
يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

م�ضر تعلن الحداد العام ثالثة اأيام 
لوفاة ال�ضيخ خليفة 

القاهرة-وام:
 أعلنت جمهورية مصــر العربية حالة الحداد العام في جميع أنحاء 
البالد لمدة ثالثة أيام حدادا على وفاة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة »طيب الله ثراه« الذي وافته المنية 

يوم الجمعة.
الحداد  المصرية : تقرر إعالن حالة  الرئاســة  المتحدث بإسم  وقال 
العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثالثة أيام حدادا 
على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وذلك إعتبارا من 

يوم الجمعة الموافق 13 مایو 2022.
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
 3.05  2.76  9,429.70 9,150.633,418.573,326.57

خليفة بن زايد في ذمة اللهخليفة بن زايد في ذمة الله
الإمارات تودع باني نه�ضتها الحديثة

اأبوظبي-وام:

 نعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة اإلمارات واألمتين 
العربية واإلسالمية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

الــذي انتقل إلى جوار ربه راضيــاً مرضياً يوم الجمعة 13 
مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا 

إليه راجعون ".
الرسمي وتنكيس  الحداد  الرئاســة  كما تعلن وزارة شؤون 

االعالم على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من يوم الجمعة 
وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات االتحادية 
والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم الســبت 

على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثالثاء المقبل.

ويتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم 
أبوظبــي تعازي أصحاب الســمو أعضــاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات في فقيد الوطن المغفور له الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" اليوم  السبت في قصر 

المشرف.

محمد بن را�شد: كان كريمًا حليمًا محمد بن را�شد: كان كريمًا حليمًا 

حكيمًا حييًا وقورًا ووفيًا وكانت رفاهية حكيمًا حييًا وقورًا ووفيًا وكانت رفاهية 

مواطنيه �شغله ال�شاغلمواطنيه �شغله ال�شاغل

محمد بن زايد: اإنجازاتهمحمد بن زايد: اإنجازاته
وحكمته ومبادراته في كل زاوية وحكمته ومبادراته في كل زاوية 

من زوايا الوطنمن زوايا الوطن

محمد بن زايد وال�شيوخ يوؤدون �شالة الجنازة على روح فقيد الوطن محمد بن زايد وال�شيوخ يوؤدون �شالة الجنازة على روح فقيد الوطن 

محمد بن زايد يتقبل اليوم تعازي 
الحكام في فقيد الوطن 

حكام الإمارات وال�شيوخ ينعون فقيد البالد 
بكلمات موؤثرة ويعددون ماآثره

تنكي�س �لأعالم و�إعالن �لحد�د �لر�سمي لمدة 40 يومًا وتعطيل �لعمل لمدة 3 �أيام

بتوجيهات خادم الحرمين ال�ضريفين  

جدة-وام:

الشــريفين  الحرمين   وجه خــادم 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
الســعودية  العربية  المملكــة  ملك 

فقيد  علــى  الغائب  صــالة  بإقامة 
الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه 
الله بعد صالة العشــاء يوم الجمعة 

بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

�إقام��ة �س��الة �لغائب عل��ى فقيد �لوطن 
بالم�س�جدين �لحر�م و�لنب�وي

وا�ضنطن-وام:

 نعــى فخامة الرئيــس جو بايدن 
رئيس الواليــات المتحد األمريكية 
الشيخ  السمو  صاحب  له  المغفور 
خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل 
الجمعة 13  يــوم  ربه  إلى جــوار 

مايو.
بايدن  األمريكي جو  الرئيس  ووجه 

الشــيخ  له  المغفور  لذكرى  تحية 
خليفة بــن زايــد آل نهيان رحمه 
وصديقا  شريكا  كان  إنه  وقال  الله 

حقيقيا للواليات المتحدة.
بيان  فــي  بايدن  الرئيــس  وقــال 
الجمعة " ســنكرم  يــوم  أصدره 
ذكراه بمواصلة تعزيز العالقات بين 
حكومتي وشعبي الواليات المتحدة 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة".

ج��و بايدن : �ل�س��يخ خليفة كان �س��ريكًا 
و�سديقًا حقيقيًا للوليات �لمتحدة

الديوان الملكي الأردني الها�ضمي يعلن 
ً الحداد لمدة 40 يوما

عمان-وام:
الديوان الملكي األردني الهاشــمي بأمــر من صاحب الجاللة  أعلن 
الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحداد على صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فقيد األمة الكبير، في البالط الملكي 

الهاشمي لمدة أربعين يوما اعتباراً من يوم الجمعة.
وقــال الديوان الملكي األردني الهاشــمي في بيــان أصدره امس " 
ينعى الديوان الملكي الهاشــمي ببالغ الحزن واألسى وعميق التأثر، 
المغفور له صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ، الذي وافته المنية يوم الجمعة".



اأبوظبي-وام:

 �أدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان حاكم �أبوظبي �أم�س �شالة �جلنازة على 

جثمان فقيد �لوطن �لكبري �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان »رحمه �هلل« يف م�شجد �ل�شيخ �شلطان 

بن ز�يد �لأول يف �أبوظبي.

�آل نهيان  �ل�شالة..�شمو �شيوخ عائلة  �أدى  كما 

�لكر�م .. وتوجه �جلميع �إىل �ملوىل عز وجل �أن 

يتغمد فقيد �لوطن و�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية 

بو��شع رحمته ور�شو�نه وي�شكنه ف�شيح جنانه 

ز�خرة  حياة  خالل  قدم  ما  جز�ء  نزله  ويكرم 

بالعطاء و�لعمل كر�شها باإخال�س خلدمة �شعبه 

ووطنه و�أمته و�لعمل �لإن�شاين يف �أنحاء �لعامل.. 

�أن يلهم �جلميع جميل  �شائلني �ملوىل تعاىل 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن يف هذ� �مل�شاب �جللل » و�إنا 

هلل و�إنا �إليه ر�جعون ».

و�شيع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان و�شمو �ل�شيوخ.. جثمان �لفقيد �لطاهر �إىل 

مثو�ه �لأخري ووري يف مقربة �لبطني يف �أبوظبي.

الفجرية-وام:

ينعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 

�ل�رشقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 

�ل�شمو  م�شريته �شاحب  ر�عي  و  �لوطن  قائد 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

�لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه ر��شيا مر�شيا يوم 

�جلمعة 13 مايو.

وقال �شموه :« �ليوم تودع �لإمار�ت قائدها و 

رمز� من رموزها �ل�شيخ خليفة بن ز�يد طيب 

�هلل ثر�ه .. �ليوم تفتح �ل�شماء �أبو�بها لت�شتقبل 

رجال قل مثيله بني �لرجال وعد فاأوفى و �أعطى 

فاأجزل و �شئل فلبى ... فكان فاعل �خلري و رجل 

�خلري على �لدو�م .. خليفة بن ز�يد من ل يذكره 

�ليوم رجل �لرب و �لتقوى و �لت�شامح يف كل 

مكان يف هذ� �لكون له ب�شمة �ملحبة و �خلري 

ورثها عن �لأب و �لقائد عن رجل كبري وقائد فذ 

عن �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 

ثر�ه فكان خري �خللف خلري �شلف.. حني يذكر 

�لقادة �لعظام يف �لعامل �شيكون ��شم �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد يف �ملقدمة فقد �أكرم �شعبه و 

�أعز �أمته ومد يد �مل�شاعدة للجميع و �حت�شن 

�ملحتاجني و كان �لأب �لروحي لهم جميعا 

.. �ليوم �فتقد �أخي و�شديقي �أفتقد �أخا �رشيكا 

ملهما و موؤثر� وقويا كم هو موجع غيابك يا �أبا 

�شلطان .. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«.

ال�شارقة-وام:

ينعى �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 

بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 

ر�عي  و  �لوطن  قائد  �ل�شارقة  حاكم 

م�شريته �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لذي 

�نتقل �إىل جو�ر ربه ر��شيا مر�شيا يوم 

�جلمعة 13 مايو.

ببالغ   »: له  كلمة  يف  �شموه  وقال 

�حلزن و �لأمل نفقد �ليوم رمز�ً عربيًا 

ووطنيًا هو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة رحمه �هلل، �لذي 

للوطن  خدمة  �ملخل�س  �لعطاء  بذل 

لي�شبح  به  �لرتقاء  على  وحر�شًا 

�حل�شارية  �مل�شاف  و�أرقى  �أعلى  يف 

و�لعاملية.

و�أ�شاف :« عمل رحمه �هلل على تنمية 

�ملجتمع وتوفري �حلياة �لكرمية بكافة 

�أ�شكالها للمو�طنني، رعى ودعم ت�شييد 

و�ل�شحية  �لتعليمية  �ملر�فق  وبناء 

و�لقت�شادية  و�ملجتمعية  و�لثقافية 

يف خمتلف �ملدن و�ملناطق بالدولة، 

كافة  �إىل  لي�شل  عطاوؤه  و��شتمر 

غفر  �لعامل..  �أقطار  يف  �ملحتاجني 

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  لو�لدنا  �هلل 

و  جناته  ف�شيح  و�أ�شكنه  نهيان  �آل 

�شعب  و�ألهم  رحمته  بو��شع  تغمده 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادًة 

و�شعبًا و�ل�شعوب �لعربية و�ل�شالمية 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن«.

راأ�س اخليمة-وام:

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ينعى   

�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 

ر�أ�س �خليمة ، قائد �لوطن ور�عي 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م�شريته 

�آل نهيان رئي�س  ز�يد  خليفة بن 

�لدولة ، �لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه 

 13 �جلمعة  يوم  مر�شيا  ر��شيا 

مايو.

موؤمنة  بقلوب   « �شموه  وقال 

�ليوم  نودع   ، وقدره  �هلل  بق�شاء 

خدمة  يف  تفانى  عظيما  قائد� 

وطنه و�أجزل يف �لعطاء ل�شعبه 

و�لإ�شالمية  �لعربية  ولالأمة 

»رحمه  �شيظل   ، �أجمع  و�لعامل 

ن�شتلهم  وجد�نا  خالد� يف  �هلل« 

و�شريته  �لفريدة  م�شريته  من 

�لعطرة �لدرو�س و�لعرب يف �لعمل 

وطننا  رفعة  �أجل  من  �ملخل�س 

وتقدمه«.

و�أ�شاف �شموه » رحم �هلل �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان ، وتغمده بو��شع رحمته ، 

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«.

اأبوظبي-وام:

يتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

�ل�شمو  �أ�شحاب  �أبوظبي تعازي  نهيان حاكم 

�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت 

يف فقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهيان »رحمه �هلل« �ليوم  �ل�شبت يف 

ق�رش �مل�رشف.

اأبوظبي-وام:

 ينعى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 

وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل قائد �لوطن 

ور�عي م�شريته �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لذي �نتقل �إىل 

جو�ر ربه ر��شيا مر�شيا يوم �جلمعة 13 مايو.

ح�شابه  عرب  له  تغريدة  يف  �شموه  وقال 

على » تويرت« »  بقلوب ر��شية بق�شاء �هلل 

�لبار وقائد  �لإمار�ت  �بن  �ليوم  وقدره نودع 

م�شرية �لريادة و�لتمكني ور�ئد �لعمل �لوطني 

..�أخي ومعلمي و�شيدي خليفة بن  �ملخل�س 

ز�يد �شتظل حا�رش� يف وجد�ننا وتبقى رحلتك 

�لعامرة بالعطاء للوطن و�لأمة م�شرية خالدة 

�هلل  تغمدك   .. �شعبنا  خلدمة  دروبنا  تنري 

بو��شع رحمته«.

اأبوظبي-وام:

 ينعى �شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان 

�ل�شمو  �شاحب  م�شريته  ور�عي  �لوطن  قائد 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

ربه  �إىل جو�ر  �نتقل  �لذي  ثر�ه«  �هلل  »طيب 

ر��شيا مر�شيا يوم �جلمعة 13 مايو.

وقال �شموه - يف كلمة له - رحم �هلل قائد 

�لفائقة،  و�لتنمية  �لتمكني  ورجل  م�شريتنا 

�ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�إن�شانية با�شقة، �شطر لنا م�شريًة  كان قامًة 

و�شعت  تاريخية  �إجناز�ٌت  وقدم  بي�شاء 

�لإمار�ت يف مقدمة دول �لعامل، عز�وؤنا لوطننا 

و�أمم �لعامل �أجمع، �إنا هلل و �إنا �إليه ر�جعون.

راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد   

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 

�أن �لإمار�ت تودع قائدها و�شندها وملهمها �لذي 

كر�س حياته خلدمة �لدين و�لوطن و�ل�شعب.

وقال �شموه - يف كلمه له - بقلوب موؤمنة بق�شاء 

�هلل وقدره، نودع قائدنا ور�عي م�شريتنا �لوطنية 

فقيد �لوطن �لغايل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان �لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه بعد 

�أن �أم�شى حياته يف خدمة دينه ووطنه و�شعبه 

فكان �شند�ً وذخر�ً يف دعم ق�شايا �لأمتني �لعربية 

و�لعطاء  بالإجناز  حافلة  م�شرية   .. و�لإ�شالمية 

حمل خاللها فقيد �لوطن �لأمانة ب�شدق و�إخال�س 

وكان بحق خري خلف خلري �شلف.

و�أ�شاف �شموه : �إننا لن�شاأل �هلل تعاىل �أن يجزيه 

خري �جلز�ء عما قدمه لدولة �لإمار�ت و�شعبها من 

�أعمال جليلة و�إجناز�ت خالدة �شتظل �شاهدة على 

م�شريته �لوطنية و�لإن�شانية، وعلى مرحلة مهمة 

قادها بحكمته،  �لتي  �لإمار�ت  دولة  تاريخ  من 

وحقق خاللها نه�شة �شاملة .. �إن �أهم ما مييز 

�إلهام ملن حوله،  م�شدر  �أنه  هو  �لكبري  فقيدنا 

فقد حاز بح�شن خلقه قلوب �شعبه فكان �لقائد 

�لفذ، و�لأخ �ل�شند لكل �أبناء �لإمار�ت .. رحل عنا 

خليفة �خلري و�لعطاء ج�شد�ً، و�شيبقى فينا �شرية 

خالدة باملاآثر �لإن�شانية، وم�شرية ز�خرة بالعمل 

�لوطني وق�شة ملهمة بالعطاء و�لإجناز�ت ن�شتمد 

منها �لوفاء و�لإخال�س للوطن و�ل�شعب .. تغمد 

�هلل �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان بو��شع رحمته 

�لكر�م  نهيان  �آل  و�ألهم  جناته  ف�شيح  و�أ�شكنه 

و�شعب �لإمار�ت �لويف �ل�شرب و�ل�شلو�ن .. » �إنا هلل 

و�إنا �إليه ر�جعون ».

اأم القيوين-وام:

ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  ينعى   

�ملعال ويل عهد �أم �لقيوين رجل �ملو�قف و�لقائد 

�لعربي �لفذ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة رحمه �هلل �لذي �شي�شطر 

له �لتاريخ �أجماده و�أفعاله �لتي مل تن�شى على 

مر �لع�شور.

�ل�شمو  �شاحب  له  �ملغفور  كان   : �شموه  وقال 

�لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

رحمه �هلل قائد� عربيا حكيما منح عمره لوطنه 

و�لإ�شالمية  �لعربية  �لأمتني  ول�شعبه ول�شعوب 

�لذي �شيذكره �لتاريخ كرمز لقوة ووحدة �حتاد 

�لإمار�ت وتطورها.

�لعربية  و�لأمتني  �لإمار�ت  �أن  �شموه  و�أكد 

و�لإ�شالمية و�لعامل فقدو� �أحد �لقادة �لبارزين يف 

�لعامل �لذي يتمتع باحلكمة و�ل�شخاء.

دولة  �أن  �إىل  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �شمو  ونوه 

�ل�شمو  �شاحب  له  �ملغفور  حكم  يف  �لإمار�ت 

�لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

رحمه �هلل �شهدت تعزيز مبد�أ �ل�شفافية و�شيادة 

 .. �لقر�ر  �لقانون وم�شاركة �ملو�طنني يف �شنع 

بو��شع  يتغمده  �أن  وتعاىل  �شبحانه  �هلل  ن�شاأل 

رحمته ور�شو�نه ..

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

ماآثر خليفة �شتبقى خالدة في وجدان 

اأبناء الإمارات 

حاكم راأ�س الخيمة : 

ولي عهد اأم القيوين ينعى ال�شيخ 

خليفة بن زايد

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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محمد بن زايد وال�شيوخ يوؤدون �شالة الجنازة على روح فقيد الوطن ال�شيخ خليفة

حاكم الفجيرة :

ولي عهد ال�شارقة: 

ولي عهد راأ�س الخيمة ناعياً ال�شيخ خليفة:

محمد بن زايد يتقبل اليوم تعازي الحكام في فقيد الوطن 

عبدالله بن زايد ناعياً ال�شيخ خليفة: 

ذياب بن زايد : 

نودع قائد م�شيرة الريادة والتمكين ورائد العمل 
الوطني المخل�س

ال�شيخ خليفة �شطر م�شيرة بي�شاء وقدم اإنجازات تاريخية

 رحل من اأكرم �شعبه واأعز اأمته واحت�شن المحتاجين

نفقد اليوم رمزاً عربياً و وطنياً بذل العطاء المخل�س خدمة للوطن

نودع قائداً عظيماً اأجزل العطاء لوطنه و�شعبه

حممد بن ز�يد و�ل�شيوخ خالل �أد�ء �شالة �جلنازة على روح فقيد �لوطن �ل�شيخ خليفة



اأبوظبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

»رعاه اهلل« اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان كان يعطي 

رفاهية  كانت  و  حدود  بال  وطنه 

وعلى   .. ال�شاغل  �شغله  مواطنيه 

ومن  عاما،  خم�شني  من  اأكرث  مدى 

موقعه نائبا للقائد الأعلى ثم قائدا 

اأعلى اأ�رشف على م�شرية بناء قواتنا 

ومكانتها  قدراتها  وتعزيز  امل�شلحة 

ما ر�شخ الأمن والأمان ووفر احلماية 

ال�شاملة مل�شرية الحتاد املباركة.

وقال �شموه يف بيان له : » ب�شم اهلل 

اأخي  لكم  اأنعي   .  . الرحيم  الرحمن 

وقائد  دولتنا  رئي�س  دربي  ورفيق 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شريتنا 

نهيان.

عرفته ما قبل قيام دولتنا وتاأ�شي�س 

جوار  اإىل  معه  وعملت  احتادنا 

ال�شيخني املوؤ�ش�شني زايد ورا�شد طيب 

امل�شوؤولية  توىل  وحني  ثراهما  اهلل 

الأوىل يف البالد، اأطلق برامج التمكني 

بناء  م�شرية  ووا�شل  التنمية،  وعزز 

الن�شان..

يف  عامليا  اإماراتيا  منوذجا  ور�شخ 

التنمية.

رحمه  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  كان 

اهلل يعطي وطنه بال حدود ، وكانت 

 .. ال�شاغل  �شغله  مواطنيه  رفاهية 

عاما،  خم�شني  من  اأكرث  مدى  وعلى 

الأعلى،  للقائد  نائبا  موقعه  ومن 

م�شرية  على  اأ�رشف  اأعلى  قائدا  ثم 

بناء قواتنا امل�شلحة وتعزيز قدراتها 

ومكانتها ما ر�شخ الأمن والأمان ووفر 

الحتاد  مل�شرية  ال�شاملة  احلماية 

املباركة.

اأن  من  اأكرث  خليفة  ال�شيخ  ماآثر  اإن 

حت�شى .. لقد كان خري وريث لل�شيخ 

اإىل  واأ�شاف  نهجه  على  حافظ  زايد 

اإجنازاته.. ويف �شخ�شه جتمعت مكارم 

حكيما  حليما  كرميا  كان  الأخالق.. 

كبرية  ..خ�شارتنا  ووفيا  وقورا  حييا 

برحيل ال�شيخ خليفة وعو�شنا يف ويل 

عهده �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان واإخوانه الكرام.. ن�شاأل 

يتغمد  اأن  وتعاىل  �شبحانه  املوىل 

واأن  رحمته،  بوا�شع  خليفه  ال�شيخ 

واأن  وال�شديقني،  الأبرار  مع  يتقبله 

يلهم اإخوانه و اآل نهيان واأبناء وبنات 

الإمارات جميل ال�شرب وح�شن العزاء.. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

ال�شارقة-وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

اأن  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

و  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

فقدت  والإ�شالمية  العربية  الأمتني 

ن�شانا  واإ  حكيما  ورجال  فذا  قائدا 

كرميا بخلقه وعطائه لوطنه ودينه 

حياته  كر�س  اأجمع  وللعامل  واأمته 

ويف  بوطنه  النهو�س  على  للعمل 

يف  اخلري  وعمل  الإن�شانية  خدمة 

اأنحاء العامل كافة.

وقال �شموه يف كلمة له :« برحيل 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

تتاأمل القلوب وتدمع العيون وينتاب 

اجلميع م�شاعر احلزن والأ�شى على 

كان  اجلميع  على  حنون  اأب  رحيل 

�شندا لوالده ال�شيخ زايد بن �شلطان 

خلفه  و  الدولة  بناء  نهيان يف  اآل 

على  املتوا�شل  بالعمل  خلف  خري 

بها  والنهو�س  الإمارات  رعاية 
خليفة  ال�شيخ  اهلل  رحم  وب�شعبها.. 

بوا�شع  وتغمده  نهيان  اآل  زايد  بن 

مع  جناته  ف�شيح  واأ�شكنه  رحمته 

وال�شاحلني،  وال�شهداء  ال�شديقني 

الإمارات  و�شعب  واأهله  واألهمنا 

ال�شرب وال�شلوان«.

راأ�س اخليمة-وام:

 ينعى ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

اخليمة  راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س 

م�شريته �شاحب  وراعي  الوطن  قائد 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه 

را�شيا مر�شيا يوم اجلمعة 13 مايو .. 

تغمد اهلل فقيد الوطن الغايل بوا�شع 

رحمته واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهمنا 

جميعا ال�شرب وال�شلوان ..

» اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ».

عن  ال�شادر  البيان  ن�س  يلي  وفيما 

راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ديوان 

اخليمة : // ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ..

النف�س املطمئنة ارجعي  اأيتها  / يا 

اإىل ربك را�شية مر�شية فادخلي يف 

عبادي وادخلي جنتي / .. �شدق اهلل 

العظيم .

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ينعى 

ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة، املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل، قائد الوطن وراعي م�شريته 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، رئي�س الدولة، الذي وافته 

املنية اأم�س بعد م�شرية طويلة حافلة 

دولة  قيادة  الوطنية يف  بالإجنازات 

الإمارات العربية املتحدة، ويف دعم 

ق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية يف 

خمتلف املحافل الإقليمية والدولية.

راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ويتقدم 

اخليمة، ب�شادق العزاء واملوا�شاة لآل 

نهيان الكرام واإىل �شعب دولة الإمارات 

يف الفقيد الكبري �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان، �شائاًل اهلل 

الوطن  اأن يتغمد فقيد  القدير  العلي 

الغايل بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان..

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون // .

راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأمر  وقد 

الر�شمي  احلداد  باإعالن  اخليمة 

له  املغفور  على  الأعالم  وتنكي�س 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان »رحمه اهلل« مدة 40 يومًا 

اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل يف 

حكومة راأ�س اخليمة والقطاع اخلا�س 

ملدّة 3 اأيام اعتباراً من اليوم » ال�شبت 

» على اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم 

الثالثاء املقبل.

اأم القيوين-وام:

 ينعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين قائد الوطن 

وراعي م�شريته �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�شيا 

مر�شيا يوم اجلمعة 13 مايو.

: » لقد كان  القيوين  اأم  ال�شمو حاكم  وقال �شاحب 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان قائدا 

فذا وحمبا لوطنة و�شعبه ولأمته العربية والإ�شالمية، 

والعطاء  اخلري  ولعمل  �شعبه  خلدمة  حياته  كر�س 

والت�شامح ».

واأ�شاف �شموه » رحل ال�شيخ خليفة عن دنيانا ويف 

النف�س فجيعة لفقده غري اأننا ل نقول اإل ما ير�شي 

اهلل العلي القدير ونحت�شب ون�شرب ويبقى جميل اأثره 

 .. لالأجيال  امل�شتقبل  طريق  ي�شيء  نربا�شا  وحكمته 

رحم اهلل الفقيد ال�شيخ خليفة الذي �شهد له التاريخ 

يف تقدمي الكثري ل�شعبه ولأمته العربية والإ�شالمية 

وللعامل اأجمع .. ن�شاأل اهلل له املغفرة والر�شوان وجنة 

النعيم .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.
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محمد بن ر��سد: �أنعى لكم �أخي ورفيق دربي رئي�س دولتنا وقائد م�سيرتنا

حاكم �ل�سارقة: 

حاكم راأ�س الخيمة ينعى قائد الوطن وراعي م�شيرته  

حاكم اأم القيوين ينعى 

ال�شيخ خليفة بن زايد

 ال�شيخ خليفة كان خير وريث لل�شيخ زايد حافظ على نهجه واأ�شاف اإلى اإنجازاته

فقدت الإمارات والأمتان العربية والإ�شالمية قائداً فذاً ورجاًل حكيماً واإن�شاناً كريماً 

بخلقه وعطائه لوطنه واأمته

اأبوظبي-وام:

اإىل �شعب دولة   تنعى وزارة �شوؤون الرئا�شة 

الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية والعامل 

�شاحب  م�شريته  وراعي  الوطن  قائد  اأجمع 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�شيًا مر�شيًا 

يوم اجلمعة 13 مايو .. تغمد اهلل فقيد الوطن 

ف�شيح جناته  واأ�شكنه  بوا�شع رحمته  الغايل 

واألهمنا جميعا ال�شرب وال�شلوان .. » اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون ». كما تعلن وزارة �شوؤون الرئا�شة 

احلداد الر�شمي وتنكي�س العالم على املغفور له 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

يوم  من  اعتباراً  يومًا  مدة 40  اهلل«  »رحمه 

اجلمعة وتعطيل العمل يف الوزارات والدوائر 

والقطاع  واملحلية  الحتادية  واملوؤ�ش�شات 

اخلا�س 3 اأيام اعتبارا من اليوم ال�شبت على 

اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الثالثاء املقبل.

اأبوظبي-وام:

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة قائد الوطن و راعي م�شريته �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�شيا مر�شيا 

يوم اجلمعة 13 مايو.

وقال �شموه يف تغريدة له عرب ح�شابه على » 

تويرت« :« اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون .. فقدت 

الإمارات ابنها البار و قائد »مرحلة التمكني« 

واإجنازاته  مواقفه  املباركة..  رحلتها  واأمني 

وحكمته وعطاوؤه ومبادراته يف كل زاوية من 

زوايا الوطن.. #خليفة_بن_زايد، اأخي وع�شيدي 

ومعلمي ، رحمك اهلل بوا�شع رحمته واأدخلك يف 

ر�شوانه وجنانه«.

عجمان-وام:

را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  �شاحب  ينعى   

الأعلى حاكم عجمان  النعيمي ع�شو املجل�س 

قائد الوطن وراعي م�شريته �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الذي  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

انتقل اإىل جوار ربه را�شيا مر�شيا يوم اجلمعة 

13 مايو.

وقال �شموه يف كلمة له : » بقلوب موؤمنة بق�شاء 

اهلل وقدرة ننعي راعي م�شرية الحتاد و رئي�س 

دولة الإمارات ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

و  العربية  ال�شعوب  و  الإمارات  �شعب  ونعزي 

الإ�شالمية و العامل بهذا امل�شاب اجللل .. رحل 

عنا القائد و الأخ امللهم الذي حط رحاله عند 

ربه فاللهم اأكرم نزله .. و و�شع مدخله .. واجعله 

يف الفردو�س الأعلى مع ال�شديقني و ال�شاحلني 

يارب العاملني اللهم اإن خليفة بن زايد قد اأدى 

الأمانة و ا�شطفى ل�شعبه مكانة فكنا يف ذمة 

م�شانة .. فار�س عنه وتغمده بوا�شع رحمتك ..

واأ�شكنه ف�شيح جناتك .. و األهمنا واألهم �شعبه و 

اأهله و اأحبابه ال�شرب وال�شلوان .. اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون«.

را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وقال   

النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان اإن 

اأكرث ما �شق يف نف�شي اليوم �شماع نباأ وفاة اأخي 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة واأكرث ما يحز يف نف�شي اأن اأكتب 

كلمات وداع فلم يكن خليفة رجال واحدا واإمنا 

اأمة ومل يكن خليفة فردا لكن كان قائدا ومل يكن 

خليفة يعي�س لنف�شه لكن كان يعمل من اأجل 

�شعبه.

واأ�شاف �شموه يف كلمة له :« لقد كان له رحمه 

الذي  البناء  الدولة،  بناء  مقدر يف  ن�شيب  اهلل 

يحتاج لرجل يف قامة خليفة يعرف اأن الأوطان 

اإىل  ت�شنعها عزائم الرجال، واأن املجد يحتاج 

�شرب املوؤمن املوقن بن�رش اهلل وتاأييده.. كان له 

يف كل مراحل بناء الدولة عطاء م�شهود، فقد �شاند 

لذلك  فعمل  الدولة  وحدة  فكرة  واإميان  ب�شدق 

الهدف النبيل باإخال�س وبذل فيه غاية ما ميلك 

حتى تكللت جهوده وبقيادة املوؤ�ش�س املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه احلكام 

اإعالن قيام دولة الإحتاد التي فتحت اأبوابا من 

الرخاء والرفاه ملواطني الدولة، فكانت التنمية 

ال�شاملة  والنه�شة  والتطور امل�شطرد  احلقيقية 

هي عنوانا كبريا ملرحلة ما بعد الإحتاد.

واأكد اأن املغفور له ال�شيخ خليفة عمل بتعاون 

اإن�شان  بناء  اأجل  اإخوانه احلكام من  وثيق مع 

غاياته  اأ�شمى  من  واحدة  تلك  فكانت  الإمارات 

تتيح  واأن  يتمناه  ما  الإمارات  اإن�شان  يجد  اأن 

ور�شم  اخلالق،  والإبداع  العمل  بيئة  دولته  له 

بجهوده املخل�شة تلك اللوحة اجلمالية يف اأبهى 

�شور العطاء الإن�شاين الرفيع.

ونوه �شموه اإىل اأنه يف كل بقعة يف الإمارات، 

بل يف كل نقطة من دولتنا جند ل�شموه ب�شمة 

بالتفاين  له  ت�شهد  العني  تخطئها  ل  وا�شحة 

وال�شدق والإخال�س.

اأ�شد  يف  ونحن  نفتقدك  اليوم   »: �شموه  وقال 

احلاجة للرجال من اأمثالك، اليوم نفتقدك، ونفتقد 

الوطني ومعنى  اللتزام  اآخر من معاين  معنى 

من معاين الرموز اخلالدة يف حياتنا و التي ل 

تنمحي ول تنطفئ اأبدا، فقد كنت �شمحا كرميا 

وال�رشاء  ال�رشاء  �شعبك يف  اأبناء  مع  متوا�شال 

حمبا لهم .. اإننا يف هذا اليوم نعزي اأنف�شنا مبا 

قدمته لنا طوال حياتك العامرة باحلق واخلري، 

ونح�شب اأن كل ما قدمته �شيكون لك حياة اأخرى 

وثوابا جميال من عند اهلل عز وجل..

والعاملان  الإمارات  اأهل  و�شيذكرك  �شنذكرك 

العربي والإ�شالمي، بل والعامل اأجمع فاأنت تركت 

مبواقفك امل�رشفة �شورة طيبة وم�رشقة لإن�شان 

الإمارات وللرجل العربي الأ�شيل.

خليفة بن ز�يد في ذمة �لله

محمد بن ز�يد ناعياً �ل�سيخ خليفة: 

حاكم عجمان: لم يكن خليفة رجالً و�حد�ً بل كان �أمة

تنكي�س الأعالم واإعالن الحداد الر�شمي لمدة 40 يوماً 

وتعطيل العمل لمدة 3 اأيام

فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين 

واأمين رحلتها المباركة

حميد النعيمي: رحل عنا القائد والأخ الملهم ال�شيخ خليفة 

بعدما اأدى الأمانة
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ال�شارقة ـ وام:

الوســائل  بصناعة  متخصصون  نارشون  أكد 
الشــارقة  "مهرجان  أن  املســاندة  التعليمية 
القرائــي للطفل" يعد منصــة مثالية لعرض 
املنتجات التي تســاعد األطفال عموماً وذوي 
اإلعاقــات خاصًة يف تعزيــز رغبتهم يف التعلم 
والبحــث ملا تتميز به الوســائل التعليمية من 
املعلومات وإيضــاح األفكار  إيصــال  أثــر يف 
اندماج  دون  تحول  التــي  للعوائق  ومراعاتها 
بعض فئــات األطفال يف العملية التعليمية مع 

نظرائهم.
دار  مســؤولة  الدرمكي  مــوزة  وأوضحــت 
تمتلكها  التي  التعليمية  للوسائل  جمني  رينبو 
ورائدة  نارشة  أصغــر  املهريي  الظبي  الطفلة 
بالوســائل  متخصصون  أنهم  إماراتية  أعمال 
13 سنة وهي  األطفال حتى  التعليمية وكتب 
من  لألطفال  موجهة  تفاعلية  كتب  عن  عبارة 
التوحد  أطفال  مثل  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
وذوي متالزمة داون وذوي اإلعاقات البرصية 
لتتالءم  بعناية  الدار  اختارتها  والسمعية حيث 
اإلمارات  مجتمع  يف  األطفــال  احتياجات  مع 
وهي كتب صادرة عن أكثر من 15 داراً عاملية 

التعليمية املساندة. متخصصة يف الوسائل 
وأضافت تعد مشــاركتنا يف مهرجان الشارقة 
القرائــي للطفل فرصًة لتعريف أهايل األطفال 
عىل وسائل ترفد العملية التعليمية حيث تعمل 
عىل مخاطبة حــواس الطفل وتحفيز عنارص 

اإلدراك لديه بحيث يستفيد منها كامل الفائدة 
وانطالقاً من استهدافنا لألطفال منذ أشهرهم 
األوىل فإننا نحرص عىل مالءمة إصداراتنا لهم 
قابلة  تكون مصنعة من مواد  أن  نراعي  حيث 
للغســل وألوان آمنة مســتخرجة من أصباغ 
الطعام حيث ال تؤثر عىل صحة الطفل يف حال 

وضعها يف فمه.
بدوره اكد مؤيد مسعود مسؤول دار البشري – 

جذور التعليم للنرش التي تشــارك يف املهرجان 
وسائل  إنتاج  عىل  الحرص  املتحدة  اململكة  من 
ترافق الطفل منذ ســنواته األوىل يف فرتة تعلم 
العمليات  إىل وســائل تبســط  الحروف األوىل 
الحســابية كالتطابق والتماثــل والتمييز بني 
التي  الذهنية  العمليــات  ومختلــف  العالقات 
تحتــاج إىل توضيح وعنايــة خاصة تلك التي 

ترافق الطفل يف مراحل حياته املعرفية.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٣ اأخبار الوطن

»ال�شــارقة القرائــي للطفل« يجتذب �شّناع الو�شــائل 
التعليمية الم�شاندة

رئي�ــس مجل�س الإمارات للإفتاء ال�شــرعي ي�شيد بدور ال�شعودية 
في ن�شر قيم ال�شلم حول العالم

الريا�س ـ وام :

الله بن بيه  أشــاد معايل الشــيخ عبد 
رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الرشعي 
بدور اململكة العربية السعودية بقيادة 
الحرمــني الرشيفني وويل عهده  خادم 
بن  األمري محمد  امللكي  السمو  صاحب 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يف نرش 
الداعية لخري اإلنسانية،  قيم اإلســالم 
التي  الناجحة  املبــادرات  إطــالق  ويف 
األديان وتســتجيب  روح  تتســق مع 

لحاجات اإلنسان.
ألقاهــا معاليه   جــاء ذلك يف كلمــة 
يف الجلســة االفتتاحيــة لـــ »ملتقى 
األديان«  أتبــاع  بني  املشــرتكة  القيم 
الخميس  يــوم  بالرياض  عقــد  الذي 
بدعــوة من رابطة العالم اإلســالمي، 
ممثيل  مــن  كبري  عــدد  وبمشــاركة 
املختلفــــــة والناشــطني يف  األديان 
مجال الحوار ونرش ثقافة الســـــالم 

والتسامح.
اململكة كمهد لإلسالم  أن مكانة  أكد  و 

ومــا تتمتع به مــن رصيد عظيم من 
املصداقية والثقة لدى الجميع، تؤهلها 
املوقف  املقدسات، وتمثيل  لألمانة عىل 
التفاعل  عىل  القائم  املعتدل،  اإلسالمي 
البناء مع الحضارات اإلنســانية كلها، 
القيمية، خدمة  انطالقا من املشرتكات 

للسالم وبحثا عن أسباب الوئام.
الرياض  ملتقــى  أن  معاليه  اعتــر  و 
خطوة غري مســبوقة يف إطار مسرية 
النهضة التي تشــهدها اململكة تعكس 
التعاون عىل  بقيــم  الصادق  اإليمــان 

املصري  بوحدة  العميق  والوعــي  الخري 
واملسار.

و نوه معاليــه يف ختام كلمته بجهود 
معايل  برئاسة  اإلسالمي  العالم  رابطة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيىس يف االضطالع بواجب الوقت، يف 
الوئام  الســالم ونرش روح  إىل  الدعوة 
التأويل الصحيح و  بني األنام، ونــرش 
الروايــة الصحيحة لديننا اإلســالمي 
الخري  قيــم  املرتكــزة عىل  الحنيــف، 

والسالم و الرحمة الشاملة.

ال�شارقة ـ وام:

 13 تشارك مكتبات الشــارقة العامة يف النسخة الـ 
حاليا  املقام  للطفل  القرائي  الشــارقة  مهرجان  من 
األطفال عىل  الشــارقة بهدف تحفيز  إكسبو  بمركز 
القراءة و حثهــم عىل البحث عن الكتب امللهمة التي 
تناسب ميولهم من خالل منصة ذات تصميم مختلف 
يطلق  الذي  الوصف  أن يجسد شــكلها  حرصت عىل 
عــىل كل من يحب القراءة و البحث بصر عن الكتب 

املميزة والذي يطلق عليه "دودة كتب".
القرائي للطفل  و يمكن لــزوار مهرجان الشــارقة 
الجاري تحت شــعار  مايو   22 الذي يســتمر حتى 
العديد من  التي جذبت  املنصــة  "كّون كونك" زيارة 
الذي جاء عىل شكل  امللفت  بفعل تصميمها  األطفال 
بينما يتكون جســدها من ثالث دوائر  دودة تزحف 
الكتب يف محاكاة برصية ملسمى "دودة  تضم رفوف 
اُلكتب" الذي يوصف به األشــخاص الذين ال يدعون 

يومهم يمر دون كتاب جديد ومفيد.
يركز تصميم املنصة عــىل مفهوم جماليات القراءة 
وأهميتهــا للفــرد من خــالل إبراز رفــوف الكتب 
وأغلفتهــا امللونة لدفع األطفال إىل املطالعة والبحث 
بالسعادة  بالقراءة والشعور  الشغف  عمن يشاركهم 
أثناء التجــول بداخل متاجر الكتب واملكتبات لحثهم 
عىل االستمرار يف هذا النشاط الذي يرتقي بالوعي و 
ينمي املواهب و املهارات و يكتسب من خالله األفراد 

معارف جديدة ال يحصلون عليها إال عر القراءة.
تأتي مشــاركة مكتبات الشارقة العامة يف املهرجان 
أولياء األمور  أيضا  املنصــة لتخاطب  من خالل هذه 
الخاصة  الطفل واملكتبات  املهتمني بثقافة  والباحثني 
باألطفال بأهمية الرتكيز عىل تنمية الشغف بالقراءة 

وتحويلها إىل نشاط ممتع ومفيد للصغار.
تشمل فعاليات مكتبات الشارقة العامة عر منصتها 
املهرجان جلسات قرائية وأنشطة ثقافية  أيام  خالل 
وورشا متنوعة تقام يف الفرتتني الصباحية واملسائية 
لتجمع األطفال املحبــني للقراءة ضمن فئتني األوىل 
17 ســنة  إىل   13 12 ســنة والثانية من  إىل   7 من 
بهدف إكسابهم املزيد من املهارات املطلوبة لتمكينهم 
من تعزيز حب القراءة وجعلها عادة يومية، لديهم.

مكتبات ال�شارقة العامة ت�شارك 
بــ» المهرجان القرائي للطفل«

دبي ـ وام:
الـــ17 من  الــدورة  حققــت 
البيئي السنوية  مسابقة الرسم 
للبيئة  اإلمارات  عمل  ملجموعة 
ســجلت  حيث  كبــريا  نجاحا 
املجموعة أعىل مشاركة طالبية 
يف املســابقة منذ بدايتها بواقع 
144 ألف و680 طالب وطالبة 
و  »حكومية  مدرسة   480 من 
خاصة« من بينهم طلبة أعضاء 

يف املجموعة.
البيئي  الرسم  مسابقة  ساعدت 
الفريدة من نوعها عىل مستوى 
الدولــة الطلبة عىل فهم كيفية 
تأثــري قراراتهم و أفعالهم عىل 
البيئة و بناء املعرفة و املهارات 
الالزمة ملعالجة القضايا البيئية 
املعقــدة و كذلــك التفكــري يف 
كيفية اتخاذ اإلجراءات للحفاظ 
عىل بيئتنا صحية و مســتدامة 
اســتندت  حيــث  للمســتقبل 
قوية  ثالثة محاور  إىل  املسابقة 
من  العديد  لتشمل  تنسيقها  تم 
لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف 

املتحدة.
وتم تخصيص موضوع »الحياة 
العربي«  الخليــج  يف  البحريــة 
 6« العمرية  الفئــة  للطلبة من 
يف  ساهم  مما  ســنوات«   8 إىل 
الطلبة  وإرشاك  الوعــي  زيادة 
للحد من استخدام املنتجات غري 
املســتدامة وغري رضورية مع 
الرتكيز عــىل املحيطات الثمينة 

والحياة البحرية.
األمم  برنامــج  احتفال  ومــع 
عاما   50 بمرور  للبيئة  املتحدة 
احتفلــت دولة  تأسيســه  عىل 
أيضا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
50 عاما  العام املــايض بمرور 
طلبت  عليــه  و  إنشــائها  عىل 
املجموعة مــن الطلبة يف الفئة 
عامــا«   11 إىل   9« العمريــة 
و معرفة كيف  الوراء  إىل  النظر 
أثرت طريقة حياة اإلنسان عىل 
النباتات  و  البيئي  النظام  صحة 
موضوع  ضمن  الحيوانــات  و 

50 عاما«. »الطبيعة - قبل 
وطلب من الفئة العمرية األكر 

تظهر  أن  عامــا«   14 إىل   12«
من خالل الفــن اإلبداعي كيف 
يمكن لنمط حياتهم املستدام أن 
املناخ  تغري  مكافحة  يف  يساهم 
تغري  »مكافحة  موضوع  ضمن 

املناخ – دورك و مساهماتك«.

مســابقة  يف  للفائزين  وتقديرا 
مجموعة  أقامــت  العــام  هذا 
حفال  للبيئة  اإلمــارات  عمــل 
تقديرهم  و  الفائزيــن  لتكريم 
وذلك  القيمة  الهدايــا  تقديم  و 
خالل حفل حضوري ألول مرة 

منذ ظهور جائحة كوفيد 19- 
12 مايــو املقبل يف املركز  يوم 

اإلسماعييل بدبي.
التكريــم  حفــل  وعــرض 
والفائزة يف  املتميزة  الرسومات 
تحتوي عىل  التي  و  الدولة  هذه 

خلق  مما  قوية  بيئية  رســائل 
مشهدا مرشقا و مبهجا.

تصورا  الرسومات  كل  وحملت 
الحالية  البيئية  للتحديات  فريدا 
يحمله  الذي  األمــل  أظهرت  و 

الشباب ملستقبل مستدام.
عضو  املرعيش  حبيبة  ورحبت 
مؤســس ورئيســة مجموعة 
بالطلب  للبيئة  اإلمــارات  عمل 
واملعلمني والصحفيني وغريهم 
من الضيــوف الرشفاء إن أحد 
يف  تعلمناهــا  التــي  األشــياء 
 30 يزيــد عن  الذي  تاريخنــا 
تمكني  يتم  عندما  أنه  هو  عاما 
باألدوات  وتزويدهــم  النيشء 
وتقديم الدعم لهم ليكونوا عىل 
دراية بما يرونه من احتياجات 
يدفعهم  فهذا  بيئية من حولهم 
لفهم املواضيع و يصبحوا أكثر 
اإلجراءات  ويتخــذوا  تفاعــال 

بطرق مبدعة و مفيدة لهم«.
مسابقة  أن  املرعيش  وأضافت 
عن  عبــارة  البيئــي  الرســم 
برنامــج تعليمــي يمكن جيل 

النيشء مــن جعل العالم مكانا 
أفضــل لإلنســان والحيــوان 
الحية  الكائنات  وكافة  والنبات 

االخرى.
اللتزام  امتنانها  عــن  وأعربت 
مؤسسة  منها  الداعمة  الجهات 
املــدريس  للتعليــم  االمــارات 
يف  الفاعلة  مشــاركتهم  عــىل 
تشــجيع املدارس عىل مستوى 
الدولــة للمشــاركة الفاعلــة 
وكذلــك املركــز اإلســماعييل 
تلقت  كما  الحفل  الستضافتهم 
للفائزين من  املجموعة هدايــا 
عــدة رشكات منهــا يونيليفر 
الوطنية للمواد  ودابر والرشكة 
بوينت  فور  كذلــك  و  الغذائية 
باي شــرياتون شــارع الشيخ 
زايد و فور بوينتس شــرياتون 

داون تاون دبي.
وتم تحكيم املســابقة من قبل 
املحرتفة  الشخصيات  من  لجنة 
املؤسســات  الفن من  يف مجال 
و  الفنية  املراكــز  و  االكاديمة 

املعارض العاملية.

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحتفي بالفائزين في م�شابقة الر�شم البيئي ال�شنوية

ال�شارقة ـ وام:

الشــارقة  »مهرجان  زّوار  تفاعــل 
عىل  توافدوا  الذين  للطفل«  القرائي 
مرسح إكســبو الشارقة مع الفنان 
املرصي محمد هنيدي الذي عرَّ عن 
ولقاء  الشارقة  يف  بتواجده  سعادته 
جمهوره و أكــد أنهم العنرص الذي 
يعتمد عليه يف قياس مدى نجاح أي 

عمل يقدمه.
بعنوان  جلســة  يف  هنيــدي  قال  و 
»ســوبر هنيــدي« التــي أقيمــت 
الـ13 من  النســخة  خالل فعاليات 
عندما  أجمل  الضحــك  إن  املهرجان 
والسعادة  الرسور  إلدخال  يستخدم 
أن عالم  .. مؤكداً  اآلخرين  إىل قلوب 

الكوميديــا املوجهة لألطفال ممتع 
يتطلب  نفسه  الوقت  يف  لكنه  للغاية 
لتلبية  أن يكون حــذراً  املمثــل  من 
ما يتطلبه عالــم األطفال من مادة 
ترسم البسمة عىل الوجوه وتتعامل 

مع براءتهم باحرتام.
و أشــار إىل أن سن الطفولة خطري 
ويحتــاج إىل عناية فائقة و أن فتح 
للتعبري عن  أمام األطفــال  املجــال 
أنفسهم يسهم يف تشكيل شخصيتهم 
ويمنحهم الفرصة لعيش كل مرحلة 
من مراحل حياتهم بشــكل ســليم 
أنه يحرتم األطفال و يتعامل  مؤكداً 
يرى  أنه  تقدير حتــى  بــكل  معهم 
فيهم مقياساً لنجاح أي عمل يقدمه 

للكبار. وإن كان موجهاً 

محمد هنيدي بـ»ال�شــارقة القرائي للطفل« : اأقدر 
اآراء الأطفال و اأرى فيها معيار نجاحي

»زايد الإن�شانية« تر�شم الفرحة على وجوه الأطفال مر�شى ال�شرطان
اأبوظبي ـ الوحدة:

قدمت مؤسســة زايد لألعمال 
بالتنسيق  واإلنسانية  الخريية 
مع مؤسســة تحقيــق أمنية 
الهدايا من  الدولــة بعــض  يف 
إىل  وتعليمية  ترفيهيــة  ألعاب 
بالرسطان  املــرىض  األطفال 
يف كافــة أنحــاء اإلمارات من 
نهاية  مع  واملقيمني  املواطنني 
شــهر رمضان املبــارك وذلك 
ملشــاركتهم فرحتهــم يف عيد 

الفطر السعيد.
وساهمت هذه املبادرة يف إدخال 
ورسم  األطفال،  عىل  السعادة 

االبتســامة عــىل وجوههــم 
وضحكاتهــم وتســابقهم اىل 

اقتناء العابهم.
خالص  املؤسســة  ووجهــت 
شكرها وتقديرها إىل مؤسسة 
لتعاونهــا  أمنيــة  تحقيــق 
 .. املبادرة  هذه  ومشــاركتها 
يف  لدورها  مواصلتها  مؤكــدة 
رعايــة املرىض مــن األطفال 
وكبار الســن الذين يحتاجون 
تكاليف  لتغطية  املســاعدة  إىل 
عالجهــم .. الفتــة إىل أنه تم 
خالل  الجهد  هــذا  مضاعفــة 
كل  لتغطية  رمضــان  شــهر 

الطلبات الواردة إليها.
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عبداهلل  عادل  الإماراتي  الباحث   / بقلم 
حميد

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
إبداع  الله(  )يرحمه  نهيان  آل  زايد 
القيادة وفن اإلدارة، ونموذج التمكين 
والتنمية المستدامة في عهده الميمون 
المبارك الزاهر الزاخر الحاضر في كل 

المناسبات ...
فعندما نتحدث عن فن اإلدارة مثاال ال 
الدهشة  من  حالة  نجد  فإننا  الحصر 
الخبراء  من  الكثير  اجتاحت  والتعجب 
النجاح  من  العالم  حول  والمحللين 
اإلمارات  دولة  حققته  الذي  المبهر 
االمتحان  ذلك  في  المتحدة  العربية 
العسير الذي ابتليت به دول العالم كلها 
كوفيد  جائحة  وهو  أال   ، استثناء  بال 
العالم  اجتاحت  عالمية  جائحة   ،19
بأكمله ، فقد دخلت امتحاناً عملياً، في 
كيفية إدارة األزمة : صحياً واقتصادياً 

وسياسياً وأمنياً واجتماعياً وصناعياً.

فكثير من الدول المتقدمة أخفقت في 
بعض  العسير ، خاصة  االمتحان  هذا 
دونها  بمن  بال  المتقدمة ، فما  الدول 

من الدول !!! 
لكّن المتفحص لخطط دولة اإلمارات 
أنها  سيدرك  ؛  كثب  عن  التنموية 
الدول  مصاف  في  تكون  أن  تستحق 
؛  واستحقاق  جدارة  عن  المتقدمة 
إلدارتها األزمة العالمية بحنكة واقتدار 
ذلك  كان  وما   ، الرائع  ونجاحها   ،
ليكون لوال  العمل والجهد والتخطيط 
البناء  من  أعوام   ، طوال  سنوات  منذ 
والتأسيس لمواجهة مثل هذه الجائحة 
األزمة  وليدة  ليست  األزمات  ، فإدارة 
زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  بدأ  ! وقد 
سحائب  نهيان - عليه  آل  سلطان  بن 
بعيد ، التخطيط  الرحمات - منذ عهد 
وضع  من  بداية   ، والمثابرة  والجهد 
أحدث  على  التحتية  البنية  وتأسيس 
والدراسات  البحوث  إليه  توصلت  ما 
بالتزامن   ، اإلداري  بالتنظيم  مروراً   ،
للعقول  العلمي  والتأسيس  البناء  مع 
طرق  أحدث  النّيرة ، واتباع  اإلماراتية 
مجتمعاً  فأنتج  ؛  والتأسيس  التعليم 
األزمات  أعتى  إدارة  قادراً على  خالّقاً 
الدول  انبهرت  ؛  وتمّيز  باحترافية 
وطلبت  بل   ، اإلدارة  هذا  من  الكبرى 

االستفادة منها .

دولة  قدرة  الجائحة  هذه  أظهرت  فقد 
تقدم  على  وشعباً  قيادًة  اإلمارات 
إنجاز  من  تحقق  ما  وأن   ، الصفوف 
واحتواء قد ال تحققها دول كبرى في 
أنها  كذلك  وأظهرت   ، االنتعاش  فترة 
السياسي  العطاء  مرحلة  في  فعلياً 
والصناعي  واالجتماعي  واالقتصادي 
 ، والتمكين  والتكنولوجي  واإلنمائي 
االنطالق ...  مرحلة  إلى  وصلت  وإنها 
البناء  جمال  وإظهار  العقول  انطالق 
وذكي  مضاعف  جهد  فيه  ُبذل  الذي 

سنوات وسنوات.
وليد  ليس  الحقيقة  في  حدث  ما  إن 
لتخطيط  نتيجة  هو  إنما  اللحظة 
محكم - لقائد ُملهم - ، ولبناء متقن ، 
كانت نتيجتهما دولة معطاءة منطلقة 
أعتى  وجه  في  الوقوف  على  قادرة 
األزمات باقتدار ، بل ومد يد المساعدة 
قيادة واعية  الدول ، تحت  لغيرها من 
الشيخ  السمو  صاحب  من  حكيمة 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
طيب   – المتحدة  العربية  اإلمارات 
الدولة  رئيس  نائب  ثراه – ودعم  الله 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
وإخوانهما   ، الله  رعاه   - مكتوم  آل 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
الشيخ  السمو  اإلمارات  وصاحب 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
العهود  أولياء  وإخوانه  المسلحة 
جهود  وبتكاتف   ، الله(  )حفظهم 
قيادتهم  مع  ووقوفهم  المواطنين 

الرشيدة الحكيمة المخلصة.
المستويات  على  متكاملة  مرحلة 
منها  ينطلق  أن  يمكن  جميعها  التي 
على  يعيش   – إنسان  أي   – اإلنسان 
هذه األرض الطيبة ، فلم يكن اهتمام 
الدولة فقط بمواطنيها وإنما بكل فرد 
لبنة  أصبحوا  عليها  والذين  يعيش 
االحترام  كل  فلهم  ؛  إنجازاتها  ً  في 
والمحبة على ما قدموه ويقدمونه في 
الغالي ، وهو  الوطن  رفعة هذا  سبيل 
التسامح  لمعنى  الحقيقي  التجسيد 

والتعايش .
تترجم  فياض  نهر  من  قطرات  وهذه 
قليال جدا من سيرة القائد االستثنائي 
تروي  تزال  ال  ،  والتي  الكريم  واألب 
احتياجات المواطنين ومن يعيش على 
لهم  المعطاة ، وتوفر  اإلمارات  أرض 

أرقى مستويات الحياة الكريمة ومنها 
:

على  جديدة  وزارات  استحداث   •
مستوى العالم .

• تمكين الكوادر الوطنية ذات الكفاءات 
وتزويدها بالمهارات الالزمة.

• تمكين ودعم المرأة اإلماراتية داخل 
وخارج الدولة .

• تأسيس مؤسسة خليفة بن زايد آل 
نهيان لألعمال اإلنسانية ، التي تتركز 
المساعدات  تقديم  في  استراتيجيتها 
 ، محلياً  والتعليم  الصحة  مجالي  في 

وإقليمياً وعالمياً .
بالتعاون  أمل"   " برنامج  إطالق   •
ألصحاب  العليا  زايد  مع مؤسسة 
المواطنين  إلى تمكين  الهمم، ويهدف 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

ودمجهم في المجتمع .
الطاقة  مؤتمر  واستضافة  رعاية   •
أبوظبي   - والعشرين  الرابع  العالمي 

.2019
• الوصول إلى الفضاء - اطالق مسبار 

للطاقة  مفاعل  أول  بتشغيل   - األمل 
النووية في العالم العربي .

• تعزيز دور المجلس الوطني االتحادي 
.

الحيوية  القطاعات  نهوض   •
والتحويلية وتطويرها . 

للضمان  الوطنية  الشركة  تأسيس   •
الصحي لجميع المواطنين والمقيمين 

.
األول  المركز  على  الدولة  حصول   •
في  مانحة  دولة  أكبر  عالمياً بصفتها 
اإلنسانية  المساعدات  تقديم  مجال 

الطارئة للشعب اليمني الشقيق .
اإلماراتي على  السفر  • حصول جواز 
بدخول  وذلك   ، عالميا  األول  المركز 
167 دولة )113 دولة بدون تأشيرة 
إلى  الوصول  لدى  و54 دولة  مسبقة 
على  الحصول  طلب  تقديم  أو  المطار 

التأشيرة عبر اإلنترنت ( .
• إطالق )خليفة سات(  وهو أول قمر 
في  بالكامل  صنع  إماراتي  اصطناعي 

دولة اإلمارات .

• إنشاء المجلس األعلى لألمن الوطني.
لتعزيز  أبشر"  "مبادرة  إطالق   •
سوق  في  الوطنية  الكوادر  مشاركة 
الالزمة  بالتدريبات  العمل ، وتأهيلهم 
االلتحاق  على  المواطنين  وتشجيع   ،

بالعمل في القطاع الخاص.
• اعتماد السياسة العليا لدولة اإلمارات 
والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في 
 300 على  تزيد  بميزانية   ، واالبتكار 
مليار درهم حتى العام 2021. بهدف 
 ، الوطني  االقتصاد  معادالت  تغيير 
ودفعه بعيداً عن االعتماد على الموارد 
المواطن  في  واالستثمار   ، النفطية 
في  بمعارفه  واالرتقاء   ، اإلماراتي 

مجال العلوم والتكنولوجيا.
للطاقة  مشروع  أكبر  عن  اإلعالن   •
بنظام  العالم  في  المركزة  الشمسية 
الشمسية  الطاقة  المستقل  المنتج 
المركزة بقدرة 1000 ميجاواط حتى 
دبي  استراتيجية  إطار  في   ،  2030

للطاقة النظيفة 2050 .
ببناء  اإلماراتية  مصدر  شركة  • قيام 

لتوليد  بالرياح  يعمل  توربين  أول 
الكهرباء في جزيرة صير بني ياس.

نهر  وخزائن  ومكنونات  تفاصيل 
من  يحويه  بما  كامال  حصره  يصعب 
خزائن ينتفع بها ليس مواطنو الدولة 
سكان  من  كثير  ينالها  بل  فحسب 

العالم . 
الروح  بصفاء  كلّلها  قائد  سيرة  إنها 
وطهارة السريرة ونقاء الفكر وجعلها 
والمودة  الحب  معاني  بكل  زاخرة 

والوالء للوطن .
الشيخ  إنجازات  جميع  تفصيل  إن 
منا  نهيان، يحتاج  آل  زايد  بن  خليفة 
إلى أكثر من كتاب ومجلد وليس مقال 
؛ وذلك لتنوع هذه اإلنجازات وتجددها 
نواحي  مختلف  وفي  يوم  بعد  يوماً 
الحياة ، مما يغدو من الصعب ذكرها 
بأول  أوالً  ومواكبتها  تفاصيلها  بأدق 
المقال  هذا  في  االكتفاء  تم  ولقد   ،
سارت  التي  المحطات  بعض  بذكر 
الله - الزاخرة  عليها سيرته - يرحمه 

والمتنوعة.

8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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خليفة بن زايد اآل نهيان »رحمه اهلل« اإبداع القيادة 
وفن الإدارة

اأبوظبي-وام:

برئاسة  المسلمين  حكماء  مجلس  ينعى   
الطيب، شيخ  أحمد  أ.د  األكبر  اإلمام  فضيلة 
حكماء  مجلس  رئيس  الشريف،  األزهر 
المسلمين، المغفور له صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »طيب 
يوم  ربه،  جوار  إلى  انتقل  الذي  ثراه«  الله 
والعطاء  بالعمل  زاخرة  رحلة  بعد  الجمعة، 

في خدمة وطنه وأمته واإلنسانية.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين - في بيان 
النعي - عن تقديره لجهود الفقيد الراحل في 
نشر قيم التعايش والمحبة والخير والسالم؛ 

له  المغفور  لوالده  َخلَف  خير  كان  حيث 
الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
في  األثر  عظيم  لجهوده  كانت  الذي  ثراه، 
واإلسالمية  العربية  األمتين  قضايا  خدمة 

واإلنسانية جمعاء.
حكماء  مجلس  إن   : البيان  في  وجاء 
المسلمين؛ رئيًسا وأعضاء، إذ ينعى إلى العالم 
أسِره وفاة الفقيد الراحل فإنه يتقدَّم بخالص 
اإلمارات  وشعب  وحكومة  قادة  إلى  العزاء 
المولى  العربية واإلسالمية، سائاًل  واألمتين 
بواسع  الراحل  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز 
رحمته، وأن ُيلهم أهله وذويه ومحبيه وأمته 
الصبر والسلوان، »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

مكتوم ال�شرقي: مجل�س حكماء الم�شلمين ناعياً ال�شيخ خليفة : 
حياته كانت زاخرة بالعمل والعطاء 
في خدمة وطنه واأمته والإن�سانية

الفجيرة-وام:

الشرقي  حمد  بن  مكتوم  الشيخ   نعى 
الشيخ  السمو  صاحب  له  المغفور 
خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى 

جوار ربه يوم الجمعة 13 مايو.
وقائدنا،  والدنا  اليوم  نودع   " وقال 
رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
األسى،  وبالغ  الشعور  بخالص  الله، 
مؤكدين أن هذه الشخصية االستثنائية 
صفحة  ستبقى  اإلمارات،  تاريخ  في 
نسترجع  تاريخنا،  في  مأثورة 
الخالدة  مواقفها  ونستذكر  صفاتها 

ستظل  المواقف  هذه  أن  والمؤثرة،كما 
على  االماراتيين  لكل  طريق  خارطة 

الدوام".
الغالي،  وأضاف " ستظل سيرة فقيدنا 
التي  الفريدة  شخصيته  مالمح  تحكي 
عايشت بناء الدولة وقيام اتحادها منذ 
عقود، ورافقت اآلباء األوائل في دروب 
تاريخا  واإلنجازات، وشهدت  التحديات 
مسيرة  في  صامدة  ومواقف  حافال 
البناء والعمل، ستظل تتعلم وتنهل منها 
طريقها  وتستكمل  القادمة،  األجيال 
واإلنجاز  والتمكين  النهضة  رحلة  في 

الله تعالى". على نهجه رحمه 

مواقف ال�سيخ خليفة الخالدة وقيادته 
الحكيمة خارطة طريق لكل الإماراتيين

محمد النعيمي : ال�شيخ خليفة ترك اإرثا عظيما من 
العطاء ون�شر ال�شالم بين ال�شعوب

عجمان-وام:
 نعى الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس 
بعجمان  الخيرية  اإلحسان  جمعية  إدارة  مجلس 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي 

انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة 13 مايو.
أبنائها  من  واحدا  اليوم  فقدت  اإلمارات  وقال » إن 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  وشعبه،  وطنه  خدم  وقائدا 
ووجداننا  قلوبنا  في  الله، وسيظل  رحمه  نهيان  آل 
العطاء  من  عظيما  إرثا  خلفه  ترك  بيننا، فلقد  حي 
ونشر السالم بين الشعوب، ونادى بالتمكين وساهم 
واإلقليمية  المحلية  باإلنجازات  حافلة  مسيرة  في 
والعالمية ستبقى نبراسا تقتدي بها األجيال، وستظل 
النور  من  محفورا  وطريقا  لإللهام  مصدرا  أعماله 

يهتدي به شعبه«.
ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة باالستمرار في السعي 
أمرنا..  ووالة  شيوخنا  وصايا  تحقيق  نحو  قدما 
داعين الله عز وجل أن يتغمده الشيخ خليفة برحمته 
الصدقين  مع  األعلى  الفردوس  ويسكنه  الواسعة 

والشهداء وحسن ذلك رفيقا.
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دبيـ  وام:

�أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئرة  فازت 

�سوق  معر�ض  يف  �ملتميز  �جلناح  بجائزة 

�ل�سفر �لعربي 2022 ، تبعًا لقدرته على جذب 

�ملعر�ض، يف حني  وزو�ر  و��ستقطاب �حل�سور 

حظيت �أجنحة دبي لل�سياحة وهيئة �ل�سياحة 

�إعمار لل�سيافة باإ�سادة  �ل�سعودية وجمموعة 

كبرية يف هذه �لفئة.

�أف�سل  بجائزتي  �ل�سعودية  �خلطوط  فازت  و 

ت�سميم جناح و�أف�سل جناح بت�سويت �جلمهور 

�ستاند  بي�ست  جو�ئز  �سمن  �ملعر�ض  خالل 

�ل�سهرية، حيث متيز جناح �خلطوط �ل�سعودية 

وغامر  �ساحر  بدرج  طو�بق  ثالثة  من  �ملكون 

ت�سميم  وعنا�رص  ز�هية  �ألو�ن  با�ستخد�م 

م�ستقبلية، يف حني حاز جناح �أبوظبي على 

�إ�سادة عالية وحظي باإعجاب �جلميع يف هذه 

�لفئة نظر�ً لت�سميمه �لر�ئع و�ملميز.

بالن�سبة لفئة �أف�سل ت�سميم جناح يف �ملعر�ض، 

ت�سمنت جلنة �لتحكيم كاًل من: مات جيب�سون ، 

�لرئي�ض �لتنفيذي ل�رصكة UpThink و�أندرو 

ميديا  موتيفيت  جمموعة  مدير  وينجروف، 

�أخبار  مورتيمر، حمرر وجهات  و جو  جروب، 

�ل�رصق  منطقة  مدير  وولرن،  وفيليب   ، �لعامل 

�ل�سيافة  �أبحاث  �رصكة  يف  و�أفريقيا  �لأو�سط 

�لعاملية /|�إ�ض تي �آر/ و بول جون�سون، حمرر 

معايري  ركزت  حيث  تر�فيل،  لك�رصي  مدونة 

جائزة �أف�سل ت�سميم جناح على حتديد �جلناح 

�أف�سل  ويحقق  �إبد�عي  بت�سميم  يتمتع  �لذي 

��ستخد�م للم�ساحة �ملتاحة، كما يجب �أن تبدو 

منظور  من  لالنتباه  وملفتة  جذ�بة  �لأجنحة 

�لز�ئر ولها ح�سور مميز يف �لقاعات وت�ستقطب 

عدد كبري من زو�ر �ملعر�ض.

�سوق  مديرة معر�ض  كورتي�ض،  د�نييل  وقالت 

�ل�سفر �لعربي يف �ل�رصق �لأو�سط قائلة: »يفخر 

معر�ض �سوق �ل�سفر �لعربي مرة �أخرى بالحتفال 

باأف�سل ت�سميمات �أجنحة �لعار�سني وجتارب 

�أف�سل جناح يف  جو�ئز  عودة  مع  �لفعاليات 

�ملعر�ض، حيث كان �ملو�سوع �مل�سرتك �لذي مت 

ت�سليط �ل�سوء عليه يف جميع قاعات �ملعر�ض 

هذ� �لعام هو �لقدرة على �إن�ساء جتربة غامرة 

تقدم نظرة جذ�بة ومبتكرة ملنتجات وخدمات 

�ل�رصكة«.

جائزة  على  �إنرتنا�سيونال  جمري�  وحازت 

عن  �لتجارية  �لأعمال  ملمار�سة  جناح  �أف�سل 

ت�سميمها �جلذ�ب و�لر�ئع من �لناحية �جلمالية 

�لذي ت�سمن بيئة مزدحمة وحمفزة لل�سبكات 

قائمة  ت�سمنت  كما  �لتجارية،  و�لأعمال 

�خلطوط  من:  كاًل  �لفئة  هذه  يف  �لو�سيفني 

نظر�ً  و�ملو�سى  �خليمة  ور�أ�ض  �لرتكية  �جلوية 

ل�ستخد�مهم �لإبد�عي للتكنولوجيا و�لرتكيبات 

لأجنحتهم.

ومت منح جائزة �أف�سل جناح جديد �إىل �رصكة 

يف  مرة  لأول  ظهرت  �لتي  لل�سيافة،  �إ�رص�ق 

�لذي  �خل�سبي  لت�سميمه  �لعام  هذ�  �ملعر�ض 

يذكرنا باملناظر �لطبيعية �ل�سحر�وية، بينما 

فازت �رصكة TBS / Vbooking بجائزة 

�أف�سل جناح يف فعالية تر�فيل تك، �لتي ت�سلط 

لل�سناعة  �لتكنولوجيا  �أهمية  على  �ل�سوء 

�لرتكيز على  مع  بالتز�من  �لعار�سني  وتكرمي 

�لتكنولوجيا، نظر�ً لت�سميمه �ملبتكر �لذي �أثار 

�إعجاب جلنة �لتحكيم من خالل قيامهم بتجربة 

غامرة عرب عامل ميتافري�ض �لفرت��سي.

و مت �إطالق جو�ئز BestStand يف عام 

ومهار�ت  �لإبد�عي  �لت�سميم  لتكرمي   2015

من  لالأعمال  �ملالئمة  و�جلاذبية  �لأ�سخا�ض 

�سوق  معر�ض  �لعار�سة يف  �ل�رصكات  �أجنحة 

�ل�سفر �لعربي.

لهذ�  �جلو�ئز  بفئات  �لفائزين  قائمة  وت�سمل 

�خلطوط  جناح:  ت�سميم  �أف�سل  جائزة  �لعام 

بت�سويت  جناح  �أف�سل  -جائزة  �ل�سعودية 

�أف�سل  -جائزة  �ل�سعودية  �خلطوط  �جلمهور: 

جمري�  �لتجارية:  �لأعمال  ملمار�سة  جناح 

د�ئرة  �ملتميز:  �جلناح  �إنرتنا�سيونال -جائزة 

�أف�سل  -جائزة  �أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة 

لل�سيافة -جائزة  �إ�رص�ق  جناح جديد: �رصكة 

 TBS أف�سل جناح يف فعالية تر�فيل تك: �رصكة�

/ Vbooking

0

»ترخي�ص مهنيي الرعاية االجتماعية« 

باأبوظبي ... خدمة بمعايير عالمية

»بيئة راأ�ض الخيمة« ت�ستعر�ض 

اأهداف الدورة الخام�سة من جائزة فرق 

حماة البيئة الطالبية

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

�ل�سبت 14 مايو 2022ـ  �لعـدد 15043  
12 متابعات

اأبوظبيـ  وام:

ت�سهم » خدمة ترخي�ض مهنيي �لرعاية �لجتماعية 

» �لتي �أطلقتها د�ئرة تنمية �ملجتمع باأبوظبي عام 

�لقطاع و�سمان تقدمي خدمات  2020 يف تنظيم 

وموؤهلني  �أكفاء  مهنيني  قبل  من  �جلودة  عالية 

ومرخ�سني، وفقا ملعايري �جلودة �لعاملية.

�لتنفيذي  �ملدير  �لعامري،  �سامل  مبارك  �أكد  و 

لقطاع �لرتخي�ض و�لرقابة �لجتماعية يف د�ئرة 

�أن �خلدمة تعمل على  تنمية �ملجتمع باأبوظبي 

متكني مقدمي �خلدمات �لجتماعية من �حل�سول 

�أن�سطتهم  ملمار�سة  �ملطلوبة  �لرت�خي�ض  على 

خم�ض  تر�خي�ض  وت�سمل  �لإمارة  يف  و�أعمالهم 

مهن �سمن جمالت �لرعاية �لجتماعية، مبا فيها 

وحملل  �ل�رصيري،  غري  �لنف�سي  �لأخ�سائي  مهنة 

�ل�سلوك �لتطبيقي، و�ملعالج �لنف�سي، و�لأخ�سائي 

�لجتماعي، و�ملر�سد يف �ملجالت �لجتماعية.

�لرعاية  مهنيي  ترخي�ض  خدمة  �أن  �أو�سح  و 

�لجتماعية تاأتي يف �سياق م�ساعي �لد�ئرة �حلثيثة 

لالرتقاء بجودة �خلدمات �لجتماعية يف �أبوظبي، 

مبا ي�سمن ح�سول جميع �رص�ئح �ملجتمع على 

�أف�سل �خلدمات �لتي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم«، 

م�سري� �إىل �أن هذه �خلطوة تندرج يف �إطار جهود 

�لقطاع  عمل  تنظيم  نحو  �مل�ستمرة  �لد�ئرة 

�ل�سيا�سات  من  حزمة  �إىل  ��ستناد�  �لجتماعي، 

تعزيز  �إىل  �لر�مية  و�ل�سرت�تيجيات  و�لقو�نني 

م�ستوى �ملعي�سة وجودة �حلياة يف �لإمارة.

و �أ�ساف �أنه مت �لتقدمي على طلب �حل�سول على 

رخ�سة مهنيي �لرعاية �لجتماعية من قبل عاملني 

يف عدة جهات حكومية خا�سة �جلهات �لتي تقدم 

و�لبالغ  �لجتماعية  �لرعاية  جمال  يف  خدمات 

عددها 18 جهة، لفتا �إىل �أنه يتم ��ستبعاد ورف�ض 

طلبات �حل�سول على �لرت�خي�ض �لتي ل ت�ستويف 

�ملعايري �ملعتمدة.

يتم  �لطلبات  جميع  �أن  �إىل  �لعامري  �أ�سار  و 

لالإجر�ء�ت  تبعا  فردي  ب�سكل  وفح�سها  تقييمها 

رخ�ض  �إ�سد�ر  �أ�سا�سها  على  يتم  �لتي  �ملعتمدة 

�ملز�ولة �سو�ء �ملهنية �أو �ملوؤقتة، وقد ت�سمل هذه 

�لإجر�ء�ت �خل�سوع لختبار�ت �لكفاءة �أو �لتحقق 

من �سحة �لوثائق �ملقدمة وغريها من �ملتطلبات 

ومعايري  و�لإجر�ء�ت،  �ل�سو�بط  دليل  يف  �لو�ردة 

موقع  عرب  و�ملتوفرة  �لعملية  و�خلربة  �لتعليم 

�لد�ئرة، مو�سحا �أن مدة �لرتخي�ض �سنتان تبد�أ من 

تاريخ �لإ�سد�ر وقابلة للتجديد ملدة مماثلة وفقا 

و�لتعليم  �لرخ�ض  جتديد  ومتطلبات  ل�سرت�طات 

�ملهني �مل�ستمر.

راأ�ض اخليمةـ  وام:

عقدت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية بر�أ�ض �خليمة 

ور�سة تعريفية �فرت��سية جلائزة فرق حماة �لبيئة 

�لطالبية لدورتها �خلام�سة.

وكانت �لهيئة قد �أطلقت هذه �جلائزة منذ عام 2017 

بال�رص�كة مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم تعزيز� لروؤية 

�لأجندة �لوطنية لدولة �لمار�ت �لعربية 2021 يف 

حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة وحتقيقا للروؤية �لتنموية 

لإمارة ر�أ�ض �خليمة 2030 وتوجهاتها �ل�سرت�تيجية 

حتت حمور �ل�ستد�مة حيث يحظى مو�سوع حماية 

�لبيئة و��ستد�مة �ملو�رد �لطبيعية بالدعم من قبل 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو 

�ملجل�ض �لأعلى حاكم ر�أ�ض �خليمة وكما حتظى 

مبادر�ت �لهيئة وم�ساريعها باإ�رص�ف ومتابعة �سمو 

�ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد 

ر�أ�ض �خليمة رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي.

كما تاأتي �جلائزة دعما لأهد�ف �لهيئة �ل�سرت�تيجية 

ذ�ت �ل�سلة باملبادرة و�ملتمثلة يف تعزيز م�ساركة 

قطاعات �ملجتمع يف �لعمل �لبيئي وتر�سيخ مفهوم 

�ل�ستد�مة �لبيئية و�لتي ت�سهم �جلائزة يف حتقيقها 

من خالل تنظيم �لعديد من �مل�سابقات و�لفعاليات 

و�ملبادر�ت �لتوعوية �ملبتكرة على م�ستوى طلبة 

و��رص�كهم  �لتعليمية  �ملر�حل  مبختلف  �ملد�ر�ض 

يف �مل�ساهمة يف رفع م�ستوى �لوعي �لبيئي لي�ض 

فقط يف �جتاه �ملجتمع �لرتبوي و�إمنا جتاه كافة 

فئات �ملجتمع ف�سال عن تعزيز �ل�رص�كة و�لتكامل 

مع وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة ووز�رة �لرتبية 

�لتعليمية يف  �لنطاقات  م�ستوى  على  و�لتعليم 

�لحتادية  �حلكومية  �جلهات  من  وغريها  �لدولة 

و�ملحلية �ملعنية و�لقطاع �خلا�ض.

حتديث  �جلائزة  من  �خلام�سة  �لدورة  يف  ومت 

�ملتميز  �لبيئة  حماة  بفريق  �خلا�سة  �ملعايري 

�إ�سافة �ىل حتديث حماور �مل�سابقات �لفرت��سية 

�خلا�سة باجلائزة مبا يتنا�سب مع روؤية وتوجهات 

وحتقيق  �ملناخي  للتغري  �لت�سدي  حول  �لدولة 

�حلياد �ملناخي 2050 ��سافة �ىل ذلك وتز�منا مع 

��ست�سافة دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لدورة 

�ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  �لأطر�ف يف  ملوؤمتر  �لـ28 

�لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ »COP28« يف 2023 

قامت �لهيئة با�ستحد�ث فئة جديدة منف�سلة تركز 

على �لبتكار �لبيئي وت�سجيع �لطالب و�لطالبات 

خالل  من  �لبيئي  �لبتكار  للخو�ض يف جمالت 

توفري حلول ملختلف �لق�سايا �لبيئية حيث بلغ 

�جمايل عدد �ملد�ر�ض �مل�ساركة يف �جلائزة خالل 

دور�تها �خلم�ض 89 مدر�سة على م�ستوى �لدولة .

دبيـ  وام:

و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  تويل 

�هتمامًا بالغًا مبجال �ل�ستد�مة يف 

لُت�سِهَم  وعملياتها  خدماتها  جميع 

�جلهود  يف  وحيوي  فّعال  ب�سكل 

دبي  حكومة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة 

��ستد�مًة  �ملدن  �أكرث  �لإمارة  جلعل 

و�سعادًة على م�ستوى �لعامل.

�ملدير  كلبت  �ملح�سن  عبد  قال  و 

�لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لقطار�ت: »نعمل 

حاليًا على حتقيق �إجناز�ت مب�ستويات 

فيما  �ل�ستد�مة  جمال  يف  قيا�سية 

�ملرتو  ت�سغيل  بعمليات  يتعلق 

لهما.  �لتابعة  و�ملن�ساآت  و�لرت�م 

ويتطلب ت�سغيل نظام �ملرتو و�لرت�م 

تخطيًطا ر�سيًنا وعماًل دقيقًا يتو�فق 

مع �أرقى �ملعايري �لعاملية �ملّتبعة 

يف هذ� �ملجال ل�سمان حتقيق �أعلى 

و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �جلودة  معدلت 

يف  �ل�ستد�مة  وتعزيز  و�لبيئة 

عمليات �لت�سغيل �لتي تن�سجم مع 

روؤية �لهيئة يف /�لريادة �لعاملية يف 

�لتنّقل �ل�سهل و�مل�ستد�م/.« و��ساف 

�ن موؤ�س�سة �لقطار�ت يف هيئة �لطرق 

و�ملو��سالت تعمل حاليًا على تنفيذ 

عدد من م�ساريع ومبادر�ت �ل�ستد�مة 

وتر�م  مرتو  م�سّغل  مع  بالتعاون 

دبي �رصكة كيولي�ض – ميت�سوبي�سي 

�إعادة  وت�سمل  �لثقيلة  لل�سناعات 

�إىل  ��ستناد�ً  وذلك  �لورقي  �لتدوير 

مبادرة دبي يف �لتحّول �لرقمي يف 

عمليات ت�سغيل �ملرتو و�لرت�م حيث 

فرتة  يف  �لقطار�ت  موؤ�س�سة  متكنت 

قيا�سية من �إعادة تدوير �أكرث من /8/ 

�أي ما  �آلف و/622/ طنًا من �لورق 

يعادل /146/ �سجرة.

»ويف جمال معاجلة و�إعادة تدوير 

يف  حاليًا  يتم  �ملحطات  خملفات 

تنفيذ  دبي  وتر�م  مرتو  حمطات 

و�إعادة  ملعاجلة  جتريبية  مرحلة 

من   /%80/ �إىل   /%50/ تدوير 

خملفات �ملحطات لدعم ��سرت�تيجية 

�إعادة  �لبيئية وتعزيز معدلت  دبي 

�ملعايري  �أرقى  وتطبيق  �لتدوير 

وم�ساندة  �ل�ستد�مة  يف  �لعاملية 

للو�سول  لالإمارة  �حلثيثة  �جلهود 

�لعام  بحلول  نفايات  /�سفر/  �إىل 

�ملرحلة  هذه  تنفيذ  و�سيتم   .2030

تدوير  و�إعادة  ملعاجلة  �لتجريبية 

�لنفايات يف عدد من حمطات �ملرتو 

�سوق  برجمان  �سنرتبوينت  وهي 

تر�م  وحمطتي  و�جلد�ف  �لذهب 

جمال  يف  �أما  و�ل�سفوح.«  �ملارينا 

متثلت  فقد  �لطاقة  ��ستهالك  تر�سيد 

�لإ�ساءة  ��ستهالك  تر�سيد  �ملبادر�ت 

يف جميع حمطات �ملرتو وذلك من 

خالل �لعتماد على م�سابيح موفرة 

با�رصت  حيث  /ليد/  نوع  للطاقة 

موؤ�س�سة �لقطار�ت برتكيب هذ� �لنوع 

من �لإ�ساءة يف عام 2021 �لأمر �لذي 

�أدى �إىل توفري /1/ مليون و/161/ 

ما  �أو  �ساعة   / و�ط  و/596/  �ألفًا 

ُيعادُل /553/ �ألفًا و/173/ درهمًا.

ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  وختم 

�لطرق  هيئة  يف  �لقطار�ت 

و�ملو��سالت بالتاأكيد على �أن تر�سيد 

��ستهالك �لطاقة يف �أي موؤ�س�سة ُيعَترَبُ 

يف  كذلك  وُي�سهم  بيئية  م�سوؤولية 

�حل�سول على طاقة كهربائية نظيفة 

وبتكلفة معقولة.

ويتحقق هذ� �لأمر من خالل �لعديد 

�ملعد�ت  �سيانة  مثل  �ملبادر�ت  من 

�ملعد�ت  و�ل�ستثمار يف  و��ستبد�لها 

�لهيئة  تعمل  للطاقة حيث  �ملوفرة 

م�سوحات  تنفيذ  على  بانتظام 

��ستهالك  تر�سيد  لدر��سة  ميد�نية 

�لطاقة و�ملياه كذلك و�إعادة تدويرها 

ل�ستخد�مها لأغر��ض �أخرى مثل غ�سل 

�جلودة  فريق  و�سع  وقد  �لقطار�ت. 

قو�عد  و�لبيئة  و�ل�سالمة  و�ل�سحة 

بتح�سني  �لقيام  ل�سمان  �سارمة 

يف  و�ملياه  �لطاقة  ��ستخد�م  كفاءة 

حمطات �ملرتو و�لرت�م.

دبيـ  وام:

�ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أطلقت 

حملة تفاعلية رقمية عرب من�ساتها على 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي مبنا�سبة يوم 

�لتمري�ض �لعاملي �لذي يو�فق 12 مايو من 

كل عام وذلك لالحتفاء باإجناز�ت كو�در 

�لعتز�ز  م�ساعر  عن  و�لتعبري  �لتمري�ض 

بجهودهم، وت�سليط �ل�سوء على تفانيهم 

ودورهم �لإن�ساين لرعاية �سحة �ملجتمع 

�لقيادة  ودعم  بهم  �لوطن  فخر  �إبر�ز  و 

�حلكيمة لهم وللقطاع �ل�سحي ب�سكل عام. 

ت�سمنت �حلملة عمال �إعالميا مميز� حوى 

�سهاد�ت حية من �مليد�ن عرب فيها كو�در 

�لتمري�ض عن فخرهم و�سعادتهم بالنتماء 

ملهنتهم �لإن�سانية �لنبيلة وت�سجيع �أفر�د 

�ملجتمع على �للتحاق بكليات �لتمري�ض 

موؤكدين �أن �لكلمات �مللهمة �لتي تلقوها 

قويًا  د�فعًا  ت�سكل  �حلكيمة  �لقيادة  من 

يف  و�لتفاين  �لعطاء  ملو��سلة  وحافز�ً 

خدمة �لوطن و�سون �سحة �أفر�ده.

دبيـ  وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�سة 

عمل تفاعلية بالتعاون مع مركز دبي 

مو�هب  تنمية  بهدف  �لهمم  لأ�سحاب 

موظفي  و�أبناء  �ملركز  طلبة  و�سغف 

بالإبد�ع  �لهمم  �أ�سحاب  من  �لهيئة 

طاقاتهم  و�إطالق  و�لفنون  و�لبتكار 

لوحاتهم  ر�سم  خالل  من  و�إبد�عاتهم 

�خلا�سة.

و�أكد معايل �سعيد حممد �لطاير �لع�سو 

�ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة كهرباء 

�إطالق  على  �لهيئة  حر�ض  دبي  ومياه 

�لفعاليات و�لرب�مج و�ملبادر�ت �لهادفة 

�لطلبة من  �إىل تو�سيع مد�رك ومعارف 

�أ�سحاب �لهمم وت�سجيعهم على �لبتكار 

و�لإبد�ع و�لتعلم �مل�ستمر وتوفري بيئة 

من  متكنهم  ومبتكرة  حمفزة  تعليمية 

�لندماج يف �ملجتمع و�لنخر�ط ب�سورة 

�إيجابية يف حميطهم �لجتماعي كاأفر�د 

قادرين على �لإنتاج و�لإبد�ع.

»طرق دبي« ُتطلُق مبادرات لتر�سيد الطاقة واإعادة التدوير الورقي ومعالجة النفايات في 

عمليات ت�سغيل المترو والترام

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تفوز بجائزة الجناح المتميز في �سوق ال�سفر العربي

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�سة عمل تفاعلية لتنمية مواهب الطلبة من اأ�سحاب الهمم»ال�سحة« تطلق حملة تفاعلية رقمية في يوم التمري�ض العالمي

دبيـ  وام:

�ختتمت �لقيادة �لعامة ل�رصطة دبي، م�ساركتها 

�ل�سفر �لعربي«،  يف فعاليات »معر�ض �سوق 

�مٌلقام يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، نا�رصة 

�لوعي باآلية تقدمي بالغات �جلر�ئم �لإلكرتونية 

�مُلخت�سة بتلقي   ،»ecrime« من�سة عرب 

هذ� �لنوع من �لبالغات عرب �لعنو�ن �لإلكرتوين 

.www.ecrime.ae
وقدم �ملالزم �أول �أحمد كمال من �لإد�رة �لعامة 

للتحريات و�ملباحث �جلنائية، �رصحًا �إىل زو�ر 

 « من�سة  حول  �لعربي  �ل�سفر  �سوق  معر�ض 

ecrime«، مبينا �أن �لقيادة �لعامة ل�رصطة 
�لد�ئم  حر�سها  �إطار  يف  �ملن�سة  �أطلقت  دبي 

على تقدمي خدمات ُمبتكرة تو�كب �لتوجهات 

�ل�سرت�تيجية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

جمال  يف  �مل�ستقبلية  دبي  حكومة  وخطط 

�خلدمات �لذكية.

 »ecrime« و�أو�سح �ملالزم كمال، �أن من�سة

�جلر�ئم  و�سكاوى  بالغات  بتلقي  خمت�سة 

�لبتز�ز  ت�سمل:  و�لتي  بالإنرتنت  �ملتعلقة 

جر�ئم  �لإلكرتوين،  �لخرت�ق  �لإلكرتوين، 

�لحتيالت �ملالية للتحويالت و�ل�ستخد�مات 

غري �مل�رصوعة للبطاقة �لئتمانية.

و�أ�سار �إىل �أن هناك 3 خطو�ت ب�سيطة لتقدمي 

فبعد   ،»ecrime« من�سة  عرب  �لبالغ 

 ،www.ecrime.ae لدخول على موقع�

تبد�أ �خلطوة �لأوىل بتحديد ما �إذ� كانت �ل�سكوى 

تتعلق باجلر�ئم �لإلكرتونية �أو �خلدمة �ملقدمة 

عرب �لإنرتنت، ثم تعبئة �لبيانات، يليها تاأكيد 

رقم �لتو��سل من خالل ر�سالة ن�سية يتلقاها 

�مُل�ستكي على هاتفه �لنقال.

ال�سارقةـ  وام:

�ل�سارقة  بـ«مهرجان  �لعمل  ور�ض  ت�ستقطب 

�لفئات  من خمتلف  �ل�سغار  للطفل«  �لقر�ئي 

�لعمرية و�لذين تو�فدو� ب�سحبة �أولياء �أمورهم 

�لإبد�عية  للفعاليات  �ملخ�س�سة  �لقاعات  �إىل 

�حلدث  برنامج  �سمن  تقام  �لتي  �ملتنوعة 

�لتي ت�ستمر حتى 22 مايو  �لـ 13 و  بدورته 

�جلاري يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة.

ويف م�سعى لتمكني �لأطفال من تكوين عو�ملهم 

وم�ساعدتهم على �إجادة فنون ومهار�ت �إبد�عية 

جديدة وذ�ت فائدة متا�سيًا مع �سعار �ملهرجان 

حمطة  ��ستهلت  كونك«  »كّون  �لدورة  لهذه 

�لق�س�ض �مل�سورة �سل�سلة �لور�ض �لتي تقدمها 

�مل�سورة  �لق�س�ض  بناء  �أ�س�ض  حول  بور�سة 

�سنة  و15   13 بني  �لأطفال  تدريب  ��ستهدفت 

على تعلم قو�عد و�أ�سا�سيات بناء �سفحة ق�س�ض 

لنتقاء  �ل�سور  �لتف�سيل بني  وكيفية  م�سورة 

�ملنا�سب منها وتوظيفها يف ق�س�ض م�سوقة.

وقال �ملدرب حممد يو�سف �ل�سيباين �ملخرج 

�لإبد�عي ب�رصكة SANDSTORM �ملخت�سة 

بالق�س�ض �مل�سورة يف دولة �لإمار�ت �إن �لور�سة 

�لذين  �ملوهوبني  �لأطفال  �كت�ساف  �إىل  تهدف 

�لفن  �للون من  لإجادة هذ�  ��ستعد�د�ً  يظهرون 

لتمكينهم من تطوير مهار�تهم و�إجادة �ملعايري 

�لحرت�فية يف بناء �لق�س�ض �مل�سورة ومن ثم 

وتعريفه  �ملوهوبني  من  يربز  من  ��ستقطاب 

من  ليتمكن  �ملحرتفني  و�لر�سامني  بالكتاب 

�إنتاج كتاب ق�س�سي م�سور من �إبد�عه.

ويف ور�سة �أخرى �سمن �سل�سة �لور�ض �مل�ساحبة 

قدمت  �لطفل  كتب  لر�سوم  �ل�سارقة  ملعر�ض 

ميد�ف  �ستوديو  من  وجوي  ماريال  �ملدربتان 

تعرّف  بعنو�ن »كامري� خ�سبية«  ور�سة عمل 

خاللها جمموعة من �لأطفال من �لفئة �لعمرية 

خ�سبية  كامري�  ت�سميم  على  �سنو�ت  ـ 10   5

تتكون من �ألو�ح �سغرية يجري تثبيتها بو��سطة 

بعد  �لت�سميم  ��ستخد�م  ميكن  بحيث  �ل�سمغ 

�كتماله كحامل خ�سبي لأقالم �لر�سا�ض.

 « حرب  حال   « �ملحتوى  �سانعة  �أثارت  و 

خالل ور�سة تفاعلية �سمن فعاليات �ملهرجان 

ت�ساوؤلت حول �آلية �لتعامل �لآمن مع و�سائل 

�ملهار�ت  هي  وما  �لجتماعي  �لتو��سل 

�مل�ستخدمون  يحتاجها  �لتي  و�لتقنيات 

لال�ستفادة من �ملحتوى �ملقدم على من�سات 

�لتو��سل �لجتماعي خا�سًة �لأطفال ما بني عمر 

10 – 15 عامًا.

�سرطة دبي تختتم م�ساركتها في معر�ض ال�سفر العربي 2022 »ال�سارقة القرائي للطفل« يوفر لل�سغار فعاليات اإبداعية متنوعة
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تقاريرو�أخبار

و��سنطن-)د ب �أ(:

 ك�سفـــت  وزارة اخلارجية الأمريكية  عن خطط 

لتعزيز ال�سغط على ال�سني ب�سبب ما و�سفته بـ 

»النتهـــاكات املروعة« التي تتعر�ض لها اأقلية 

الإيغور امل�سلمـــة والأقليات العرقية الأخرى يف 

منطقـــة �سينجياجن �سمال غربـــي البالد ، وهي 

ق�سية اأ�سبحت واحدة من اأكرب نقاط التوتر بني 

اأكرب اقت�سادين يف العامل، ح�سبما اأفادت وكالة 

بلومربج لالأنباء يوم اجلمعة. 

وقالت بلومربج اإن الـــوزارة اأو�سحت يف تقرير 

للكوجنر�ـــض و�سف باأنـــه »ح�سا�ض ولكنه غري 

�رسي«، كيف �ستثري الوليات املتحدة املخاوف 

ب�ســـاأن معاملة اأقليـــة الإيغـــور ومعظمهم من 

امل�سلمني ، الذين يواجهـــون ما و�سفته الوزارة 

باأنهـــا حملة »اإبادة جماعية«، وهو اتهام نفته 

بكني ب�سكل متكرر.

وك�سف التقرير اأن ذلـــك �سيتم خالل اجتماعات 

مع دول اأخرى وموؤ�س�سات متعددة الأطراف مثل 

جمموعة الدول ال�سناعية ال�سبع الكربى )جي 7 

(|ومنظمات القطاع اخلا�ض. 
واأ�ساف التقرير اأن »احلكومة الأمريكية �ستكر�ض 

�سلطاتها ومواردها ب�سكل كامل ملكافحة العمل 

الق�رسي يف �سينجياجن«.

و��سنطن-)د ب �أ(:

 اأجـــرى وزيـــر الدفـــاع الأمريكي لويـــد اأو�سنت 

حمادثـــات هاتفيـــة اأم�ض اجلمعة مـــع نظريه 

الرو�سي �سريجـــي �سويجو للمرة الأوىل منذ بدء 

احلرب العدوانية الرو�سية �سد اأوكرانيا.

وتبـــادل الوزيران وجهات النظر اآخر مرة يف 18 

�سباط / فرباير املا�سي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية اإن اأو�سنت حث على 

وقف فوري لإطالق النار يف اأوكرانيا و�سدد على 

اأهمية احلفاظ على الت�سالت مع نظريه الرو�سي.

مو�سكو-)د ب اأ(:

 ن�سحت رو�سيـــا مواطنيها بالمتناع عن ال�سفر 

اإىل بريطانيا، حمملة لندن امل�سوؤولية عن عرقلة 

اإجراءات اإ�سدار التاأ�سريات لرعاياها.

وذكرت اخلارجية الرو�سية يف بيان يوم اجلمعة، 

نقلـــت مقتطفات منه قناة«اآر تـــي عربية«اأنها 

تلقـــت يف الآونة الأخرية �ســـكاوى متعددة من 

مواطنني رو�ض يقولون اإن احل�سول على تاأ�سرية 

لدخول اململكة املتحـــدة اأ�سبح اأمرا م�ستحيال 

بالفعل اأو �سعبا للغاية بالن�سبة لهم.

واأ�ســـارت الوزارة اإىل اأن احلديث ل يدور فقط عن 

ال�سياح بل واأي�سا عن املواطنني الرو�ض العاملني 

يف بريطانيا اأو الراغبني يف زيارة اأقاربهم اأو مل 

�سمل اأ�رسهم.

و�سددت الـــوزارة على اأنها طلبـــت من ال�سفارة 

الربيطانية يف مو�سكو تو�سيحـــات ب�ساأن هذه 

الق�سيـــة، م�ســـرية اإىل اأن لندن بـــررت �سلوكها 

باإعطاء الأولوية حاليا يف اإ�سدارالتاأ�سريات للنظر 

يف طلبات الالجئني الأوكرانيـــني، ما يوؤدي اإىل 

عرقلة عملية النظر يف طلبات املواطنني الرو�ض 

ب�سكل ملمو�ض.

ولفتت اخلارجية الرو�سيـــة اإىل اأن الو�سع يزيد 

تعقيدا ب�سبـــب الر�سوم الإلزاميـــة التي ينبغي 

دفعها م�سبقا، وفقا للمعايري الربيطانية، بطريقة 

غري نقدية بعـــد ا�ستيفاء ال�ستمارة الإلكرتونية، 

مو�سحة اأن العقوبات املفرو�سة من قبل اململكة 

املتحدة علـــى رو�سيا متنع دفع هـــذه الر�سوم 

عرب موقع حكومي بريطاين با�ستخدام بطاقات 

»فيـــزا« و«ما�سرتكارد« ال�سادرة عن امل�سارف 

الرو�سية.

واأكدت اخلارجية الرو�سيـــة للجانب الربيطاين 

على اأن هـــذا ال�سلوك بحـــق املواطنني الرو�ض 

العاديـــني »غري مقبول اإطالقا« و«يتناق�ض مع 

كافة التفاقات ب�ساأن الق�سايا القن�سلية املربمة 

�سابقا بني الدولتني«.

واأكـــدت الـــوزارة اأنـــه »ل ميكن و�ســـف �سلوك 

امل�سوؤولني الربيطانيني اإل باأنه انتهاك م�سي�ض 

حلقوق املواطنـــني الرو�ض«، وتابعـــت: »نظرا 

للنهج غـــري الودي للغاية الذي تتبعه بريطانيا 

بحق دولتنـــا، وبغية تفـــادي خ�سائـــر مالية 

وم�ساكل حمتملة اأخرى، نو�سي املواطنني الرو�ض 

بالمتناع قدر الإمـــكان عن ال�سفر اإىل بريطانيا 

وعن حماولت احل�سول على تاأ�سرية بريطانية«.

وتعهدت الوزارة باأن رو�سيا »�ستتبع نهجا مماثال 

بحق الربيطانيني ما مل يتم تطبيع الو�سع«.

وياأتي ذلك على خلفية ت�سعيد غري م�سبوق يف 

العالقـــات بني رو�سيا والغـــرب يف ظل العملية 

الع�سكريـــة التي جتريها مو�سكـــو يف اأوكرانيا، 

بح�سب »اآر تي عربية«.

تحقيق �إ�سرئيلي في مقتل �سيرين �أبوعاقلة يعر�ض �حتمالين لم�سدر �إطالق �لنار عليها

مقتل �سابط �إ�سر�ئيلي في مو�جهات مع �لمقاومة �لفل�سطينية في �ل�سفة �لغربية

�لجي�ض �للبناني ينت�سر �ليوم في �أرجاء �لبالد لتاأمين ح�سن �سير �النتخابات �لنيابية

�لمخابر�ت �الأوكر�نية تمنع 13 �سحفياً من دخول �لبالد منذ بد�ية �لحرب مع رو�سيا

تل �أبيب-)د ب �أ(:

ن�رس الناطق بل�سان جي�ـــض الدفاع الإ�رسائيلى 

ع�رس يوم اجلمعة نتائـــج التحقيق الأويل يف 

ظروف مقتل ال�سحفية الفل�سطينية اأبو عاقلة.

ووفـــق ما اأوردته هيئة البـــث الإ�رسائيلية يوم 

اجلمعة، خل�ض التحقيق الأويل اإىل اأنه ل ميكن 

يف الوقت الراهن حتديد م�سدر اإطالق النار الذي 

اأ�ساب اأبوعاقلة واأدى اإىل مقتلها.

وي�ست�سف من التحقيق اأن هناك احتمالني مل�سدر 

اإطـــالق النار الذي ت�سبب يف مقتـــل اأبو عاقلة، 

الأول هو اإطالق نار كثيف مل�سلحني فل�سطينيني 

جتـــاه قوات جي�ض الدفاع، مبـــا يف ذلك اإطالق 

مئات الر�سا�ســـات من عدة نقاط، » فقد حاول 

امل�سلحون ا�ستهـــداف الليات الع�سكرية حيث 

اأطلقت ع�رسات الر�سا�سات ب�سكل ع�سوائي نحو 

الليات بالقرب من تواجد املرا�سلة)اأبوعاقلة( وقد 

يكون هذا هو م�سدر اإطالق النار الذي اأ�سابها» .

والحتمال الثاين ، هـــو اأنه خالل تبادل اإطالق 

النار اأطلق اأحد مقاتلي جي�ض الدفاع النار ومن 

خالل عد�سة تل�سكوبية على م�سلح كان يطلق 

النار على ال�سيـــارة التي كان املقاتل بداخلها. 

واأطلقت النار على املقاتـــل عدة مرات، وهناك 

احتمـــال اأن تكون ال�سحفيـــة التي كانت تقف 

بالقرب مـــن امل�سلح وخلفه قـــد اأ�سيبت بهذا 

الر�سا�ض، وتبلغ امل�سافة بني الآلية الع�سكرية 

واملرا�سلة حوايل 200 مرت.

ويوؤكد التقرير وجوب اإجراء فح�ض مهني دقيق 

للر�سا�سة القاتلة اإذ من �ساأنه اأن يك�سف عن اأي 

من الحتمالني قد ت�سبب يف مقتل اأبو عاقلة.

وحتـــى الن، مل ي�ستجـــب الفل�سطينيون لطلب 

اإجراء حتقيق م�سرتك اأو اإبالغ الطرف الإ�رسائيلي 

بنتائج حتقيقهم، مبا يف ذلك فح�ض الر�سا�سة، 

بح�سب هيئة البث الإ�رسائيلية.

وعر�ست اإ�رسائيـــل على م�سوؤولني فل�سطينيني 

)بالإ�سافـــة اإىل م�ســـوؤول اأمريكـــي( احل�ســـور 

وامل�ساركـــة يف عمليات الفح�ـــض البالي�ستية 

املهنية والت�رسيحيـــة وحتى الفح�ض اجلنائي 

للر�سا�سة - وكان الـــرد على هذه املقرتحات 

�سلبًيا، وفق الهيئة.

هذا واأ�سدر رئي�ض هيئة الأركان العامة الإ�رسائيلي 

اجلرنال اأفيف كوخايف توجيهاته مبوا�سلة العمل، 

والتحقيق يف احلـــادث وا�ستي�ساح مالب�ساته، 

با�ستخدام جميع الأدوات املتاحة لدى اجلي�ض 

مع اللتزام بال�سفافية وك�سف احلقيقة.

واأعرب الناطق الع�سكري عن اأ�سفه العميق ملقتل 

الإعالميـــة �سريين اأبو عاقلـــة، موؤكدا اأن جي�ض 

الدفاع يـــويل اأهمية ق�ســـوى حلرية ال�سحافة 

ويبذل جهودا للحفاظ عليهـــا وذلك اإىل جانب 

حماربة الإرهاب بال هوادة.

ر�م �هلل/تل �أبيب-)د ب �أ(:

 اأفادت م�سار اإ�رسائيلية مبقتل �سابط من قوات 

حر�ض احلدود الإ�رسائيلية بعد اإ�سابته بجروح 

مميتة يف مواجهات مع املقاومة الفل�سطينية يف 

ال�سفة الغربية على خلفية التوترات التي �سببها 

مقتل ال�سحفية الفل�سطينية �سريين اأبو عاقلة، 

اأثناء تغطيتها اقتحام اجلي�ض الإ�رسائيلي خميم 

جنني لالجئني يف ال�سفة الغربية يوم الأربعاء.

وقالت قوات اجلي�ض الإ�رسائيلي يوم اجلمعة،  اإنه 

خالل عملية ملكافحة الإرهاب بالقرب من جنني، 

اأطلق مهاجمون م�سلحون النار على قوات الأمن 

واألقـــوا عبوات نا�سفة، واأن  اجلنود ردوا باإطالق 

النار.

واأ�سافت اأنـــه مت نقل ال�سابط البالغ من العمر 

47 عاما اإىل امل�ست�سفى بيـــد اأنه توفى متاأثرا 

بجراحه.

وكانت ا�ستباكات اندلعت يوم اجلمعة، بني مئات 

الفل�سطينني وقـــوات ال�رسطة الإ�رسائيلية خالل 

مرا�سم ت�سييع جنـــازة ال�سحفية الفل�سطينية 

�سرييـــن اأبو عاقلة، التي قتلـــت اأثناء تغطيتها 

اقتحام اجلي�ض الإ�رسائيلي خميم جنني لالجئني 

يف ال�سفة الغربية اأول اأم�ض الأربعاء.

وقالت ال�رسطة الإ�رسائيلية اإن مئات املتظاهرين 

مار�ســـوا اأعمال عنف خـــالل املوكب اجلنائزي 

ور�سقوا عنا�رسها باحلجارة. فيما ذكرت م�سادر 

فل�سطينية اأن قوات ال�رسطـــة الإ�رسائيلية ردت 

باإطالق القنابل اليدوية.

 كانت جمعية الهـــالل الأحمر الفل�سطينية يف 

القد�ـــض قد اأفادت يف وقـــت �سابق يوم اجلمعة 

بتعامل طواقمها مع ع�رسات الإ�سابات »خالل 

اقتحـــام« ال�رسطة الإ�رسائيليـــة »امل�ست�سفى 

الفرن�سي« التي تتواجد فيه جثمان اأبو عاقلة. 

وذكـــرت م�ســـادر حملية اأن عنا�ـــرس ال�رسطة 

»اعتدوا بال�ـــرسب وقنابل الغاز على م�سيعي 

جنازة اأبو عاقلة داخل �ساحة امل�ست�سفى« يف 

حي ال�سيخ جراح. 

ياأتي ذلك فيمـــا عم الإ�ـــرساب ال�سامل مدينة 

القد�ـــض منذ ال�سباح، و�سط توقع م�ساركة اآلف 

الفل�سطينيني ودبلوما�سيني اأوروبيني يف م�سرية 

ت�سييع ودفن اأبو عاقلة.  

وبح�سب م�ســـادر فل�سطينية منعـــت ال�رسطة 

الإ�رسائيليـــة رفع وو�سع �ســـور اأبو عاقلة يف 

البلـــدة القدميـــة يف القد�ـــض، وا�ستدعت اأم�ض 

�سقيقها اأنطون لتحذيره من اأي جتمع اأو اأحداث 

�سغب اأو رفع لالأعالم الفل�سطينية خالل الت�سييع. 

وقتلت ال�سحفية اأبو عاقلـــة اأول اأم�ض متاأثرة 

باإ�سابتها بعيار ناري يف الراأ�ض خالل تغطيتها 

اقتحـــام اجلي�ـــض الإ�رسائيلـــي خميـــم جنني 

لالجئني يف ال�سفة الغربية مـــا اأثار انتقادات 

عربية ودولية �سديدة ومطالب بالتحقيق. وكان 

الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض قد حمل اأم�ض 

اخلمي�ـــض، اإ�رسائيل م�سوؤولية قتـــل �سريين اأبو 

عاقلة »ب�سكل كامل«، معلنا رف�ض طلب اإ�رسائيل 

اإجراء حتقيق م�سرتك يف احلادثة.

بريوت-) د ب �أ (:

 اأعلـــن وزير الدفاع الوطنـــي اللبناين موري�ض 

�سليـــم، يوم اجلمعـــة، اأن اجلي�ض �سينت�رس منذ 

اليـــوم ال�سبت يف اأرجاء البـــالد  كافة، لتاأمني 

ح�سن �سري الإنتخابات النيابية واملحافظة على 

الأمن يوم غد الأحد.

واأعلن الوزير �سليم«اأن اجلي�ض �سيكون منت�رساً 

علـــى الأرا�ســـي اللبنانية كافة خـــارج اأقالم 

الإقرتاع بدءا من الغد ملوؤازرة قوى الأمن الداخلي 

يف تاأمني ح�سن �سري الإنتخابات النيابية يوم 

الأحد«. واأو�سح اأنـــه »بناء لتوجيهات رئي�ض 

اجلمهوريـــة العماد مي�سال عـــون، فاإن اجلي�ض 

اللبنـــاين يف جهوز كامل للحفـــاظ على اأمن 

النتخابات علـــى كامل الأرا�ســـي اللبنانية، 

ويحر�ـــض على عدم ح�ســـول اأي اأعمال �سغب 

و�سمان �سالمـــة وحرية املواطنني يف ممار�سة 

حقهم الد�ستوري يف هذه العملية الدميقراطية 

البالغة الأهمية على ال�سعيد الوطني«.

واأ�ســـار اإىل اأن اجلي�ـــض ي�ـــرسف » على عمل 

وحداتـــه من خالل غرفة عمليـــات مركزية يف 

قيادة اجلي�ض وغرف عمليات فرعية يف كل من 

قيادات املناطق الع�سكرية اخلم�ض«.

من جهة ثانية تراأ�ض وزير الداخلية والبلديات 

القا�ســـي ب�سام مولوي اجتماعـــا اأمنيا، اليوم 

اجلمعـــة، ح�رسه �سباط مـــن الجهزة المنية 

والع�سكرية، لتن�سيق اخلطـــوات العملية على 

الر�ض خالل فرتة النتخابات النيابية.

وقـــال مولوي بعـــد الجتمـــاع: »تدار�سنا يف 

موا�سيـــع الرتتيبـــات الأمنيـــة واللوج�ستية 

والإداريـــة لإدارة العمليـــة النتخابيـــة الأحد 

املقبل«.

وكانـــت اأوىل مراحل النتخابـــات النيابية قد 

اأجنـــزت يف ال�ساد�ـــض من اأيـــار/ مايو احلايل 

حيث اقرتع اللبنانيون املقيمون يف الدول التي 

تعتمد يوم اجلمعة يوم عطلة، وكذلك املرحلة 

الثانيـــة اأجنزت يف الثامن من اأيار حيث اقرتع 

اللبنانيون املقيمون يف باقي الدول الأجنبية، 

اأما اقرتاع اللبنانيـــني املقيمني على الأرا�سي 

اللبنانية ف�سيكون يوم الأحد املقبل.

كييف-)د ب �أ(:

 اأ�سدر جهـــاز املخابرات الأوكراين )اإ�ض 

بي يو( حظرا علـــى دخول 13 �سحفيا 

اأجنبيا منذ بدايـــة احلرب الرو�سية يف 

نهاية �سباط/فرباير املا�سي.

وقالـــت ال�سلطـــات الأوكرانية يف بيان 

�سدر يوم اجلمعـــة اإنهم ن�رسوا »�سمن 

كاذبة  معلومات  ال�ستفزازية  تقاريرهم 

عن اجلبهة واأثروا على م�سداقية القوات 

امل�سلحة الأوكرانية«.

ويعترب هذا احلظر �ساري املفعول ملدة 

ثالثة اأعوام ب�سورة مبدئية.

ويف اإحـــدى هـــذه احلـــالت مت ترحيل 

�سحفـــي هولنـــدي بعد ن�ـــرسه �سورا 

مل�ستودع وقـــود اأ�سيـــب ب�ساروخ يف 

الدخول  اأودي�سا، وبعد حماولته  مدينة 

اإىل اأوكرانيا مرة ثانية مت متديد احلظر 

اإىل ع�رسة اأعوام.

وبعـــد بدء احلرب الهجوميـــة الرو�سية 

قواعد  الأوكرانيـــة  ال�سلطـــات  و�سعت 

�سارمـــة لن�رس �ســـور املن�ساآت املدنية 

لهجمات  تعر�ســـت  التي  والع�سكريـــة 

رو�سية.

كما حتظـــر الرقابة التـــي فر�ست بعد 

الأحـــكام العرفية ب�سبـــب احلرب اأي�سا 

اإبـــالغ ال�سلطـــات بتحـــركات ومواقف 

اجلي�ض الأوكراين.

ال�سحفيني  علـــى  ال�سلطات  وفر�ســـت 

الأجانب الذين يخالفـــون هذه القواعد 

الطرد والتهام بالتج�س�ض.

احلكومة  منتقـــدي  اعتقـــال  واأ�سبـــح 

الأوكرانية مبن فيهم ال�سحفي من مدينة 

اأودي�سا، يوري تكات�سيف، معروفا اأي�سا، 

وهو حمتجز منـــذ ما يقرب من �سهرين 

بتهمة حيازة اأ�سلحة ب�سكل غري قانوين.

بايدن يكثف �سغوطه لمو�جهة �النتهاكات 

» �لمروعة« �سد �الإيغور في �ل�سين

وزير �لدفاع �الأمريكي يهاتف نظيره 

�لرو�سي الأول مرة منذ بد�ية حرب �أوكر�نيا

رو�سيا تن�سح مو�طنيها بعدم �ل�سفر 

�إلى بريطانيا



اأبوظبي-وام:

 ينعى �سمو �ل�سيخ عي�سى بن ز�يد �آل نهيان ، 

فقيد �لوطن �لكبري �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة ، �لذي �نتقل �إىل 

جو�ر ربه ر��سيا مر�سيا يوم �جلمعة 13 مايو.

وقال �سموه : بقلوب موؤمنة بق�ساء �هلل وقدره، 

روؤيته  كانت  لطاملا  ��ستثنائيا  قائد�  نودع 

�ملحرك  �ل�سديدة،  وتوجيهاته  �مل�ستنرية 

يف  �لدولة  وتقدم  تنمية  مل�سرية  �لأ�سا�سي 

�سموه  قيادة  حتت  فالإمار�ت  كافة،  �ملجالت 

عانقت �إجناز�تها عنان �لف�ساء و�أ�سحت منوذجا 

تنمويا عامليا ر�ئد� ي�سار له بالبنان، كما كان 

�لعاملي،  �لإن�ساين  للعطاء  ملهما  رمز�  �سموه 

و�لإ�سالمية،  �لعربية  �أمتنا  لق�سايا  منا�رص� 

بقاع  �ستى  يف  للمحتاجني  وم�ساند�  ود�عما 

�لأر�س.

�لكبري  �لوطن  فقيد  �هلل  : تغمد  �سموه  و�أ�ساف 

بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته، و�إنا هلل 

و�إنا �إليه ر�جعون.

عدن-وام:

 نعى جمل�س �لقيادة �لرئا�سي يف �ليمن، 

ببالغ �حلزن وعظيم �لأ�سى �ملغفور له 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 

ثر�ه«  �هلل  »طيب  �لدولة  رئي�س  نهيان 

�لذي و�فته �ملنية يوم �جلمعة، بعد رحلة 

�لكثري  خاللها  قدم  �لعطاء  من  طويلة 

لالإمار�ت ولأمته.

ر�ساد  �لدكتور،  �لرئي�س  فخامة  وقال 

بيان  يف  �ملجل�س،  رئي�س  �لعليمي، 

�لنعي، �إن �لأمة �لعربية و�لإ�سالمية فقدت 

برحيل �ملغفور له �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان قائد�ً حكيمًا وفيًا ل�سعبه و�أمته 

نذر حياته خلدمتهما و�ساهم يف حتقيق 

�لعاملي وتلبية ند�ء �ملنكوبني  �ل�سالم 

�لأر�س ومغاربها من خالل  يف م�سارق 

و�لإغاثية  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  تقدم 

�لتي غطت معظم بلد�ن �لعامل.

ودعمه  �لفقيد  مبوقف  �لعليمي  ونوه 

لل�رصعية �ليمنية من خالل م�ساركة بالده 

و�إ�سهاماته  �ل�رصعية  دعم  حتالف  يف 

�لإن�سانية يف تقدمي �مل�ساعد�ت �لإغاثية 

و�خلدمية  �لتنموية  �مل�ساريع  وتنفيذ 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  موؤ�س�سة خليفة  عرب 

لالأعمال �لإن�سانية.

�ملو�قف  هذه  �أن  �لنعي،  بيان  و�أكد 

�لأخوية �لنبيلة �ستظل حا�رصة يف ذ�كرة 

ووجد�ن �أبناء �ليمن، و�أنها جم�سدة لعمق 

�لعالقات �لأخوية بني �لبلدين و�ل�سعبني 

�ل�سقيقني و�ل�ساربة جذورها يف �أعماق 

�لتاريخ.

�مل�ساب  هذ�  ويف   : �لبيان  يف  وجاء 

�لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  يتقدم  �لآليم 

�ليمن  و�سعب  حكومة  وبا�سم  با�سمه 

�إىل  �ملو��ساة  و�سادق  �لعز�ء  بخال�س 

�سائاًل  و�سعبا،  قيادة  �لإمار�ت،  دولة 

�ملوىل -عز وجل- �أن يتغمد �ملغفور له 

�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان برحمته 

�لو��سعة، و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته.

�لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  رئي�س  و�أعلن 

�حلد�د على روح �لفقيد �لر�حل �ملغفور 

له �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة »طيب �هلل ثر�ه« 

وتنكي�س �لأعالم ملدة ثالثة �أيام.

عي�سى بن زايد:

ال�سيخ خليفة قائد م�سيرتنا التنموية ورمز خالد للعطاء الإن�ساني العالمي

محمد بن حمد بن طحنون يعزي في مجل�س القيادة الرئا�سي اليمني ينعى ال�سيخ خليفة بن زايد

وفاة فقيد الوطن
اأبوظبي-وام:

 �أعرب معايل �ل�سيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�سار 

.. عن خال�س تعازيه  �لرئا�سة  �ل�سوؤون �خلا�سة يف وز�رة �سوؤون 

ومو��ساته يف فقيد �لوطن �لكبري �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

» رحمه �هلل ».. �إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

حاكم �أبوظبي و�سمو �أجنال �لفقيد وعموم عائلة �آل نهيان �لكر�م .. 

�سائاًل �ملوىل عز وجل �أن يتقبل �لفقيد بو��سع رحمته وعظيم مغفرته 

ور�سو�نه ويلهم �آل نهيان �لكر�م جميل �ل�سرب و�ل�سلو�ن يف �مل�ساب 

ومعلمًا  و�لد�ً  �ليوم  فقدت  �لإمار�ت  دولة  �إن  وقال معاليه  �جللل. 

حكيماً نهل من حكمة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

و�سار على نهجه .. فكان قائد�ً رمز�ً يف �لعمل و�لإخال�س ومنوذجًا 

فريد�ً يف �لقيادة و�لريادة مل يدخر جهد�ً من �أجل رفعة وطنه وكان 

�سند�ً وفيًا لأمته �سيبقى حا�رص�ً يف وجد�ننا .

خالد بن زايد : 

�سعيد بن زايد : 

ال�سيخ خليفة كر�س جهده ووقته 

من اأجل رفعة الإمارات والأمتين 

العربية والإ�سالمية

فقدنا اأباً واأخاً ووالداً قاد م�سيرة وطننا 

باأمانة واإخال�س

اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ خالد بن   ينعى �سمو 

�لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

لأ�سحاب �لهمم قائد �لوطن و ر�عي م�سريته 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة �لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه ر��سيا 

مر�سيا يوم �جلمعة 13 مايو.

وقال �سموه يف كلمة له :« �إنا هلل و �إنا �إليه 

ر�جعون نعزي �أنف�سنا و قيادتنا و�سعبنا يف 

فقيد �لوطن وقائدنا �ملغفور له �ساحب �ل�سمو 

له  ندعو  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ 

بالرحمة و �ملغفرة فقدنا �أبا و �أخا و و�لد� قاد 

�ملتحدة يف  �لعربية  �لإمار�ت  وطننا  م�سرية 

م�سرية مظفرة ناجحة بعد �ملغفور له �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و �أدى 

ر�سالته باأمانة و �إخال�س.. ن�ساأل �هلل عز وجل 

�أن يلهمنا جميعا دولة �ل�سرب و �ل�سلو�ن و �إنا 

هلل و�إنا �إليه ر�جعون » .

اأبوظبي-وام:

 ينعى �سمو �ل�سيخ �سعيد بن ز�يد �آل نهيان 

ممثل حاكم �أبوظبي قائد �لوطن ور�عي م�سريته 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة �لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه ر��سيا 

مر�سيا يوم �جلمعة 13 مايو.

وقال �سموه : بقلوب موؤمنة ر��سية بق�ساء �هلل 

وقدره نودع �ليوم قائد� فذ� ورجال و�أخا حكيما 

�لإمار�ت  رفعة  �أجل  من  ووقته  جهده  كر�س 

و�لأمتني �لعربية و�لإ�سالمية، رحم �هلل �ل�سيخ 

خليفة بن ز�يد وتغمده بو��سع رحمته ومغفرته 

و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة :  ورشة عىل حمد الكلباين لتصليح مضخات 

املياه 

رخصة رقم : CN- 1116993 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عىل حمد سعيد حمد الكلباين من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / عىل حمد سعيد حمد الكلباين من %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مانجيت كور باز سينغ )49%( 

تعديل رأس املال  من 0 إىل 100000 

 1x1 3 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

 ALI HAMAD AL KALABANI WATER PUMPS REPAIR إسم تجاري من

 ALI HAMAD ورشة عىل حمد الكلباين لتصليح  مضخات املياه إىل - WORKSHOP

AL KALABANI WATER PUMPS REPAIR WORKSHOP L.L.C  - ورشة 

عىل حمد الكلباين لتصليح مضخات املياه ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
النظائر للمقاوالت والصيانة العامة واعامل الري 

رخصة رقم : CN -  1114862 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مطر محمد نارص الشاميس 

     100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن حسني محمد 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كتارا 
لزينة السيارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1540899  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ميزان  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
رسبرايز االلكرتوين 

رخصة رقم : CN -  3669501 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبداللطيف عيل ابراهيم 

جاسم املنصوري 100%  
صالح  نارص  عبدالحميد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة:  اوبتيام سوليشن للتطوير الزراعي 
والصناعي ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3029002 قد تقدموا إلينا بطلب : 
 OPTIMA SOLUTION AGRICULTURAL من/  تجاري  إسم  تعديل 
للتطوير   سوليشن  اوبتيام   -   INDUSTRIAL DEVELOPMENT L.L.C
الزراعي والصناعي ذ.م.م إىل GETEC PARTNERS L.L.C   - جيتك بارترنز 

ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة البحث والتطوير يف املجال الزراعي )7210203(

 تعديل نشاط / حذف اإلستشارات ومراكز األبحاث والتطوير )30002( 
تعديل نشاط / حذف  استرياد وتصدير )10004( 

تعديل نشاط / حذف أنشطة زراعة املحاصيل )40069( 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  واحد  يوم  خالل  االقتصادية 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة املنهل لالمناء والتعمري ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1039225 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / يوسف عيل محمد العموري من رشيك إىل مالك 

تعديل نسب الرشكاء / يوسف عيل محمد العموري من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جلمود صالح سلطان عبدالله الشاميس 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 AL MANHAL DEVELOPMENT &   / ــن  م ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 

 AL MANHAL إىل  ذ.م.م  والتعمري  لالمناء  املنهل   -  CONSTRUCTION LLC

 DEVELOPMENT & CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  - املنهل لالمناء والتعمري - رشكة  الشخص الواحد ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

سبعة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعو 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : تكنيكال تتش لخدمات الكمبيوتر 

رخصة رقم : CN- 1337061 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هالل سليامن محمد احمد الفزاري )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عباس  عابد عيل زيرابور )49%( 

تعديل وكيل خدمات/ حذف هالل سليامن محمد احمد الفزاري

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عباس ناظر حسني 

تعديل رأس املال / من NULL إىل  25000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل إسم 

تجاري من TECHNICAL TOUCH COMPUTERS SERVICES - تكنيكال تتش 

 TECHNICAL TOUCH COMPUTERS SERVICES إىل  الكمبيوتر  لخدمات 

L.L.C - تكنيكال تتش لخدمات الكمبيوتر ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم ساندو 

رخصة رقم :CN - 4460827 قد تقدموا إلينا بطلب:

 NULLxNULL تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

1x1 إىل

 SANDO RESTAURANT من/  تجاري  اسم  تعديل    

مطعم   SANDOS RESTAURANT اىل  ساندو  مطعم 

ساندوز 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:فوريت فايف دجريز للصيانة العامة، رشكة الشخص الواحد  

ذ.م.م 
عنوان الرشكة: املنطقة الصناعية بطحاء الحائر، 10 العارش ، مبنى السيد 

خالد محمد رسول عيل واخرين
  CN-3982415 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/مكتب ديب مسعود للمحاسبة واملراجعة ، كمصفي 
قانوين للرشكة بتاريخ 21-2-2022  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2205008342

 تاريخ التعديل:   2022-5-13
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  ورثة حيدر ابراهيم عيل الرئييس  الجنسية: االمارات عن كامل 

حصصه البالغة 100%

 اىل الطرف الثاين:  ابراهيم حيدر ابراهيم عيل الرئييس   الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري )محل احمد لتصليح االطارات( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )591( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

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

نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى   
االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

حصصه  بكامل  اليمن  الجنسية:  حسني  محمد  خرض  محمد  األول:   :الطرف  من 
  100%

  اىل الطرف الثاين:  عادل حكيم محمد حسني الجنسية: اليمن
  باالسم التجاري )الركن الذهبي الصالح املجوهرات واملصوغات والحيل ( رخصة 
واملسجلة   )106467( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

 ليكن معلوماً للجميع بأن السيد/خليفة حسن عبدالله بن غليطه الغفيل، الجنسية االمارات 
ابراهيم  السيد/ خلود  اىل  وذلك  البالغة 100%  كامل حصته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب 

موىس نوروز املازمي الجنسية االمارات.
التنمية االقتصادية  الصادرة من دائرة   ، اريج لخدمات رجال االعامل  الرخصة املسامة/  يف 

بعجامن برخصة رقم 106499 
لخدمات  الجزيرة  اىل  االعامل  لخدمات رجال  اريج  التجاري/  االسم  تغيري  اخرى،  تعديالت 

رجال االعامل.
وعمالً لنص املادة )14( فقرة 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب 

العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد 
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ال�سبت 14 مايو 2022ـ  العـدد 15043 
اأخبار الوطن

عبدالله بن �سالم القا�سمي: 

را�سد ال�سرقي: 

محمد القرقاوي:

كان ال�سيخ خليفة مثاالً للقائد 

الحكيم �ساحب الر�ؤية الثاقبة

�سيظل اأثر ال�سيخ خليفة بن زايد الطيب 

ب�سمة �طن في حا�سرنا �م�ستقبلنا

االإمارات فقدت قائداً فذاً مخل�ساً 

ل�سعبه ��طنه

ال�سارقة-�ام: 

ينعى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 

القا�سمي نائب حاكـــم ال�سارقة قائد الوطن و 

راعي م�سريته �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار 

ربه را�سيا مر�سيا يوم اجلمعة 13 مايو.

و قال �سمـــوه يف كلمة لـــه : » ببالغ احلزن 

والر�ســـا بق�ساء اهلل وقدره يرحـــل عنا اليوم 

قائـــد م�سريتنا ودولتنا ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان بعد عمر غني بخدمة الوطن والعمل 

االإن�ســـاين والعطاء اجلـــزل يف كل املجاالت 

واملراحل وامل�سوؤوليات ».

واأ�ســـاف : » كان رحمـــه اهلل مثـــاال للقائـــد 

احلكيم �ساحب الروؤيـــة الثاقبة مع االهتمام 

بـــكل احتياجات اأبناء �سعبه، اأخل�س يف كافة 

م�سوؤولياتـــه وترك ب�سمة كبـــرية يف العامل 

العربـــي واالإ�سالمي.. رحـــم اهلل والدنا ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان وتغمده بوا�سع رحمته 

واأ�سكنه ف�سيـــح جناته، واألهمنـــا واألهم اأهله 

و�سعب االإمارات ال�سرب وال�سلوان.

الفجرية-�ام:

 اأكد ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�رشقي رئي�س 

هيئة الفجـــرية للثقافة واالإعـــالم اأن االإمارات 

فقدت اليوم رمزا من رموزها الوطنية اخلالدة، 

رجل االحتاد الذي قاد الدولة على مدى �سنوات 

بروؤى حكيمة، واإخال�س دائم، رافعا �سعار العطاء 

بال حدود، لتتوا�سل م�سرية البناء والعطاء يف 

طريق التميز والنه�سة، ونحو م�ستقبل م�رشق.

وقال : » على خطى الوالد املوؤ�س�س، ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان » رحمه اهلل » �سار املغفور 

له �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

»طيب اهلل ثراه«، على نهج االإن�سانية والعمل، 

والقيادة والتقـــارب مع اأبناء �سعبـــه، واأكمل 

م�سرية االحتاد مع اإخوانه حكام االإمارات جنبا 

اإىل جنب، فاأعطاها باإخال�س و�سدق، نتلم�سه 

اليوم و�سنبقى ن�سهد اأثره الطيب كب�سمة وطن 

يف حا�رشنا وم�ستقبلنا » .

واختتم ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�رشقي 

بالقول » رحم اهلل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة وقائدها الويف، 

وتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه .. واإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون »

دبي �ام / 

اأكد  حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء ، اأن دولة االإمارات فقدت برحيل املغفور له 

�ساحب ال�سمو ال�سيـــخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة، رحمه اهلل، قائداً فذاً خمل�سا ل�سعبه 

ووطنه، راعي م�سرية تطـــّور دولة االإمارات، وقاد 

م�سريتها التنموية، على خطى والده املغفور له 

باإذن اهلل القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، لت�سبح دولة االإمارات اليوم مركزاً للعلم، 

واخلري، والتطّور، واال�ستقرار والنمو واالزدهار.

وقال حممد القرقـــاوي اإن ال�سيخ خليفة بن زايد 

رحمه اهلل، مثل منوذجًا للقائد امللهم الذي اأخل�س 

حياته ل�سعبـــه ودولته، وبـــذل وقته للمجتمع 

ورفعته، وتر�سيخ اأ�س�س االحتاد، ووا�سل على خطى 

االآباء املوؤ�س�سني م�سرية بنـــاء الوطن واالإن�سان، 

ومتّكنت دولة االإمارات حتت قيادته رحمه اهلل، من 

تعزيز مكانتها العاملية، واالرتقاء مب�ستوى حياة 

املجتمـــع، وموا�سلة التنميـــة ال�ساملة، وتعزيز 

اال�ستقرار امل�ستدام وحتقيق املزيد من االإجنازات 

وطنيًا وعامليًا.

وتقـــدم وزير �ســـوؤون جمل�س الـــوزراء بخال�س 

التعازي لقيادة دولة االإمارات و�سعبها، �سائاًل اهلل 

عز وجل اأن يتغمد ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

بوا�سع رحمته وعظيم مغفرته واأن ي�سكنه ف�سيح 

جنانه.

ال�سارقة-�ام:

نعـــى ديـــوان �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ 

الدكتـــور �سلطان بن حممـــد القا�سمي 

ع�سو املجل�س االأعلـــى حاكم ال�سارقة 

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بـــن زايد اآل نهيان رئي�ـــس الدولة الذي 

وافته املنية يوم اجلمعة 13 مايو.

وفيما يلـــى ن�س البيان الـــذي اأ�سدره 

الديـــوان : » ب�ســـم اهلل الرحمن الرحيم 

» يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل 

ربك را�سية مر�سية فاأدخلي يف عبادي 

وادخلـــي جنتي« �ســـدق اهلل العظيم، 

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ينعي 

ديوان �ساحب ال�سمـــو حاكم ال�سارقة 

املغفـــور له بـــاإذن اهلل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة الـــذي وافته املنية يوم اجلمعة 

13 مايو 2022م.

ويتقـــدم ديوان �ساحـــب ال�سمو حاكم 

ال�سارقة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايـــد اآل نهيان ويل عهـــد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة و 

عموم اآل نهيان الكرام، و�سعب االإمارات 

العربية واالإ�سالمية ب�سادق  وال�سعوب 

العزاء واملوا�ساة �سائال املوىل عز وجل 

اأن يتغمـــد الفقيد بوا�ســـع رحمته و اأن 

ي�سكنـــه ف�سيح جناته و اأن يلهم �سعب 

االإمارات ال�سرب وال�سلوان.

كما تقرر اإعالن احلداد الر�سمي وتنكي�س 

االأعـــالم يف اإمـــارة ال�سارقـــة ملدة 40 

يومًا اعتباراً من يوم اجلمعة ، وتعطيل 

العمل يف الدوائر والهيئات املحلية 3 

اأيام اعتباراً مـــن اليوم ال�سبت على اأن 

ي�ستاأنف الدوام الر�سمـــي يوم الثالثاء 

املقبل«.

اأم القيوين-�ام:

 نعى ديـــوان �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ 

�سعـــود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 

االأعلى حاكـــم اأم القيوين املغفور له 

�ساحـــب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيـــان رئي�س الدولـــة الذى وافتة 

املنية يوم اجلمعة 13 مايو.

وفيمـــا يلى ن�س البيـــان :« ب�سم اهلل 

الرحمـــن الرحيم » يا اأيتهـــا النف�س 

املطمئنـــة ارجعـــى اإىل ربـــك را�سية 

مر�سية فاأدخلى فـــى عبادى واأدخلى 

جنتى » �سدق اهلل العظيم .

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدرة ينعى 

ديوان �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين 

ال�سيخ  ال�سمـــو  لـــه �ساحب  املغفور 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

الذى وافتة املنيـــة اليوم اجلمعة 13 

مايو 2022 م.

و يتقـــدم �ساحـــب ال�سمـــو حاكم اأم 

القيويـــن اإىل �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ 

حممـــد بن زايـــد اآل نهيـــان ويل عهد 

االأعلى للقوات  القائـــد  اأبوظبي نائب 

امل�سلحـــة وعمـــوم اآل نهيـــان الكرام 

و�سعب االإمـــارات واالأمـــة العربية و 

العـــزاء واملوا�ساة  االإ�سالمية ب�سادق 

�سائال العلى القديـــر اأن يتغمد الفقيد 

بوا�ســـع رحمتـــه واأن ي�سكنـــه ف�سيح 

جناته و اأن يلهم �سعب االإمارات ال�سرب 

وال�سلوان.

و تقرر اإعالن احلداد الر�سمى وتنكي�س 

االإعـــالم فى اإمارة اأم القيوين ملدة 40 

يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل 

فى الدوائر املحلية 3 اأيام اعتبارا من 

يوم غد ال�سبت على اأن ي�ستاأنف الدوام 

الر�سمى يوم الثالثاء املقبل.

عجمان-�ام:

 ينعـــى ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن 

را�ســـد النعيمي ع�سو املجل�ـــس االأعلى حاكم 

عجمان قائد الوطن وراعـــي م�سريته �ساحب 

ال�سمـــو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�سيا مر�سيا 

يوم اجلمعة 13 مايو.

ويف ما يلي ن�س البيان:.

» ب�سم اهلل الرحمن الرحيـــم.. يا اأيتها النف�س 

املطمئنـــة ارجعـــي اإىل ربك را�سيـــة مر�سية 

فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي.. �سدق اهلل 

العظيم. ينعي ديوان حاكـــم عجمان املغفور 

لـــه قائد الوطن وراعي م�سريته �ساحب ال�سمو 

ال�سيـــخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

الذي انتقل اإىل جوار ربه اليوم.

واأعلن الديوان احلداد الر�سمي وتنكي�س االأعالم 

على املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » رحمه اهلل » 

مدة 40 يومًا اعتباراً من اليوم و تعطيل العمل 

يف الدوائر واملوؤ�س�ســـات االحتادية واملحلية 

والقطاع اخلا�س 3 اأيام اعتبارا من اليوم ال�سبت 

على اأن ي�ستاأنـــف الدوام الر�سمي يوم الثالثاء 

املقبل«. تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه 

ف�سيح جناتـــه واألهم عمـــوم اآل نهيان الكرام 

و�سعب االإمارات جميـــل ال�سرب وال�سلوان .. اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعـــون . وتقدم �ساحب ال�سمو 

حاكـــم عجمان ب�سادق العـــزاء واملوا�ساة اإىل 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائـــب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحـــة وعموم اآل نهيان الكـــرام �سائاًل اهلل 

العلي القديـــر اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم �ساحب ال�سمو 

ويل عهد اأبوظبي و اخوانـــه واآل نهيان الكرام 

ال�سرب وال�سلوان ».

اأبوظبي-�ام:

نعى ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اإدارة جمعية واجـــب التطوعية قائد الوطـــن وراعي م�سريته 

�ساحب ال�سمو ال�سيـــخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

الذي انتقل اإىل جوار ربه را�سيا مر�سيا يوم اجلمعة 13 مايو.

و قـــال  يف كلمة له : » فقدت دولة االإمارات العربية املتحدة 

اأحد اأبرز رواد العطاء يف جمال االإن�سانية والعمل اخلريي جتاه 

االأوطان العربية واالإ�سالمية واالإقليمية والعاملية.. الفقيد الغايل 

و الراحل الكبري الـــذي اآمن بالعمل التطوعي فكان قوال وفعال 

يف بناء اإمـــارات اخلري واملواقف التاريخية اخلالدة، ت�ستذكره 

جميع االأجيال قائدا عظيما و زعيما حكيما وهب حياته لبالده، 

و�ستبقى اإجنازاته امتدادا ال ين�سب لرحلة االإمارات امل�ستمرة ».

وتقـــدم اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهـــد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، وعموم اآل 

نهيان الكرام، و�سعـــب االإمارات وال�سعوب العربية واالإ�سالمية 

ب�سادق العزاء واملوا�ساة، �سائال املوىل »عز وجل« اأن يتغمد 

الفقيد بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم �سعب 

االإمارات ال�سرب وال�سلوان.

ديوان حاكم ال�سارقة ينعى ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

وزير الطاقة والبنية التحتية:

 خليفة بن زايد قاد م�سيرة التنمية باقتدار
اأبوظبي / �ام /

 نعى  �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 

وزير الطاقة والبنية التحتية، �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 

الـــذي انتقل اإىل جوار ربـــه.. وتقدم بخال�س 

التعازي ل�سعـــب االإمارات والآل نهيان الكرام، 

داعيـــًا اهلل عز وجـــل اأن يتغمد راعي م�سرية 

االإمـــارات وباين نه�ستها بوا�سع رحمته، واأن 

ي�سكنـــه ف�سيح جناته، ويلهـــم اأهله وذويه، 

جميل ال�سرب وال�سلوان.

وقال » فقدت االإمارات قائداً ا�ستثنائيًا كر�س 

حياتـــه خلدمة وطنه و�سعبـــه واالإن�سانية... 

وزعيما فذا ات�سم باحلكمة واالإن�سانية وعمل 

اخلري...

ن�ساأل اهلل اأن يتغمـــد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة بوا�سع 

رحمتـــه وي�سكنه ف�سيح جناتـــه... وخال�س 

التعازي ل�سعب االإمارات والآل نهيان الكرام«.

واأ�ساف » ق�ســـى املغفور له ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رحمه اهلل، حياته يف رفعة 

�سعبه وبناء دولة قوية، حيث �سار على خطى 

الوالد املوؤ�س�ـــس املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 

زايـــد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراهط، 

يف خدمة اأمته ووطنه، وبذل الغايل والنفي�س 

يف �سبيل حتقيق الرخـــاء واال�ستقرار الأبناء 

االإمارات«.

وقـــال » ترجل فار�ـــس م�ســـرية االإجنازات 

املحليـــة والعربية والعامليـــة، وترك �سرية 

�ستبقـــى نربا�سًا تقتـــدي بها االأجيـــال، فقد 

اأم�ســـى ال�سيخ خليفـــة بن زايـــد اآل نهيان 

حياتـــه يف �سبيل بناء دولـــة قوية االأ�س�س، 

ووا�سل م�سرية نه�ســـة وتطور دولة االإمارات 

يف �ستى املجاالت، بف�سل �سيا�سته احلكيمة 

متكنت الدولة من حجز مكانتها املتميزة يف 

موؤ�رشات التناف�سية العاملية، وقد قاد رحمه 

اهلل، م�ســـرية التقدم الذي يعم جوانب الدولة، 

م�ستكمال الدور الريادي الـــذي قام به الوالد 

املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان »طيب اهلل ثراه«.

ديوان حاكم اأم القيوين ينعى ال�سيخ خليفة بن زايد

ديوان حاكم عجمان ينعى ال�سيخ خليفة بن زايد

خليفة بن محمد: 

االإمارات فقدت اأحد 

اأبرز ر�اد العطاء 

�االإن�سانية
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أكد مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت 
ليفاندوفســكي رفض تمديــد عقده املقرر 
نهايتــه يف يونيو 2023، مما يمهد الطريق 

لرحيله عن بافاريا هذا الصيف.
اليومية   بيلد"  صحيفة "ســبورت  وأبرزت 
ليفاندوفســكي  روبرت  التهديف  أن "آلــة 
صيف  أقصــاه  موعد  يف  النــادي  ســيغادر 
2023"، مضيفــة "يف األســابيع األخرية، 
أعلــن أفضل العب يف العالــم يف جوائز فيفا 
لن  أنه  ميونيخ  بايرن  يف  2021 ملســؤوليه 

يمدد عقده، املمتد لعام واحد".
عن  موقع "ســبورت1" نقال  وبدوره، أكد 

مصادره الخاصة، هذه املعلومات.
يف املقابل، شــددت إدارة بايــرن ميونيخ يف 
أكثر من مناسبة عىل أنها ترفض التخيل عن 
الهداف البولندي البالغ 33 عاما والذي سجل 
343 هدفــا منذ وصولــه إىل ملعب "أليانز 
بوروســيا  من  عام 2014 قادما  أرينا" يف 
اإلعالم  وسائل  أشــارت  حني  دورتموند، يف 
إىل أن عدم بيعه هذا الصيف يعني الســماح 
لليفاندفســكي بالرحيل مقابل صفقة حرة 

يف الصيف املقبل.
األوروبية، أجرى  اإلعالم  وســائل  وحسب 
ليفاندوفسكي مؤخرا اتصاالت مع برشلونة 

تشايف  االخري  مدرب  اعترب  اإلسباني، يف حني 
هرنانديز أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" 

بسبب الوضع املايل للنادي الكاتالوني.

دفع فريــق ريال مدريد ضيفه ليفانتي 
إىل الهبــوط لــدوري الدرجــة الثانية، 
بعدما ســحقه 6 / صفــر، أمس األول 
السادسة والثالثني  املرحلة  الخميس، يف 

لبطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وارتفع رصيد الريال، الذي خرس ديربي 
اللدود  جاره  أمام  اإلســبانية  العاصمة 
أتلتيكو يف املرحلة املاضية، إىل 84 نقطة 
يف صدارة البطولة التي حســم تتويجه 

بها رسميا هذا املوسم يف وقت سابق.
ليفانتي عند  املقابل، تجمــد رصيد  ويف 
برصيد  الرتتيب  قاع  يف  ليظل  29 نقطة 
للدرجة  هبوطــه  29 نقطــة، ويتأكد 
الثانية، يف ظــل ابتعاده بفارق 6 نقاط 
الســابع  املركز  خلف قــادش، صاحب 
عــر )الرابع من القــاع(، أول مراكز 

األمان.
ويف حــال فــوز ليفانتــي يف مباراتيه 
املوســم  هــذا  بالبطولــة  املتبقيتــني 
مباراتيه، ســوف  قــادش  وخســارة 
الفريقان يف رصيد 35 نقطة،  يتساوى 
ليحتكمــا حينها إىل املواجهات املبارشة 
يف  تصب  املســابقة، التي  لالئحة  وفقا 

تلك الحالة يف مصلحة قادش.
يف   1  /  1 تعــادال  الفريقــان  وكان 
مواجهتهمــا املبــارشة بجولة الذهاب 
أن يفــوز قادش 2 /  باملســابقة، قبل 

صفر عىل ليفانتي يف جولة اإلياب.
ورغم الفــوز الكبري للريال، فقد تحقق 
بأقــل مجهود، وكان بإمــكان نجومه 
إضافــة املزيد من األهــداف لوال لجوء 
وسوء  ناحية،  من  لالستعراض  العبيه 

الحظ الذي طاردهم من ناحية أخرى.
للريال  التسجيل  ميندي  فريالن  وافتتح 
يف الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريم بن 
زيمة ورودريغو الهدفني الثاني والثالث 
يف الدقيقتــني 19 و34 عــىل الرتتيب، 
فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف 

الرابع يف الدقيقة 45.
الخامس  الهدفني  فينيســوس  وأضاف 
والســادس للريــال يف الدقيقتــني 68 
بطال  نفسه  الرتتيب، لينصب  و83 عىل 
للمباراة دون منازع، عقب تســجيله 3 

أهداف )هاتريك(.
بالهدوء  األوىل  العر  الدقائق  واتسمت 
من الفريقــني، حيث انعدمت الخطورة 

عىل املرميني.
املباراة،  للريال خالل  ومن أول هجمــة 

األبيض  للفريق  التسجيل  ميندي  افتتح 
يف الدقيقة 13.

أمامية من  تمريــرة  تلقــى ميندي  ثم 
مودريتــش، ليصل بالكــرة إىل منطقة 
الجزاء، ويسدد بيرساه عىل يمني دانييل 
ليفانتي،  كاردينــاس، حارس مرمــى 

ليضع الكرة داخل الشباك.
فرصة  فالفــريدي  فيديريكو  وأضــاع 
للريال  آخــر  هدف  لتســجيل  محققة 
تمريرة  تلقــى  الدقيقــة 15، حيث  يف 
عن  األيمن  الجانب  من  زاحفة  عرضية 
الكرة  فاســكيز، لكن  لــوكاس  طريق 

مرت من أمامه بغرابة شديدة.
أهدر  حتى  واحد  دقيقة  سوى  تمر  ولم 
تلقى  أخــرى، حينما  فرصة  فالفريدي 
عن  اليســار  جهة  من  عرضية  تمريرة 
بعد  طريق مودريتش، ليسدد وهو عىل 
الكرة  املرمى، لكن  قليلة مــن  خطوات 
ارتطمــت يف القائم األيرس وخرجت إىل 

ركلة مرمى.
وكاد ميندي أن يهز الشــباك من جديد 
يف الدقيقة 19، بعدما تهيأت أمام الكرة 
برعونة،  ســدد  املنطقــة، لكنه  داخل 

ليبعدها كارديناس إىل ركلة ركنية.
وبعــد دقيقة واحدة فقــط من ضياع 
فرصة ميندي، أضــاع بن زيمة الهدف 
الثاني لريال مدريد، بعدما تابع تمريرة 
عرضية مــن الجانب األيرس عن طريق 

رضبة  جونيور، ليســدد  فينيســيوس 
رأس متقنة، وتعانق الكرة الشباك.

وأهدر فينسيسوس فرصة أخرى للريال 
يف الدقيقة 21، عندما ســدد من داخل 
املنطقــة، لكن كارديناس تصدى للكرة 
بصعوبة بالغــة، قبل أن يضيع الالعب 
الدقيقة  أخــرى يف  الربازيــيل فرصــة 
24، حيث ســدد من داخل املنطقة بعد 
املتقنة،  الرسيعة  التمريرات  سلسلة من 
املرمى،  منتصف  يف  الكــرة  وضع  لكنه 

ليمسكها حارس ليفانتي بثبات.
وحاول ليفانتي العودة للمباراة ومبادلة 
الريال الهجمات، وكاد أن يقلص الفارق 
سون، الذي  طريق  الدقيقة 26، عن  يف 
سدد من داخل املنطقة، لكن الكرة مرت 

بجوار القائم األيمن مبارشة.
تلك  ضياع  عىل  ضيفــه  الريال  وعاقب 
الهدف  رودريجو  الفرصة، بعدما سجل 
الدقيقة 34،  يف  امللكــي  للفريق  الثالث 
الربازييل الشــاب  الالعب  حيث تبــادل 
أهداه  مودريتش، الــذي  مــع  الكــرة 
الناحية  تمريــرة عرضية زاحفة مــن 
اليمنى، لتمر الكرة من أمام كارديناس، 
وتصــل الكرة إىل رودريجــو، املتواجد 
بكل  الكرة  مبارشة، ليضع  املرمى  أمام 

سهولة يف الشباك الخالية.
اهتزاز  أمام  حائــال  كارديناس  ووقف 
شباكه بهدف آخر يف الدقيقة 38، بعدما 

اليرسى  الناحية  من  حرة  لركلة  تصدى 
مبارشة  ســدد  مودريتش، الذي  نفذها 
ليفانتي، أبعد  حارس  املرمى، لكن  نحو 
الكرة التي وصلــت إىل فالفريدي، الذي 
أن  املنطقة، غري  خارج  من  قذيفة  سدد 
حــارس الضيوف واصــل تألقه بعدما 
تصدى للكرة التي ارتطمت يف العارضة.

مطاردتــه  الحــظ  ســوء   وواصــل 
لفالفريدي، الذي سدد قذيفة من خارج 
الكرة  الدقيقة 42، لكــن  يف  املنطقــة 
اصطدمــت يف العارضة، قبل أن يضيف 
للفريق  الرابــع  الهــدف  فينيســيوس 

املضيف يف الدقيقة 45.
مــع  الكــرة  فينيســيوس   وتبــادل 
مودريتــش، الذي أرســل لــه تمريرة 
حريرية انفرد عىل إثرها باملرمى، ليسدد 
الجزاء، واضعا  من عىل يســار منطقة 
زاحفة عىل يســار كارديناس،  الكــرة 
وتحتضن الشباك، لينتهي الشوط األول 

بتقدم الريال 4 / صفر عىل ليفانتي.
 وحافظ الريال عىل نشــاطه الهجومي 
مع انطالق الشــوط الثاني، حيث سدد 
فالفريدي من خارج املنطقة، لكن الكرة 
الدقيقة 48،  يف  بقليــل  العارضة  علت 
أعقبها تسديدة مماثلة من مودريتش يف 

الدقيقة 50، صدها كارديناس برباعة.
 وكاد بيبيلو أن يقلص الفارق لليفانتي 
يف الدقيقة 51، حينما ســدد من خارج 

املنطقة، غري أن الكرة أخطأت املرمى.
للريال  مؤكدة  فرصة  رودريجو  وأهدر 
يف الدقيقــة 55، حينمــا تلقى تمريرة 
بينيــة من بنزيمــه، لينفــرد باملرمى 
دفاع  يف  الخالية  املســاحات  مســتغال 
)لوب(  الكرة  إسقاط  وحاول  ليفانتي، 
من  خرج  الذي  الضيــوف  حارس  فوق 
مرمــاه ملالقاته، لكن الكرة ذهبت فوق 

العارضة.
وســجل فينيســيوس هدفا يف الدقيقة 
يف  وقوعه  بداعي  إلغائــه  تم  58، لكن 
مصيدة التســلل، لكنــه رسعان ما هز 
الشــباك مــن جديد بتســجيله الهدف 

الخامس يف الدقيقة 68.
رائعة من  تمريــرة  زيمة  بــن   وتلقى 
ويراوغ  باملرمــى  مودريتــش، لينفرد 
كاردينــاس، لكنه فضــل تمرير الكرة 
التسديد، ليضع  من  بدال  لفينيســيوس 
أريحية  بــكل  الكرة  الربازييل  الالعــب 

داخل الشباك.
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اعرتف مدافع ليفربول الســابق جيمي 
فيها  وصف  التي  تغريدته  كاراجر، بأن 
بـ 30  ليفربول  إىل  ماني  ساديو  انتقال 
عــام 2016  اســرتليني  جنيه  مليون 

باملكلف، ارتدت عليه الحقا.
املوسم،  هذا  ليفربول  مع  ماني  ويتألق 
بعدمــا ســجل 22 هدفــا يف جميــع 
بـ "العبي  كاراجر  املسابقات، ووصفه 
املفضل" بعد هدفه يف الفوز األخري عىل 

أستون فيال 2-1.
أنه "لن يســمح لــه باملغادرة"  وزعم 
يوقع  أن  يمكــن  بأنه  تكهنات  وســط 

لبايرن ميونخ.
وقــال أســطورة ليفربــول يف مقالته 
فقدان  هناك  تيليجراف "كان  بصحيفة 
التقليل  مــدى  جماعــي" حول  ذاكرة 
من شــأن ماني وقت التوقيع معه من 
ســاوثهامبتون قبل 6 سنوات، معرتفا 
بأنه تعرض لإلحراج بشــأن شــكوكه 

حول الصفقة.
وقال "عندمــا انضم ماني إىل ليفربول 
الصفقة  بشأن  الفوري  حكمي  أصدرت 
عرب وسائل التواصل االجتماعي. كتبت: 

اســرتليني  جنيه  أن 30 مليون  أعتقد 
التغريدة  لم  يعد مبلغــا باهظا، هــذه 

يتفق معها كثريون".
تأكدي من  وأضاف "هذا يوضــح عدم 

جودة ماني".
وتابــع "عندما قلت هذا األســبوع إنه 
قبل  تجاوزي  ماني  سيتعني عىل ساديو 
مزحة،  نصف  ليفربول، كانت  يغادر  أن 
أي نــاد يحاول خطفه مــن أنفيلد هذا 

الصيف يجب أن يواجه حصاًرا".
املفضل  ليفربول  وأكد "ماني هو العب 
لدي يف حقبة يورجــن كلوب، غالًبا ما 
يتم االستخفاف به والتقليل من شأنه".

الثاني  كانون  يناير/  "منذ  واسرتســل 
محمد  كان  تجاهله، بينما  نزعة  تغريت 

صالح يستحوذ عىل كل االهتمام".
واختتــم "إذا واصــل ماني مســتواه 
الحــايل، فقد يســهم يف تحقيق رباعية 
إنجلرتا  كأس  املنشودة، ومنها  ليفربول 
ضد تشــيليس يف نهاية هذا األســبوع، 
الربيمريليج  مرشــح  أيضا  وســيكون 
األكثــر حظا للفــوز بالكــرة الذهبية 

."2022

كار�جر: ماني مر�صحي �الأكثر حظاً للفوز 
ليفاندوف�صكي لن يجدد مع بايرن ميونيخبالكرة �لذهبية

ليفربول،  صالح، نجم  محمد  املرصي  تواجد 
ضمن القائمة املخترصة لحصد جائزة أفضل 

العب يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وكان ساديو ماني وكريستيانو رونالدو من 
بني أبرز الغائبني عن القائمة، والتي تصدرها 
وترينت  بروين  دي  وكيفــني  صالح  الثالثي 

ألكسندر أرنولد.
أيضا  القائمة  الثالثي، ضمت  هذا  جانب  وإىل 
وارد  وجيمــس  ســاكا  الخمايس"بوكايــو 
كانسيلو وسون هيونج مني  براوس وجواو 

وجارود بوين".
السادسة  الســاعة  حتى  املشــجعني  وأمام 
مســاء االثنــني املقبل بتوقيــت جرينيتش، 
دمج  وسيتم  املفضل،  ملرشــحهم  للتصويت 
الـ20 يف  الفرق  قــادة  أصواتهم مع أصوات 

املسابقة، ولجنة من الخرباء لتحديد الفائز.
وكريســتيانو  ماني  ســاديو  يتنافــس  وال 
الثنائي مع  تألق  الجائــزة رغم  رونالدو عىل 

ليفربول ومانشسرت يونايتد عىل التوايل.
وسجل ماني 15 هدًفا يف 33 مباراة بالدوري 
فريقه  يســعى  الحايل، حيث  املوســم  خالل 

لتحقيق رباعية غري مسبوقة من األلقاب.
وكان رونالــدو ضوًءا ســاطًعا يف موســم 
يونايتــد الكئيب بتســجيل 18 هدًفا يف 30 
مباراة، بينما تم اختياره مرتني أيًضا كالعب 

الشهر يف املسابقة.
بالجائزة  الفوز  وصــالح  بروين  دي  ويأمل 
للمــرة الثانية، وحصل كيفــني عىل الجائزة 
منذ عامني، فيما نال نجم ليفربول هذا اللقب 

عام 2018.

ريال مدريد يهزم ليفانتي ب�صد��صــية ويرمي به 
في »�لثانية«

كوتينيو.. متمرد �صل �لطريق في بر�صلونة
أعلن برشلونة مساء أمس  األول 
فيليب  الربازييل  الخميس، رحيل 
فيال  أستون  إىل صفوف  كوتينيو 
بعدما  نهائي  بشكل  اإلنجليزي، 

الناديني التفاق. توصل كال 
الرســمي  البيــان  وأوضــح 
كوتينيو  صفقة  لربشــلونة، أن 
بلغت قيمتهــا املالية 20 مليون 
النادي  حصــول  مــع  يــورو، 
 50% نســبة  عىل  الكتالونــي 
يف  ناد  ألي  الربازيــيل  بيــع  من 

املستقبل.
بقميــص  كوتينيــو  ولعــب 
مباريــات   106 برشــلونة 
املسابقات، وسجل 25  بمختلف 
هدفا، وصنع 14 آخرين، وحقق 
مرتني،  الليجا  "لقــب  ألقاب   4

وكأس امللك، وكأس السوبر".
مع  التعاقد  برشــلونة  حــاول 
أهم  أحد  كان  الــذي  كوتينيــو 
النادي  ورفض  ليفربول،  نجوم 
نجمه  عــن  التخيل  اإلنجليــزي 

الربازييل.
الفرصة قد  أن  وشــعر كوتينيو 
إدارة  عىل  ضغــط  لذلك  تفوته، 
ليفربول، وتقدم بطلب رســمي 
للرحيل، كما رفض املشاركة مع 

الفريق يف دوري أبطال أوروبا.
إدارة  رضخــت  النهايــة  ويف 

 120 مقابل  بيعــه  وتم  الريدز 
40 مليون  بجانب  يورو  مليون 
كمتغــريات إضافيــة، يف كانون 

الثانى/يناير 2018.
وأصبــح كوتينيــو أغىل صفقة 
رشاء يف تاريخ برشــلونة يف ذلك 
اإلدارة  تعتــربه  وكانت  الوقت، 

أندريس  لألســطورة  البديل  هو 
إنييستا يف خط الوسط.

كان  لربشلونة  كوتينيو  انضمام 
يف عهد إرنستو فالفريدي، والذي 
أرشكــه بالتناوب عىل الجناحني 

األيمن واأليرس.
واعتمــد فالفريدي عىل كوتينيو 
أيــرس وهمي يف طريقة  كجناح 
يف  ونجــح   ،)4-4-2( لعــب 
مييس  مــع  رسيعــا  التفاهــم 
وســواريز يف خط الهجوم حتى 
 ،)2017-2018( موسم  نهاية 
وصنع 7  ســجل 9 أهــداف  إذ 

خالل 22 مباراة.
تظهر  التايل، لم  املوسم  يف  ولكن 
الربازييل، ودخل يف  النجم  فعالية 
أطلقت  التي  الجماهري  مع  أزمة 
صافرات االستهجان ضده، وقام 
أصابعه يف  بالرد عليهــم بوضع 
أذنيه خالل مواجهة مانشســرت 
يونايتد بربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.

رحــب الهــداف التاريخي ملانشســرت 
أجويــرو، بتوقيع  ســيتي، رسجيــو 
إيرلينج هاالند للنادي اإلنجليزي، وقال 

إنه سيسجل معه الكثري من األهداف.
لوســائل  األرجنتيني  النجم  وتحــدث 
تمثاله  عن  الســتار  إزاحة  بعد  اإلعالم 
الذي  اليوم  االتحاد، يف  ملعب  محيط  يف 
شباك  يف  الـ10 لهدفه  الذكرى  يصادف 
لقب  منح  رينجــرز، الذي  بارك  كوينز 
الدوري اإلنجليزي، للســيتيزنز يف عام 

.2012
وقال أجويرو عندما ســئل عن هاالند، 
إىل  انضمامه  األســبوع  هذا  أعلن  الذي 

السيتي "إنه مهاجم رائع".
وتابع "آمل أن يتكيف بشــكل جيد مع 
الفريق، ألنه ليس من الســهل اللعب يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز".
اآلن  األفضل، ألنني  له  وأضاف "أتمنى 

من مشجعي مانشسرت سيتي، وآمل أن 
يسجل الكثري من األهداف".

كونه  إىل  أجويــرو، باإلضافة  أن  يذكر 
األهداف  أكرب عدد من  األجنبي صاحب 
يف الربيمريليــج، فــاز بلقــب الدوري 
اإلنجليزي 5 مرات، ليحقق إجمايل 15 

لقبا مع السيتي.

�أجويرو يكيل �لمديح لهاالند

لوكاكو يتمهل 
قبل �تخاذ قر�ر 

�لرحيل عن 
ت�صيل�صي

رفــض فيديريكو باســتوريلو، وكيــل روميلو 
مســتقبل  تشــيليس، توضيح  لوكاكو، مهاجم 

النجم البلجيكي يف املوسم املقبل.
بـ97.5 مليون  املقدر  انتقال لوكاكو  ولم ينجح 
جنيه إســرتليني إىل ستامفورد بريدج، كما كان 
يأمل الالعب أو تشــيليس، وارتبــط بالعودة إىل 
الدوري اإليطايل مع اهتمام الثنائي إنرت وميالن.

وعندما ُسئل عن شــائعات حول إمكانية عودة 
لوكاكو إىل إيطاليا، قال باستوريلو لصحيفة »ال 
قلبه،  يف  والجماهري  النــادي  ريبوبليكا«: »لديه 

مثل حبه ألندرلخت حيث يود إنهاء مسريته«
وأردف: »لكــن ال يمكننا التفكري يف املفاوضات. 

االستحواذ،  حول  مناقشــات  تشــيليس  يجري 
وال نعــرف املالكني الجدد، ناهيــك عما إذا كان 
أو ميالن. يجب  إنرت  بإمكاننا فتح محادثات مع 

أن ننتظر«.
يتقدمهم  املســتثمرين  من  مجموعــة  ووقعت 
تود بويــيل، اتفاقية لراء النــادي من رومان 
أبراموفيتــش يف صفقة مــن املتوقع أن تكتمل 

بحلول نهاية الشهر
وواصل باستوريلو باالعرتاف بوجود »مشكلة« 
لــدى لوكاكو يف فرتتــه الثانية يف ســتامفورد 
بريدج، قائال: »بالنسبة لتكلفة الصفقة، لم يكن 

أحد يتوقع مثل هذا الوضع«.



اأبوظبي-الوحدة:

واالتحادات  الرياضية  األندية  نعت 
حساباتها  على  مؤثرة  برسائل 
التواصل  مواقع  في  الرسمية 
وراعي  الوطن  قائد  االجتماعي، 
الشيخ  السمو  صاحب  مسيرته، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
ربه  جوار  إلى  انتقل  الذي  الدولة، 

أمس الجمعة.
بحالة  الرياضي  الوسط  وأصيب 
المغفور  لوفاة  الشديد  الحزن  من 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 
البيضاء  األيادي  صاحب  الله،  رحمه 

على الرياضة والرياضيين.
تحوالً  اإلماراتية  الرياضة  وشهدت 
تحت  المستويات  كافة  على  كبيرا 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  قيادة 

الله، اذ أصبحت  نهيان رحمه  آل  زايد 
كافة  عالمية، يقصدها  وجهة  الدولة 
األلعاب،  مختلف  من  الرياضيين 
والنهضة  التحتية  البنية  نظراً لجودة 
العمرانية الكبيرة ووسائل االتصاالت 
المستوى  ذات  واإلقامة  واالنتقاالت 
االمن  عنصري  وتوفير  العال، 

واألمان.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، 

رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم في 
تغريدة على حسابه بـ"تويتر":

ننعي  العميق  الحزن  و  األسى  "ببالغ 
أنفسنا و األمتين العربية و االسالمية 
الوطن  قائد  وفاة  في  أجمع  والعالم 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل الى 
جوار ربه راضياً مرضياً وإنا لله وإنا 

إليه راجعون".

يريفان ــ وام:

 اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم /تحت 
الدولية  أرمينيا  بطولة  في  مشاركته  عاما/   14
األولى  الخارجية  المشاركة  تعد  التي   ، الودية 

للفريق منذ تكوينه.
في  فاز   ، البطولة  في  مباراتين  الفريق  وخاض 
األولى على منتخب لبنان بهدف أحرزه الالعب مايد 
أرمينيا  أمام منتخب  الثانية  عادل خميس ، وخسر 

بهدف دون رد .
للمنتخب  الفني  المدير  الطاهري  فيصل  وحرص 
على  للوقوف  الالعبين  لجميع  الفرصة  منح  على 
المباراتين  خالل  والبدنية  الفنية  مستوياتهم 
قبل  والخبرات  االحتكاك  من  المزيد  وإلكسابهم 

المباريات الرسمية.
وضمت قائمة المنتخب 21 العباً هم : عبد الرحمن 
سعيد، محمد  علي  خميس  عادل  عمر، سهيل  خالد 
النوبي  أحمد  إلياس /الجزيرة/ مبارك  أحمد  جاسم 
سعيد  عمر  يعقوب،  عبدالله  فهد  عبدالله  سعيد، 
علي،  عبدالله  راشد  مبارك /الوحدة/ عبدالله  أحمد 
بطي سعيد عاشور فرج /العين/ مايد عادل خميس 
/النصر/  بوسمرا  درويش  منصور  مبارك  مبارك، 
علي  محمد  مايد  ياقوت،  فرج  سالم  عصام  سالم 
يعقوب /الوصل/ عبدالله أحمد عبدالله مراد، محمد 
/ جمعة  محمد  بطي  محمد  عبدالله،  باقر  يوسف 

/حتا/  صقر  مرزوق  راشد  سلطان  األهلي/  شباب 
عمران  عبيد  الخيمة/  /رأس  خميس  مبارك  سعيد 
عبدالله،  يوسف  محمد  /الشارقة/  سرور  عبيد 
علي  محمد  /الفجيرة/ مايد  عبدالله  يوسف  محمد 

سعيد /دبا الحصن/ .

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالسبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٤٣

االأندية واالتحادات الريا�سية  تنعى خليفة بن زايد م�شاركته  يختتم  النا�شئين  منتخب 
في بطولة اأرمينيا الودية

را�سد بن حميد يلتقي 
�سامويل اإيتو

دبي ــ وام:
 

اتحاد  رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  التقى 
إيتو  صامويل    Hls HG,G القدم  لكرة  اإلمارات 
يزور  الذي  القدم  لكرة  الكاميروني  االتحاد  رئيس 

البالد حاليا.
إلى  االتحادين  بين  التعاون  سبل  بحث  اللقاء  تناول 
و  آسيا  قارتي  في  القدم  كرة  لعبة  شؤون  جانب 
المنتخبات  صعيد  على  المستقبلي  أفريقيا، والتعاون 
الطاير  أحمد  اللقاء حميد  البلدين. حضر  في  الوطنية 
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية 

والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

رونالدينيو وفيجو من اأمام برج خليفة : 
دبي مدينة مبهرة 

دبي ــ وام:
كرة  في  العالم  أساطير  عبر   
بالتواجد  سعادتهم  عن  القدم 
اإلمارات  دولة  إلى  والحضور 
تحديداً  ودبي  المتحدة  العربية 
القدم  كرة  مباراة  في  للمشاركة 
األولى  النسخة  في  االستعراضية 
ليجندز"  برو  أوميجا  "كأس  من 
األول   أمس  مساء  أقيمت  والتي 
في  خليفة  برج  بجوار  الخميس 
لهذا  خصيصاً  أعد  الذي  الملعب 

الحدث في تجربة غير مسبوقة.
الذي  الصحفي  المؤتمر  وفي 
لكأس  المنظمة  اللجنة  عقدته 
امس  مساء  ليجندز،  برو  أوميجا 
وقبل  خليفة،  برج  أرماني  بفندق 
المباراة  انطالق  قليلة من  ساعات 
االستعراضية، تجمع أكثر من 23 
القدم  كرة  نجوم  أهم  من  العباً 
الجنسيات  مختلف  من  السابقين 
لكرة  العالم  بكأس  الفائزين  ومن 
العالمية  األلقاب  وأهم  القدم 
مقدمتهم  وفي  واألوروبية 
المنتخب  نجم  رونالدينيو 
البرازيلي والعب ميالن وبرشلونة 
نجم  فيجو  ولويس  السابق، 
مدريد  وريال  البرتغالي  المنتخب 
سابقا،  اإلسبانيين  وبرشلونة 
المنتخب  نجم  إيتو  وصامويل 
برشلونة  وفريق  الكاميروني 
السابق، و جون تيري قائد منتخب 
السابق،  تشيلسي  ونادي  انجلترا 
شنايدر  ويسلي  والهولنديان 
والحارس  كلويفرت،  وباتريك 
وااليطالي  ليمان  ينز  األلماني 
يوري  والفرنسيان  ماتيرازي 
سيلفستر،  ومايكل  جوركاييف 
والنيجيري  فالديراما،  والكولمبي 

جون أوكوشا وغيرهم.
الفريقين  قائمة  عن  اإلعالن  وتم 

البطولة،  كأس  على  المتباريين 
برو  "أوميجا  فريق  وهما 
فيجو  لويس  بقيادة  ستارز" 
تشامبيونز"  برو  وفريق "أوميجا 
بأهمية  والتعريف   ، رونالدينيو 
بين  التوازن  روعي  حيث  المباراة 

قوة الالعبين في كل فريق.
بالغ  عن  فيجو  لويس  وأعرب 
رفقة  دبي  إلى  بالحضور  سعادته 
النجوم  من  الكبيرة  الكوكبة  هذه 
المباراة  تلك  في  للمشاركة 
خليفة  برج  بجوار  االستعراضية، 
مبهر  حضاري  معلم  يعد  الذي 
اإلمارات  بدولة  اعتزازه  مؤكداَ 
وبمدينة دبي تحديداً التي يعتبرها 

بيته ويزورها كثيراً.
األولى  للمرة  دبي  زرت   " وقال: 
وتحديدا  عاماً   20 من  أكثر  منذ 
عام 2001، ووقتها لم يكن قد تم 
مدار  وعلى  بعد،  خليفة  برج  بناء 
بشكل  دبي  األعوام، تطورت  هذه 
مبهر، وهو ما يجعله حريص على 
زيارتها باستمرار حيث يشعر فيها 

بالراحة واألمان واالستقرار".
فقد  رونالدينيو،  البرازيلي  أما 
بالتجمع  سعادته  بالغ  عن  اعرب 
الالعبين،  من  الكوكبة  هذه  مع 

معهم  قدم  كرة  مباراة  وخوض 
الكرة  معالم  وأكبر  أهم  أحد  أمام 
أطول  خليفة  برج  وهو  األرضية 
حدث  أنه  مؤكدا  العالم  في  برج 

تاريخي ال ينسى بالنسبة له .
توصف  ال  "سعادتي  وقال: 
المبهرة  دبي  مدينة  في  بالتواجد 
خليفة  برج  أمام  مباراة  وخوض 
أطول برج في العالم، وما يزيد من 
النجوم  هؤالء  مشاركة  سعادتي 
الذين  وهم  المباراة،  هذه  في 
خالل  معظمهم  واجهت  أن  سبق 
األخضر،  المستطيل  في  مسيرتي 
فالديراما  باستثناء الكولمبي  ربما 

ألنه أكبر سناً".
بالحدث  خليفة"  "برج  وأحتفي 
الالعبين  صور  عرض  خالل  من 
الفردية  الواجهة  على  المشاركين 
عرض  شاشة  أكبر  تشكل  التي  له 
العد  عرض  تم  كما  العالم،  في 
التي  المباراة  النطالق  التنازلي 
كانت فرصة لعشاق الكرة لمتابعة 
خصوصا  المفضلين،  العبيهم 
انهم لم يفقدوا لمساتهم الساحرة 
أهم  أكسبتهم  التي  ومهاراتهم 
والجماعية  الفردية  األلقاب 

العالمية.

اختتام المرحلة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي في االإدارة الريا�سية
دبي  / وام /

"الخميس"  األول  أمس  اختتمت   
القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد  مقر  في 
من  الثالثة  المرحلة  فعاليات  بدبي 
اإلدارة  في  التنفيذي  "الدبلوم  برنامج 
الدولي  االتحاد  الرياضية"، الذي نظمه 
مع  بالتعاون  فيفا"  القدم"  لكرة 
الرياضية  للدراسات  الدولي  المركز 
أيام،  أربعة  مدار  على   ،/CIEs/
اإلدارات  من  دارساً   26 بمشاركة 
في  األعضاء  باالتحادات  التنفيذية 

االتحادين اآلسيوي وأوقيانوسيا.
الظاهري  الله هزام  عبد  وأعرب محمد 
سعادته  عن  الكرة  التحاد  العام  األمين 
تطويرية  لدورة  االتحاد  باستضافة 
باالتحادات  التنفيذية  للكوادر  مهمة 
تضمن  الذي  وبرنامجه  األعضاء، 
تسهم  حيوية  موضوعات  عدة  وناقش 
وُتنّمي  اإلداري،  بالعمل  االرتقاء  في 
تطور  لمواكبة  الالزمة  الخبرات 
المحلية  القدم  كرة  ومسابقات  نشاط 

والقارية.
وأشار إلى أن برنامج الدبلوم التنفيذي 
يشرف  الذي  الرياضية  اإلدارة  في 

بشكل  سُيسهم  ويدعمه،  الفيفا  عليه 
ملحوظ في تطوير العناصر المشاركة، 
األعضاء  االتحادات  بين  الفجوة  ويقلل 
اإلداري  الجانب  ألن  المجال،  هذا  في 
وله  الرياضية  العملية  جوهر  ُيشكل 

أهمية كبرى في رياضة اليوم.
منحت  البرنامج  فعاليات  أن  وأكد 
خبرات  الكتساب  فرصة  المشاركين 
التي  المناقشات  خالل  من  جديدة، 

والمشاركين،  المحاضرين  بين  دارت 
وأن  أنفسهم،  المشاركين  بين  وأيضاً 
األفكار  لتبادل  مهمة  المحطة  هذه 

والخبرات.
العمل  شهدها  التي  التطورات  وعن 
هزام  بن  الكرة، قال  اتحاد  في  اإلداري 
للكرة   2038 ورؤية  "استراتيجية   :
إدارة  مجلس  أطلقها  التي  اإلماراتية، 
حميد  بن  راشد  الشيخ  برئاسة  االتحاد 

واضحة  خريطة  رسمت  النعيمي، 
فيها  بما  التخصصات،  جميع  لتطوير 
تطوير  ُيعد  وبالتالي  اإلداري،  الجانب 
التي  األهداف  أهم  من  التخصص  هذا 
على  وحرصنا  تحقيقها،  إلى  نسعى 
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي 
الرياضية /CIEs/ وجامعة  للدراسات 
السوربون في أبوظبي في شهر يونيو 
الماضي من أجل هذا الهدف الحيوي ".

بح�سور اإماراتي فاعل.. االجتماع االإقليمي لت�سهيل حركة 
الخيول الدولية ي�سدر تو�سيات مهمة

أبوظبي ـ وام :
 شاركت " جمعية اإلمارات للخيول 
اإلقليمي  االجتماع  في   " العربية 
حركة  لتسهيل   2022 الثالث 
على  منها  حرصا  الدولية  الخيول 
و  لمالك  الخدمات  أفضل  تقديم 
استيراد  يخص  فيما  الخيل  مربي 
الخيل  إجراءات  وتسهيل  وتصدير 
أنشطة  في  لالنخراط  المرشحة 
بمنطقة  الفروسية  وفعاليات 
أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
الذي  االجتماع  أعمال  جدول  تضمن 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر  عقد 
البنود  من  بعد " زووم" العديد  عن 
حول  الثرية  المداخالت  و  المهمة 
الذي  التقدم  لرصد  األداء  مؤشرات 
بيروت  اجتماعي  منذ  إحرازه  تم 
تنفيذ  تنسيق  بخصوص  والرباط 
السلطات  قبل  من  الطريق  خارطة 
االستيراد  اشتراطات  البيطرية"و 
االتحاد  دول  في  للخيل  المؤقت 
المجموعة  للفروسية  الدولي 

السابعة.
االتفاق  االجتماع  خالل  وجرى 
شهادة  واعتماد  تنظيمي  إطار  على 
حركة  لتسهيل  موحدة  صحية 
إلكترونية/  الدولية/شهادة  الخيول 
من  للحد  اآلليات  من  عدد  جانب  إلى 
وتجارة  بنقل  المتعلقة  التحديات 
معايير  مع  يتوافق  بما  الخيل، 
الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة 
النقل  اتحاد  ومتطلبات   OIE
استعراض  الدولي IATA و  الجوي 
المعيارية  التشخيصية  االختبارات 
أمراض  ولقاحات  الخيل،  ألمراض 

الخيل وإجراءات التطعيم.
أخرى  موضوعات  عدة  عن  فضال   
على  التأكيد  أبرزها  صلة  ذات 
إجراءات طلب الحصول على اعتراف 
طاعون  مرض  من  بالخلو  رسمي 

واإلعالن   ،  AHs األفريقي  الخيل 
الذاتي عن الخلو من المرض.

وشهد االجتماع الذي عقد على مدار 
الماضيين  واألربعاء  الثالثاء  يومي 
 70 من  أكثر  من  واسعا  حضورا 
إقليمية  دولة  عشرة  لسبع  مندوبا 
األوسط  أفريقيا والشرق  من شمال 
البيطرية،  للسلطات  وممثلين 
والسباق،  الفروسية  واتحادات 

والمعنيين  الخبراء  من  ونخبة 
بمسابقات وأنشطة الخيل العربية.

مهمة  االجتماع  مخرجات  وجاءت 
في  األداء  تطوير  صعيد  على 
ومربي  لمالك  المقدمة  الخدمات 
الخيل ال سيما أن الجهة التي أشرفت 
العالمية  المنظمة  هي  تنظيمه  على 
وسيتم   /  OIE/ الحيوانية  للصحة 

تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات.



أثارت صورة غريبة التقطتها مركبة كيوريوسيتي 
هيكل  فيها  العلماء وظهــر  اهتمــام  املريخ  عىل 

صخري وكأنه بوابة إىل عالم آخر.
غريب  صخريا  تشــكيال  املسبار  صورة  وأظهرت 
أنه مدخل  األحمر، يبــدو  الكوكب  األطوار عــىل 
للمريخ،  الطبيعية  املناظر  يف  مثايل  بشكل  محفور 
لكنه ليست دليال عىل نشاط فضائي يف واقع األمر

بالباب بشكل مقنع  الصخري شبيها  التشكيل  بدا 
ومخيــف لدرجة أن البعض بــدأ يف االعتقاد بأنه 
يــؤدي إىل مخبأ صغري يف املريخ، أو ربما بوابة إىل 
عالم آخــر تماما. فيما وصفه آخرون بأنه “نفق 
إىل مركــز الكوكــب” أو “مدخل نفق رسي تحت 

األرض”. بحسب موقع “ساينس ألرت”.
ومــع ذلك، فإن األشــخاص األكثــر عقالنية يف 
مدونة Reddit الشهرية، أشاروا إىل أن هذا من 
املحتمــل أن يكون كرسا: نتيجة لنوع من الضغط 

عىل الصخــر الذي يكرس جزءا منــه، وربما يتم 
إعطاؤه يد العون بواسطة زلزال أو اثنني.

تم تســجيله عىل  زلزال  أكرب  الواقع، حــدث  ويف 
اآلن يف 4 مايو من هذا  األحمــر حتــى  الكوكب 
العلماء يعملــون لتحديد مكان  العام، وال يــزال 

حدوثه بالضبط وما سبب ذلك.

التعــرض للكوابيــس أمــر 
أكثر  يصبــح  مزعــج، قــد 
يؤثر عىل حياتنا  تعقيدا حني 
اليوميــة، وعــىل تركيزنا يف 
العمــل، وقــد  أو  الدراســة 
املزعجة  األحالم  تكرار  يدفع 
أو  النوم  تجنــب  إىل  البعض 
محاولة  اإلمكان  قدر  تأخريه 

لتجنبها.
عىل الرغــم من أن هذا األمر 
غــري منترش بكثــرة، إال أن 
حوايل  أن  إىل  تشري  الدراسات 
واحد باملائة من البالغني حول 
الكوابيس  من  يعانون  العالم 
املتكررة، ما يجعلهم يطلبون 

املساعدة من املختصني.
    

الزراعة الفضائية،  يف خطوة متقدمة نحو 
تمّكن العلماء للمرة األوىل من زرع نباتات 
يف بضــع غرامات من تربــة مأخوذة من 
القمــر، أحرضها قبل عقــود رواد فضاء 

تابعون لربنامج “أبولو”.
أن يصبح من  اآلمال يف  النجاح  ويعزز هذا 
املمكــن يوماً ما زرع نباتــات عىل القمر 
املستكشــفني  عىل  ســيوّفر  مبارشة، ما 
املســتقبليني كميــة كبرية مــن األدوات 
رحالتهم  يف  ألخذهــا  الثمــن  الباهظــة 

الفضائية األطول واألبعد.
القيام بأبحــاث وأعمال  وال يــزال يتعنّي 
القمر،  الزرع عىل  إىل  التوصــل  قبل  كثرية 
باحثون من  أعّدها  دراسة  أظهرت  ما  عىل 
جامعة فلوريدا وُنرشت الخميس يف مجلة 

“كوميونيكيشنز بايولودجي”.
الفضــاء األمريكية  رئيــس وكالة  وعلّق 
)ناســا( بيل نيلسون عىل الدراسة يف بيان 
اعترب فيه إّن “هذه الدراسة مهمة ألهداف 
ناســا االستكشــافية البرشيــة الطويلة 
األمد”، مضيفاً “ســنحتاج إىل اســتخدام 
واملريخ  القمــر  عــىل  املوجودة  املــوارد 
لتطوير مصادر غذاء خاصة برواد الفضاء 

املستقبليني الذين سيعيشون يف الفضاء”.
دراستهم 12  الباحثون خالل  واســتخدم 
القمرية )ما يوازي  غراماً فقط من الرتبة 
بضع مالعق صغــرية( ُجمعت من أماكن 
مختلفة عىل القمر خالل رحالت أبولو 11 
جداً  أواٍن صغرية  يف  و12 و17. ووضعوا 
الريغوليث(  الرتبة )تسمى  من  غرام  نحو 

البــذور، وكانوا  املاء ثم  إليهــا  وأضافوا 
يضيفون بشكل يومي محلوالً مغذياً.

واختريت نبتة رشاد أذن الفأر للزرع ألّنها 
تنمو بســهولة وألّن دراسات عدة أجريت 
عليهــا، إذ اّن شــيفرتها الجينية وكيفية 
معادية وصوالً إىل  بيئــات  تفاعلها ضمن 

الفضاء، عامالن معروفان.

واحدة من أغرب املركبات املتوفرة يف السوق حالياً 
ليموزين  إىل  تم تحويلها  التي  الطائرة  هي هذه 

مع عرضها للبيع يف الواليات املتحدة بســعر 
3.8 مليون دوالر.

وتعــرض الســيارة حاليا يف وكالــة تابعة 
األمريكية، كما  إلينوي  والية  يف  مليتسوبييش 
أن ســعرها أغىل بكثري من األسعار السابقة 

للطائرة، إذ تم عرضها مســبقاً يف مزاد ميكوم 
األمريكــي يف منتصف 2020 بســعر 600 ألف 

دوالر.
وبدأت هــذه املركبة حياتها كطائرة نفاثة تقليدية 
يف بدايات القــرن الحايل، قبل إخضاعها لعمليات 
ادعاء  مدار 12 عاماً حسب  تعديل واسعة عىل 

مالكها األصليني وتحويلها إىل الليموزين.
بالكامل، وإضافة  الداخليــة  الهيئة  تغيري  وتم 
وإضاءة  حمراء جذابــة  وملســات  أنيقة  جلود 
أسفل األرضية ونظام سمعي محدث وتلفاز كبري 

ومزايا فاخرة أخرى.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

أغلــق موظفون بمحل لبيع القهوة األبواب عىل طالب ســعودي 
وغادروا دون علمهم بوجوده يف بريطانيا.

وكان الطالب يســتمع إلحدى املحارضات يف الــدور الثاني داخل 
املحل، ويضع ســماعة الــرأس يف أحد زوايا املقهــى، إذ لم ينتبه 

املوظفون لوجوده، وغادروا بعد انتهاء عملهم.
وتفاجــأ الطالب بعد انتهــاء املحارضة بإغــالق املحل ووجوده 
وحيدا بني الجدران مما دفعة لالتصال بالســفارة الســعودية يف 
لندن وإبالغهم بالحادثة. وتفاعلت الســفارة مع الطالب املبتعث، 
وتواصلت مع الرشطــة الربيطانية ملتابعة وضع الطالب، وتوجه 
مندوب من الســفارة إىل املحــل يف مدينة كانليــورث بكوفنرتي 

ملبارشة الحالة واالطمئنان عليها.

أعلنت قناة ناشــونال جيوغرافيك أبوظبي أنها ســتعرض الجزء 
الثالث من مسلسلها الوثائقي »كنوز مرص املفقودة«، الذي يسلط 
املزيــد من الضوء عىل مزيد من أرسار حضــارة الفراعنة القديمة 
املثــرية لالهتمام. وســيجري عرض الوثائقي مــن خالل ثماني 

حلقات جديدة بالكامل كّل يوم أحد يف التاسعة مساًء.
وباســتخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتصوير أعمال التنقيب، 
الحدث لريافقوا كامريات  إىل قلب  الشاشة  املشاهدون عرب  سينتقل 

فريق العمل يف دهاليز األهرامات، بحثاً عن مقابر مفقودة.
الهرم  أثنــاء دخوله  الدكتور محمد مجاهد  الكامريات  وســرتافق 
األكرب يف مرص، والذي يضّم حجرة دفن إمرباطورية إلحدى ملكات 
مرص القدامى. وهــي املرة األوىل التي يجري فيها الدخول إىل هذه 

الحجرة منذ تشييدها قبل أكثر من 4000 عام.
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بات ظهــور الطيور “ النادرة “ عامليا 
واملهددة باالنقراض أمرا شبه اعتيادي 
يف دولة اإلمارات التي يزورها ســنويا 
الطيور  مــن  يفــوق 300 نــوع  ما 

املهاجرة .
وســجلت اإلمارات يف موســم هجرة 
الطيور الصيف املايض أول ظهور لطائر 
 Vanellus”القطقاط األفريقي ـ
senegallus”، وذلك يف محمية 
الصحراوية  دبي  ومحمية  نزوى  جبل 
أحد  العــام 2020 رصد  / املها/، ويف 
العاصمة  يف  ندرة  األكثر  الطيور  أنواع 
 steppe“ أبوظبي وهو مــن نوع
ُيقدر وجود  WhimbRel” الــذي 
منــه فقط حول  حــوايل 100 طائر 
العالم، بدوره وثق فريق محمية وادي 
الوريعة يف إمارة الفجرية ظهور طائر 

“البومة العمانية”، التي لم يشاهد من 
قبل يف الدولة.

ويبــدو أن التوســع الكبــري يف رقعة 
املحميات الطبيعية قد لعب دورا مؤثرا 
يف جــذب الطيور املهاجرة والســيما 
األنــواع النــادرة منهــا، حيث تعترب 
طريق  يف  ســنوية  محطة  اإلمــارات 
هجرة هذه الطيور القادمة من أوروبا، 

وأفريقيا، وآسيا.
للطيور  العاملــي  اليــوم  وبمناســبة 
الجمعة،  الذي يصــادف يوم  املهاجرة 
تستعرض وكالة أنباء اإلمارات “وام” 
التي  الجهود  أبــرز  التايل  التقريــر  يف 
املحافظة عىل  يف  اإلمارات  دولة  تبذلها 
العاملي وحماية  البيولوجــي  التنــوع 
اآلمن  امللجأ  املهاجرة، وتوفري  الطيور 

لها.
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سجلت ظهور أنواع نادرة.. اإلمارات محطة رئيسية 
في هجرة الطيور حول العالم

علماء يزرعون نبتة في تربة مستخرجة من القمر
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أكدت املبيعات التي شهدها مزاد 
أقامته دار كريستيز يف نيويورك 
الخميس شــهية هواة جمع كل 
أنــواع القطع الفنيــة، إذ حفَل 
بمجموعة أسعار قياسية سجلها 
بينها  األعمال، مــن  مــن  عدد 
منحوتة إلدغــار دوغا، وأخرى 
إىل  إضافة  لبيكاســو،  برونزية 
كان  لديناصور  عظمــي  هيكل 
“جوراسيك  لفيلم  وحي  مصدر 
بــارك” وبيع لقــاء 12 مليون 

دوالر.
دوالر  وبمبلــغ 12,4 مليــون 
الهيكل  شــامالً النفقات، بيــع 
نوع  من  لديناصــور  العظمــي 
داينونيكوس أنتريوبوس أطلقت 
عليه تســمية “رابتور”، يتكون 
مــن 126 عظمــة متحجــرة 
أمتار.  ثالثــة  طوله  ويتجــاوز 
إىل  املزاد  بعد  كريستيز  وأشارت 
أن الهيكل كان من نصيب مزايد 
عن  تفصح  لم  آســيوي، لكنها 

مزيد من التفاصيل.
وبــات هــذا الهيــكل الثاني يف 
الديناصورات  هيــاكل  ترتيــب 
فرقاً  األعىل ســعراً، لكّن ثمــة 
عظمي  هيكل  وبني  بينه  واسعاً 
لديناصــور “تي-ريكس” يحتل 
بيع عام 2020  إذ  األوىل  املرتبة 

يف مقابل 31,8 مليون دوالر.
يتميز  بأن “رابتور” الذي  وأفيد 
وًوِضع  جيــدة  حــال  يف  بأنــه 
عنــد مدخل مقر كريســتيز يف 
العظمي  الهيكل  مانهاتن، هــو 
النوع.  اكتمــاالً لهــذا  األكثــر 
يف  سنوات  قبل  اكُتِشــف  وكان 
مونتانا  بوالية  كانيــون  وولف 
األمريكيــة، وبقي مــذاّك ملكاً 

لجهات خاصة.
وأصبحــت مبيعــات الهيــاكل 
محور  للديناصورات  العظميــة 
األعوام  يف  املــزادات  مــن  عدد 
األخــرية، عىل غــرار بيع “بيغ 
جــون”، وهــو أكــرب هيــكل 

عظمــي لديناصــور مــن نوع 
يف  معــروف  ترايســرياتوبس 
أمتار،  ثمانية  العالم، يبلغ طوله 
يورو  مقابل 6,6 ماليني  يف  بيغ 
لصالــح هاوي جمــع أمريكي 

خالل مزاد يف أكتوبر 2020.
وتثري هذه املزادات لدى مسؤويل 
املتحجرات  وعلمــاء  املتاحــف 
أسفاً شديداً لكون هذه األحافري 
تصبح جــزءاً مــن مجموعات 
خاصــة بــدالً مــن أن تكــون 

معروضة يف املتاحف.
الختام  الهيكل مسك  بيع  وشّكل 
النمط  من  مبيعات  شــهد  ملزاد 
التقليدي املألــوف، ومن أبرزها 
منحوتة  ســجلته  قيايس  سعر 
 ،)1834-1917( دوغا  إلدغار 
الصغرية  إذ بيع عمله “الراقصة 
عاماً” مقابل  عرش  األربعة  ذات 
41,6 مليــون دوالر، وهو أعىل 
حققته قطعــة للفنان الفرنيس 

يف مزاد.
الربونزية  املنحوتة  هذه  إن  غري 
التي  البني  الزنجار  ذات  الدقيقة 
بالتفاصيــل وبكثري من  تمّثــل 
الواقعيــة راقصة باليه صغرية، 
العمل األصيل املعروض  ليســت 
يف املتحــف الوطنــي للفنون يف 
واشــنطن، بل هي نسخة طبق 
األصل نفذها ســّباك املنحوتات 
الفنية أدريان أوريليان إيبار بعد 
الفنان  وفاة  من  ســنوات  عرش 

االنطباعي الفرنيس.

وكان الرقــم القيايس الســابق 
الصغرية”  “الراقصــة  ملنحوتة 
منها  أخــرى  نســخة  إىل  يعود 
بيعــت لقاء 24 مليــون دوالر 
الخميس  عام 2015، لكن مزاد 
حطم أيضــاً الرقم القيايس ألي 
عمــل يف املطلق لدوغــا تحمله 
“راقصة ترتاح” التي بيعت لقاء 

37 مليون دوالر عام 2008.
املباعة  دوغــا  منحوتة  وكانت 
بــني 112 قطعة  من  الخميس 
األعمال  مــن مجموعة ســيدة 
توفيت  التي  باس  آن  األمريكية 
أيضاً  عام 2020 والتــي كانت 
زوجة امللياردير سيد باس، وهو 
وريــث إمرباطوريــة نفطية يف 

والية تكساس األمريكية.
تزال  ال  باس  آن  كانــت  وعندما 
عىل قيد الحياة، كانت كل األعمال 
معروضــة يف شــقتها الفاخرة 
الخامســة  الجــادة  شــارع  يف 
مانهاتن،  أفينيــو( يف  )فيفــث 
التعبريي  للفنان  لوحتان  ومنها 
األمريكي مارك روثكو )-1903

إحداهمــا  بيعــت   ،)1970
رد”(  أوف  )“أنتايتلد-شــايدس 
يف مقابــل 66,8 مليون دوالر، 
مونيه  لكلــود  لوحات  وثــالث 
منها  )1926-1840(، بيعــت 
لوحة “برملان، سوالي كوشان” 
دوالر.  مليــون   75,96 بمبلغ 
وحققــت القطع االثنتي عرشة 
ما مجموعه 363 مليون دوالر.

بيع هيكل عظمي لديناصور بـ 12 مليون 
دوالر في مزاد

إغالق »محل لبيع القهوة« على طالب 
سعودي مبتعث

»كنوز مصر المفقودة« على شاشة 
“ناشونال جيوغرافيك”

طائرةطائرة تتحول إلى ليموزين فاخرة وُتعرض للبيع بسعر  تتحول إلى ليموزين فاخرة وُتعرض للبيع بسعر 3.83.8  مليون دوالر مليون دوالر 

من  املزيــد  دعــوة  مــع  حتى 
الــرشكات موظفيهــا بالعودة 
املكاتــب، فإن  إىل  أخــرى  مرة 
ســوق العمــل عن ُبعــد يزداد 
ســخونة، فكل مــا عليك فعله 
كلمة “بعيد” يف  عن  البحث  هو 
عن  البحث  محــركات  من  عدد 
الوظائف وستظهر آالف النتائج 
ومســتويات  القطاعات  عــرب 
ملء شاشة  إىل  املختلفة  الخربة 

الكمبيوتر الخاص بك.
الحديثة من  وتشــري األبحــاث 
موقــع laddeRs، وهــو 
التي  للوظائف  توظيــف  موقع 

تدفــع 100 ألف دوالر أو أكثر، 
إىل أن %25 من جميع الوظائف 
املهنيــة يف أمريــكا الشــمالية 
ســتكون عن بعد بحلول نهاية 

عام 2022، وفقا للعربية نت.
ويأتي ذلك، فيما يمكن للوظائف 
هائلة”  توفر “ميزة  أن  ُبعد  عن 
للخريجني الجدد أو الذين يغريون 
الذين  املهنيني  أو  املهنية  حياتهم 
لديهم خربة عمل أقل ويتطلعون 
املهنية، وفقاً  حياتهم  تنمية  إىل 
ملا قالته، مديرة الخدمات املهنية 
فرانا،  يف FlexJobs، توني 

.CnbC لشبكة

براتب 100 ألف دوالر سنويًا.. الوظائف األكثر طلبًا للعمل عن بعد هذا العام
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