح 
باب التسجيل للتصويت اإللكروين اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم األحد املوافق 5 يونيو 2022 ويتم إغاق التسجيل يف متام الساعة 

الثانية عرش ظهراً يوم االثنني املوافق 6 يونيو 2022.
)2( ميكن للمساهمني يف الرشكة التسجيل والتصويت االلكروين من خال سوق أبوظبي لألوراق املاليّة )منظم االجتامع( باستخدام املنصة 

. www.adx.ae الرقمية املتكاملة للسوق سهمي. لاستعام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة املوقع اإللكروين للسوق
 )3( وفقاً ألحكام املاّدة )180( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الرشكات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من 
تختارونه من غري أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتامع الجمعيّة العموميّة السنويّة املشار إليه أعاه مبقتىض توكيل. ويشرط لصحة التوكيل 
أن يكون صادراً عىل منوذج التوكيل الصادر عن الرشكة املرفق للمساهمني يف خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما مل يكن موثقاً من 
قبل الكاتب العدل، ويف حالة الشخص االعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل عىل األوراق الرسميّة للشخص االعتباري وموقعاً من املفوض 

بالتوقيع وممهوراً بخاتم الرشكة. 
)4( يجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمني حائزاً بصفته وكياً عىل أكرث من )%5( من رأس مال الرشكة. وميثّل ناقيص األهليّة وفاقديها 

النائبون عنهم قانوناً.
)5( سيكون اجتامع الجمعيّة العموميّة السنويّة صحيحاً إذا حرضه عدد من املساهمني ميثلون )%50( من مجموع رأس مال الرشكة عىل األقل، 
وإذا مل يكتمل النصاب القانوين لهذا االجتامع فسوف ينعقد االجتامع الثاين الكرونياً )عن بُعد( وبدون الحضور الشخيص يوم األثنني املوافق 

13 يونيو 2022 يف ذات الزمان وبنفس اآلليّة وسيكون االجتامع صحيحاً مبن حرض.
)6( تنعقد اجتامعات الجمعيّة العموميّة السنويّة يف اليوم والساعة املحددة بدعوة املساهمني، بحضور مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات 

واملسجل ومقرر االجتامع وجامع األصوات، ويكون حضور املساهمني من خال املشاركة االلكرونية )عن بُعد( وبدون الحضور الشخيص.
)7( ميكن للسادة املساهمني الحصول عىل نسخة كاملة من التقرير السنوي ملجلس اإلدارة ونسخة من تقرير 

مدققي الحسابات خال ساعات الدوام الرسمي للرشكة والتي سوف تكون متاحة الكرونياً من خال طلبها بالربيد االلكروين:
 igg-agm@igg.ae ، كام ميكن لهم إرسال أي استفسارات من خال التواصل معها عىل هاتف : )6266661-02( أو الربيد االلكروين : 

. igg-agm@igg.ae
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 �إعــــــالن

دعوة اإىل اجتمــاع اجلمعّية العمومّية مل�شاهمي �شركـة 

ة( اإنرتنا�شيونال جولدن جروب )�شركة م�شاهمة خا�شّ

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاه هي /الجامهري للخياطة والتطريز/  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية  االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعدياته مرخصة يف دائرة 
وسجلته يف دائرة التنمية االقتصادية  تحت رقم )  40595 ( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعراض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاه خال مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعان وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :  

ص.ب.:     

 نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاه هي /جست سويت كافيه/  ذ.م.م - رشكة ذات 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعدياته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية وسجلته يف دائرة التنمية االقتصادية  

تحت رقم )99973( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعراض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاه خال مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعان وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 54747

ص.ب.:  

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  اجلماهري للخياطة والتطريز  /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : ج�ست �سويت كافيه  /  ذ.م.م 
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  اسم الرشكة :   يت دي دي للهواتف املتحركة  ش. ذ.م.م
العنوان :   محل رقم 02 ملك حامد عبدالرحيم عبدالله محمد انوهي، ديرة، عيال نارص  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1526383  رقم الرخصة 918165       

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  والسياحة يف ديب  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن   مبوجب هذا 
التجاري لديها بانحال الرشكة املذكورة أعاه  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري لتدقيق 

الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :10-5-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-5-10

 وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  2955598 فاكس:   -04  2955582  : هاتف 

الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

  اسم الرشكة :  ايه ان ام للتكنولوجيا   ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  طابق ميزانني ملك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم الكرامة 

          B استدامة /
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة               

رقم القيد بالسجل التجاري  1148549  رقم الرخصة721472        
 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحال الرشكة املذكورة أعاه  وبتعيني املصفي :   عمران موىس ملراجعة الحسابات  

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :12-4-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-4-12

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
فاك���س:   -04  3962410  : هات���ف  هرير  ام  ديب،  بر  لوتاه،  احمد  نارص  ملك   123 رقم 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خال 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  3962415 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعان. 
 

اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم 1 - 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  ديب  يف  والسياحة  االقتصاد  دائرة  تعلن  تعلن  هذا  مبوجب 

التجاري لديها لتصفية رشكة / يت دي دي للهواتف املتحركة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاه للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :10-5-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-5-10

وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاه هاتف 2955582 04 فاكس: 2955598  04 مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

 اسم املصفي: عمران موىس ملراجعة الحسابات 

العنوان :مكتب رقم 123 ملك نارص احمد لوتاه، بر ديب، ام هرير

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة / ايه ان ام للتكنولوجيا ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاه للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :12-4-2022 تاريخ تصديق القرار:  2022-4-12

  وعىل من لديه أي اعراض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاه هاتف 3962410 04- فاكس: 3962415 04- مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

اجلمعة 13 مايو 2022ـ  العـدد 15042 

اجلمعة 13 مايو 2022ـ  العـدد 15042 

اجلمعة 13 مايو 2022ـ  العـدد 15042 

اجلمعة 13 مايو 2022ـ  العـدد 15042 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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اأبوظبي - الوحدة:
 أعلــن اتحاد اإلمــارات للجوجيتســو عن 
تنظيــم كأس أم اإلمــارات يومي 21 و22 
مايــو الجــاري يف صالة جوجيتســو أرينا 
بمدينة زايد الرياضية يف أبوظبي بمشــاركة 
األندية واألكاديميات عىل مستوى  نخبة من 

الدولة. 
كونها  خاصــة  أهمية  البطولة  وتكتســب 
املحلية ضمن  املســابقات  أهم  مــن  واحدة 
جهوده  وتعكس  الســنوية  االتحــاد  أجندة 
الحثيثــة يف توفري كل أشــكال الدعم لبنات 
الرياضة  ساحات  يف  والريادة  الوطن، للتألق 

محليا وإقليميا وعامليا. 
أم اإلمــارات للجوجيتســو،  ويقــام كأس 
املنافسات  عىل مدى يومني، حيث ســتكون 
يف 3 فئات: للناشئات  املفتوح  الحزام  بنظام 
/تحــت 16 عامــاً/، والشــابات /تحت 18 
يتم  أن  عاماً/ ، والكبار/فوق 18 عاماً/ عىل 
التمهيدية  للتصفيات  األول  اليوم  تخصيص 
واإلقصائيــة، بينما يخصــص اليوم الثاني 

النهائية والتتويج باملراكز األوىل.  للنزاالت 
ويقول سعادة يوسف عبد الله البطران عضو 
للجوجيتسو:"  اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس 
قيمة  للجوجيتســو  اإلمارات  أم  يمثل كأس 
فنيــة ومعنويــة كــرى، كونه أحــد أهم 
البطوالت املحلية التي تســاهم يف تأســيس 

وقدرات  مواهب  عن  تكشــف  مهمة  قاعدة 
والصعود  للروز  وتؤهلهــن  اإلمارات  بنات 

نحو العاملية.
اإلمارات  العبــات  قائــا:" حققت  ويتابع 
اســتثنائية  إنجازات  األخرية  الفــرة  خال 
يف  الجوجيتسو، ونجحن  رياضة  صعيد  عىل 
اعتاء منصــات التتويج يف كرى البطوالت 
اآلســيوية  البطولة  والعاملية ومنها  القارية 
البحرين خال شــهر مارس  أقيمت يف  التي 

العالــم، وجراند  كأس  املايض، وبطــوالت 
أبوظبي ملحريف الجوجيتسو،  سام، وعاملية 
وهو ما رّســخ يف األذهان الدور الذي تلعبه 
الدولة عىل  مكانة  تعزيــز  يف  اإلمارات  بنات 
املبهر  ونجاحها  العاملية  الجوجيتسو  ساحة 
يف صناعــة البطات القــادرات عىل تحقيق 
أرقى اإلنجازات، واالتحاد يواصل مســاعيه 
لتمكينهن عىل  املائمة  البيئة  يف سبيل توفري 

الساحة الرياضية". 

الفجرية ــ وام : 
برعاية كريمة من ســمو الشيخ محمد 
بــن حمد بن محمــد الرشقي ويل عهد 
اليــوم "الجمعة"  الفجــرية، تنطلــق 
للمبارزة  العالم  كأس  بطولة  منافسات 
ينظمها  والتي  االيبيه  للفتيات لســاح 
اتحاد اإلمارات للمبارزة ويســتضيفها 
بإرشاف  القتالية  للفنون  الفجرية  نادي 
االتحاد الدويل للمبارزة خال الفرة من 

13 إىل 15 مايو الجاري .
وتقام منافسات البطولة يف مجمع زايد 
الريــايض يف الفجرية بمشــاركة 186 
العبة من 38 دولة يف العالم، وسيشهد 
التمهيدية  التصفيات  إقامة  األول  اليوم 
املباراة  ستقام  بينما  الفردي  ملنافسات 
السادسة  الساعة  عند  للفردي  النهائية 
مساء يوم " السبت " وتتواصل البطولة 
يوم " األحد " بإقامة منافسات بطولة 
الفرق والتي يشــارك فيها 28 منتخبا 

من مختلف دول العالم.
للبطولة  املنظمــة  اللجنــة  وأكملــت 
املنافســات  النطــاق  اســتعداداتها 
بمتابعة ســعادة الشيخ املهندس سالم 
بن ســلطان القاســمي رئيــس اتحاد 
االتحادين  ورئيس  للمبــارزة  اإلمارات 

وسعادة  للمبارزة  واآلســيوي  العربي 
املدير  الزيــودي  حمدان  أحمد  العميــد 
التنفيذي لنادي الفجرية للفنون القتالية 
والدكتــورة هــدى املطــرويش مديرة 

واإلداري  الفنــي  والكادرين  البطولــة 
واتحاد  القتالية  للفنون  الفجرية  لنادي 

اإلمارات للمبارزة.
8 العبات  اإلمــارات  منتخــب  ويمثل 

املرزوقي  وفجر  الحوســني  زينب  هن 
وعزة الكعبي والعنود الســعدي ومرية 
الله وعايشة املا  الحمادي وعفراء عبد 

وشيخة الزعابي.
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870 م�سارًكا في بطوالت ال�سباحة 
بمجمع حمدان الريا�سي

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٢

الريا�سة

ـ

العني ــ وام:
لكرة  الوطني  منتخبنــا  العبو   يواصل 
ســلة الكرايس املتحركة اســتعداداتهم 
وأوقيانوسيا  آسيا  بطولة  يف  للمشاركة 
للعبــة التي تقام يف تاياند خال الفرة 
الجاري، وذلك من  من 20 إىل 28 مايو 

خال املعسكر املقام يف العني.
والتقــى محمد فاضــل الهاميل رئيس 
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  إدارة  مجلس 
خــال  الوطنــي  منتخبنــا  باعبــي 

أعضــاء اللجنة  تحية  ونقل  املعســكر 
إىل كل املشــاركني يف املعسكر استعدادا 

للمشاركة يف البطولة .
اللجنة  وأعضاء  تقديــره  الهاميل  وأكد 
الاعبني  لجهود  اإلماراتيــة  الباراملبية 
األطقم  املعســكر، وكذلك  يف  املشاركني 
املعسكر،  املتواجدين يف  الفنية واإلدارية 
الفتا إىل اســتعداد اللجنــة التام لتذليل 
جميع الصعوبات أمام الاعبني من أجل 

تقديم األفضل.

منتخبنا ل�سلة الكرا�سي المتحركة ي�ستعد لبطولة 
كاأ�س »اأم االإمارات« للجوجيت�سو تنطلق 21 مايو »اآ�سيا واأوقيانو�سيا« بمع�سكر في العين

الجاري من اأبوظبي 

دبي-الوحدة:
تتواصــل حتى شــهر يونيو املقبل املنافســات 
الثانية من  النســخة  املختلفة ضمن  الرياضيــة 
"ألعاب مدارس دبي" الدورة الرياضية األكر من 
التي أطلقها مجلس دبي  للمدارس يف دبي  نوعها 
الريايض وتنظمها رشكة "إي أس أم"، وتتضمن 

13 لعبة رياضية.
مجمع  يف  أقيمت  التي  السباحة  بطولة  واختتمت 
حمدان الريايض يومــي االثنني والثاثاء 9 و10 
أكثر من 870 سباح  فيها  مايو 2022، وشارك 
وســباحة من 55 مدرسة تنافسوا يف 28 سباق 
ملختلف الفئات العمرية للبنني والبنات وشــهدت 

املنافسات حضوًرا جماهريًيا مكثًفا.
وتصدرت مدرسة ريبتون الرتيب العام للمدارس 
االبتدائية يف مجموع جوائز السباحني الفائزين يف 
مختلف الفئات والسباقات بمجموع 552 نقطة، 
تلتها مــدارس جيمس ومدارس جمريا بمجموع 
532 نقطة، ويف مســابقات املــدارس اإلعدادية 
الدولية  ولينغتــون  مــدارس جيمــس  تصدرت 

الرتيب العام برصيد 913 نقطة.
وستقام منافسات بطولة البادل تنس يومي 14 
و 15 مايــو يف أكاديمية دبليو بي ايه، كما تقام 
منافســات بطولة كرة الســلة خال الفرة من 
23 إىل 26 مايــو يف عالم دبي للرياضة، وتنطلق 
يونيو  شهر  يف  الطائرة  الريشة  بطولة  منافسات 
املقبل، وتقام بطولة الجمباز يوم 18 يونيو املقبل. 
ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي 
تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، 
منافســات يف 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل 
تنس، ألعــاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشــة 
الطائرة، الجولف، الكريكت داخل القاعات املغطاة، 
اإليقاعي،  الكريكت، الســباحة، التنس، الجمباز 
الدورة  االلكرونية. وتشهد  الشطرنج، واأللعاب 
مشــاركة واســعة من مختلف املدارس حيث أن 
لجميع  الرياضيــة مجانية  الدورة  يف  املشــاركة 
والفئات  والجنســيات  األعمار  وملختلف  املدارس 
واملستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات 
حتى عمر تحت 19 سنة، كما يتم تطبيق برنامج 
انتقاء املواهب من جميع األلعاب الرياضية حيث 
يتواجــد يف املنافســات ممثلون عــن أندية دبي 
النتقــاء املوهوبني وتســجيلهم ومتابعة تطور 

أداءهم ومستوياتهم.

برعاية ولي عهد الفجيرة .. انطالق مناف�سات كاأ�س 
العالم للمبارزة للفتيات 

اأبوظبي-الوحدة:
ايرو  ملالكــه  »بيشــان«،  الجــواد  حصد 
بيجاســوس اس بــي، وبــإرشاف املدربة 
داســتان  وقيــادة  فرايســل،  كورنيليــا 
للفئة  ستاليونز  الوثبة  ساباتبيكوف، كأس 
الثالثة ملســافة 1730 مراً، البالغ جائزته 
أقيم،  ســويدية، والذي  113.000 كرونا 
أمس األربعاء برعاية النسخة الرابعة عرش 
بن  منصور  الشيخ  سمو  سباقات  ملهرجان 
زايد آل نهيــان، بمضمار جاكررسو الرميل 

بمدينة ماملو بمملكة السويد.
الوثبة  كأس  تنظيم سباقات سلسلة  ويأتي 
ستاليونز، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ 
منصــور بن زايــد آل نهيــان نائب رئيس 
الرئاســة،  شــؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

األصيلة،  العربيــة  للخيــول  الرويــج  إىل 
اسراتيجية  للدولة، حسب  العريق  والراث 

املهرجان.
البطل "بيشــان" عرضاً مبهراً توج  وقدم 
املرشح  عن  رأس  بفارق  بالفوز  جهوده  به 
ماريا  واملدربــة  األول "أيمــن" للمالكــة 
هاجمان اريكسون، وقيادة كارلوس لوبيز، 
الذي شــاركت فيه 10 خيول  الســباق  يف 
عربية أصيلة يف سن أربع سنوات فما فوق.

نســل "نيشان"  من  املنحدر  البطل  وقطع 
مسافة الســباق يف زمن وقدره 2:02:70 
بفارق 3  الثالث  املركز  دقيقة، فيما جاء يف 
أطوال عن الثنائي "نو ريســك نو ريوارد" 
بولرو  وأجريهولــم  شــارلوت  لجــوس 
لــوت جوس،  جورجــان، بإرشاف شــار 

وقيادة اوليفر ويلسون. 

»بي�سان« يح�سد كاأ�س الوثبة �ستاليونز في جاكر�سرو

غداً.. انطالق نهائيات اأبطال مدار�س 
اأبوظبي 2021 - 2022

اأبوظبي -الوحدة:
املوافق  الســبت  غد  يوم  تنطلق 
14 مايو نهائيات أبطال مدارس 
 2021- للموســم  أبوظبــي 
الرياضيــة  القريــة  يف   2022
الحديريــات،  جزيــرة  يف   321
ثــم تســتكمل يــوم األحد 15 
نادي  يف  املنافســات  باقي  مايو 
46 مدرسة  الجزيرة، بمشاركة 
أبوظبي  من  وخاصــة  حكومية 

والعني والظفرة.
جزيــرة  يف  الســبت  وتقــام 
الحديريات نهائيات ألعاب القوى 
بمشاركة 139 عداًء من الذكور 
واإلنــاث يف ســباقات 100م و 
200م و 400م و400م تتابع، 
كما سيقام يف نفس اليوم نهائي 
كرة القدم للحلقة األوىل )ذكور( 
والفتح،  الظبيانية  مدرستي  بني 
والقمة  الثريا  مدرســة  وتلتقي 

وتختتم  )اإلناث(،  منافســة  يف 
تتويج  بحفــل  اليوم  فعاليــات 

للفائزين الساعة 8:40 مساًء.
وتجــري يف صالة نادي الجزيرة 
واســتاد محمد بن زايد نهائيات 
اليــوم الثاني من أبطال مدارس 
وكرة  القــدم  كرة  يف  ابوظبــي 

الطائرة  والكرة  اليد  السلة وكرة 
والثالثة  الثانية  الحلقتني  لطاب 

من الذكور واإلناث.
الثالثة  الحلقة  منافســات  ففي 
)ذكــور( يلتقــي يف نهائي كرة 
القادر  عبد  مدرسة  فريق  القدم 
النموذجية،  واملدرسة  الجزائري 

كرة  نهائــي  ســيجمع  بينمــا 
أبوظبي  مدرســتي  بني  الســلة 
زايد  بــن  محمد  فــرع  الدولية 
األمريكية،  جميــس  وأكاديمية 
اليد  كرة  نهائي  سيجمع  حني  يف 
وهورايزن،  العلوم  دار  مدرستي 
الطائــرة بني  الكــرة  ونهائــي 
التطبيقية  التكنولوجيــة  معهد 
فــرع محمــد بن زايــد ومعهد 
التطبيقيــة فرع  التكنولوجيــة 
الحلقة  منافسات  ياس. أما  بني 
يف  فســيلتقي  إنــاث،  الثالثــة 
صقر  مدرسة  القدم  كرة  نهائي 
جيمس  وأكاديميــة  اإلمــارات 
نهائي  سيجمع  األمريكية، بينما 
الســلة مدرســتي صقر  كــرة 
الثانوية  ومدرســتنا  اإلمــارات 
ســيجمع  حني  اإلنجليزيــة، يف 
نهائــي الكرة الطائرة مدرســة 
أبوظبــي الدولية فرع محمد بن 

زايد مع العني جونريز.

اإيطاليا ــ وام:
 فاز فريناندو غافرييا من فريق اإلمارات 
للدراجــات الهوائيــة، باملركز الثاني يف 
ســباق الرسعة خال املرحلة الخامسة 
من جولة إيطاليا التي أقيمت عىل مسار 
كاتانيا  مــن  انطاقا  بطول 174كــم 
الكولومبي  ميســينا. وكان  إىل  وصوال 
غافرييا قد احتل مركزا متقدما يف الجزء 
يتمكن  أن  الســباق، قبــل  النهائي من 
منافســه أرنو ديمار " غروبما-إف دي 
جاي " من تجاوزه لينتزع الفوز باملركز 

األول بفارق ضئيل.
أدائي  وقال فريناندو غافرييــا : " كان 
طيبــا، وقد تلقيت الدعــم من زمائي 
طوال املرحلة، لكنني واجهت مشــكلة 
يف تروس الدراجة يف نهاية السباق، ولم 

أتمكن من اختيار الرسعة املطلوبة ".
الســباق حماســيا  وأضــاف : " كان 
يف النهايــة، وأعتقــد أن عجلــة إحدى 
من  بدراجتي  اصطدمــت  قد  الدراجات 
للغاية، ولم  محبطــا  أمر  هــذا  الخلف 
تحقيق  آمل  تجنبــه، لكنني  أتمكن من 

الفوز يف املراحل املقبلة".

دراج فريق االإمارات »غافيريا« يحل ثانياً 
تقام على مدار يومين في جزيرة الحديريات ونادي الجزيرة..بالمرحلة الخام�سة لجولة اإيطاليا



دبي ــ وام:
بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  سمو   أكد 
راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية 
المحافل  في  المشاركات  أن  الوطنية 
تشّكل  التي  هي  والمتنوعة،  المتتالية 
وتصقله  اإلماراتي  الرياضي  شخصية 
مسؤولية  حمل  من  تدريجياً  ليتمكن 
شامخة  رايته  وإعالء  الوطن  تمثيل 

خفاقة أمام الجميع.
وجهها  كلمة  في  سموه،  وأضاف 
بالنسخة  المشارك  اإلمارات  لوفد 
الرياضية  األلعاب  دورة  من  الثالثة 
المنافسة   "  : الكويت  في  الخليجية 
والمراكز  الملونة  الميداليات  على 
من  األساسية  الغاية  تعد  األولى 
تأكيداً  االستحقاقات،  كل  في  التواجد 
ال  التي  الرشيدة  قيادتنا  رؤية  على 
جعل  نحو  والسعي  بالصدارة  إال  تقبل 
كافة  رقماً صعباً في  اإلمارات  رياضة 

المشاركات على كل األصعدة".
الشقيقة  الكويت  دولة  وتستضيف 
الدورة  من  النسخة  هذه  فعاليات 
الجمعة  غداً  تنطلق  والتي  الخليجية، 
رياضي   1500 من  أكثر  بمشاركة 
لدول  التعاون  مجلس  من  ورياضية 

الخليج العربية.
تكاتف  أهمية  إلى  سموه  وأشار 
الدولة خالل  أعضاء وفد  جهود جميع 
الخليجي  المحفل  هذا  في  المشاركة 
المهم، بما ينعكس على مستواهم في 
إلى جانب تعزيز  الرياضية  المنافسات 
مختلف  مع  واإلخاء  التعاون  روح 
الوفود المشاركة في الدورة واإلسهام 
مميزة  نسخة  وتقديم  إنجاحها  في 

على أرض الكويت الشقيقة.
الدورة  مسابقات  برنامج  أن  وأوضح 
فيه  ُتدرج  رياضات  من  يضمه  وما 
للمرة األولى منذ انطالق دورة األلعاب 
مؤشراً  يعد   ،2010 عام  الخليجية 
الرياضة  مسيرة  تطور  على  إيجابياً 
المجال  ويفتح  عام  بشكل  الخليجية 
مختلف  في  الرياضيين  جميع  أمام 
أجواًء  في  الشريف  للتنافس  األلعاب 
الرياضية  المبادئ  تسودها  نموذجية 

النبيلة.

للعنصر  األول  الحضور  أن  إلى  وأشار 
من  بمجموعة  الدورة  في  النسائي 
ودعم  المرأة  دور  يعزز  الرياضات، 
حظوظها في تمثيل الدولة على جميع 

المستويات.
أمنياته  خالص  عن  سموه  وأعرب 
الرياضيين  لجميع  والتميز  بالنجاح 
اإلمارات  رياضيي  في  ثقته  مؤكداً   ..
والظهور  النتائج  أفضل  لتحقيق 

بصورة مشرفة.
وتنطلق فعاليات هذه الدورة الخليجية 
صاحب  رعاية  تحت  الجمعة  اليوم 
الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  السمو 
وتستمر  الكويت،  دولة  أمير  الصباح 

فعالياتها حتى 31 مايو الجاري.
بـ  الدورة  هذه  في  اإلمارات  وتشارك 
285 رياضيا ورياضية يتنافسون في 
يرافقهم  وجماعية  فردية  16 رياضة 
39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً 

ومعالجا.
للسيدات  القوى  ألعاب  وتفتتح 
أيام  ثالثة  وتستمر  غداً  المنافسات 
الرشدان،  أحمد  وميدان  مضمار  على 

كل  اإلمارات  وفد  مشاركة  تستهل  إذ 
م،   100 بسباق  البلوشي  عبير  من 
400م،  بسباق  البلوشي  وفاطمة 
وفاطمة الحوسني بدفع الجلة، لطيفة 
ووداد  الطويل،  الوثب  في  الكعبي 

روباري في رمي الرمح.
وتشارك اإلمارات في جميع الرياضات 
منافسات  بجدول  المدرجة   16 الـ 
الخليجية  الدورة  من  الثالثة  النسخة 
كرة  الطائرة،  كرة  اليد،  كرة  وهي 
سيدات،  و3*3  رجال   5*5 السلة 
وسيدات،  رجال  الصاالت  قدم  كرة 
السباحة، ألعاب القوى رجال وسيدات، 
الرماية،  المبارزة،  الجودو،  الكاراتيه، 
الهوائية  الدراجات  األرضي،  التنس 
كرة  الجليد،  هوكي  وسيدات،  رجال 
وسيدات  رجال  تنس  الطاولة، والبادل 

إضافة إلى األلعاب اإللكترونية.
ووصل منتخبنا الوطني أللعاب القوى 
األربعاء  األول  أمس  مساء  للسيدات 
بفعاليات  للمشاركة  الكويت  دولة  إلى 

الدورة.
كما وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم 

ويصل  الكويت،  إلى  للرجال  للصاالت 
غداً منتخبنا الوطني للرماية.

باحتفالية  رسمياً  الدورة  وتفتتح 
على  الجاري  مايو   22 في  كبرى 
ألكاديمية  المغطى  الرئيسي  الملعب 
جابر  الشيخ  بمجمع  نادال/  /رافاييل 
أن  على  للتنس  الدولي  الله  العبد 
مع  تتناسب  فقرات  برنامجه  يتضمن 
واقعه  يفرض  متجدد  شبابي  نهج 
علي  تصريحات  بحسب  األولى  للمرة 
للجنة  المساعد  العام  األمين  المري 

األولمبية الكويتية.
التطبيق  المنظمة  اللجنة  وأطلقت 
الذي  بالدورة  الخاص  اإللكتروني 
يشمل أقساماً مختلفة للنتائج وقوائم 
المنافسات  ومواعيد  المشاركة  الفرق 

وأماكنها.
تنظيم  في  متطوعاً   650 ويشارك 
في  المشاركة  الدول  وفود  وإرشاد 
الدورة بجميع الجوانب سواًء الخاصة 
ومغادرتهم  الرياضيين  باستقبال 
المنافسات  في  التواجد  خالل  من  أو 

والتدريبات المختلفة.

اأبوظبي  ــ وام:
إعداد  ببرنامج  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد   اهتم 
في  أستراليا  منتخب  لمواجهة  الوطني  منتخبنا 
 2022 العالم  كأس  إلى  المؤهل  اآلسيوي  الملحق 
بن  أحمد  استاد  المقبل على  يوم 7 يونيو  في قطر 

علي بالدوحة.
منتخبنا  أن  له  تقرير  في  اآلسيوي  االتحاد  وأكد 
خوض  من  مباراتين  بعد  على  يقف  الوطني 
الثانية  للمرة  العالم  كأس  نهائيات  في  المشاركة 
اآلسيوي مع  الملحق  يتقابل في  تاريخه، حيث  في 
مع  سيلتقي  الفوز  حالة  وفي  أستراليا،  منتخب 
يونيو   13 يوم  العالمي  الملحق  في  بيرو  منتخب 

في قطر أيضا.
برنامج  اعتمد  القدم قد  لكرة  اإلمارات  اتحاد  وكان 
الملحق  خوض  أجل  من  الوطني  المنتخب  إعداد 
من  اعتباراً  وذلك  العالم  كأس  لتصفيات  اآلسيوي 

24 مايو الجاري، يبدأ بمعسكر داخلي في دبي.
منتخبنا  مدرب  اسم  اآلسيوي  االتحاد  وأبرز 
األرجنتيني رودولفو اروابارينا، الذي استلم المهمة 
شهر  في  مارفيك  فان  بيرت  السابق  خلفاً للمدرب 
اآلسيوي  الملحق  بلوغ  إلى  الماضي، وقاده  فبراير 
المجموعة  ضمن  الثالث  المركز  في  حل  بعدما 
إيران وكوريا  التصفيات اآلسيوية خلف  األولى في 

الجنوبية.
مع  يتقابل  فإنه  المنتخب  إعداد  برنامج  وبحسب 
تبدأ  حين  الجاري، في  29 مايو  يوم  وديا  غامبيا 
غياب  ظل  في  الجاري   24 من  اعتباراً  التدريبات 
نهائي  يخوضون  الذين  والوحدة  الشارقة  العبي 
كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 27 الجاري.

على  الفوز  تحقيق  في  اإلمارات  منتخب  ونجح 
الفريقين  بين  جمعت  مواجهة  آخر  في  أستراليا 
بنتيجة 0-1 خالل كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

نهائيات  في  لإلمارات  السابق  الظهور  وكان 
حالة  وفي   ،1990 عام  نسخة  في  العالم  كأس 
سيلعب  الفريق  فإن  العالم  كأس  لنهائيات  التأهل 
والدنمارك  فرنسا  جانب  إلى  الرابعة  بالمجموعة 

وتونس.

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٢

روما  ــ وام:

الثانية في غضون أسبوع تمكن فريق   للمرة 
ثمين  فوز  إلى  تأخره  تحويل  من  ميالن  انتر 
مسيرته  ليواصل  منافسيه،  مواجهة  في 
تمنحه  قد  والتي  الحالي  الموسم  في  المميزة 

إنجازا حقيقيا في موسم صعب وشاق.
انتر تأخره 2-1 مساء أمس األول إلى  وحول 
المباراة  في  يوفنتوس  على   4-2 كبير  فوز 
الفريق  ليضيف  إيطاليا  لبطولة كأس  النهائية 
اللقب إلى لقب السوبر الذي أحرزه في وسط 
الموسم الحالي أيضا على حساب يوفنتوس.

ألقاب جميع  انتر ميالن بحوزته  وبهذا، جمع 
إيطاليا حيث ال يزال هو  الثالث في  البطوالت 
بعدما  اإليطالي  الدوري  لقب  حامل  الفريق 
إليه  وأضاف  الماضي  الموسم  في  به  توج 

لقبي السوبر والكأس في الموسم الحالي.

بهدفين  تأخره  ميالن  انتر  حول  أيام،  وقبل 
كبير  فوز  إلى  إمبولي  ضيفه  أمام  نظيفين 
على  المنافسة  دائرة  في  بقوة  ليستمر   4-2

لقب الدوري المحلي.
النتر  الفني  المدير  إنزاجي  سيموني  ولخص 
في  فريقه  وراء تألق  األساسي  العامل  ميالن 
أيام  غضون  في  والحالي  الماضي  الموسمين 
يوم  نابولي  أمام  الفريق  مباراة  قبل  بقوله 
شخصية  أظهر  فريقه  إن  الماضي  الجمعة 
وسمات جيدة.وعقب الفوز في مباراة األمس 

، قال إنزاجي :"انتر ال ييأس".
فريقه  أن  إنزاجي  أكد  العبارتين،  وبهاتين 
ساعدت  التي  البطل  وشخصية  سمات  يمتلك 
الفريق على حسم 3 ألقاب في أقل من عام ، 
إلضافة  الفرصة  لديه  زالت  ما  الفريق  إن  بل 
توج  حال  الفترة  نفس  غضون  في  آخر  لقب 
بلقب الدوري في الموسم الحالي رغم احتالله 

نقطتين  بفارق  المسابقة  في  الثاني  المركز 
خلف جاره أي سي ميالن.

لقب  على  هيمنته  فرض  ميالن  انتر  وكان 
متتالية  مواسم  لخمسة  اإليطالي  الدوري 
لقب  إلى  وأضاف   2010 إلى   2006 من 
كأس  هما  بارزين  آخرين  لقبين   2010
الثالثية  لتكتمل  أوروبا  أبطال  ودوري  إيطاليا 
البرتغالي  المدرب  قيادة  تحت  التاريخية 
ونتائج  أداء  منحنى  ولكن  مورينيو،  جوزيه 
خطف  حيث  تدريجيا  بعدها  تراجعت  الفريق 
التالي  الموسم  في  الدوري  لقب  ميالن 

واكتفى انتر بالكأس.
وعلى مدار المواسم التسعة التالية، خال سجل 
أوروبية  أو  محلية  ألقاب  أي  من  ميالن  انتر 
المنافسة  على  القدرة  فقد  الفريق  أن  وبدا 
في ظل السطوة الهائلة ليوفنتوس الذي توج 

بلقب الدوري في تسعة مواسم متتالية.

انتر ميالن .. روح الفريق وعدم الياأ�س وراء الفوز بلقب الكاأ�س

اأحمد بن محمد: المحافل المتتالية ت�سّكل �سخ�سية 
الريا�سي الإماراتي

»الآ�سيوي« يبرز برنامج اإعداد منتخبنا 
الوطني للقاء اأ�ستراليا

اأبوظبي ـ وام :
بلقب  العين  فريق  تتويج  يكن  لم   
للموسم  للمحترفين  أدنوك  دوري 
جاء  بل  مصادفة،  مجرد  الحالي 
البطل  شخصية  تعكس  جدارة  عن 
من  الرغم  على  األولى،  الجولة  منذ 
البسيطة في منتصف  العثرات  بعض 
تعادالت  في  تمثلت  والتي  الطريق 
الوحيدة  والخسارة  األربع  الفريق 
بالجولة الثالثة عشرة أمام الشارقة، 
الفريق  استطاع  فقد  وباستثناء ذلك 
للمسابقة  صدارته  يواصل  أن 
من  القوية  االنطالقة  على  ويحافظ 
عصر  في  الرابع  بلقبه  التتويج  أجل 
االحتراف، والرابع عشر في تاريخه.

المسابقة  من   23 الجولة  وحتى 
يحقق  أن  العين  فريق  استطاع 
مباريات   4 في  ويتعادل  فوزا   18
استطاع  واحدة، كما  مباراة  ويخسر 
جدول  صدارة  على  يحافظ  أن 
الثانية  الجولة  من  بداية  الترتيب 
اللقب  حسم  لحظة  وحتى  للمسابقة 
بالجولة  الجزيرة  على  الفوز  عقب 

23 بخمسة أهداف دون مقابل.
يكرر  أن  العين  فريق  واستطاع 
ملعبه  على  الدوري  بلقب  تتويجه 
األولى  كانت  حيث  الثانية  للمرة 
به  نسخة 2014/2015 وتوج  في 
عندما  أيضا   23 الجولة  لقاء  عقب 
فاز على اتحاد كلباء برباعية نظيف.

الموسم  هذا  العين  بداية  وكانت 
أهداف  بثالثة  بالفوز على خورفكان 
ثم  األولى،  بالجولة  هدف  مقابل 
نظيفة  بثنائية  اإلمارات  على  الفوز 
بني  على  والفوز  الثانية  الجولة  في 
على  الثالثة، والفوز  في  بهدف  ياس 
مقابل  أهداف  بأربعة  كلباء  اتحاد 
التعادل  ثم  الرابعة  بالجولة  هدف 

لمثلهما  أهداف  بثالثة  العروبة  مع 
التعادل  تالها  الخامسة،  بالجولة 
بالجولة  لمثله  بهدف  الوحدة  مع 
الوصل  على  الفوز  ثم  السادسة، 
السابعة،  الجولة  في  نظيفة  بثنائية 
األهلي  شباب  أمام  التعادل  ثم 
الثامنة، ليعود  بالجولة  لمثله  بهدف 
الظفرة  على  بالفوز  لالنتصارات 
التاسعة،  بهدف دون مقابل بالجولة 
ثم الفوز العريض على الجزيرة بطل 
أهداف  بخمسة  الماضية  النسخة 
العاشرة،  الجولة  في  هدف  مقابل 
يليها الفوز على النصر بثالثة أهداف 
الحادية  الجولة  في  هدف  مقابل 
بهدفين  عجمان  على  والفوز  عشر، 
عشرة  الثانية  بالجولة  هدف  مقابل 
في  األولى  الخسارة  الفريق  ليتلقى 
أمام  وكانت  عشرة  الثالثة  الجولة 

الشارقة بثنائية نظيفة.
ومع بداية الدور الثاني من المسابقة 
لالنتصارات  سريعا  الفريق  عاد 
بأربعة  خورفكان  على  بالفوز 
على  الفوز  ثم  هدف،  مقابل  أهداف 
الجولة  في  نظيفة  بثالثية  اإلمارات 

على  الفوز  تالها  عشر،  الخامسة 
الجولة  في  نظيفة  بثنائية  ياس  بني 
النتيجة فاز  السادسة عشر، وبنفس 
على اتحاد كلباء في الجولة السابعة 
الفريق بالتعادل مجددا  عشر، ليتعثر 
في  لمثله  بهدف  العروبة  فريق  أمام 
التعادل  عشرة، وهو  الثامنة  الجولة 
هذا  الفريق  نفس  أمام  له  الثاني 
في  األول، ليعود  الدور  الموسم، بعد 
على  ويفوز  عشرة  التاسعة  الجولة 
بهدف  الوحدة  فريق  مالحقيه  أقرب 
الوصل  على  الفوز  ثم  مقابل،  دون 
في  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة 
على  الفوز  يليها  العشرين،  الجولة 
الحادية  الجولة  في  األهلي  شباب 
ثم  مقابل،  دون  بهدف  والعشرين 
النتيجة  بنفس  الظفرة  على  الفوز 

الثانية والعشرين. في الجولة 
هذا  العين  فريق  دفاع  وكان 
موسم  بجانب  األقوى  هو  الموسم 
شباكه  تلقت  حيث   ،2011/2012
حتى  الموسم  هذا  فقط  هدفا   16
بجميع  مقارنة  وذلك  الـ22  الجولة 
تلقى  االحتراف، حيث  عصر  مواسم 
 2008/2009 األولى  النسخة  في 
موسم  وفي  هدفا،   20  ..
وفي  2009/2010 تلقى 29 هدفا 
 35 تلقى   2010/2011 موسم 
 2012/2013 موسم  وفي  هدفا، 
موسم  وفي  هدفا   20 تلقى 
وفي  2013/2014 تلقى 30 هدفا 
 18 تلقى   2014/2015 موسم 
 2015/2016 موسم  وفي  هدفا 
موسم  وفي  هدفا   20 تلقى 
وفي  2016/2017 تلقى 28 هدفا 
 23 تلقى   2017/2018 موسم 
 2018/2019 موسم  وفي  هدفا 
موسم  وفي  هدفا   31 تلقى 

2020/2021 تلقى 27 هدفا .

تفوق دفاعي وهجومي »كلمة ال�سر« في 
تتويج »العين« بالدوري

مدرب الن�سر: ح�سمنا مواجهتي ديربي 
في اأ�سبوع واحد

النصر،  ربيع، مدرب  سالم  أعرب 
عن سعادته بحسم "ديربي دبي" 
على  بالفوز   ، األول  أمس  مساء 
 ،)2-1( األهلي  شباب  مضيفهم 
الجولة  ضمن  راشد،  ستاد  على 

23 لدوري أدنوك للمحترفين.
صحفي  مؤتمر  في  ربيع  وقال 
ألننا  سعيد  "أنا  المباراة  عقب 
في  واحد  أسبوع  خالل  فزنا 
الجولتين  في  ديربي  مواجهتي 

22 و23".
الماضية،  الجولة  "في  وأوضح 
فزنا على الوصل )2-3(، وتغلبنا 

على شباب األهلي  )2-1(".
لالعبين،  يحسب  وأضاف "الفوز 
فريقين  مع  تقابلنا  أننا  خاصة 
األهلي  وشباب  الوصل  كبيرين 

في الجولتين 22 و23".
بأن العبي  أكبر  وأكمل "سعادتي 
وكنا  المطلوب،  قدموا  النصر 
الفارق  توسيع  على  قادرين 
قدم  الذي  األهلي،  شباب  أمام 
أبطال  مستويات جيدة في دوري 

آسيا مؤخرا".
مثل  الفريقان  قدم  "لو  واختتم 
الموسم،  بداية  منذ  األداء   هذا 
جدول  في  أفضل  موقفهما  لكان 

ترتيب الدوري".
علي  مهدي  قال  المقابل،  وفي 
"أضعنا  األهلي  شباب  مدرب 
في  التسجيل  فرص  من  الكثير 

الثاني". الشوط 
وأضاف "استحوذنا على المباراة، 
الهجمات  على  النصر  ولعب 
في  أخطاءنا  واستغل  المرتدة، 

التمرير، وسجل هدفيه".
بعد  األداء  "تحسن  وأكمل 
الثاني،  الشوط  في  التغييرات 
كرة  في  لكن  هدفا،  وسجلنا 
األهداف،  تضيع  عندما  القدم، 

انتظر ضياع النقاط".

وأتم "سنستغل المباريات المتبقية 
في منح فرصة المشاركة لالعبين 
على  يحصلوا  لم  الذين  أو  الصغار 
فرصة المشاركة بشكل كاف هذا 

الموسم".
جدوى  ذات  المباراة   تكن  ولم 
وانحصرت  المنافسة  ناحية  من 
التاريخية  قيمتها  في  أهميتها 

لمواجهات الفريقين فقط.
رغم  األهلي  شباب  وحافظ 
مركزه  على  اليوم  خسارة 
نقطة،   33 برصيد  الخامس 
النصر  عن  واحدة  نقطة  وبفارق 

في المركز السادس.

مدرب فريق 
الإمارات 

يعتذر 
لجماهيره

فريق  مدرب  طبيب،  بدر  اعتذر 
اإلمارات، لجماهيره بعد الخسارة من 
 23 الجولة  في   ،)1-3( كلباء  اتحاد 

من دوري أدنوك للمحترفين.
الصحفي  المؤتمر  في  بدر  وقال 
الذي  المستوى  على  للجمهور  "أعتذر 

ظهر به اإلمارات في الشوط األول".
أهداف   3 تلقينا  "لألسف  وأضاف 
األمر  وهو  فقط،  دقيقة   20 خالل 
الذي صعب علينا العودة في المباراة".

يليق  الذي  بالمستوى  نكن  ونوه "لم 

بسمعة النادي، ارتكبنا أخطاء بدائية، 
واتحاد كلباء عاقبنا بثالثية".

ولفت "في الشوط الثاني بذل العبونا 
اتحاد  خطورة  وأوقفنا  كبيًرا،  جهًدا 
علينا  الصعب  من  كان  ولكن  كلباء، 
هدف  سوى  نسجل  ولم  العودة، 

وحيد".
بعد  بأمل  نتمسك  "حسابًيا  وقال: 
الوصل ، لنستمر  من  الظفرة  خسارة 
في القتال حتى الجولة األخيرة للبقاء 

في الدوري".



راأ�س الخيمة ــ وام :
 

الشــيخ  املهندس  هنــأ 
بن  ســلطان  بن  سالم 
صقر القاســمي رئيس 
رئيس  اآلسيوي  االتحاد 
اإلماراتي  االتحاديــن 
للمبــارزة،  والعربــي 
سمو الشــيخ هزاع بن 
نائب  نهيــان  آل  زايــد 

رئيــس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ، النائب األول 
لرئيس نادي العن، النائب األول لرئيس هيئة الرشف، و 
األمن  آل نهيان مستشار  زايد  الشيخ طحنون بن  سمو 
الوطنــي ، النائــب الثاني لرئيس نــادي العن، النائب 
الثاني لرئيس هيئة الرشف، بمناسبة تتويج نادي العن 
الخامســة”، يف  للمرة  للمحرتفن  أدنوك  بلقب “دوري 

الرابعة عرشة يف تاريخه. دوري املحرتفن، واملرة 
القاسمي، أن نادي العن  وأكد الشيخ سالم بن سلطان 
اســتحق اللقب بجدارة، نتاجاً للرؤية والجهود الهائلة 
التــي ســخرتها إدارة النادي عــى الصعيدين اإلداري 
والفنــي، وبإســهامات والتزام كافة املنتســن وفرع 
العريق ومكانته  النادي  العمل، بما يتوافق مع تاريــخ 
اإلمــارات، ودول مجلس  القــدم يف  لدى محبــي كرة 

التعاون الخليجي والدول العربية.
وأضاف لم تكن لتتحقق تلك النتائج التي رســخت فوز 
الالعبن من  بذله  العن، إال حصاداً ملــا  نــادي  وريادة 
جهد حثيث، ومتابعة وإرشاف من اإلدارة العليا للنادي، 
لتتحقــق تلك النتائج املرشفة، مؤكداً أن حرص ســمو 
الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وأخيه ســمو الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان، عى رفع النادي وتمكينه عى 
درب االنتصارات والبطوالت وتســخري كافة املقدرات، 
يعزز ويســاهم يف االرتقاء بمسرية الرياضة اإلماراتية 
الله  للدولة “حفظها  الرشيدة  القيادة  توجيهات  ظل  يف 

تعاىل” عى دعم وتطوير ذلك القطاع.
التنظيمية  القاســمي باملعايري  الشيخ ســالم  وأشــاد 
املطبقــة لبطولة أدنوك للمحرتفــن، متطلعاً مع كافة 
الجهود،  لبذل مزيد من  بالدولة  الرياضين  املســؤولن 
الرياضة  أنشــطة  كافة  يف  مرشفــة  نتائج  وتحقيــق 

اإلماراتية.

آل  زايد  بن  هزاع  الشــيخ  ســمو  هنأ 
نهيان، نائــب رئيس املجلس التنفيذي 
إلمارة أبــو ظبي، النائب األول لرئيس 
نادي العن، النائب األول لرئيس مجلس 
الــرشف العيناوي، العبــي وجماهري 

العن، بعد الفوز بدرع الدوري.
تويرت  يف  الرسمي  حســابه  عرب  وغرد 
الفوز  العن عى  لنادي  التهاني  “أجمل 

أدنــوك للمحرتفــن، والذي  بــدوري 
االنتصارات  سلسلة  خالله  من  يكرس 

والتميز”.
وأضــاف “نبــارك لالعبــن والجهاز 
اإلداري ولجمهور العن، وإىل مزيد من 

االنتصارات يف االستحقاقات املقبلة”.
فيما غرد الشــيخ حمدان بن محمد آل 
مكتوم، ويل عهد دبي، عرب حسابه عى 

تويرت، مهنًئا العن والشيخ هزاع بدرع 
الــدوري. وقال “أبارك ألخي الشــيخ 
العن  نهيان، ولنادي  آل  زايد  بن  هزاع 
وعشــاقه وجمهوره بالفوز املستحق 
بــدوري أدنوك للمحرتفــن بعد األداء 

الرائع هذا املوسم”.
كما تقدم الشــيخ راشــد بــن حميد 
االمارات،  اتحــاد  النعيمــي، رئيــس 

العن، ولكافة  إدارة  بالتهاني ملجلــس 
تتويج  بمناســبة  العيناوية  الجماهري 

العن بلقب الدوري.
وتقدم الشيخ راشد بن حميد، بالتهنئة 
إىل الشــيخ هزاع، وإىل الشيخ طحنون 
بــن زايــد آل نهيان مستشــار األمن 
العن،  الثاني لرئيس  الوطني، النائــب 

الثاني لرئيس مجلس الرشف. النائب 

أبوظبي ــ وام:

نهيان  الشيخ  هنأ ســمو 
بن زايــد آل نهيان رئيس 
مؤسســة  أمناء  مجلس 
آل  ســلطان  بــن  زايــد 
الخريية  لألعمــال  نهيان 
واإلنسانية رئيس مجلس 
..فريق  الريايض  أبوظبي 
دوري  بلقب  بفوزه  العن 

أدنــوك للمحرتفن للمرة الرابعة عــرشة يف تاريخه.
وتقدم ســموه بالتهنئة إىل ســمو الشــيخ هزاع بن 
التنفيذي إلمارة  املجلس  رئيــس  نائب  نهيان  آل  زايد 
أبوظبي، النائب األول لرئيس نادي العن، النائب األول 
لرئيــس هيئة الرشف، رئيس مجلــس إدارة النادي ، 
وإىل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار 
العن،  نادي  لرئيــس  الثاني  الوطنــي، النائب  األمن 

الثاني لرئيس هيئة الرشف. النائب 
وبارك ســموه بهذه املناســبة ملجلــس إدارة النادي 
واإلداري،  الفني  الجهازين  القــدم، وإىل  كرة  ورشكة 
لتتويج جهودهم  الكبرية  النادي  والالعبن، وجماهري 

طوال املوسم بالبطولة.
وأكد سموه أن دعم وتوجيهات قيادة النادي ووقوف 
جماهــري العن خلــف فريقها كان لهــا األثر البارز 
وانعكاسها املبارش عى تفوق الفريق الذي قاده لألداء 

املميز واستحقاق الفوز بلقب الدوري.
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نهيــان بن زايد يهنئ العيــن بلقب الدوري 
الرابع ع�شر في تاريخه

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٢

عزف »اأن�شودة الن�شر«

ـ

اأبوظبي- الوحدة:

أدنوك  لــدوري  بطــال  العــن  تــوج 
بعــد   ،)2021-2022( للمحرتفــن 
الجزيرة،  ضيفــه  فــوزه )0-5( عى 
بطل الدوري املايض، عى ســتاد هزاع 
األربعاء، يف  األول  مساء أمس  زايد  بن 

الجولة 23 للمسابقة.
إىل 58  الفوز  بهذا  رصيده  العن  ورفع 
وأقرب  بينــه  الفارق  نقطة، ووســع 
الشــارقة، إىل 10 نقــاط  مطارديــه 
مــع بقاء 3 جوالت فقــط عى نهاية 

الدوري.
ووصل رصيد العن إىل 14 لقبا بفارق 

7 بطوالت عن شــباب األهيل والوصل 
املالحقــن لــه يف قائمــة املتوجــن 

بالبطولة.
واشــتعلت األجواء مبكرا، بعدما ألغى 
الحكم هدفا ســجله البا كودجو للعن 
إىل تقنية  العــودة  الدقيقــة 3، بعد  يف 

الفيديو.
دفاعاته  ثغرات  سد  يف  الجزيرة  وفشل 
وعاد البا كودجو وسجل هدفا صحيحا 
أرضية  عرضية  تمريرة  املرة، بعد  هذه 

من زميله كايو يف الدقيقة 15.
العن بهدف  تقدم  وعزز البا كودجــو 
ثــان يف الدقيقة 36، برأســية جميلة 
قابــل بهــا عرضية مثاليــة من بندر 

األحبابي.
مبكرا  املبــاراة  كودجو  البا  وحســم 
تمم "الهاتريك"  الدقيقة 50 حــن  يف 
ســفيان  زميله  من  بينية  تمريرة  بعد 

رحيمي.
املرتدة،  الهجمــات  عى  العن  واعتمد 
ومــن إحداها ســجل البــا كودوجو، 
ولفريقه "ســوبر  له  الرابــع  الهدف 

هاتريك" يف الدقيقة 71.
وأحــرز خوانــكا هدفاً ألغــاه الحكم 
بداعــي التســلل يف الدقيقــة 73، ثم 
برأسية  الخامس  الهدف  كايو  ســجل 
جميلــة يف الدقيقة 85، بعد ركلة حرة 
لعبها خوانكا عرضية وســط دفاعات 

الجزيرة.
الله ديابي يف  وُطرد العب الجزيرة عبد 
الوقت بــدل الضائع، بعد حصوله عى 

الثاني. اإلنذار 
وتوقــف رصيــد الجزيرة بخســارته 
من  القاسية  عند 45 نقطة، وتراجع 

الرابع. الثالث إىل  املركز 
وضمن الجولة نفسها، فاز الوصل عى 
الظفرة )1 - 0(، ورفع الوصل رصيده 
إىل 32 نقطة، وصعد إىل املركز السابع.
بينمــا تجمد رصيد الظفــرة عند 18 
نقطــة، وبقي يف املركــز الثاني عرش، 
واإلمارات صاحب  بينــه  الفارق  وظل 

املركز 14 )األخري( 8 نقاط.

بخما�سية نظيفة ... العين يهزم الجزيرة ويتوج 
بطاًل لدوري المحترفين

اأبوظبي  ـ وام:
 أعرب البا كودجو العب فريق 
بتتويج  ســعادته  عــن  العن 
أدنوك  دوري  بلقــب  فريقــه 

للمحرتفن.
ملسابقة  بطال  توج  العن  وكان 
الدوري اإلماراتي للمرة الرابعة 
عرشة يف تاريخه بعد الفوز عى 
أهداف دون  الجزيرة بخمســة 
مقابل خــالل لقاء الجولة 23 
أقيم  والذي  أدنــوك  دوري  من 
زايد مساء  استاد هزاع بن  عى 

أمس األول  األربعاء.
ترصيحات  يف  الالعــب  وقــال 
مباراة  الفــوز :" قدمنا  عقب 
الجزيرة،  فريــق  أمــام  قوية 

وهي  معروفة  كانــت  أهدافنا 
الفوز وتحدثنا قبل اللقاء كثريا، 

وقد حققنا هدفنا يف النهاية.
وكان البا كودجا قد ســجل 4 
سجل  اللقاء فيما  خالل  أهداف 
زميله كايو كانيدو هدفا واحدا.
كما وصــل البا كودجو إىل 25 
هدفا حتى اآلن مع فريق العن 
عى  مرتبعا  الدوري  مسابقة  يف 

قائمة هدايف املسابقة.
وأضاف الالعب : "هذه النتيجة 
اسجل  أن  مستحقه.. استطعت 
أربعة أهداف، أشكر كل زمالئي 
تحقيق  يف  ســاعدوني  الذيــن 
مع  انهاء املوسم  يف  ذلك..أرغب 
الفريــق بأفضل نتيجة حيث ال 
تزال هناك 3 مباريات متبقية".

هداف الدوري : تتويج العين بالدوري م�ستحق

�شالم بن �شلطان القا�شمي يهنئ هزاع 
وطحنون بن زايد للمحترفين

فوز الو�شل على الظفرة

هزاع بن زايد يبارك فوز العين بالدوري
عزفت جماهري العن »أنشودة الفرح« باستاد هزاع 
بن زايــد، واحتفلت عى طريقتهــا الخاصة، بإنجاز 
حصد لقب »دوري أدنوك للمحرتفن«، للمرة الـ 14 
يف تاريخ »الزعيم«، والخامس يف »حقبة االحرتاف«.

وجاءت ليلة حسم سباق الدرع ملصلحة »البنفسج«، 
يف ختــام »الجولة 23«، عندمــا تقابل يف »ديربي« 
شــهد أرقاماً قياسية غري مســبوقة، منهما التفوق 
العن  كفة  رجحت  أن  بـ »خماسية« نظيفة، وسبق 
1-5 ذهابــاً، ما يعني أن »البنفســج« أول فريق يف 
تاريخ دوري املحرتفن، يســجل 10 أهداف يف شباك 

الجزيرة خالل مباراتن يف املوسم نفسه.
الفردية، فنجح البــا كودجو »الهداف  األرقــام  أما 
االســتثنائي« يف زيارة شــباك الحارس عيل خصيف 
منذ  له  هاتريك« الثاني  4 مرات، محققاً »الســوبر 
الدوري، وذلك  إىل 25 هدفاً يف  2019، رافعاً رصيده 
للمــرة األوىل منذ انضمامه إىل العن عام 2018، أنه 

صاحب »الهاتريك املثايل«.

الجنيبي، رئيس  نــارص  الله  عبد  أكد 
العن  حســم  أن  املحرتفن  رابطــة 
للقــب، قبــل 3 جوالت عــى نهاية 
بالفوز  العن  املسابقة، يرتجم جدارة 

باللقب.
وأضــاف أن اللقــب تحقــق بفضل 
الجهود الكبــرية التي قام بها جميع 
وفنية  إدارية  أجهزة  منتســبيه، من 
وجماهري.  وقال: »اكتملت  والعبن 
الرائعة، التي  اللوحة  العنارص يف  هذه 
زايد، يف  بن  ظهر عليها ســتاد هزاع 

ليلة الفوز باللقب.
وبــارك للشــيخ محمد بــن زايد آل 

القائد  نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب 
اإلماراتية،  املســلحة  للقوات  األعى 
رئيــس نــادي العن، رئيــس هيئة 

الرشف، الفوز بالدوري.
كمــا هنأ الجنيبي الشــيخ هزاع بن 
آل نهيــان، نائب رئيس املجلس  زايد 
أبوظبــي، النائب  إلمارة  التنفيــذي 
العــن، النائب  نادي  لرئيــس  األول 

األول لرئيس هيئة الرشف.
زايد  بن  طحنون  للشيخ  أيضا  وبارك 
الوطني،  األمن  نهيان، مستشــار  آل 
الثاني لرئيس نــادي العن،  النائــب 
الثانــي لرئيس هيئة الرشف،  النائب 

بمناسبة تتويج العن بلقب الدوري.
وأوضح الجنيبي، أن الرابطة ســعت 
الحــايل لتطبيق أعى  املوســم  طوال 
أدنوك  لــدوري  التنظيمية  املعايــري 
مســابقات  وكافــة  للمحرتفــن، 

املحرتفن.
من  الكثري  هنــاك  زال   وقال: »مــا 
الجهود  مضاعفة  يتطلب  الذي  العمل 
يف الجــوالت الثالث املتبقية، من أجل 
إســدال الســتار عى املوسم بأفضل 
الجهود  يواكب  وبما  ممكنة،  صورة 
القدم  كــرة  لتطوير  نبذلهــا  التــي 

اإلماراتية«.

الجنيبي: العين حقق لقب الدوري عن جدارة

اأبوظبي ـ وام:
 أعــرب ســريجي ريــربوف 
مدرب فريق العن عن سعادته 
الفريق بلقب دوري  بتتويــج 
للمحرتفن، مشــيداً  أدنــوك 
الفريق خالل  قدمه العبو  بما 
لقاء الجزيرة بالجولة 23 من 

املسابقة.
وكان العــن قد حســم لقب 
قبــل 3  الــدوري  مســابقة 
املســابقة  نهاية  من  جوالت 
الجزيــرة  فازعــى  بعدمــا 
بخماســية نظيفــة لريفــع 
رصيده إىل النقط 58 وبفارق 
أقرب  الشارقة  عن  10 نقاط 

مالحقيه.
وقــال املــدرب يف ترصيحات 

عى  أقيم  الــذي  اللقاء  عقب 
مساء  زايد  بن  هزاع  اســتاد 
أتوقع  أكــن  لم  األربعــاء:” 
جوالت   3 قبل  اللقب  تحقيق 
من الختام، ما قدمه الالعبون 
يجعلهم  رائعة  مستويات  من 

يستحقون هذا التتويج”.
بعقــده مع  يتعلــق  وفيمــا 
الفريق والذي ينتهي الشــهر 
ريربوف :” عقدي  قال  املقبل 
نادي  يــزال ســاريا مــع  ال 
يف  اســتمريت  واذا  العــن، 
أوقع ألي  فلن  أدنــوك  دوري 
نادي غــري العن، لقد حظيت 
باالهتمام املطلوب من اإلدارة 
يدعوني  أمر  وهو  والالعبن، 

دائما للفخر”.

مدرب العين : لم اأتوقع ح�سم لقب الدوري قبل 3 جوالت



ومعها  تسري  مرصية  ملعلمة  صورة  انتشــار  أثار 
العضالت  نحو 20 حارســا شــخصيا مفتــويل 
عاصفة من الجدل عىل مواقع التواصل االجتماعي 

يف البالد.
وتســاءل نشطاء  عن الســبب الذي دفع املعلمة 
أم  الترصف، فهل هو من أجل االســتعراض  لهذا 
الوجاهة، أم لحماية نفسها من تهديدات تتعرض 

لها؟
فيمــا تبــن أن املعلمة التي تدعى أســماء عماد 
وتقيــم يف منطقة فيصل جنــوب الجيزة، تدّرس 
مادة األحيــاء لطالب الثانوي العــام، وقد أكدت 

صحة الواقعة لـ”العربية.نت”.
كمــا أوضحت أن هذا األمر جرى خالل أيام العيد 
حيث أعلنــت عن تقديم ورشح النقاط الصعبة يف 
منهج األحياء عرب مرسحية كوميدية عىل مرسح 
بمنطقة رمســيس يف قلب القاهــرة، مضيفة أن 

الفكرة القت ترحيبــاً من الطالب وأولياء األمور 
خاصة أنها مجانية ودون مقابل.

الطالب  عــدد  زيادة  بســبب  أنه  كشــفت  كذلك 
املشــركن والراغبن يف الحضور وبعد املســافة 
عن منازلهم، قررت االستعانة بحراس شخصين 
لتنظيم األمور وطمأنة األهايل عىل سالمة أبنائهم، 
وتخويــف الطــالب الذين قد يســتغلون الزحام 
والعدد الكبري من املشاركن للقيام بأعمال شغب.

قال ابن منظور: شــوال اسم 
الشهر الذي ييل رمضان، وهو 
أول أشهر الحج، وسمي شوال 
اإلبل” أي:  لبن  قيَل “لتشويل 
عندما  وإِْدبــاُره؛ يعني  تولِّيه 

يويلِّ هذا اللبن ويدبر.
أحداث من ســرية النبي صىل 
اللــه عليه وســلم يف شــهر 

شوال:

بعثة  من  العارشة  الســنة  يف 
وســلم  عليه  الله  صىل  النبي 
الله  شــوال: عقد رسول  ويف 
صــىل الله عليه وســلم عىل 
الله  ريض  عائشــة  الســيدة 
عنها وهي بنت ســت سنن، 
إال وهي بنت  بها  يبن  لم  لكن 
تسع سنن وكان ذلك يف شهر 

شوال أيضاً.
    

إن معادن رطبة   كشــف علماء صينيون 
كشــفتها مركبة صينية آليــة عىل املريخ 
يف منخفض ضخــم يعتقد أنه كان موقعا 
كانت  امليــاه  أن  إىل  تشــري  قديم  ملحيــط 
أطول  ملدة  الكوكب  ســطح  عىل  موجودة 

مما كان يعتقد سابقا.
وقال العلمــاء يف ورقة بحثية نرشت يوم 
األربعاء يف دورية )ســاينس أدفانســيز( 
املركبة  أرســلتها  بيانات  لتحليل  وفقا  إن 
الفضائية الجوالة تشورونغ، فقد تم رصد 
مؤرشات عىل وجود مياه يف عينات معدنية 

تعود إىل 700 مليون عام مضت فقط.
مياه  كان يحتوي عىل  املريــخ  أن  ويعتقد 
قبل ثالثة مليارات عام مضت عندما انتهى 
واملعروف  له  الثانــي  الجيولوجي  العرص 
الحقبة  الهســبريية. ويف  الحقبة  باســم 
األمازونيــة الحاليــة ال يوجــد مياه عىل 

سطح املريخ.
وأضاف العلمــاء الصينيون أن الربة التي 
العينات  يف  واملوجودة  املعادن  عىل  تحتوي 
التي جمعتها تشورونغ عليها قرشة صلبة 

ربما تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو 
ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحن.

الجوالة  الفضائيــة  املركبــة  وتحركــت 

تشــورونغ ملســافة نحو كيلومرين من 
موقــع هبوطهــا وتجمــع البيانات منذ 
وصولها للمريخ يف مايو من العام املايض.

ألقت الرشطة يف فنزويال القبض عىل رجل بتهمة قيامه بزرع عيص 
مصاصة بالستيكية تحت جلد عرشات النساء وخداعهن بأنها 

وسيلة منع حمل متطورة.
ويواجه خوسيه دانيال لوبيز )38 عاًما( اتهامات بخداع 
25 امرأة عىل األقل لدفع أموال له لزرع عيص مصاصة 
بســيطة تحت الجلد كوســيلة ملنع الحمل، مما تسبب 
يف حمــل بعضهن. وعمل لوبيز، الــذي لم يكن حاصالً 

عــىل مؤهالت طبية، يف املراكــز الصحية يف ال فيكتوريا 
وماراكاي بفنزويال، بعد تزوير شهادته الطبية.

وكان لديه فكرة عن اإلجراءات الطبية، حيث أجرى عمليات 
 Implanon الزرع تحت الجلد بنفســه، مدعيا أنهــا كانت

وهو إجراء فعيل ملنع الحمل يتضمن قضبانا بالســتيكية صغرية 
يتم زرعها تحت جلد الجزء العلوي من الذراع.

 Implanon إجــراء كلينيك، يشــري  ووفقــاً ملايو 
جرعة  تطلق  التي  الحمل  منع  غرســات  إىل  الحقيقي 
بروجيســتريوني  هرمون  مــن  وثابتة  منخفضــة 
لتكثيف مخاط عنق الرحم وترقيق بطانة الرحم، مع 

قمع اإلباضة أيًضا.
وتأخذ هذه الغرسات شكل قضبان بالستيكية صغرية 
الذراع، ولكن  الجزء العلوي من  إدخالها تحت جلد  يتم 
يف حالة لوبيــز، لم تكن أكثر من عيص مصاصة لم تفعل 

شيًئا يف الواقع.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

ناشدت أرسة عائلة شــاب سعودي يقيم يف محافظة جدة البحث 
عن ابنهم الذي يعاني من اعتالالت نفســية، وُفقد منذ صباح يوم 
عيد الفطر قبل 11 يوًما، وكان آخر تواُصل معه وهو يف محافظة 

جبة بمنطقة حائل.
وبحسب شقيق الشاب املفقود عبدالله عيظة محمد الزهراني فإن 
شقيقه يوســف يعاني من مرض نفيّس ولديه ملف يف مستشفى 
العائلة عىل  األمل بجدة، وخــرج منذ يوم 27 رمضــان، وكانت 

تواُصل معه حتى أول أيام العيد. وفقاً لصحيفة “سبق”.
وأوضح الزهراني أن آخر تواصل مع أخيه عندما كان يف محافظة 
التواصل  أنه أغلق هاتفه الجوال، وانقطع  جبة بمنطقة حائل، إال 
معه. مضيًفا: “عندما طال االنتظار تقدمُت ببالغ يف السادس من 
شوال لرشطة الباحة، ُرفع لرشطة حائل وتاريخ 9 شوال الحايل”.

كشف الســلطات األمريكية أن رجالً من والية كارولينا الجنوبية 
تويف بنوبة قلبيــة أثناء دفنه المرأة ُيزعم أنــه قتلها خنقاً، وفقاً 

لصحيفة »إندبندنت«.
قال مكتب عمدة مقاطعة إدجفيلد يف بيان صحايف إنه تم استدعاء 
الرشطة إىل منزل جوزيــف ماكينون )60 عاماً( يف ترينتون، يف 7 
مايو بعد العثور عىل »رجل غري مســتجيب يرقد يف فناء منزله«، 
وفقا لصحيفة الرشق األوســط. عندما وصلــت الرشطة، الحظ 
عنارصها أنه يوجد إىل جانب جثة ماكينون قرب ضحل يحتوي عىل 
جثة أخرى تعود لباتريشيا روث دينت البالغة من العمر 65 عاماً، 

والتي قيل إنها تعيش يف نفس العنوان يف تانجلوود درايف.
وقال جودي روالنــد، مأمور مقاطعة إدجفيلد، والطبيب الرشعي 
ديفيد بورنيت: »لم يكن لــدى ماكينون أي عالمات غريبة - وتم 

االشتباه يف أنه تويف جراء أسباب طبيعية«.
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جذب متجــر صغري معلق عىل واجهة 
جــرف ســحيق بمدينــة يويانغ من 
رواد  اهتمام  الصينية  مقاطعة هونان 

مواقع التواصل مؤخراً.
وتــم بناء هذا املتجر الصغري بشــكل 
مالصق للجرف عىل ارتفاع 120 مًرا 
مساحة  ويغطي  األرض،  سطح  فوق 
بعيد  من  مربعن، ويبدو  مرين  حوايل 
جدار  عىل  هــواء معلّق  مكيف  وكأنه 

مبنى شاهق.
ُيذكــر أن املتجر الصغــري قد افتتح يف 
أبريــل 2018 لتوفري عوامل  نهايــة 
الراحة للمتســلقن وتزويدهم ببعض 
األساسية، بحسب صحيفة  الحاجيات 

يصل  “الشــعب” الصينيــة. وحينما 
املتسلّقون إىل املتجر، يمكنهم استخدام 
أنفســهم عىل  لتثبيت  قفــل األمــان 
الحبال، وتحريــر أيديهم لرشاء بعض 

امللتزمات.
هم  الصغري  املتجــر  عّمــال  جميــع 
الصخور  تسلق  يف  محرفون  مدربون 
يف العرشينــات من العمــر. ويمكنهم 
للمتسلّقن  واإلنقاذ  املســاعدة  توفري 

عند الحاجة.
ولم يتم إنشــاء هــذا املتجر من أجل 
أغــراض ربحية، بل مــن أجل تقديم 
الخدمــات للمتســلقن، ولذلــك فإن 

جميع سلعه تباع بأسعارها العادية. 
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معنى اسم شهر »شوال«.. وغزوة 
معلمة مصرية تشرح دروسها بطريقة غريبة .. احتاجت معها حراسًا شخصيين !معلمة مصرية تشرح دروسها بطريقة غريبة .. احتاجت معها حراسًا شخصيين !حنين والطائف أبرز أحداثه

أغربأغرب متجر في العالم.. معلق على جرف بارتفاع  متجر في العالم.. معلق على جرف بارتفاع 
120120 مترًا  مترًا وال يصله إال المتسّلقونوال يصله إال المتسّلقون

اكتشافات جديدة على المريخ تشير لوجود المياه 
لفترة أطول على سـطحه

15042 1443ه ـ العـدد  12 شوال   2022 املوافق  13 مايو  الجمعة 

إىل  جديــدة  دراســة  توصلــت 
خالصــة مفادها أن تربة القمر 
ثاني أكســيد  أن تحول  يمكــن 
يزيد  أكســجن، ما  إىل  الكربون 
احتمال استخدامه لتدعيم فرص 

حياة اإلنسان يف الفضاء.
الدراســة،  اكتشــفت هذه  فقد 
التــي نرشت يف املجلــة العلمية 
القمر  تربــة  أن   ،”JoUlE“
تحتــوي عىل مركبات نشــطة 
إىل  إضافة  اســتخدامها،  يمكن 
أشــعة الشــمس وثاني أكسيد 
الكربون، إلنتاج املاء واألكسجن 
القمر  الحياة عىل  لدعم  والوقود 
أخرى  الكتشافات  املجال  وفتح 

يف الفضاء.
وأشــار أحد الباحثن املشاركن 
جامعة  مــن  الدراســة  هذه  يف 
أن  إىل  الصينيــة  نانجينــغ 
سيناريو  توفر  “اســراتيجيته 
لحياة مستدامة وبكلفة مقبولة 

خارج كوكب األرض”.
ففي دراســات ســابقة، اقرح 
العلماء اسراتيجيات للبقاء عىل 
قيد الحياة خارج كوكب األرض، 
يتطلــب  لكــن معظمهــا كان 
مصــادر طاقة من األرض. عىل 
ســبيل املثــال، اقرحت ناســا 
إرســال مركبة الفضائية تحمل 
أداة يمكنهــا اســتخدام ثانــي 

أكسيد الكربون يف الغالف الجوي 
األكســجن، إال  للكوكب إلنتاج 
بواسطة  تعمل  كانت  املركبة  أن 

بطارية نووية.
لكن هــذه املرة، يأمل املرشفون 
عىل هذه الدراسة االستفادة من 
القمر:  عىل  وفرة  موردين  أكثر 
وهذا  والربة،  الشــمس  أشعة 

يقلل نقل املوارد إىل الفضاء.

تدعم الحياة في الفضاء.. تربة القمر بإمكانها تحويل ثاني 
أوكسيد الكربون إلى أكسجين

أغلق هاتفه وضاع.. مطالبات بالبحث عن سعودي 
مفقود منذ 11 يومًا

يموت بأزمة قلبية ... أثناء دفنه امرأة قتلها

فنزويليفنزويلي نّصاب يّدعي أنه طبيب ويخترع طريقة مضحكة  نّصاب يّدعي أنه طبيب ويخترع طريقة مضحكة لمنع الحمل !لمنع الحمل !

لألرصاد  الوطنــي  املركز  حذر 
حارة  موجــة  من  الســعودي 
وريــاح نشــطة ســتؤثر عىل 
الجمعة  بعد غد  يوم  اململكة من 
وحتــى االثنن القــادم املوافق 

-13 16 مايو.
املتوقع  مــن  إنه  املركز  وقــال 
أن تتأثــر منطقتا مكة املكرمة 
حارة  بموجة  املنــورة  واملدينة 
الحرارة  درجــات  معها  ترتفع 
العظمــى لتصــل إىل 46 - 49 
األجزاء  عىل  وذلك  مئوية  درجة 
للمنطقتن، تشــمل  الداخليــة 
العاصمــة املقدســة واملدينــة 
املنورة، ويمتد تأثري هذه املوجة 
الحــارة إىل األجزاء الســاحلية 
للمنطقتــن )ينبع، رابغ، جدة( 

والســواحل الجنوبيــة ملنطقة 
ذلك  تبــوك )أملــج(، يصاحب 
الســطحية  الرياح  يف  نشــاط 
املثرية لألتربــة والغبار التي قد 
تؤدي إىل انعدام أو شــبه انعدام 

يف مدى الرؤية األفقية.
تتأثر  أن  يتوقــع  وتابــع: كما 
واألجزاء  الرشقيــة  املنطقــة 

ملنطقة  والرشقيــة  الشــمالية 
الرشقية  واألجــزاء  الريــاض 
الشــمالية  الحــدود  ملنطقــة 
النشــطة  الســطحية  بالرياح 
)رياح  والغبار  لألتربــة  املثرية 
انعدام  الشمال(، التي تتسبب يف 
األفقية  للرؤية  انعدام  أو شــبه 

عىل تلك املناطق.

األرصاد السعودية تحذر: منطقتان سترتفع فيهما 
الحرارة إلى درجات قياسية

يف عمل بطويل جماعي، أنقذ مجموعة 
من األشخاص امرأة فقدت الوعي أثناء 
قيادتها للسيارة وسط شارع مزدحم، 
بفلوريدا  بيتــش  بوينتون  مدينــة  يف 

األمريكية.
للموقف  فيديــو  الرشطــة  ونــرشت 
للوعي  فاقــدة  وهي  للمــرأة  املخيف 

تاركة املركبة تسري لوحدها.
ويظهــر يف الفيديــو تحرك الســيارة 
إشارة  عىل  وقوفها  غريب، بعد  بشكل 
حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم 
وتثري الهلع، يف مدينة بوينتون بيتش يف 

والية فلوريدا األمريكية.
الســيارة  أن صاحبة  وكشــف الحقا 

أفقدتها  نوع خاص  لنوبة من  تعرضت 
وسط  تتحرك  سيارتها  الوعي، فركت 
يس”  بي  ملحطــة “آيه  التقاطع، وفقا 

األمريكية.
املرضية،  الحالة  أخــرى  امرأة  الحظت 
فلحقت الســيارة إىل التقاطع الخطري، 
وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها 
يف  تدخل  أن  الســيارة، قبل  إيقاف  عىل 
املقابل. وفقا لسكاي  الســيارات  صف 

نيوز.
الشــبان عىل  أقدم عدد من  وبالفعــل 
إيقاف الســيارة، حن اتحــدوا وقامو 
وظهورهم،  بأيديهم  السيارة  بمقاومة 

لينجحوا بالفعل بإيقافها.

 إنقاذ بطولي المرأة فقدت الوعي خالل قيادتها للسيارة


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5 .pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18 .pdf (p.18)
	19 .pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

