
دبي-وام:

 �أ�ش���در �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

نائب رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء، رعاه �هلل، 

ب�ش���فته حاكمًا لإمارة دبي، �لقانون رقم /11/ ل�ش���نة 

2021 بتعدي���ل بع�س �أحكام �لقان���ون رقم /13/ ل�شنة 

2016 ب�شاأن �ل�شلطة �لق�شائية يف �إمارة دبي.

وت�شم���ن �لقانون �جلديد تعديل ن����س �ملادة /14/ من 

�لقان���ون رق���م /13/ ل�شنة 2016، و�خلا����س بالأمانة 

�لعاّمة للمجل�س �لق�شائي يف دبي ..

ووفق���ًا للن�س �جلديد، يكون للمجل����س �لق�شائي �أمانة 

عامة، تتوىل توفري �خلدم���ات �لإد�رية �مل�شاندة لتمكني 

�ملجل�س �لق�شائي من �لقي���ام بالخت�شا�شات �ملنوطة 

به، وتوف���ري �ملعلوم���ات و�لبيان���ات و�لدر��شات �لتي 

يطلبه���ا، على �أن ُيع���نينَّ �أمني عام �ملجل����س �لق�شائي 

مبر�ش���وم ي�شدره �شاح���ب �ل�شمو حاك���م دبي، ويتوىل 

�مله���ام و�ل�شالحي���ات �ملح���ددة له يف ه���ذ� �لقانون 

و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.

القد�س-)د ب اأ(:

�أعلن���ت وز�رة �ل�شح���ة يف غ���زة عن 

�رتفاع عدد �لقتلى �لفل�شطينيني �م�س 

�لأح���د �إىل 188 يف �ليوم �ل�شابع من 

�لتوت���ر ب���ني �لف�شائ���ل �لفل�شطينية 

و�إ�رس�ئيل يف �لقط���اع. وقالت �لوز�رة 

يف بي���ان �شحفي �م����س تلقت وكالة 

�لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( ن�شخة منه، �إن 

من بني �لقتل���ى 55 طفال و33 �شيدة، 

فيما �أ�شيب �أكرث من1230 �آخرين منهم 

ما يزيد على 30 بحالة خطرية.

 �أعل���ن �ملتح���دث �لإعالم���ي با�ش���م 

روزنفيلد،  ميكي  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�رسطة 

�م�س �لأحد عن وقوع حادث ده�س

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

تون�س ت�ضتلم �ضحنة جديدة من لقاح ا�ضترازينيكا�ضل�ضلة زالزل ت�ضرب اليابان

طوكيو-و�م:

 تعر�ش���ت �ليابان �م�س ل�شل�شلة من �ل���زلزل ، مبا يف ذلك 

ثالث���ة يف حمافظة ت�شيبا �ملتاخم���ة لطوكيو ، وكان �أكربها 

يف �ملحي���ط �لهادئ قبالة جزيرة هوكايدو �ل�شمالية و�شجل 

6.1 درج���ة على مقيا�س ريخرت وه���ز �ملباين على �جلانب 

�ل�رسقي من �جلزيرة.

ومت ت�شجيل هزة �رتد�دية بقوة 4.3 يف وقت لحق يف نف�س 

�ملنطقة.. فيم���ا تعر�شت حمافظة فوكو�شيم���ا لزلز�ل بقوة 

4.6، كان مركزه �أي�شًا يف �ملحيط.

وتق���ع يف حمافظ���ة فوكو�شيما حمطة د�يت�ش���ي فوكو�شيما 

للطاقة �لنووية �لتي عانت من �ن�شهار نووي قبل 10 �شنو�ت.

تون�س-)د ب �أ(:  �أعلن���ت وز�رة �ل�شحة �لتون�شية �م�س �لأحد 

عن ��شتالم �شحن���ة جديدة من لقاحات ��شرت�زينيكا �مل�شادة 

لكوفيد-19 ت�شمل 158 �ألف جرعة.

وتن�ش���وي �ل�شحنة حت���ت مبادرة "كوفاك����س" �لتي تقودها 

منظمة �ل�شح���ة �لعاملية وعدد �آخر م���ن �ملنظمات �لدولية 

مل�شاعدة �لدول �لفقرية على مكافحة وباء كورونا.

كانت وز�رة �ل�شحة �أعلن���ت يف وقت �شابق �أنها ��شتلمت �إىل 

حدود يوم �ل�شابع من �ل�شهر �جلاري �أكرث من 830 �ألف جرعة. 

وي�شبح جمموع ما ��شتلمته حتى �ليوم 988 �لف جرعة.

وتق���ول �حلكومة �إنها تعمل على تطعيم ثالثة ماليني مو�طن 

من بني �أكرث م���ن 11 مليون ن�شمة، بنهاي���ة حزير�ن/يونيو 

�ملقبل

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

ـ القاهرة-)د ب اأ(: باري�سـ 

و�ش���ل �لرئي�س  �مل�رسي عبد 

�لفتاح �ل�شي�ش���ي �م�س �لأحد  

�لفرن�شي���ة  �لعا�شم���ة  �إىل 

باري�س للم�شاركة يف كٍل من 

موؤمت���ر باري�س لدعم �ملرحلة 

�ل�شود�ن، وقمة  �لنتقالية يف 

متويل �لقت�شاديات �لأفريقية، 

و�للذي���ن �شيعق���د�ن �لي���وم 

�لثنني ويوم غد �لثالثاء.

�لر�شم���ي  �ملتح���دث  وق���ال 

بِا�ش���م �لرئا�ش���ة �مل�رسي���ة 

ب�شام ر��ش���ي ، يف بيان على 

�شفحة �لتو��شل �لجتماعي » 

في�شبوك«  �م�س ، �إن م�شاركة  

�ل�شي�شي تاأت���ي تلبيًة لدعوة 

�لرئي����س �لفرن�شي »�إميانويل 

ماك���رون«، وذلك ف���ى �شوء 

و�ملتنامية  �لوثيقة  �لعالقات 

�لتى تربط بني م�رس وفرن�شا، 

عمان-)د ب اأ(:

 �أك���دت وز�رة �خلارجية و�ش���وؤون �ملغرتبني  �لأردنية 

�م�س �لأحد �أنها تتابع مو�شوع �عتقال �أردنّيني  �ثنني 

يف �إ�رس�ئيل.

وقالت  �لوز�رة ، يف بيان  �شحفي �م�س ح�شبما �أفادت 

وكالة �لأنباء �لأردنية ) برت�( ، �إن �ل�شفارة �لأردنية يف 

تل �أبيب على تو��شل مع �ل�شلطات �لإ�رس�ئيلية للعمل 

على �لإفر�ج عنهما.

و�أفادت و�شائ���ل �إعالم �إ�رس�ئيلية �م�س باأنه مت توقيف 

�أردنيني �ثن���ني جتاوز� حدود �إ�رس�ئيل وكان بحوزتهما 

�شكينان.

طهران-)د ب اأ(:

 لق���ي �شخ�ش���ان حتفهم���ا 

ج���ر�ء �نفج���ار يف جمم���ع 

�شناعي بالقرب من �لعا�شمة 

�لإير�نية، بح�ش���ب ما ذكرته 

وكالة �لأنباء �لر�شمية )�إيرنا(.

ووقع �لنفجار يف فرن ل�شهر 

�شو�ح���ى  يف  �لألومني���وم 

جن���وب طهر�ن �أم����س �لأحد، 

وفقا ملا ذكرته »�إيرنا« �لتي 

قال���ت يف �لبد�ي���ة �إن ثالثة 

�أ�شخا�س لقو� حتفهم .

�لوكال���ة �شب���ب  ومل تذك���ر 

�لنفجار كم���ا مل تقدم مزيد� 

من �لتفا�شيل .

ويف �لع���ام �ملا�ش���ي �أبلغت 

�إي���ر�ن ع���ن ع���دة حر�ئ���ق 

يف  غام�ش���ة  و�نفج���ار�ت 

بجميع  ح�شا�ش���ة  من�ش���اآت 

�ألقى حمللون  �لب���الد  �أنحاء 

بالل���وم فيها عل���ى عمليات 

تخريب، وفقا لوكالة بلومربج 

لالأنباء �ليوم �لأحد .

نيويورك-)د ب اأ(:

 طالب �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو جوتريي�س 

�م�س �لأحد بوقف فوري لطالق �لنار بني �لإ�رس�ئيليني 

و�لفل�شطينيني .

جاء ذلك يف جل�شة ملجل�س �لأمن �لدويل حول �لت�شعيد 

بني �لف�شائ���ل �لفل�شطينية و��رس�ئي���ل ،بح�شب بيان 

للمركز �لإعالمي لالأمم �ملتحدة و�شلت ن�شخة منه �إىل 

وكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب .�أ(. وقال جوتريي�س"يجب 

�أن يتوق���ف �لقتال. يج���ب �أن يتوقف على �لفور. يجب 

وقف �ل�شو�ري���خ وقذ�ئف �لهاون م���ن جهة و�لق�شف 

�جلوي و�ملدفعي من �جلهة �لأخرى. 

جوتيري�س يطالب بوقف فوري الإطالق النار 

بين االإ�ضرائيليين والفل�ضطينيين

قتيالن جراء انفجار في مجمع �ضناعي 

قرب طهران

ال�ضي�ضي ي�ضل اإلى فرن�ضا للم�ضاركة 

في موؤتمر لدعم ال�ضودان

االأردن : نتابع مو�ضوع اعتقال اثنين 

من مواطنينا في اإ�ضرائيل

»تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«

»طالع  �س4«

�رتفاع عدد �لقتلى �لفل�سطينيين بغزة �إلى 188بينهم 
55 طفاًل و33 �سيدة  

محمد بن ر��سد: نرحب 
بالجميع في دبي حيث 
يبد�أ �لتعافي �ل�سياحي

دبي-الوحدة:

ق���ال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمم���د بن ر��شد �آل 

مكت���وم، نائب رئي����س �لدول���ة  رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاكم دبي- رع���اه �هلل-، �إن 62 دولة 

ت�ش���ارك �لي���وم ح�شوريا يف دب���ي بفعاليات 

»معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي«.

وذكر �شموه، يف تغريدة على ح�شابه �لر�شمي يف 

تويرت: »62 دولة ت�شارك �ليوم ح�شوريا يف دبي 

بفعالي���ات معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي.. �حلدث 

�ل�شياحي �لأكرب عامليا منذ تف�شي �جلائحة«.

و�أ�ش���اف: »نرحب باجلميع يف دبي.. حيث يبد�أ 

�لتعايف �ل�شياحي للعامل.. وحيث ن�شتطيع روؤية 

�ل�شوء يف نهاية �لنف���ق �لذي مرت به �لب�رسية 

خالل عام ون�شف«.

محمد بن ر��سد يعدل 

بع�ض �أحكام قانون 

�ل�سلطة �لق�سائية بدبي

�أبوظبي 26/41 دبي 28/41 �ل�شارقة 24/42 عجمان 39 /24 �أم �لقيوين 41 /25 ر�أ�س �خليمة 36 /27 �لفجرية 39 /29 �لعني 25/43 ليو� 25/44  �ل�شلع 41 /25      �لفجر 4.13 �لظهر 12.21  �لع�رس 3.44   �ملغرب 7.03 �لع�شاء 8.25
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

3٫52  6,427.94 6,209.422,664.601.16 2,696.03

»تتمة  �س8«»تتمة  �س8«

اإ�ضابة 6 �ضرطيين اإ�ضرائيليين في هجوم ده�س بحي ال�ضيخ جراح بالقد�س 



دبي-وام:

�آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح   

مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 

�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت فعاليات 

معر�س  من  و�لع�رشين  �لثامنة  �لدورة 

�سوق �ل�سفر �لعربي "�مللتقى 2021" ، يف 

دورة ��ستثنائية للحدث �لأ�سخم يف قطاع 

�لأو�سط، من  �ل�رشق  �ل�سفر و�ل�سياحة يف 

ناحية �أعد�د �مل�ساركني باحل�سور �ملبا�رش 

�لثمانية  خالل  نوعه  من  �أكرب جتمع  يف 

ع�رش �سهر�ً �ملا�سية.

و�أكد �سموه �أن �لإقبال �لكبري على ح�سور 

ن�سخة هذ� �لعام من �سوق �ل�سفر �لعربي 

من جانب �لقائمني على �سناعة �ل�سياحة 

و�ل�سفر و�ل�سيافة حول �لعامل هي �سهادة 

توفري  يف  دبي  جناح  يف  جديدة  ثقة 

�سالمة و�سحة جميع  ت�سمن  �آمنة  �أجو�ء 

نوعه  من  �لأكرب  �حلدث  يف  �مل�ساركني 

منذ  �ملبا�رش  �حل�سور  ناحية  من  عامليًا 

منوهًا  تقريبًا،  �لعام  ون�سف  عام  نحو 

�سموه �أن تنظيم هذ� �حلدث �ل�سخم ياأتي 

من�سجمًا مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 

كوجهة  دبي  مكانة  تعزيز  �هلل، يف  رعاه 

يف  و�ل�سفر  �ل�سياحة  لأن�سطة  رئي�سة 

�ملنطقة، وتعزيز دورها يف ت�رشيع وترية 

تعايف هذ� �لقطاع �حليوي لي�س فقط يف 

�ملنطقة ولكن على م�ستوى �لعامل �أجمع، 

مالمح  ت�سكيل  يف  دبي  �إ�سهام  وتاأكيد 

ما  مرحلة  و�ل�سياحة يف  �ل�سفر  م�ستقبل 

بعد �جلائحة.

وقام �سموه بجولة تفّقد خاللها عدد�ً من 

مد�ر  على  يقام  �لذي  �ملعر�س  �أجنحة 

�أربعة �أيام وحتى �لتا�سع ع�رش من مايو 

�جلاري، يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 

�ملرّي،  �سعيد  هالل  �سعادة  فيها  ر�فقه 

و�لت�سويق  �ل�سياحة  لد�ئرة  �لعام  �ملدير 

ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  بدبي  �لتجاري 

دبي �لتجاري �لعاملي، وكلود بالن، مدير 

�لعاملي  �ل�سفر  �سوق  معر�س  حمفظة 

ود�نييل  و�لجتماعات،  �حلو�فز  و�سفر 

�ل�سفر  �سوق  معر�س  مديرة  كورتي�س، 

�لعربي يف �ل�رشق �لأو�سط.

�أهم  على  �جلولة  خالل  �سموه  وتعرف 

�ل�سفر  وحلول  �ل�سياحية  �ملنتجات 

�لآمن �مُلقدمة من خالل �أجنحة �ملعر�س 

 1300 مب�ساركة  �لعام  هذ�  يحظى  �لذي 

من  عدد  بينها  من  دولة   62 من  عار�س 

�لعامل  يف  �ل�سياحية  �لوجهات  �أهم 

وم�رش  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مثل: 

و�إندوني�سيا  وقرب�س  و�أملانيا  و�إيطاليا 

وماليزيا وكوريا �جلنوبية وجزر �ملالديف 

و�لوليات  و�ملك�سيك  وتايالند  و�لفلبني 

�حل�سور  �إىل  �إ�سافة  �لأمريكية،  �ملتحدة 

ما  �لدورة،  هذه  يف  �ملتميز  �لإمار�تي 

�لوجهات  ربط  يف  �ملعر�س  �أهمية  يوؤكد 

باأ�سو�قها �مل�سدرة.

وخالل �جلولة توقف �سمو �ل�سيخ �أحمد بن 

�سعيد �آل مكتوم عند جناح "�ك�سبو 2020 

دبي"، �لذي يقدم من خالل �ملعر�س ملحات 

حول �حلدث �لأ�سخم من نوعه يف �لعامل 

�لذي �ستنطلق فعالياته يف �أكتوبر �ملقبل، 

فارقة  يكون عالمة  �أن  �ملنتظر  و�لذي من 

يف تاريخ �ملعر�س �لعريق، مع توفري دبي 

كافة �ل�سمانات �لتي تكفل �ل�سالمة �لكاملة 

جلميع �لعار�سني و�لزو�ر وهو ما عزز ثقة 

�مل�ساركني من خمتلف �نحاء �لعامل.

�لإمار�ت"  "طري�ن  جناح  �سموه  ز�ر  كما 

و�لتي تعر�س من خالل م�ساركتها يف �سوق 

�حللول  �أحدث  �لعام  هذ�  �لعربي  �ل�سفر 

�لتي توفرها للم�سافر على منت طائر�تها 

�لر�حة كذلك  �أعلى م�ستويات  له  لت�سمن 

وتطبيق  و�ل�سالمة،  �لأمان  درجات  �أعلى 

جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل 

�ل�سفر �لآمن.

�ململكة  جناح  عند  كذلك  �سموه  وتوقف 

ممثلي  من  وتعرف  �ل�سعودية،  �لعربية 

ما  على  لل�سياحة  �ل�سعودية  �لهيئة 

�ل�سفر  �سوق  خالل  من  �ململكة  تعر�سه 

�سياحية  مقومات  من  �لعام  هذ�  �لعربي 

متميزة يف �إطار �جلهود �ملبذولة لتحقيق 

�إ�سهام قطاع �ل�سياحة يف م�سرية �لتنمية 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل�ساملة 

كمحور  �لقطاع  هذ�  مكانة  من  �نطالقًا 

رئي�س من حماور روؤية �ململكة 2030.

بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  جولة  �سملت  كما 

�لدول  �أجنحة  من  عدد�ً  مكتوم  �آل  �سعيد 

�سموه  ��ستمع  حيث  �مل�ساركة  �لأجنبية 

�لأجنحة  تلك  م�سوؤويل  و�أفكار  �آر�ء  �إىل 

�لعاملي  �لتعاون  مب�ستقبل  يتعلق  فيما 

يف جمال ت�رشيع تعايف �أن�سطة �ل�سياحة 

و�ل�سفر حول �لعامل ملا ميثله هذ� �لقطاع 

من �أهمية �سو�ء على �ل�سعيد �لقت�سادي 

�لقطاعات  �أكرث  من  كونه  �لجتماعي،  �أو 

�لنا�س، ومبا يتنا�سب مع  مالم�سة حلياة 

متطلبات �ملرحلتني �لر�هنة و�مل�ستقبلية.

عجمان-و�م:

�لب�رشية  �ملو�رد  د�ئرة  �أطلقت   

�ل�سحة  تعزيز  برنامج  بعجمان 

عجمان  حكومة  ملوظفي  �لنف�سية 

�لوعي  تعزيز  بهدف  دقيقة"   30"
�ملوؤ�س�سي باأهمية �ل�سحة �ملعنوية 

و�لنف�سية للموظفني وللتغلب على 

مب�ساندة  و�لتحديات  �ل�سغوطات 

جمال  يف  وم�ست�سارين  خمت�سني 

�لتو�زن  لتحقيق  �لنف�سية  �ل�سحة 

�ملهنية  �حلياة  بني  �ملطلوب 

و�لجتماعية.

�إد�رة  مدير  بو�سهاب  عبد�هلل  و�أكد 

�لب�رشية  �ملو�رد  وخدمات  بر�مج 

�لربنامج  �إطالق  �أن  �لد�ئرة  يف 

و�لإر�ساد  �لدعم  تقدمي  �إىل  يهدف 

 30 غ�سون  يف  �لنف�سيو�ملعنوي 

دقيقة �سمن �جلل�سات �ل�ست�سارية 

م�ست�سارين  �سيقدمها  �لتي 

�لنف�سية  �ل�سحة  يف  متخ�س�سني 

�جلهات  من  ومرخ�سني  معتمدين 

خالل  من  ن�سعى  كما  �ملعنية، 

�لربنامج �إىل توفري بيئة عمل جاذبة 

وجمتمع  �إيجابية  عمل  وعالقات 

�سعيد، و متكني �ملوظف من حتقيق 

�لعمل  �سغوطات  بني  �لتو�زن 

و�حلياة �لجتماعية، و�مل�ساهمة يف 

رفع كفاءة �لعمل وزيادة �لإنتاجية 

وحتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة.

ي�ستهدف  �لربنامج  �أن  �إىل  و��سار 

كافة موظفي �جلهات �حلكومية يف 

�لإمارة و�لتي ي�رشي عليها �ملر�سوم 

�لأمريي رقم /4/ ل�سنة 2017 ب�ساأن 

يف  �لب�رشية  �ملو�رد  قانون  �إ�سد�ر 

حكومة عجمان، ولئحته �لتنفيذية، 

/ �لأوىل  �لدرجة  من  وعائالتهم 

�لأزو�ج، و�لأبناء، و�لآباء/.

�إطالقه  مت  �لربنامج  �أن  �إىل  ولفت 

متخ�س�سة  �رشكة  مع  بالتعاون 

بتقدمي �ل�ست�سار�ت و�لدعم يف جمال 

�ل�سحة �لنف�سية، و�سيقدم �لربنامج 

خدمة �لإ�ست�سار�ت للموظف وعائلته 

، و تقدمي �لتو�سيات وخطة �لعمل 

�ملتابعة  و  كل جل�سة  بعد  وتقرير 

�لدورية للموظف من قبل �ملخت�سني 

�لدعم  من  �لإنتهاء  يتم  �أن  �إىل 

�ملطلوب، بالإ�سافة �إىل تقرير نهائي 

�جلل�سات  جميع  من  �لإنتهاء  بعد 

�ملطلوبة يتم تقدميه للموظف عن 

و�ل�ستفادة  �لتطور  حالتهومدى 

يتعني  �أنه  مو�سحًا  �لربنامج.  من 

يقوم  طلب  �إر�سال  �ملوظف  على 

فيه بالتعريف عن نف�سه من خالل 

�مل�سكلة  �لعمل،وتو�سيح  بطاقة 

من  لال�ستفادة  منها  يعاين  �لتي 

�لربنامج.

دبي-وام:

�لوجهة   - "�إرث"  فندق  ك�سف   

بفنون  حتتفي  �لتي  �ملتكاملة 

 - �لتقليدية  �لإمار�تية  �ل�سيافة 

خالل  �جلديدة  هويته  عن  �م�س 

معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي 2021 

�م�س يف  فعالياته  �نطلقت  �لذي 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.

بد�ية  عن  �خلطوة  هذه  وتعلن 

كانت  �لتي  للوجهة  جديد  ف�سٍل 

�سباط  ونادي  فندق  �إ�سم  حتمل 

تاأ�ّس�ست  و�لتي  �مل�سلحة  �لقو�ت 

له  �ملغفور  روؤية  مع  متا�سيًا 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

�لو�لد  �أر�د  حيث   1983 عام  يف 

�ملوؤ�س�س للدولة "طيب �هلل ثر�ه" 

توفري م�ساحة ترفيهية خم�س�سة 

يف  �مل�سلحة  �لقو�ت  ل�سباط 

�أبوظبي  �لعا�سمة  و�سط  �لدولة 

هذه  حتّولت   1997 عام  ويف   ..

�لروؤية �إىل حقيقة على يد �ساحب 

�آل  �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل".

ومت �إطالق �لعالمة �لر�ئدة لفندق 

�مل�سلحة  �لقو�ت  �سباط  ونادي 

يتمحور  حيث  "�إرث"  �إ�سم  حتت 

مفهوم �لفندق �جلديد حول طرح 

على  �حلفاظ  مع  حديثة  هويٍة 

�جلوهر �لأ�سلي للعالمة �ل�سابقة، 

لتزويد �ل�سيوف باأف�سل �خلدمات 

 .. �أبوظبي  قلب  يف  �سة  �مُلخ�سَّ

�لإطالق  �إعادة  عملية  وت�ستمل 

�ملقرّر  من  جتديد  �أعمال  على 

�لنتهاء منها يف �لربع �لأخري من 

هذ� �لعام.

�لرئي�س  �لكعبي  �سيخة  وقالت 

"�إرث"  �إن  "�إرث"  لـ  �لتنفيذي 

�إلهامه ب�سكٍل م�ستمرّ من  ي�ستمدّ 

و�لتاريخ  �لعريق  �لثقايف  �لرت�ث 

�مل�رشّف و�لأ�سيل لدولة �لإمار�ت 

..معربة عن �سعادتها بالإعالن عن 

�نطالقته �جلديدة و�لتي �ستو��سل 

�لعالمة  �إرث  على  �حلفاظ 

على  �لعمل  خالل  من  �ملرموقة 

جتارب  م�ستويات  �أعلى  توفري 

مبا  �ل�سهرية  �لإمار�تية  �ل�سيافة 

يعك�س �لق�س�س �لرت�ثية �لأ�سيلة 

�لتي ترويها جميع مر�فق �لفندق 

�ملميز.

�جلديدة  بحلّته  �لفندق  وي�سّم 

�سمن  مريحة  عائليٍة  م�ساحاٍت 

و13  جناحًا  و42  غرفًة   237

تتميز  و�لتي  �لفاخرة  �لفلل  من 

و�لفريدة  �لأنيقة  بت�ساميمها 

تلبي  ��ستثنائية  �أجو�ًء  لتوفر 

خمتلف توقعات �ل�سيوف.

�ساملًة  وجهًة  �لفندق  ويعدّ 

و�ملر�فق  �ملطاعم  بني  جتمع 

مبا  �مل�ستوى  عاملية  �لرتفيهية 

على  �ساطئ خا�س حا�سل  فيها 

وحو�س  �لزرقاء  �لر�ية  ت�سنيف 

وحديقة  لال�ستجمام  �سباحة 

لالأن�سطة  ترفيهي  ومركز  �لفي 

ي�سّم  و�خلارجية  �لد�خلية 

ريا�سية منا�سبة ملختلف  �سالًة 

مطاعم  و�ستة  �لريا�سات  �أنو�ع 

للفعاليات  خم�س�سة  وم�ساحاٍت 

�سالة  فيها  مبا  و�لجتماعات 

مركزية  معاجلة  ووحدة  و��سعة 

�سيتم �فتتاحها قريبًا مما ي�سمن 

توفري باقة متكاملة من خدمات 

�لفعاليات  وتنظيم  �لطعام 

�ملتنوعة.

ونادي  فندق  �أن  بالذكر  جدير 

لطاملا  �مل�سلحة  �لقو�ت  �سباط 

�لعا�سمة  وجهات  �أبرز  �أحد  كان 

ما�ٍس  من  ميتلكه  ملا  �لإمار�تية 

عريق ومر�فق متميزة لذ� �سي�ستند 

�لإرث  هذ�  على  �جلديد  �لفندق 

لي�سمن لل�سيوف من جميع �أنحاء 

�أجمع  و�لعامل  �لإمار�ت  دولة 

ل  ��ستثنائية  بتجربًة  �ل�ستمتاع 

مثيل لها.
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اأبوظبي-وام:

 �أكدت �سعادة �لدكتورة 

�ملدير  �ملال  ب�رشى 

لقطاع  �لتنفيذي 

�لتنمية �ملجتمعية يف 

�ملجتمع  تنمية  د�ئرة 

باأبوظبي �أهمية تكوين 

ت�سكل  متما�سكة  �أ�رشة 

مت�سامح  ملجتمع  نو�ة 

مو�كبة  على  قادرة  فئاته  ل�ستى  وحا�سن 

�لتغري�ت و�لتحديات و�سانعة لالإجناز�ت �لتي 

ت�ساف �إىل ر�سيد �لوطن.

�ليوم  مبنا�سبة  لها  ت�رشيح  يف  �ملال  وقالت 

�لذي ي�سادف 15 مايو من كل  �لدويل لالأ�رشة 

�إمارة  يف  �ملجتمعية  �لتنمية  قطاع  �إن  عام، 

�أبوظبي يلعب دور�ً كبري�ً يف متكني �لأ�رشة، عرب 

�ل�ستثمار يف تطوير �لإ�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات 

�لجتماعية �لتي تكفل خلق جمتمع متما�سك، 

للتغري  �سانعة  مبدعة  �أجيال  بناء  على  قادر 

�لتي  �لتحديات  من  �لرغم  وعلى  لالأف�سل، 

برهنت  "كوفيد-19"،  جائحة  تف�سي  �ساحبة 

�لأ�رشة على دورها �ملحوري يف �حتو�ء �لأزمة، 

و�لتعامل مع رعاية �لأطفال بال�سكل �لأمثل.

�ملر�حل  �إىل  و�سلت  �لد�ئرة  �أن  �إىل  ولفتت 

�لأخرية من �إطالق �إ�سرت�تيجية �أبوظبي جلودة 

�لذي ميثل حمور�ً  �مل�رشوع  هذ�  �لأ�رشة،  حياة 

�أ�سا�سيًا �سمن �أولوياتنا، ملا له من �أهمية يف 

�لتحديات �لجتماعية �حلالية  در��سة وحتليل 

و�مل�ستقبلية �لتي توؤثر على جودة حياة �لأ�رشة 

و��ستقر�رها، و�لعمل على �لتحديات �لتي تو�جه 

�لأ�رشة مثل حالت �لطالق، و�لعزوف عن �لزو�ج 

�لعمل  بني  بالتو�زن  �ملتعلقة  و�لتحديات 

و�حلياة �لأ�رشية، مع �لرتكيز على �أهمية حتفيز 

يف  �ل�سن  كبار  دور  وتفعيل  �ل�سباب  م�ساركة 

�سيتم تطبيقها عرب جمموعة  و�لتي  �ملجتمع، 

ت�ساهم يف  �مل�ستد�مة  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  من 

مو�جهة �لتحديات �حلالية و�مل�ستقبلية لالأ�رشة.

تخريج دورة حر�س الرئا�سة التخ�س�سية 

لمجندي الخدمة الوطنية

�أبوظبي-و�م:

�ل�سحي،  ر��سد  �سعيد  �لركن  �للو�ء  �سهد   

دورة  تخريج  حفل  �لربية،  �لقو�ت  قائد 

حر�س �لرئا�سة �لتخ�س�سية ملجندي �خلدمة 

للدفعة   " �لثانوية  طالب  فئة   " �لوطنية 

�لر�بعة ع�رشة " �ملجموعة �لر�بعة "، �لتي 

�أقيمت يف مع�سكر �سيح حفري يف �أبوظبي.

بد�أ �لحتفال بال�سالم �لوطني، ثم تالوة �آيات 

عطرة من �لقر�آن �لكرمي، فيما قدم �خلريجون 

للدفاع  جاهزيتهم  �أكدت  ع�سكرية  عرو�سا 

��ستعر��سات  قدمو�  كما  �لوطن،  تر�ب  عن 

�لتدريب،  ميادين  يف  تلقوه  ملا  ع�سكرية، 

يف  تاأهيلهم  وم�ستوى  مهار�تهم  عك�ست 

�مل�ساة �لع�سكرية وبقية �لتخ�س�سات.

�خلريجون  به  يتحلى  ما  �لعرو�س  و�أظهرت 

ما  مقد�ر  ج�سدت  عالية  معنوية  روح  من 

خلدمة  وحب  و�نتماء  ولء  من  يحملونه 

من  و�لت�سحية  عنه  و�لذود  �لغايل  �لوطن 

�أجله.

�سعيد  �لركن  �للو�ء  قام  �حلفل  نهاية  ويف 

و�ل�سهاد�ت  �جلو�ئز  بتوزيع  �ل�سحي  ر��سد 

على �ملتفوقني و�خلريجني.

»تنمية المجتمع«: الأ�سرة 

نواة المجتمع المت�سامح

اأبوظبي-وام:

يف  للرتجمة  "كلمة"  م�رشوع  �أ�سدر 

بد�ئرة  �لعربية  للغة  �أبوظبي  مركز 

�لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي �لرتجمة 

طفلة"  "حكاية  لرو�ية  �لعربية 

على  �حلا�سل  �لنم�ساوي  ملوؤلفها 

جائزة نوبل لالآد�ب عام 2019 بيرت 

�لرو�ية عن �لأملانية  هاندكه وترجم 

�لدكتور �لفار�س علي، ور�جع �لرتجمة 

�لأ�ستاذ م�سطفى �ل�سليمان.

�جلزء  طفلة"  "حكاية  رو�ية  وتعد 

�لكتابي  هاندكه  م�رشوع  من  �لثالث 

�لكبري "يف �أعماق �لنم�سا" و�لذي �أ�سفر 

"عودة  وهي  بارزة  �أعمال  �أربعة  عن 

�سانت  و"تعاليم  �لوطن"  �إىل  بطيئة 

و"�خلروج  و"حكاية طفلة"  فيكتو�ر" 
عرب �لريف".

وي�ستعر�س هاندكه يف رو�ية "حكاية 

عامي  بني  حياته  من  عقد�  طفلة" 
1969 - 1979، وهي �لأعو�م �لع�رشة 

حيث  �أمينة،  �بنته  عمر  من  �لأوىل 
تنّقل هاندكه يف تلك �لفرتة ب�سحبة 

ببلدة  بدًء�  بلد�ن،  عدة  بني  �بنته 

بباري�س  ومرور�  �لأملانية،  كرونربغ 

�لفرن�سية، قبل �أن ينتهي بهما �ملطاف 

ز�لت�سبورغ  يف   1979 �أغ�سط�س  يف 

�إىل  طويلة  رحلة  بعد  �لنم�ساوية 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�أعماق  "يف  رو�يات  �أحد�ث  وتدور 

حول  عمومها  يف  �لأربعة  �لنم�سا" 

ي�سري  كان  و�لتي  هاندكه  �بنة  �أمينة 

�إليها يف �لرو�يتني �لأوليتني باحلرف 

"�أ" لكنه يخ�س�س لها �لعمل باأكمله 
يف رو�ية "حكاية طفلة" �ل�سادرة عام 
1980 على �لرغم من �أنه مل ياأت على 

ذكر ��سمها طو�ل ف�سول �لرو�ية فهو ل 

يتحدّث عن �أب و�بنته لكنه ي�ستعي�س 

عن ذلك ببث تاأمالته خالل �ل�سنو�ت 

�لأوىل من حياة �لطفلة و�ل�ساب �لبالغ.

�رشب  �أنه  على  �لعمل  هذ�  وي�سنف 

على  �لرتبوية،  �لرو�يات  �رشوب  من 

�لرغم من �أنه ل تعوزه زخارف �ل�سرية 

�لذ�تية، منطلًقا يف كثري منها من وحي 

عمله �لثاين "تعاليم �سانت فيكتو�ر" 

»كلمة« ي�سدر الترجمة العربية لرواية »حكاية 

طفلة«

اأحمد بن �سعيد يفتتح معر�س �سوق ال�سفر العربي 2021

�سوق  الجديدة على هام�س معر�س  »اإرث« يطلق هويته 

ال�سفر العربي

�أبوظبي-و�م:

 وقعت جامعة �أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة 

�سونغ كيون كو�ن -جامعة �لبحث �لعلمي �ل�سامل 

و�ملوؤ�س�سة �لأكادميية �ملرموقة و�ملعروفة عامليا 

- يف كوريا �جلنوبية.

وت�سهيل  تعزيز  �إىل  �جلديدة  �ل�رش�كة  تهدف 

بني  �لأكادميية  و�ملعارف  �خلرب�ت  تبادل  �سبل 

�ملوؤ�س�ستني يف تخ�س�سات �لهند�سة و�إثر�ء �ملناهج 

و�لتعاون  �لعاملية  �ملعايري  �أف�سل  مع  لتتما�سى 

يف تطوير و�إجر�ء �مل�رشوعات �لبحثية �مل�سرتكة.

�أقدم  من  و�حدة  كو�ن  كيون  �سونغ  جامعة  وتعد 

و�أعرق �جلامعات يف كوريا �جلنوبية ومت ت�سنيفها 

�سمن �أف�سل 5 يف �ملائة من �ملوؤ�س�سات �لأكادميية 

يف �ملنطقة وفقا لت�سنيفات عاملية.

عقد عرب  �لذي  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  و�سهد حفل 

حمدي  �لدكتور  بعد  عن  �ملرئي  �لت�سال  تقنية 

�ل�سيباين عميد كلية �لهند�سة يف جامعة �أبوظبي 

و�لربوفي�سور مني يونغ ت�سونغ عميد كلية هند�سة 

كيون  �سونغ  جامعة  يف  و�لت�سالت  �ملعلومات 

كو�ن بح�سور �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف جامعة 

�أبوظبي و�لربوفي�سور كاي وون ت�سوي مدير مركز 

لل�سوؤون  و�لت�سالت  �ملعلومات  هند�سة  كلية 

هيئة  ع�سو  و�ن�سو  ناه  و�لربوفي�سور  �لدولية 

�لتدري�س يف �لكلية يف جامعة �سونغ كيون كو�ن.

هند�سة  كلية  تتعاون  �لتفاهم  مذكرة  ومبوجب 

كيون  �سونغ  بجامعة  و�لت�سالت  �ملعلومات 

كو�ن وكلية �لهند�سة يف جامعة �أبوظبي لتعزيز 

وم�ساريع  �لأكادميية  �ملو�د  تبادل  وت�سجيع 

�لتعليمية  و�لرب�مج  �مل�سرتكة  �لعلمي  �لبحث 

وت�سهيل تنقل �لطالب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س بني 

�جلامعتني.

من  �عتبار�  �لتفاهم  مذكرة  �أهد�ف  تفعيل  ومت 

�لف�سل �لدر��سي �جلاري باإ�رش�ك طلبة من بر�مج 

�لهند�سة �لكهربائية و�حلا�سوب و�لهند�سة �لطبية 

�حليوية يف �لدورة �لتعليمية �لتي قدمها �لدكتور 

بيوجنيو هوجن من جامعة �سونغ كيون كو�ن.

مذكرة تفاهم بين جامعة اأبوظبي و »�سونغ كيون كوان الكورية«

»موارد عجمان« تعزز الوعي الموؤ�س�سي باأهمية ال�سحة 

النف�سية للموظفين

اأول حدث �شخم بالح�شور المبا�شر لقطاع 

ال�شياحة وال�شفر بالعالم منذ 18 �شهراً

المعر�ض ي�شتقطب 1300 عار�ض من 62 دولة 

ت�شمل اأهم الوجهات ال�شياحية 



الفجرية ـ الوحدة:

االجتماعية  الفجرية  جمعية  نظمت   

مقرها  يف  ال�سبت،  م�ساء  الثقافية، 

 "2021 العطاء  "م�سرية  بالفجرية، ملتقى 

ووفيتم"،  "كفيتم  �سعار  حتت  التكرميي 

بالفجرية،  العرب"  "�سوق  برعاية  وذلك 

رئي�س  الظنحاين  خالد  �سعادة  بح�سور 

حممد  و�سعادة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 

خليفة الزيودي مدير دائرة املوارد الب�رشية 

مديرة  م�سعود  وموزة  الفجرية،  بحكومة 

قطاع ال�سوؤون االجتماعية يف اجلمعية.

ال�سخ�سيات  تكرمي  اإىل  امللتقى  ويهدف 

املقيمة بدولة االإمارات والعاملة يف اإمارة 

والتي  عامًا،   25 من  اأكرث  منذ  الفجرية 

مت  حيث  للمجتمع،  جليلة  اأعمااًل  قدمت 

اجلن�سيات  خمتلف  من  مقيمًا   15 تكرمي 

العطاء،  م�سرية  بدروع  والتخ�س�سات 

تقديراً جلهودهم املخل�سة ووفاًء لعطائهم 

يف  طويلة  �سنوات  مدى  على  امل�ستمر 

م�سرية البناء والتنمية بالدولة.

رئي�س  الظنحاين  خالد  �سعادة  وقال 

تكرمي  مبادرة  اإن  اجلمعية:  اإدارة  جمل�س 

ال�سخ�سيات املقيمة من خمتلف اجلن�سيات 

يف الفجرية، تاأتي يف اإطار خطة اجلمعية 

لدولة  التنموية  الروؤية  مع  يتواكب  مبا 

املقبلة،  عامًا  اخلم�سني  خالل  االإمارات 

يف  املجتمع  �رشائح  خمتلف  واإ�سعاد 

االإمارة وتعزيز دورهم يف م�سرية التنمية 

الوطنية.

واأ�ساد الظنحاين بدور وجهود ال�سخ�سيات 

املكرمة التي قدمت اأعمااًل جليلة وكر�ست 

وقتها وجهدها للعمل بحر�س وتفاين داخل 

يف  االإن�سانية  القيم  ور�سخت  املجتمع 

ا�سرتاتيجية  اأن  موؤكداً  املجاالت،  خمتلف 

قيم  تكري�س  على  دائمًا  تعمل  االإمارات 

الت�سامح ون�رش ثقافة اخلري والعطاء بني 

اأر�س  على  املقيمني  وجميع  مواطنيها 

الدولة.

الزيودي  خليفة  حممد  ثّمن  جانبه،  من 

الدور  العرب"  "�سوق  لـ  التنفيذي  الرئي�س 

الفجرية  جمعية  به  تقوم  الذي  الريادي 

خمتلف  على  الثقافية  االجتماعية 

املبادرات  من  الكثري  واإطالقها  االأ�سعدة، 

وتر�سخ  املجتمعي  االإطار  ت�سب يف  التي 

االإن�سانية بني اجلميع، الفتًا  االأخوة  روح 

التي  املكرمة  ال�سخ�سيات  دور  اأهمية  اإىل 

مثلت القدوة احل�سنة والنموذج املثايل يف 

ت�ستحق  ولهذا  الوطني،  العمل  مواقع  كل 

عن جدارة هذا التكرمي واحلفاوة.

قطاع  مديرة  م�سعود  موزة  اأو�سحت  فيما 

هذا  اأن  اجلمعية،  االجتماعية يف  ال�سوؤون 

ووقفة  وفاء  مل�سة  مبثابة  ياأتي  االحتفاء 

اإماراتية  ح�سارية  ور�سالة  واإكبار  تقدير 

الدولة  نه�سة  �ساهم يف  من  لكل  خال�سة 

االإمارات  دولة  قيادة  اأن  موؤكدًة  وتقدمها، 

تقّدر دائمًا كل من اأ�سهم يف م�سرية جناحها 

"الفجرية  حر�ست  لذا  جمتمعها،  وتطور 

الثقافية" على تر�سيخ هذا النهج االأ�سيل 
فكر  ويف  الدولة  �سيا�سات  يف  والثابت 

و�سلوك القيادة الر�سيدة.

من:  كاًل  �سمل  التكرمي  اأن  اإىل  واأ�سارت 

حممد الو�سيلة، فاطمة عبده خليل الزيني، 

علي  اهلل  عو�س  قري�سي،  اأخطر  جاويد 

غزال،  عبداملنعم  حممد خري، حممد حمد 

عبداملنعم  وفاء  عمر،  حممد  عبدالكرمي 

اأبوكليلة، فاطمة ال�سيد اأحمد �رشاج، نبيل 

مديحة  خان،  علي  �سوكت  �سايب،  فرج 

�سحاتة  مربوك  عبداملق�سود،  عبداهلل 

اإ�سرب  جوزفني  فيليب،  جورج  الطلحة، 

ريلي�س، ومطيعة اأحمد حم�سن.

دبي-وام:

 زار معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 

االأعمال  لريادة  دولة  وزير  الفال�سي  بالهول 

يرافقه  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 

عام  مدير  املري  اأحمد  اللواء حممد  معايل 

االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب يف 

دبي جناح �سياحة عجمان يف معر�س �سوق 

ال�سفر العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم 

يف مركز دبي التجاري العاملي حيث اّطلع 

واملحاور   2021 عجمان  روؤية  اأهداف  على 

واخلطط التي �ست�سهم يف حتقيق هذه الروؤية.

وا�ستمع معايل الدكتور اأحمد بالهول الفال�سي 

من القائمني على اجلناح اإىل اأبرز االأن�سطة 

للتعزيز  االإمارة  بها  تقوم  التي  ال�سياحية 

من مكانتها كوجهة �سياحية ت�ستقطب الزوار 

ودور  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  وال�سياح 

املقومات  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  الدائرة 

اإمارة  متتلكها  التي  وال�سياحية  الثقافية 

جتارب  من  لزوارها  تقدمه  وما  عجمان 

�سياحية فريدة من نوعها والتي ت�ستعر�س 

اأي�سًا تراث وتقاليد االإمارة.

اإىل ذلك اأعلنت دائرة التنمية ال�سياحية يف 

الذاتي  الت�سنيف  نظام  اإطالق  عن  عجمان 

يوليو  بداية  والتقييم"  للت�سنيف  "املركزي 
القادم وهو نظام رقمي متكامل فريد يتيح 

للفنادق والغرف الفندقية ت�سنيف وحداتهم 

التي  الت�سنيف اجلديدة  ذاتيًا وفقًا ملعايري 

و�سعتها دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان.

االجتماعية  امل�سوؤولية  النظام  ويحدّد 

امل�ساريع  مع  والتفاعل  لل�سبط  لل�رشكات 

وو�سائل  واال�ستدامة  البيئة  معايري  ودمج 

التعريف اإ�سافة اإىل ميزات قيا�س ودمج كافة 

اآراء العمالء وعر�س تفا�سيل دقيقة عن حالة 

ال�سيانة  ناحية  من  �سياحي  م�رشوع  كل 

والنظافة والت�سميم حيث يعد النظام من�سة 

توّفر  دقيقة  وبيانات  تقارير  على  مبنية 

ت�سخي�س حقيقي الأداء امل�رشوع ح�سب فئة 

ت�سنيفه �سواء كان منفرداً اأو ب�سكل عام يف 

اإمارة عجمان.

النظام،  اإطالق  من  االأوىل  املرحلة  وت�سمل 

خطط  تقدمي  مع  الفندقية  والغرف  الفنادق 

وبرامج الإ�سافة قطاعات اأخرى يف امل�ستقبل.

كما ك�سفت الدائرة عن اإن�ساء "مكتب عجمان 

الثقايف" الذي يعنى بتطوير املنتج الثقايف 

الرتاث  وتعزيز  املواهب  وتنمية  والفني 

االأدب  مثل  املادي  وغري  املادي  الثقايف 

والت�سميم  وامل�سموعة  املرئية  والفنون 

واالإبداع الرقمي وو�سع ال�سيا�سات واللوائح 

والقوانني التنظيمية لقطاع الثقافة للم�ساهمة 

يف تعزيز فاعليته يف االإمارة باالإ�سافة اىل 

بناء اأطر التعاون مع كافة اجلهات املعنية 

يف الدولة وخارجها لدعم التنمية امل�ستدامة 

لقطاع الثقافة بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

و�سع  اإىل  الثقايف"  "مكتب عجمان  ويهدف 

التي  واخلطط  واملبادرات  امل�ساريع  وتنفيذ 

عجمان  مكانة  وتعزيز  اإرتقاء  يف  ت�ساهم 

ثقافية  �سياحية  كوجهة  لالإمارة  والرتويج 

رائدة من خالل الفعاليات الثقافية والفنية 

املكتب  ي�سعى  كما   .. والتاريخية  والرتاثية 

اإىل حتديد الروؤية واملبادرات الالزمة لتعزيز 

املوروث  على  واحلفاظ  االإماراتية  القيم 

االإماراتية  املواهب  ودعم  والرتاث  الثقايف 

وال�سناعات االإبداعية يف االإمارة.

اأبوظبي-وام:

امُلنّظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت   

لل�سيد  الدويل  اأبوظبي  ملعر�س 

ن�سخة  اإطالق  عن  والفرو�سية 

جديدة من ُم�سابقة جمال ال�سلوقي 

العربي، والتي ُتقام �سمن فعاليات 

دورته القادمة.

وتعقد الدورة املقبلة من املعر�س 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 

بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري 

 27 من  الفرتة  خالل  االإمارات، 

�سبتمرب اإىل 3 اأكتوبر القادمني يف 

للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز 

بتنظيم من نادي �سقاري االإمارات.

وُتعترب امُل�سابقة من اأ�سهر فعاليات 

يف  عمومًا  والكالب  ال�سلوقي 

�سنويًا  وُينّظمها  والعامل،  املنطقة 

بهدف  العربي  ال�سلوقي  مركز 

ال�سلوقي  ملالكي  الفر�سة  اإتاحة 

لعر�س املهارات واخل�سائ�س التي 

تتمتع بها كالبهم.

من  املا�سية  الدورات  و�سهدت 

واهتمامًا  وا�سعًا  اإقبااًل  املعر�س 

ملمو�سًا بامُل�سابقة، حيث ا�ستقطب 

وحُمّبي  ع�ساق  اهتمام  احلدث 

ودول  االإمارات  دولة  من  ال�سلوقي 

اخلليج العربي، و�ساهم يف تعزيز 

املوروث،  على  احلفاظ  جهود 

وجذب ع�رشات االآالف من الزوار من 

خمتلف اجلن�سيات.

اأّن  العربي  ال�سلوقي  واأو�سح مركز 

هي:  فئات  اأربع  ت�سمل  امُل�سابقة 

احل�س"،  نوع  من  "الذكور  �سوط 

االأري�س"  نوع  من  "الذكور  �سوط 

احل�س"،  نوع  من  "االإناث  �سوط 

االأري�س"  نوع  من  "االإناث  و�سوط 

وللفائزين يف كّل منها جوائز قّيمة.

خُم�س�سة  امل�سابقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

ح�رشاً  العربي  ال�سلوقي  للكلب 

على اأن يلتزم مالكو ال�سلوقي باأن 

امُل�سارك الئقًا �سحيًا  الكلب  يكون 

التح�سني،  �سهادة  على  وحا�ساًل 

واأن يحمل �رشيحة اإلكرتونية.

والتحكيم  التقييم  معايري  وت�سمل 

ينحدر  التي  ال�ساللة  موا�سفات 

ال�سلوك  امُل�سارك،  الكلب  منها 

العام  املظهر  واحلركة  كامل�سي 

ال�سيد  ومهارات  والبنية،  كالراأ�س 

واالنطباع العام.

ال�سلوقي  جمال  م�سابقة  وتختلف 

العربي عن عرو�س الكالب االأخرى 

على  فقط  ُتركز  والتي  العامل،  يف 

وذلك  للكلب  اخلارجي  املظهر 

ال�سيد  كلب  �سخ�سية  باختبارها 

واملطاردة  ال�سيد  يف  ومهاراته 

وا�ستجابته  فعله  ردود  عن  ف�ساًل 

احل�سية.

اأبوظبي-الوحدة:

مدر�سية  مكتبات  ع�رش  اإىل  الوطني،  االأر�سيف  اأهدى   

عن  وطنية  كتيبات  ورو�سة  مدر�سة  وع�رشين  وثالثة 

تاريخ دولة االإمارات وتراثها من اإ�سداراته بلغة برايل، 

الب�رشية،  التحديات  بذوي  اهتمامه  من  انطالقًا  وذلك 

يف  ت�سهم  التي  املفيدة  للقراءة  حاجتهم  ولتلبية 

تن�سئتهم الوطنية ال�سليمة، وتعزز احل�ّس الوطني لديهم.

الوطني  االأر�سيف  اأهداها  التي  الثالثة  الكتيبات  وتعد 

التحديات  ذوي  من  والطلبة  واملكتبات  املدار�س  اإىل 

الب�رشية، والذين يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخ�سات 

الأهم الكتب التي اأ�سدرها االأر�سيف الوطني، وهي: "زايد 

من التحدي اإىل االحتاد"، و"خليفة: رحلة اإىل امل�ستقبل"، 

و"ق�رش احل�سن 1795 - 1966".
التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �سعادة  وقال 

ثقة  عن  تعبري  املبادرة  هذه  اإن  الوطني  لالأر�سيف 

االأر�سيف الوطني باأن كل فرد من ذوي االإعاقة الب�رشية 

هو ع�سو فعال يف املجتمع، وعليه اأن ي�سهم يف تعزيز 

وحينما  لديه،  الوطني  احل�ّس  وتعزيز  الوطنية  ثقافته 

و�سري  االإمارات  تاريخ  تتناول  وطنية  كتبًا  له  يقدم 

قادتها بلغة برايل للمكفوفني؛ فاإن ذلك ياأتي انعكا�سًا 

الهتمام قيادتنا احلكيمة بهذه الفئة من اأبناء املجتمع، 

وياأتي يف اإطار ر�سالته النبيلة التي حُتّتم عليه تقدمي 

املعلومات املوثقة واالأمينة لعامة النا�س، وتعزيز روح 

الوالء واالنتماء والهوية الوطنية لديهم.

واأعربت اجلهات التي تلقت هذه املجموعات من الكتب 

عن �سعادتها بهذه اللفتة االإن�سانية، واملبادرة الكرمية 

التن�سئة  يف  بدوره  واأ�سادت  الوطني،  االأر�سيف  من 

الب�رشية  التحديات  ذوي  من  للطلبة  ال�سليمة  الوطنية 

الوطني  وبالدور  املجتمع،  اأبناء  من  باالآخرين  اأ�سوة 

ذاكرة  حفظ  يف  الوطني  االأر�سيف  يوؤديه  الذي  الكبري 

الوطن لالأجيال.

»اأبوظبي الدولي لل�سيد والفرو�سية« ُيطلق ُم�سابقة جمال ال�سلوقي العربي

الأر�سيف الوطني يهدي المكتبات المدر�سية اإ�سداراته بلغة »برايل«

بلدية منطقة الظفرة تنظم فعاليات متنوعة 

عن ُبعد خالل الربع الأول

منطقة الظفرة-الوحدة: 

نظمت بلدية منطقة الظفرة 9 فعاليات 

االأول  الربع  خالل  ُبعد  عن  متنوعة 

الفعاليات  العام احلايل وت�سمنت  من 

الت�سجري،  واأ�سبوع  االبتكار،  اأ�سبوع 

وامل�ساركة يف اليوم الوطني الكويتي، 

واأ�سبوع القراءة، ويوم املراأة العاملي، 

الطفل  يوم  فعاليات  اإىل  باالإ�سافة 

العاملي،  ال�سعادة  ويوم  االإماراتي، 

واليوم العاملي للمياه

وفعالية �ساعة االأر�س وعدد من ور�س 

الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س  العمل. 

املحلي  املجتمع  مع  التوا�سل  على 

من خالل تنظيم الفعاليات وامللتقيات 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  مع 

والوقائية وتفعيل الفعاليات الكرتونيًا 

عن ُبعد للمحافظة على �سحة و�سالمة 

فريو�س  انت�سار  من  واحلد  املجتمع 

كورونا امل�ستجد. 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14745 االثنني 17 مايو 2021ـ 
اأخبارالوطن

العالقات الإ�سالمية الم�سيحية 

قديمة قدم الإ�سالم

»ال�سارقة للفنون« ت�ست�سيف اأعماًل 

رائدة في الفن المعا�سر

 »الفجيرة الثقافية« تنظم ملتقى »م�سيرة العطاء« وتكرم 15 مقيماً

»�سياحة عجمان« تطلق المكتب الثقافي ونظام الت�سنيف الذاتي للمن�ساآت 
على هام�ش »�سوق ال�سفر العربي«

اأبوظبي-وام:

اأكد امل�ست�سار حممد عبدال�سالم االأمني العام 

للجنة العليا لالأخوة االإن�سانية اأن العالقات 

وبداأت  قدمية  وامل�سيحية  االإ�سالم  بني 

فريًدا  منوذًجا  ومثلت  االإ�سالم،  ن�سوء  مع 

الديانتني،  اأبناء  بني  واملواطنة  للتعاي�س 

والتمازج  االندماج  اأ�سبح  احلني  ذلك  ومنذ 

امل�سلمني  بني  للعالقات  املميزة  ال�سمة  هو 

وامل�سيحني يف منطقتنا العربية.

املائدة  يف  م�ساركته  خالل  ــ  وا�ساف 

خارجية  وزارة  نظمتها  التي  امل�ستديرة 

جمهورية ال�سنغال، وجمعية �سانت اإيجيديو، 

حتت عنوان "وثيقة االأخوة االإن�سانية واحلوار 

بني  العالقة  اأن  ــ  امل�سيحي"   – االإ�سالمي 

ال�رشق والغرب، عرفت احلوار املبكر، وهو ما 

الكامل،  االأيوبي  امللك  بني  احلوار  عنه  عرب 

ملك م�رش، والقدي�س فرن�سي�س االأ�سيزي.

لالأخوة  العليا  للجنة  العام  االأمني  واأو�سح 

اآخر،  بعًدا  اأخذت  العالقات  اأن  االإن�سانية 

العلمية،  والنقا�سات  احلوار  جمرد  يتخطى 

اأحمد  الدكتور  االأكرب  االإمام  ف�سيلة  بقيادة 

البابا  وقدا�سة  ال�رشيف،  االأزهر  �سيخ  الطيب 

فرن�سي�س، بابا الكني�سة الكاثوليكية، اللذين 

يف  �سادقة  ورغبة  م�سرتكة  روؤية  امتلكا 

جاءت  حيث  الب�رش،  لكل  ال�سالم  حتقيق 

تلك  عن  لتعرب  االإن�سانية  االأخوة  وثيقة 

اللجنة  اأن  اإىل  م�سريا  االإن�سانية،  االإرادة 

العليا لالأخوة االإن�سانية يف �سعيها لتطبيق 

مبادئ تلك الوثيقة التاريخية، حتر�س على 

املبادرات  واإطالق  الدولية،  ال�رشاكات  بناء 

الطموحة التي تراعي الواقع وال تنف�سل عنه.

هو  االإبراهيمية  العائلة  بيت  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأهم هذه املبادرات، حيث ي�سم كني�سة  اأحد 

للمرة  واحدة،  �ساحة  يف  وكني�ًسا  وم�سجًدا 

وي�سكل  اأبوظبي-  يف  التاريخ،  يف  االأوىل 

م�ساحة واقعية م�سرتكة من التعاي�س، ويوؤكد 

دين،  كل  خ�سو�سية  على  الوقت  ذات  يف 

اأحد هذه  اأن  وا�ستقاللية كل دار عبادة، كما 

املبادرات هي جائزة زايد لالأخوة االإن�سانية 

يف  اأ�سهموا  الذين  ت�سجيع  اإىل  تهدف  التي 

تعزيز مبادئ االأخوة االإن�سانية.

ال�سارقة-وام:

تقدمي  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  توا�سل   

معار�سها وفعاليتها الفنية �سمن برناجمها 

خالله  من  ت�ست�سيف  والذي   ،2021 لربيع 

لفنانني  املعا�رش  الفن  يف  رائدة  اأعمااًل 

و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  من  موؤثرين 

املعر�س  بينها  من  اآ�سيا،  وجنوب  اإفريقيا 

تابت  رايان  للفنان  االأجمل"  "اجلثة  الفردي 

يف  املقبل  يونيو   15 حتى  ي�ستمر  الذي 

االأورقة 1 و2 و3 يف �ساحة املريجة.

م�رشوعه  حول  تابت  معر�س  ويتمحور 

"ُفتات" الذي بداأ العمل عليه يف العام 2016 
ومازال م�ستمراً يف تطويره، حيث ي�ستند فيه 

اإىل روؤيته ال�سخ�سية وال�سجالت التاريخية، 

بهدف ا�ستك�ساف رحلة الّتنقيب االأثري التي 

قادها البارون ماك�س فون اأوبنهامي يف مطلع 

القرن الع�رشين يف موقع "َتّل َحَلف" الواقع 

�سمال �رشق �سوريا.

حديثًا  اأنتجه  الذي  عمله  تابت يف  ويجمع 

من  اأجزاء  ُبرُخ�س"  فائق  "بورتريه  بعنوان 

التاريخ من خالل مقتنيات ُبرُخ�س ال�سخ�سية 

وعمله املعريف ومرا�سالته.

3

»العليا للأخوة الإن�سانية«: 

الطق�س �سحو ورطب ليلً

 اأبوظبي-وام:

 توقع املركز الوطني لالأر�ساد اأن يكون الطق�س اليوم االثنني 

الركامية  ال�سحب  بع�س  تكون  احتمال  مع  عام  بوجه  �سحوا 

فر�سة  مع  الثالثاء  غد  و�سباح  لياًل  ورطبا  �رشقًا،  الظهر  بعد 

ت�سكل �سباب اأو �سباب خفيف على بع�س املناطق ال�ساحلية 

والداخلية، والرياح خفيفة اإىل معتدلة ال�رشعة تن�سط اأحيانًا، 

مثرية للغبار نهاراً.

واأو�سح املركز - يف بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية 

كم/�س   40 اإىل  ت�سل   25  -  15  / غربية  �سمالية   – �رشقية 

يحدث  و   ، خفيفا  العربي  اخلليج  يف  املوج  ويكون  اأحيانًا.. 

املد االأول عند ال�ساعة 18:02 واملد الثاين عند ال�ساعة 03:26 

ال�ساعة  الثاين عند  ال�ساعة 10:46 واجلزر  االأول عند  و اجلزر 

20:48..و يف بحر عمان يكون املوج خفيفا، و يحدث املد االأول 

ال�ساعة 00:24 و اجلزر  الثاين عند  ال�ساعة 13:40 واملد  عند 

االول عند ال�ساعة 19:37 واجلزر الثاين عند ال�ساعة 07:29.
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ال�شارقة-وام:

 اأك���دت القي���ادة العام���ة ل�رشط���ة 

ال�شارق���ة جن���اح خطته���ا الأمني���ة 

ال�شامل���ة التي طبقته���ا خالل عطلة 

عيد الفطر املب���ارك بكافة مدن اإمارة 

ال�شارقة والت���ي عك�شت مدى الكفاءة 

الإ�شرتاتيجية التي تعاملت بها جميع 

اجلهات املخت�شة بالقيادة وال�رشكاء 

ال�شرتاتيجيني .

وكثفت القي���ادة العامة م���ن تواجد 

على  واملرورية  الأمني���ة  دورياته���ا 

وعلى  والأحي���اء  املناط���ق  خمتلف 

الطرق وال�شوارع الداخلية واخلارجية 

مبدينة ال�شارقة واملنطقتني ال�رشقية 

والو�شط���ى بهدف تاأمينه���ا و�شمان 

ت�شهي���ل حرك���ة ال�شري وامل���رور بها 

م���ا اأ�شهم يف حتقيق اأه���داف �رشطة 

ال�شارقة املن�شجم���ة مع اإ�شرتاتيجية 

وزارة الداخلي���ة الرامي���ة اإىل تعزيز 

الأمن والأمان وجعل الطرق اأكرث اأمانًا.

واأكد العقيد جا�شم بن هده ال�شويدي 

مدير اإدارة العمليات ب�رشطة ال�شارقة 

اأن اجلهود الت���ي مت بذلها من جانب 

فرق العم���ل املختلفة على امل�شاجد 

واملراكز التجارية واملتنزهات، �شاعد 

على جناح اخلط���ة املر�شومة لب�شط 

الأمن والأم���ان وتعزيز جودة احلياة 

خالل عطلة عيد الفطر املبارك .

وك�شف ع���ن تلقي غرف���ة العمليات 

ومركز الت�شال ب�رشط���ة ال�شارقة ل� 

21219 مكاملة هاتفية على م�شتوى 

الإمارة خالل الف���رتة من 11 اإىل 14 

ماي���و اجلاري منه���ا 18677 مكاملة 

هاتفية عرب الرقم /999/ املخ�ش�ص 

للحالت الطارئ���ة فيما تلقت 2542 

مكاملة غري طارئة على الرقم /901/ 

والت���ي ا�شتملت عل���ى الإ�شتف�شارات 

العامة واخلدمات ال�رشطية املقدمة.

واأ�شار اإىل اأن���ه مت التعامل مع كافة 

والإ�شتف�شارات  والبالغات  املكاملات 

ال���واردة على وج���ه ال�رشع���ة بعد 

تقييمه���ا من قب���ل امل�شتجيب الأول 

بهدف �شم���ان �رشعة النتقال ملوقع 

البالغ وذل���ك بالتن�شيق مع الإدارات 

ال�رشطية الأخ���رى �شمن نطاق تقليل 

زمن ال�شتجابة.

م���ن جانبه اأكد املق���دم عمر بوغامن 

مدير اإدارة املرور والدوريات بالإنابة 

جناح اخلطة املرورية التي و�شعتها 

ونفذته���ا الإدارة خ���الل عطلة العيد 

مب�شارك���ة الوحدات املختلفة ب�رشطة 

ال�شارقة.

ون���وه اإىل اأن وع���ي واإلت���زام قائدي 

الطري���ق  وم�شتخدم���ي  املركب���ات 

باإجراءات ال�شالمة املرورية وتقيدهم 

بها �شاعد على جناح اخلطة املرورية 

وعدم ت�شجيل وفيات خالل فرتة عطلة 

العيد رغم كثافة احلركة املرورية يف 

ال�شوارع والطرق الداخلية واخلارجية 

اإ�شافة للتواجد املروري املكثف على 

خمتلف طرقات الإمارة .

واأو�شح املقدم بو غامن اأن اإدارة املرور 

اتخذت كافة الإج���راءات وفق اخلطة 

املعدة لتاأمني ال�شالمة املرورية الأمر 

ال���ذي �شكل عامل النجاح الذي حتقق 

يف بل���وغ "�شف���ر" وفي���ات ..م�شيداً 

يف الوق���ت نف�ش���ه باجله���ود الت���ي 

بذلها جميع منت�شب���ي الإدارة وكافة 

الوحدات ال�رشطي���ة ب�رشطة ال�شارقة 

طيلة اأي���ام عطلة العيد م���ا كان له 

الأثر الكبري يف �شري احلركة املرورية 

بكل �شهولة واإن�شيابية وبال�شكل الذي 

يلبي طموحات �رشطة ال�شارقة.

دبي-وام:

 اأعلن���ت معايل ح�ش���ة بنت عي�شى بو 

حميد وزيرة تنمية املجتمع عن زيادة 

اأع���داد ال�شباب امل�شتفيدي���ن من منح 

الزواج بن�شبة تفوق 100 باملائة خالل 

الفرتة منذ يناي���ر مطلع العام اجلاري 

حتى نهاية �شهر اأبريل املا�شي قيا�شا 

م���ع الفرتة نف�شها م���ن العام املا�شي 

يف  م�شتفي���دا   1080 بواق���ع   2020

الأربعة �شه���ور الأوىل من 2021 مقابل 

526 �شخ�شًا للفرتة ذاتها من 2020.

بن���ت عي�شى  واأك���دت مع���ايل ح�شة 

بوحمي���د اأن اإجمايل املبالغ امل�رشوفة 

كمن���ح زواج لل�شب���اب املقبلني على 

ال���زواج منذ الأول م���ن يناير حتى 30 

اأبري���ل 2021 و�شل���ت اإىل 75 مليونا 

و600 األ���ف درهم لل�شباب امل�شتفيدين 

من منح الزواج.

واأ�ش���ارت اإىل اأن مبداأ وروؤية عمل وزارة 

تنمية املجتمع تقوم على اأ�شا�ص "اأ�رشة 

متما�شك���ة.. جمتم���ع متالح���م" وهذا 

ال�شباب على  الواقع يتعزز بت�شجي���ع 

ال���زواج من خالل الدعم احلكومي الذي 

تقدمه الوزارة كرتجمة حلر�ص القيادة 

على توفري اأف�شل �شبل العي�ص وتعزيز 

ج���ودة حي���اة اجلميع مب���ا ي�شهم يف 

بناء اأ�رش م�شتق���رة و�شعيدة ومرتابطة 

ومتما�شكة.

كم���ا اأعلن���ت معاليها ع���ن توجهات 

ا�شرتاتيجي���ة وخطط تثقيفية وتوعوية 

وترويجية ل���دى وزارة تنمية املجتمع 

اأع���داد امل�شتفيدين  لتحفيز وم�شاعفة 

من منح الزواج مبا ي�شمن زيادة اإقبال 

اأ�رشة  الزواج وتكوي���ن  ال�شباب عل���ى 

اإماراتي���ة م�شتقرة وهو ما يربر الزيادة 

اأع���داد امل�شتفيدين من  امل�شطردة يف 

املنح خالل العام املا�شي 2020 عنه 

يف 2019 وخ���الل ال�شه���ور الأوىل من 

الع���ام اجلاري 2021 عنه���ا من العام 

الذي �شبقه ..لفتة اإىل اأن منحة الزواج 

هي موؤ����رش لتحقيق زي���ادة يف ن�شبة 

زواج املواطن���ني من املواطنات لأن من 

����رشوط املنحة الأ�شا�شي���ة اأن ت�رشف 

لزواج مواطن من مواطنة.

واأو�شحت اأن �شب���ب الزيادة يف �رشف 

املن���ح لل�شباب املقبل���ني على الزواج 

يع���ود اإىل ارتفاع ن�شب���ة الوعي لدى 

ال�شباب مبفهوم بن���اء وتكوين الأ�رشة 

امل�شتق���رة واملتما�شك���ة حي���ث تعمل 

منح الزواج عل���ى دعم ا�شتقرار الأ�رشة 

وت�شجيع ال�شباب على الزواج بالت�شهيل 

عليهم يف حتمل نفقات الزواج.

وبينت معايل بو حميد اأن قيمة منحة 

الزواج تبلغ 70 األف درهم ت�رشف دفعة 

اإطار م�شاندة  واحدة للم�شتحق���ني يف 

تطلع���ات ال�شباب ودعمه���م لبناء اأ�رش 

جديدة م�شتقرة ماديًا ومعنويًا حتقيقًا 

لهدف م�شاعدة ال�شباب والفتيات لبداية 

الزوجي���ة والأ�رشية با�شتقرار  حياتهم 

واطمئن���ان وتقدمي الدعم املايل لتلبية 

متطلب���ات ال���زواج وتخفي���ف العبء 

امل���ادي ورفع الوعي لديه���م بجوانب 

احلي���اة الأ�رشية بعد ال���زواج وكيفية 

اأ�رشة م�شتقرة متما�شكة واحلفاظ  بناء 

عليها.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

الثنني 17 مايو 2021 �� الع�دد 14745 اأخبارالوطن

»االتحادية للهوية والجن�سية«: 

انتقال مركز �شعادة المتعاملين 

من القوز اإلى مركز اليالي�س 

لالأعمال بدبي
دبي-وام:

 اأعلنت الهيئة الحتادي���ة للهوية واجلن�شية عن 

اإغالق مرك���ز �شعادة املتعامل���ني مبنطقة القوز 

ابتداء من ي���وم اخلمي�ص املوافق 20 مايو 2021، 

ونق���ل كاف���ة خدمات���ه اإىل املقر اجلدي���د مبركز 

اليالي����ص لالأعمال الكائن مبجمع دبي لال�شتثمار 

2 بدب���ي، حيث يب���داأ تقدمي اخلدم���ات للجمهور 

باملركز اجلدي���د ابتداء من يوم الأحد املوافق 23 

ماي���و 2021، من ال�شاعة ال�شابعة �شباحا وحتى 

اخلام�شة م�شاء.

وياأت���ي هذا النتقال �شعيا م���ن الهيئة اإىل تعزيز 

ا�شتمراري���ة حت�ش���ني وتطوير خدماته���ا املقدمة 

ع���رب مراكزها املنت����رشة على م�شت���وى اإمارات 

الدول���ة، ومب���ا ينعك����ص اإيجابا عل���ى الرتقاء 

بتجربة املتعامل، وحتقيق اأعلى معدلت الإجناز 

وال�شعادة للمتعاملني.

100 % زيادة الم�شتفيدين من منح الزواج خالل الأ�شهر 

الأولى من 2021

�شرطة ال�شارقة: نجاح الخطة الأمنية والمرورية ال�شاملة الخا�شة 

بعطلة عيد الفطر

  اأبوظبي-وام:

 متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة 

ووقاي���ة املجتم���ع لتو�شي���ع 

وزيادة نط���اق الفحو�شات يف 

املبكر  الكت�شاف  بهدف  الدولة 

امل�شاب���ة  احل���الت  وح����رش 

بفريو����ص كورون���ا امل�شتج���د 

واملخالطني   »19  - »كوفي���د 

اأعلنت الوزارة   .. لهم وعزله���م 

ع���ن اإج���راء 103،918 فح�شا 

جديدا خ���الل ال�شاعات ال� 24 

خمتلفة  فئ���ات  على  املا�شية 

يف املجتم���ع با�شتخدام اأف�شل 

واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

اإج���راءات  تكثي���ف  و�شاه���م     

الدولة  التق�شي والفح����ص يف 

الفحو�شات  نط���اق  وتو�شي���ع 

على م�شتوى الدولة يف الك�شف 

عن 1،251 حالة اإ�شابة جديدة 

بفريو�ص كورون���ا امل�شتجد من 

وجميعها  خمتلف���ة،  جن�شيات 

وتخ�ش���ع  م�شتق���رة  ح���الت 

للرعاي���ة ال�شحي���ة الالزم���ة، 

وبذلك يبلغ جمم���وع احلالت 

امل�شجلة 546،182 حالة.

  كم���ا اأعلنت ال���وزارة عن وفاة 

نتيج���ة  م�شابت���ني  حالت���ني 

بفريو�ص  الإ�شاب���ة  تداعي���ات 

كورون���ا امل�شتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 1،631 

حالة.

  واأعرب���ت وزارة ال�شحة ووقاية 

وخال�ص  اأ�شفها  ع���ن  املجتمع 

تعازيه���ا وموا�شاته���ا ل���ذوي 

بال�شفاء  ومتنياته���ا  املتوفني، 

العاج���ل جلمي���ع امل�شاب���ني، 

مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 

والتقيد  ال�شحي���ة  اجلهات  مع 

بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات 

الجتماع���ي �شمان���ًا ل�شح���ة 

و�شالمة اجلميع.

  كم���ا اأعلنت ال���وزارة عن �شفاء 

1،222 حال���ة جديدة مل�شابني 

بفريو����ص كورون���ا امل�شتج���د 

»كوفيد - 19« وتعافيها التام 

اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها  من 

الرعاية ال�شحي���ة الالزمة منذ 

وبذلك  امل�شت�شف���ى،  دخوله���ا 

ال�شفاء  يكون جمموع ح���الت 

526،302 حالة.

توا�شل انخفا�س حالت الإ�شابة بكورونا 
في الإمارات

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة ووقاية املجتمع 

ع���ن تق���دمي 2،406 جرعات م���ن لقاح 

"كوفي���د-19" خ���الل ال�شاع���ات ال� 24 
املا�شي���ة وبذل���ك يبل���غ جمم���وع عدد 

اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم اأم�ص 

الأحد 11،450،769 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 115.78 جرعة لكل 100 �شخ�ص.

ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري 

لق���اح " كوفيد-19 " و�شعيًا اإىل الو�شول 

اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �شت�شاع���د يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�شيطرة على فريو�ص "كوفيد-19".

تقديم 2٫406 جرعات من لقاح »كوفيد - 19« 

والإجمالي 11٫450٫769

وزيرة تنمية المجتمع : 

»ال�سحة« تجري 103٫918 فح�ساً جديداً

�شرطة راأ�س الخيمة تفعل خدمة 

ت�شجيل المركبات اإلكترونياً

راأ�ص اخليمة-الوحدة:

 اأتاح���ت اإدارة ترخي����ص الآليات 

اخليمة،  راأ�ص  ب�رشطة  وال�شائقني 

خدمة ت�شجيل املركبات اإلكرتونيًا 

يف الإم���ارة، ع���ن طري���ق موقع 

وزارة الداخلي���ة، اأو عرب قنواتها 

الر�شمية وذلك مواكبة للتطلعات 

احلكومي���ة، وجت�شيداً لتوجيهات 

وزارة الداخلي���ة، بتقدمي خدمات 

متميزة تفوق توقعات املتعاملني 

.

وقال العميد الدكتور حممد �شعيد 

احلمي���دي مدير ع���ام العمليات 

اخليمة،  راأ�ص  ب�رشط���ة  املركزية 

اإن اآلية اخلدمة تتيح للمتعاملني 

اإمكانية ت�شجي���ل مركبات الأفراد 

التي يتم حتويلها من اإمارة اأخرى 

اأو حيازتها، كم���ا تتيح ت�شجيل 

املركب���ات من خالل منافذ البيع 

"ال���وكالت"، وذل���ك م���ن خالل 
الدخول اإىل موقع وزارة الداخلية، 

اأو اإح���دى قنواته���ا الإلكرتونية 

اخلدم���ة،  واختي���ار  الر�شمي���ة، 

واتب���اع التعليم���ات يف املوقع 

الر�شمية  امل�شتن���دات  لإدخ���ال 

املطلوب���ة، ثم تفعي���ل اخلدمة، 

وذلك بهدف اإتاحة اخلدمات على 

م���دار ال�شاعة، والو�ش���ول اإليها 

اللكرتونية  الأجه���زة  �شواًء عرب 

ال�شخ�شي���ة اأو الهوات���ف الذكية 

اأو اأجه���زة اخلدمة الذاتية، �شعيًا 

ك�شب  عرب  املتعامل���ني  لإ�شعاد 

ثقتهم ونيل ر�شاهم.

�شرطة دبي تنجح 

في عالج 8885 

مري�شاً عبر خدمة 

»التطبيب عن بعد«

دبي-وام:

جنحت مبادرة خدم���ة "التطبيب عن بعد" يف خدمة 

8885 مري�ش���ا ع���رب التوا�شل عن بعد م���ع الأطباء 

وت�شخي�ص حالتهم، عالوة على تو�شيل الأدوية جمانا 

اإىل 2162 مري�شا يف كل من دبي وال�شارقة وعجمان، 

منه���م 1412 مري�شا مت اإي�شال الأدوية لهم بالتعاون 

مع "بريد الإمارات".

وقال املقدم طبيب ا�شت�ش���اري دكتور بدر �شلطان بن 

قب���ا، مدير املركز ال�شحي ل�رشطة دب���ي، اإن املبادرة 

الت���ي اأطلقها املرك���ز العام املا�شي م���ع بداية اأزمة 

تف�ش���ي فريو�ص كورون���ا "كوفي���د-19"، جنحت يف 

حتقيق اأهدافها واملواكبة لأهداف �رشطة دبي والدولة 

يف مواجه���ة الفريو�ص واحلد من انت�ش���اره، وحتقيق 

التباع���د اجل�شدي ب���ني الأفراد، مع الو�ش���ول لأعلى 

م�شتوي���ات الرعاية ال�شحي���ة الفرتا�شية با�شتخدام 

التقنيات املتوف���رة، واحلفاظ على �شالمة املراجعني 

والكادر الطبي والإداري من الإ�شابة بالفريو�ص.

واأو�ش���ح اأن املب���ادرة تتمث���ل يف تق���دمي اخلدمات 

وال�شت�شارات الطبية عرب الهاتف اأو مكاملات الفيديو 

املبا�رش مع املري����ص، وذلك بعد ح�شوله على موعد 

ع���رب التوا�شل مع مرك���ز الت�شال عل���ى الرقم 901، 

ثم يتوا�ش���ل معه الطبيب لحق���ا ويتعرف منه على 

الأعرا�ص التي يعاين منه���ا، وي�شخ�ص حالته، ويزور 

املري����ص املرك���ز يف ح���ال ا�شتدعت حالت���ه اإجراء 

فحو�شات للت�شخي�ص.

اإ�شالحية ال�شارقة ُتطلق 

3 مبادرات لإدخال البهجة 

على الأ�شر المتعففة 

ال�شارقة-وام:

 اأطلقت القيادة العامة ل�رشطة ال�شارقة ممثلة يف 

اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية بالتعاون مع 

العقابية والإ�شالحية  العامة للموؤ�ش�شات  الدارة 

ب���وزارة الداخلي���ة وجمعي���ة ال�شارق���ة اخلريية 

وجمعية الإمارات للرعاية الالحقة ثالث مبادرات 

مبنا�شبة عيد الفطر املبارك بهدف تقدمي يد العون 

وامل�شاعدة لالأ�رش املتعففة لنزلء املوؤ�ش�شة ممن 

كبلتهم الظروف خا�شة يف غياب معيلهم واإدخال 

البهجة وال�رشور يف نفو�ص اأبنائهم.

وقال العميد اأحمد عبدالعزي���ز �شهيل مدير اإدارة 

ال�شارقة  العقابية وال�شالحية ب�رشطة  املوؤ�ش�شة 

اإن اإط���الق املبادرات الثالث ج���اء بالتعاون مع 

ال����رشكاء ال�شرتاجتيني ..وكانت الأوىل عبارة عن 

توزي���ع ك�شوة العيد على /59/ اأ�رشة متعففة من 

اأ����رشة النزلء بلغت قيمته���ا /118.000/ درهم 

بال�شاف���ة اإىل توزيع فوال���ة العيد بدعم جمعية 

ال�شارق���ة اخلريية ..ومتثلت املب���ادرة الثانية يف 

توزي���ع مبلغ /15.000/ األ���ف درهم على �شكل 

/30/ ق�شيم���ة م�شرتيات بدعم من الإدارة العامة 

للموؤ�ش�ش���ات العقابي���ة ب���وزارة الداخلية لأبناء 

النزلء ..
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 دبي-الوحدة:

الإم���ارات  ا�ضت�ض���اف معه���د   

للدرا�س���ات امل�رصفية واملالية، 

الرائدة  الإقليمي���ة  امل�ؤ�س�س���ة 

يف جم���ال التعلي���م امل�رصيف 

واملايل، ن���دوة اإلكرتونية ح�ل 

�رضورة تعزيز مهارات املهنيني 

املايل  القط���اع  العامل���ن يف 

بهدف حت�سن الكفاءات يف عامل 

ما بعد وباء ك�فيد-19. �ضمت 

الن���دوة جمم�عة م���ن املدراء 

وخرباء التعلم والتط�ير من اأبرز 

البن�ك، اإ�سافة اإىل 60+ م�ساركًا. 

وقد مت خالله���ا ت�سليط ال�س�ء 

احلديثة  التعلم  اأ�سالي���ب  على 

التي برزت نتيجة ال�باء. 

املتحدث���ن  قائم���ة  �سمل���ت 

حمم����د تي�سري ال���دلوي، مدير 

ق�س���م  والتط�ي���ر يف  التعل���م 

امل����ارد الب�رصية يف الأكادميية 

مل�رصف  التابع���ة  امل�رصفي���ة 

اأب�ظبي الإ�سالم���ي؛ واآدم و�ّسا، 

املدير الإقليمي لقدرات امل�ظفن 

يف منطق���ة اأفريقي���ا وال����رصق 

الأو�سط ببنك �ستاندرد ت�سارترد؛ 

ومي�سي���ل هازلت����ن، مدير عام 

 Anders Pink �رصك���ة 

يف اململكة املتح���دة. كما اأدار 

اجلل�سة فيب���ي فران�سي�س، مدير 

ق�سم القيادة يف معهد الإمارات 

للدرا�سات امل�رصفية واملالية.  

وقد اتفق امل�سارك�ن يف الندوة 

عل���ى اأن الأق�س���ام املختلف���ة 

يف اأي �رصك���ة اأ�سبحت حتتاج 

خم�س����س  ملحت����ى  الي����م 

اإ�سافة اإىل امله���ارات والتفاعل 

لت�سهي���ل عملي���ة التعلم. كما 

اأّكد املتحدث����ن �رصورة تعزيز 

واملرونة،  التكيفي���ة  الق���درات 

م�سريي���ن اإىل اأن���ه خالل الفرتة 

اأهمي���ة  �ستتح���دد  القادم���ة 

ال����رصكات وامل�ؤ�س�س���ات م���ن 

خ���الل قدرتها عل���ى ا�ستخدام 

مث���ل  التكن�ل�جي���ة  الأدوات 

والروب�تات  ال�سطناعي  الذكاء 

والبل�كت�سن. 

ويف اإط���ار مناق�س���ة تغ���ريات 

اأ�سار املتحدث�ن  التعلم،  مناذج 

اإىل اأن عدداً متزايداً من احل�ارات 

اجلارية يف بيئ���ة العمل الي�م 

تتمح�ر ح����ل متكن امل�ظفن 

النم����  يف  امل�ساهم���ة  م���ن 

امل�ستقبلي ل�رصكاتهم. ولتحقيق 

هذا الأم���ر، اقرتح امل�سارك�ن اأن 

والتط�ير  التعل���م  مديرو  ي�يل 

من  مزيدا  الب�رصي���ة  وامل����ارد 

م�ساق���ات  لت�ف���ري  الأول�ي���ة 

تعليمية قائمة على الكفاءة. 

وتعليقًا على الندوة، قال جمال 

اجل�سم���ي، مدي���ر ع���ام معهد 

امل�رصفية  للدرا�س���ات  الإمارات 

التداعيات  "اأك���دت  واملالي���ة: 

القت�سادي���ة الناجمة عن وباء 

اأهمية �سقل مهارات  ك�فيد-19 

امل�ظف���ن وتط�يرها لتتنا�سب 

املتغرية  العمل  متطلب���ات  مع 

يف ع�رصنا احلا����رص، ول�سمان 

جه�زي���ة امل�اهب لبيئة العمل 

امل�ستقبلية. ونظراً اإىل اأن معظم 

وظائ���ف امل�ستقبل ما زالت قيد 

الت�س�ر، كان الهدف من ندوتنا 

الإلكرتوني���ة دع���م م�ساعين���ا 

الرامية اإىل ت�ف���ري رحلة تعلم 

ط�ال احلياة لعمالئنا". 
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دوالي الأوردة .. الحاجز بين 
البدناء وممار�سة الريا�سة

مطر الطاير: دبي تبّنت قرارات �سّرعت ا�ستعادة ثقة الجمهور 

في ا�ستخدام و�سائل الموا�سالت
دبي-وام:

 اأّكد مع���ايل مطر حمم���د الطاير املدير 

العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 

الطرق وامل�ا�س���الت رئي�س جمل�س دبي 

مل�ستقبل النقل اأن القرارات التي اتخذتها 

حك�مة دبي منذ بداية جائحة "ك�فيد – 

19" مطلع العام املا�سي اأ�سهمت ب�سكل 

فّع���ال يف احت�اء تاأثريات اجلائحة على 

القطاعات احلي�ية يف اإمارة دبي خا�سة 

قطاع امل�ا�سالت وكان لها دوٌر يف �رصعة 

التعايف والع����دة اإىل احلياة الطبيعية 

حي���ث اأ�سارت بيانات الحت���اد العاملي 

للم�ا�سالت العام���ة UITP اإىل اأن دبي 

�سم���ن اأ�رصع مدن العامل يف ن�سبة ع�دة 

معدلت اأع���داد م�ستخدمي و�سائل النقل 

اجلماعي اإىل ما قبل بداية اجلائحة.

وقال الطاير ت�ؤك���د امل�ؤ�رصات الإيجابية 

الإج���راءات والتدابري الحرتازية  فعالية 

التي تطبقها هيئة الط���رق وامل�ا�سالت 

يف و�سائ���ل النقل الت���ي ا�ستطاعت من 

ا�ستعادة ثق���ة امل�ستخدمن يف  خاللها 

م�ست�ى ال�سالمة والأمان ..

م�ؤك���داً اأن �سالم���ة م�ستخدم���ي و�سائل 

النقل اجلماعي تعد اأول�ية ق�س�ى لدبي 

وللهيئ���ة حي���ث تتابع ف���رق العمل يف 

الهيئ���ة م�ستجدات اجلائح���ة ومراجعة 

التدابري الحرتازية ب�س�رة دورية ل�سمان 

فعاليتها اإىل جانب التن�سيق امل�ستمر مع 

اللجان واجله���ات املخت�سة يف حك�مة 

دبي.

جاء ذلك خالل تروؤ�سه الجتماع ال�ساد�س 

ملجل�س دبي مل�ستقبل النقل - الذي عقد 

عرب تقنية الت�س���ال عن بعد- مب�ساركة 

التنفيذين  اأع�ساء املجل�س من املديرين 

العاملين يف  واخل���رباء  والأكادميي���ن 

جمال النقل.

وجرى خالله���ا ا�ستعرا�س عدة م�ا�سيع 

�سملت املمار�س���ات والتجارب املتميزة 

يف الت�س���دي جلائح���ة "ك�في���د 19 " 

وتقليل تاأثريها عل���ى قطاع النقل الذي 

يعد من القطاع���ات احلي�ية التي ترتكز 

عليها اقت�سادات الدول .. كما جرى بحث 

معززات ج����دة احلياة من منظ�ر قطاع 

النقل اإذ تعكف املدن حاليًا على تط�ير 

اأنظمته���ا وخدماته���ا الرئي�سة التي من 

�سمنه���ا النقل لدعم ج�دة احلياة بهدف 

ت�فري مق�مات البيئة املثالية للعي�س.

واأو�س���ح معالي���ه اأن روؤي���ة خطة دبي 

احل�رصي���ة 2040 الت���ي اأطلقها �ساحب 

ال�سم���� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 

الدولة رئي����س جمل�س  نائ���ب رئي����س 

ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف مار�س 

املا�سي تتمثل يف اأن تك�ن دبي املدينة 

الأف�س���ل للحياة يف الع���امل من خالل 

ال�ستم���رار يف تط�ي���ر منظ�م���ة النقل 

اجلماعي جلع���ل التنقل يف املدينة اأكرث 

�سه�لة من خالل جمم�عة من الت�جهات 

ت�سمل تركيز 55% من الكثافات ال�سكانية 

يف حدود 800 م���رت من حميط حمطات 

امل���رتو وزيادة الربط ب���ن املناطق من 

خالل اإن�ساء م�س���ارات خا�سة للدّراجات 

اله�ائية حيث تعتزم الهيئة زيادة ط�لها 

الإجم���ايل اإىل 668 كيل�مرتا بحل�ل عام 

2025 وذل���ك متا�سيًا مع ت�جيهات �سم� 

ال�سيخ حم���دان بن حممد ب���ن را�سد اآل 

مكت����م ويل عهد دبي رئي����س املجل�س 

التنفيذي بتح�يل دبي اإىل مدينة �سديقة 

اإىل اأن  للدراج���ات اله�ائي���ة .. م�س���رياً 

اعتماد ت�جه زيادة امل�ساحات واملمرات 

اخل�رصاء يف املدين���ة �سي�سهم يف تقليل 

تاأثري اجلزر احلرارية يف املدينة وت�فري 

م�س���ارات مظللة ميكن التنقل من خاللها 

م�سيًا على الأقدام اأو با�ستخدام الدراجات 

اله�ائية.

وا�ستعر�س املجل�س �سري العمل يف خطة 

تط�ي���ر البنية التحتي���ة وو�سائل النقل 

ذات الطاب���ع امل�ستقبل���ي حيث تت�سمن 

خط���ة هيئة الط���رق وامل�ا�سالت تط�ير 

و�سائ���ل التنق���ل املرن وامل�س���رتك التي 

�ست�سهم يف ت�سهيل التنقل يف امليل الأول 

والأخري اإ�سافة اإىل درا�سة جتارب عاملية 

لال�ستف���ادة من البني���ة التحتية ب�سكل 

اأف�سل ح�س���ب احلاجة وحج���م احلركة 

املرورية.. 

اأكثر من 200 معلم من 194 مدر�سة في 

الإمارات ي�ستكملون البرنامج الوطني لبناء 

قدرات معلمي التربية الأخالقية

اأبوظبي-وام:

 ا�ستكمل اأكرث من 200 معلم من 194 مدر�سة حك�مية 

وخا�سة يف دولة الإم���ارات الربنامج ال�طني لبناء 

قدرات معلمي الرتبية الأخالقية.. والذي ا�ستمر خالل 

الفرتة م���ن �سهر ن�فمرب ع���ام 2019 اإىل فرباير عام 

2021 رغ���م التحديات التي فر�ستها جائحة "ك�فيد 

."19 ��

واأ�رصف دي�ان ويل عه���د اأب�ظبي على تنفيذ مبادرة 

بناء القدرات بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم 

املدر�سي وهيئة املعرف���ة والتنمية الب�رصية ودائرة 

التعليم واملعرفة.

ومت تكلي���ف معه���د " ت���الل " يف دول���ة الإم���ارات 

وم�ؤ�س�سة " ����رصكاء التعليم " من ال�ليات املتحدة 

بتخطي���ط املبادرة وت�سميمه���ا وتنفيذها وتقييمها 

..فيم���ا اأ�سهم���ت املبادرة والدعم املق���دم من جميع 

ال�رصكاء يف الرتقاء مبعايري تعليم الرتبية الأخالقية 

واآلي���ة تدري�سها يف جميع املدار����س ..وت�سمنت اأحد 

البت���كارات التي قدمها معهد " ت���الل " ا�ستخدام " 

اأداة تقيي���م الأداء" الرقمية النهائية لتقدمي تقييمات 

م�ث�قة ودقيقة لكفاءة املعلمن على نطاق وا�سع.

ول�ستكمال ه���ذا العن�رص قدم املعلم�ن مقطع فيدي� 

مدته ع�رصون دقيقة ملقتطف من اأحد درو�سهم ملادة 

الرتبي���ة الأخالقية م�سح�ب���ًا بتاأمل نق���دي مك�ن 

م���ن 2000 كلمة، ي�سهم يف تقيي���م معرفة املعلمن 

وفهمهم وتطبيقهم لإ�سرتاتيجيات التدري�س الأ�سا�سية 

يف �سف�ف الرتبية الأخالقية.

وتع�د املب���ادرة بالنف���ع على جمي���ع امل�ساركن 

وال�رصكاء الرئي�سين حيث يتم اإعفاء املعلمن الذين 

ا�ستكمل����ا " اختبار اأداة التقيي���م " بنجاح من اأحد 

متطلب���ات اختب���ار ترخي�س املعلم���ن ..فيما جرى 

اختب���ار اأداة تقيي���م الأداء عرب الإنرتن���ت باللغتن 

العربي���ة الإجنليزي���ة حيث تلقى جمي���ع املعلمن 

امل�ساركن يف التقييم تقري���ًرا مف�ساًل ي�سلط ال�س�ء 

عل���ى نقاط الق����ة وجم���الت التط�ي���ر اإ�سافة اإىل 

النتيجة الإجمالية.

ارتفاع عدد

 عن���د مدخل حي ال�سي���خ جراح يف 

القد����س ال�رصقية املحتل���ة، ما اأ�سفر 

ع���ن اإ�ساب���ة ع���دد م���ن ال�رصطين 

الإ�رصائيلين.

واأو�سح روزنفيلد اأن الهج�م اأ�سفر عن 

اإ�سابة �ستة عنا�رص من ال�رصطة حالة 

اثنن منهم خطرية.

ومل تعل���ن ال�رصط���ة الإ�رصائيلية عن 

ه�ية منفذ الهج�م واكتفت بق�ل اإنها 

»حيدت« �سائ���ق ال�سيارة املهاجمة، 

وذكرت اأن���ه مت اإغ���الق املنطقة ومت 

رفع م�ست�ى التاأهب األأمني دون ذكر 

املزيد من التفا�سيل.

 ال ىذل���ك رف����س رئي����س ال����زراء 

نتنياه����  بنيام���ن  الإ�رصائيل���ي 

النتق���ادات امل�جه���ة لغ���ارة ج�ية 

اإ�رصائيلي���ة ا�ستهدفت مبن���ى �ساهقا 

ي�ست�سيف مكاتب اإعالمية اأجنبية يف 

قطاع غزة.

وقال نتنياه� لقناة » �سي بي ا�س » 

التلفزي�ني���ة الأمريكية ام�س الأحد اإن 

املبنى ا�ست�ساف »مكتب ا�ستخبارات 

ملنظمة اإرهابية فل�سطينية ) حما�س( 

» التي »تدبر وتنظم هجمات اإرهابية 

�سد املدنين الإ�رصائيلين«.

وا�س���اف »لذلك فه� ه���دف م�رصوع 

متاما«.

ال�صي�صي ي�صل

ف�ساًل عن الدور امل�رصي احلي�ي لدعم 

املرحل���ة النتقالية يف ال�س�دان على 

ال�سعيدين الإقليمى والدوىل.

الرئي����س   اأن  املتح���دث  واأو�س���ح 

امل�رصي يعت���زم الرتكيز خالل اأعمال 

»م�ؤمت���ر دع���م املرحل���ة النتقالية 

اأهمي���ة تكاتف  ال�س����دان« على  يف 

املجتم���ع الدويل مل�سان���دة ال�س�دان 

خ���الل املرحل���ة التاريخي���ة الهامة 

التى مير به���ا، وا�ستعرا����س اجله�د 

امل�رصي���ة اجلاري���ة يف ه���ذا ال�سدد 

القت�سادية  امل�ست�يات  على خمتلف 

وال�سيا�سية والأمنية.و�سيلقي الرئي�س 

امل����رصي ال�س�ء خ���الل اأعمال »قمة 

على  الأفريقية«  القت�ساديات  مت�يل 

خمتلف امل��س�عات التى تهم الدول 

الأفريقي���ة فيما يتعلق باأهمية تعزيز 

اجله�د الدولية لتي�سري اندماجها فى 

القت�س���اد العاملى، مب���ا ي�ساهم فى 

حتقيق من���� اقت�س���ادى يف م�اجهة 

تداعيات اأزم���ة ك�رونا، وكذلك تي�سري 

نق���ل التكن�ل�جيا لل���دول الأفريقية، 

ودفع حركة ال�ستثمار الأجنبى اإليها.

واأ�ساف املتحدث اأن برنامج  الزيارة 

اإىل فرن�سا يت�سمن اأي�سًا عقد  ال�سي�سي 

مباحثات قمة م���ع الرئي�س ماكرون، 

وذلك لبح���ث م��س�ع���ات العالقات 

الثنائية التي ت�سهد طفرة ن�عية خالل 

الأخرية، ف�س���اًل عن م�ا�سلة  الأع�ام 

امل�س���اورات والتن�سيق املتبادل ح�ل 

عدد من امللف���ات الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�سرتك.

ومن املقرر اأن يعقد الرئي�س  امل�رصي 

ع���دداً م���ن اللقاءات م���ع امل�سئ�لن 

الفرن�سي���ن وكذل���ك روؤ�س���اء بع�س 

وذلك  العاملية،  الفرن�سي���ة  ال�رصكات 

لبحث �سبل دفع التعاون فى املجالت 

وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 

بن اجلانبن.

كما يجتم���ع  ال�سي�سي ، على هام�س 

الزي���ارة ، بع���دد من روؤ�س���اء الدول 

واحلك�مات، وذلك للتباحث ح�ل دفع 

اأطر التع���اون الثنائى والت�ساور ح�ل 

خمتلف الق�سايا الإقليمية والدولية.

جوتيري�ش يطالب

اأنا�سد جميع الأطراف اأن ت�ستجيب لهذه 

الدع�ة«.

واأ�ساف »تعم���ل الأمم املتحدة بن�ساط 

على اإ�رصاك جميع الأطراف من اأجل وقف 

ف�ري لإطالق النار«.

وتابع » لق���د ت�سببت الأعمال العدائية 

بالفعل يف م����ت غري مقب�ل ، ومعاناة 

هائل���ة ، واأحلق���ت اأ����رصارا بالبني���ة 

التحتية احلي�ية. لق���د روعتني الأعداد 

الكبرية املتزايدة من ال�سحايا املدنين 

الفل�سطيني���ن ، مب���ا يف ذل���ك العديد 

من الن�س���اء والأطفال ، م���ن ال�رصبات 

الإ�رصائيلي���ة يف غ���زة. كم���ا اأ�ستنك���ر 

�سق�ط القتلى الإ�رصائيلين جراء اإطالق 

ال�س�اريخ من غزة«.

وذكر« كم���ا اأنني اأ�سعر بقلق عميق من 

ال�ستب���اكات العنيفة بن ق����ات الأمن 

الإ�رصائيلي���ة والفل�سطينين يف جميع 

اأنحاء ال�سفة الغربية املحتلة ، مبا يف 

ذل���ك القد�س ال�رصقي���ة ، حيث تتعر�س 

بع����س العائ���الت الفل�سطيني���ة خلطر 

الإخالء«.

واأ�سار اإىل اأن الأعم���ال العدائية اأجربت 

اآلف الفل�سطينين على مغادرة منازلهم 

يف غزة واإي�ائهم يف املدار�س وامل�ساجد 

وغريه���ا م���ن الأماكن م���ع حمدودية 

ال��س�ل اإىل املياه اأو الغذاء اأو النظافة 

اأو اخلدمات ال�سحية. امل�ست�سفيات مثقلة 

بالفعل ب�سبب ك�رونا . يف غ�س�ن ذلك ، 

يعي�س املدني�ن الإ�رصائيلي�ن يف خ�ف 

من اإطالق ال�س�اريخ من غزة«.

وقال » يجب احلفاظ على ال��سع الراهن 

يف الأماكن املقد�سة واحرتامه« .واختتم 

كلمته بق�ل���ه »فقط احل���ل ال�سيا�سي 

امل�ستدام عرب التفاو�س ه� الذي �سينهي 

، واإىل الأبد ، دورات العنف املدمرة هذه 

وي�ؤدي اإىل م�ستقبل �سلمي للفل�سطينين 

والإ�رصائيلين على حد �س�اء«.

الأردن : نتابع 

واحت�س���د عدد كبري م���ن الأردنين ي�م 

اجلمعة يف منطقة الكرامة قرب احلدود 

الأردنية-الفل�سطيني���ة للتعب���ري ع���ن 

تاأييدهم لل�سعب الفل�سطيني.

وخ���الل الأيام املا�سي���ة، �سهدت معظم 

امل���دن الأردني���ة وقف���ات واعت�سامات 

ت�سامن���ا ودعما للمقد�سي���ن، وتنديدا 

القد�س  الإ�رصائيلي���ة يف  بالعت���داءات 

وقطاع غزة.

و�سه���د حميط �سفارة اإ�رصائيل يف عمان 

احلك�مة  طالب���ت  وقف���ات جماهريية، 

الأردني���ة بطرد ال�سف���ري الإ�رصائيلي من 

عمان.

اأب�ظبي-ال�حدة:

دوايل الأوِردة اأوعي���ة دم�ي���ة تتم���دد وتت��سع 

ب�سكل غري طبيعي نتيجة �سعف يف جدرانها مّما 

يجعلها ت�سبه جمم�ع���ات مت�رِّمة وملت�ية من 

الأوِرَدة الزّرق���اء اأو الأرج�انية الل�ن حتت اجللد 

يف ال�ساقن. ول تظهر عادًة يف مراحلها املبكرة 

م�سح�بًة باأعرا�س مر�سية اإل اأنها اإذا ُتركت دون 

عالج ميك���ن اأن ت�سبب الأمل وعدم الراحة وُقَرحا 

بل وتزيد من خطر الإ�سابة بجلطات الَدّم.

يحثُّ الأطب���اء يف م�ست�سف���ى "كليفالند كلينك 

اأب�ظب���ي" املجتمع على اأن يبح���ث عن رعاية 

طبية متخ�س�سة لعالج دوايل الأوِرَدة �سعيًا نح� 

م�ستقبل اأكرث �سحة.

ويق�ل الدكت�ر فران�سي�سك� �سريين� جَرّاح الأوعية 

الدم�ي���ة، ومدي���ر عي���ادة الأوِرَدة يف م�ست�سفى 

"كليفالند كلينك اأب�ظبي" "يرى كثريٌ من النا�س 
اأن الدوايل بب�ساط���ة منظر غري حمبب اإىل العن 

واأنه���ا لي�س���ت اإل نتيج���ة طبيعي���ة للتقدم يف 

ن.. لكن ل� تركن���ا دوايل الأوِرَدة بدون عالج  ال�سِّ

مبك���ر فقد تتفاقم احلالة لت�ؤثر تاأثرياً كبرياً على 

منط احلياة التي يعي�سها املري�س ويف مراحلها 

دُّ من حركته ونظراً لأن دوايل الأوِرَدة  املتقدمة حَتُ

اأك���رث �سي�عًا بن الأ�سخا����س الذين يعان�ن من 

ال�ّسمن���ة فاإن قلة حركتهم ه���ذه ميكن اأن جتعل 

و�سعه���م اأ�س�اأ ورمبا يك�ن له���ا اأثر عميق على 

�سحتهم ب�جه عام".

وم���ع ازدياد ارتفاع مع���َدّلت ال�ّسمنة يف جميع 

اأنح���اء العامل يت�قع الأطب���اء ازدياداً مماثاًل يف 

عدد الأ�سخا�س امل�سابن بدوايل الأوِرَدة كذلك.

ويعت���رب العالج ل���دوايل الأوِرَدة اأم���ر �سهٌل يف 

مراحلها املبكرة غري اأن بع�س امل�ساعفات التي 

تظهر يف املرحل���ة املتاأخرة مث���ل تقرُّح اجللد 

امل����ؤمل واآلم ع�سالت ال�س���اق، وال�سع�ر بالثَِّقل 

يف ال�ساقن رمبا ل َي�ْسُهل عالُجها ونتيجة لذلك 

يخ�سى الأطباء من اأن ت�ؤدي تلك امل�ساعفات اإىل 

تْثِبي���ط هّمة املر�سى عن ممار�سة التمارين التي 

يحتاج�نها لت�ساعدهم يف �سبط ال�زن، واحلفاظ 

على �سحة القلب. وباإلمكان اإجراء تغيري �سحي 

يف حياتنا يف اأي وقت بتناول الأطعمة املنا�سبة 

وحتريك اأج�سامنا اأكرث ونحن اإذا اأردنا اأن نعالج 

ال�ّسمن���ة، فمن املهم اأن جنعل ه���ذا اخليار �سهاًل 

على اجلميع.كما يق�ل الدكت�ر .. �سريين� .

وي�سيف: وبع���الج دوايل الأوِرَدة يف وقت مبكر، 

ن�ستطي���ع اأن جنعل النا�س ي�سعرون اأنهم قادرون 

عل���ى اأن يغريوا �سحته���م وحياتهم اإىل الأف�سل، 

واأن يحافظ�ا على حركتهم، وه� الأمر الأهم.. اإن 

هذه امل�ساألة لي�ست و�سف���ًة �سحريًة، فاأي �سيء 

ي�سجع النا�س على اأن يعي�س�ا حياًة اأكرث ن�ساطًا، 

يف اأي عم���ٍر كان�ا، يك�ن �رصي���ان حياة حقيقي 

لهم".

اأبوظبي-وام:

 تب���داأ جزيرة دملا الي�م الإثنن يف ا�ستقبال 

املحامل ال�رصاعية فئ���ة 60 قدما امل�ساركة 

يف الن�سخ���ة الرابع���ة من �سب���اق مهرجان 

دمل���ا التاريخي، املق���رر اإقامت���ه الأربعاء، 

حيث ت�ستقبل اجلزي���رة 102 حممل �رصاعي 

تخ�س���ع لفح����س فن���ي �سامل عل���ى مدار 

الي�من املقبلن للتاأك���د من التزام اجلميع 

بامل�ا�سفات والقيا�سات الفنية.

ويق���ام مهرج���ان �سب���اق دمل���ا التاريخي 

الراب���ع حتت رعاي���ة �سم� ال�سي���خ حمدان 

ب���ن زايد اآل نهيان ممث���ل احلاكم يف منطقة 

الظفرة، وبتنظيم ن���ادي اأب�ظبي للريا�سات 

ال�رصاعية واليخ�ت، بال�رصاكة مع جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف 

اأب�ظبي وجمل�س اأب�ظبي الريا�سي.

وي�س���ارك يف املناف�سات 102 حممل �رصاعي 

م���ن خمتلف اأنح���اء الدول���ة، تتناف�س على 

ج�ائز مالي���ة قدرها 25 ملي�ن درهم وثالث 

�سي���ارات، وهي الأعل���ى يف تاريخ �سباقات 

الرتاث البحري، كم���ا اأنه ال�سباق الأط�ل يف 

التاريخ، حيث تبلغ م�سافته 125 كلم، ومير 

ب�سبع جزر من دملا حتى مدينة املرفاأ.

محامل �سباق دلما تبداأ في التوافد للم�ساركة 

بالحدث التاريخي

»معهد الإمارات للدرا�سات الم�سرفية« يعزز مهارات الموظفين 

ببيئات العمل المتغيرة 
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12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاالثنني 17 مايو 2021 ــ العـدد 14745 

وزارة ال�سحة توؤكد على 

ا�ستراتيجيتها بتحول الرعاية 

ال�سحية من العالج اإلى الوقاية

دبي-وام:

اأك���دت وزارة ال�صح���ة ووقاية املجتم���ع اأن اليوم 

العاملي الرتفاع �صغ���ط الدم ميثل منا�صبة مهمة 

لتعزيز اجله���ود ال�صحية العاملية م���ن اأجل رفع 

الوعي لدى اأفراد املجتمع باأهمية قيا�س �صغط الدم 

الدوري ومعرفة امل�صتويات الطبيعية له واأعرا�س 

هذا املر����س "القاتل ال�صام���ت" واأهمية الوقاية 

والك�ص���ف املبكر وم���دى حجم وخط���ورة اإنت�صار 

املر����س وم�صاعفات���ه ..الفت���ة اإىل ا�صرتاتيجيتها 

اخلا�صة بتحول الرعاي���ة ال�صحية من العالج اإىل 

الوقاية.

وذك���رت ال���وزارة - يف بيان لها ام����س مبنا�صبة 

اليوم العاملي الرتفاع �صغط الدم الذي يوافق 17 

مايو من كل ع���ام وياأتي هذا الع���ام حتت �صعار 

"افح�س �صغطك، �صيطر علي���ه، ا�صتمتع بحياتك" 
- اأن دول���ة االإمارات تعترب من ال���دول الرائدة يف 

جمال اخلدمات ال�صحي���ة املقدمة ملر�صى ارتفاع 

�صغط الدم وحتويل مفه���وم الرعاية ال�صحية من 

الع���الج اإىل الوقاية حي���ث مت اإدراج مر�س ارتفاع 

�صغط الدم �صم���ن املوؤ�رشات ال�صحية يف االأجندة 

الوطني���ة  اال�صرتاتيجي���ة  2021، ويف  الوطني���ة 

ملكافحة االأمرا�س غري ال�صاري���ة. وافتتحت وزارة 

ال�صح���ة ووقاية املجتمع عي���ادات لالأمرا�س غري 

ال�صارية ومنها �صغط الدم يف جميع مراكز الرعاية 

ال�صحية االأولية على مدى ال�صنوات الثالث االأخرية 

لتوفري اأو�صع تغطية �صحية وفق اأف�صل املمار�صات 

العاملي���ة واالأدلة املبنية عل���ى االأبحاث العلمية 

والرباهني حيث مت من خالل هذه العيادات متكني 

املر�صى امل�صابني بارتفاع �صغط الدم من التعرف 

على مر�صهم وال�صيطرة عليه حيث ارتفعت ن�صبة 

ال�صيطرة على ارتفاع �صغط الدم اإىل 78 %.

كما حتر�س الوزارة على توفري اأحدث املمار�صات 

العاملية لعالج ارتفاع �صغط الدم و�صبل الوقاية 

منه من خالل حتديث االأدلة العلمية كل 3 �صنوات 

حيث مت اإطالق الن�صخ���ة الرابعة املحدثة لدليل 

ارتفاع �صغط الدم يف �صهر �صبتمرب 2019 لي�صهم 

يف تطوير مهارات كوادر الرعاية ال�صحية وتوجيه 

املر�صى واأفراد املجتمع للوقاية منه .

جامعة الإمارات تبحث 

عالقات التعاون الثقافي 

والأكاديمي مع األمانيا

بقلم / حممد عو�ض اجل�سي

اأفكار َحِرَيٌة المعاني فريدة البياِن

هلل در مطل���ع الق�صي���د، البدي���ع الفريد 

القوى االيحاء املثقل باالأفكار واملعاين 

ال�صامقة الكبرية املتغلغلة يف الوجدان 

املرتام���ي االأط���راف ، املتج���دد الروؤى 

،جلي���ل املحتوى اأنها خلجات ونب�صات 

قلب حري ج���ريء طيب عفيف ، معافى 

مت���ذوق ل�صفوة املع���اين ومراميها.انه 

�صاحب ال�صمو ال�صي���خ حممد بن را�صد  

اآل املكتوم - نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال���وزراء حاكم دب���ي رعاه اهلل.  

ولن�صمع تل���ك القالئد الفري���دة ال�صبك 

، القوي���ة الركائ���ز ال�صارب���ة يف عمق 

املعان���ى امل�صتوحاة من قامات عظيمة 

بارزة تن����رش روؤاها وم�صتقبلها يف اأجل 

واأعلى امل�صتويات واأرقاها. 

قـاَمـْت تـحـاورني جــداْد الـمـعاني

ْل مـ�ستواها َهْب مـاينو�صِ �َصـبْك الـذَّ

اإذاً ول���وج املحت���وى يف الفعل املبنى 

للمجهول ينري العق���ول ويحفز االإجناز 

وي�صتوىل على ل���ب العقل ، كي يعتمل 

يف ا�صتمراري���ة العط���اء دون كل���ل اأو 

مل���ل. اأنها املعاين التي جتلت يف كائن 

ح�صي يحاور خلد �صموه، اإذ هي �صبائك 

من الذهب اخلال����س ،بلى تلك امل�صاعر 

احل�صية رغم ثقله���ا والنفائ�س الثمينة 

ثلها ال ت�صل اإىل حماورة  الغالية التي متمُ

املعاين واالأفكار اجليا�صة التواقة للمجد 

وال�صمو والرفعة .

نع���م �صاعرن���ا ابو را�ص���د ي�صرت�صل يف 

الق�صيد،يف عذب املفردة وجزيل العبارة 

،وتدفق النجوى التي ال تنفك قيد اأمنلة 

الراقية  الفوران.،نظ���را  للم�صداقية  عن 

للمو�ص���وف  يف جتلي���ات روحانية يف 

بحور ال�صعر  و�ِصدة االغاين التي تتلقف 

وتريتها حتنانا وان�صجاما. اأنها فيو�صات 

تر�صم منهجا ال تنفك  عظاتها وف�صائلها 

اأبداً ، وال تنفد مداد بحور كونها ال�صخاء 

والبن���اء والتجليات الروحانية اللدنية.

ويا له من مطلع بوح طلي جلي بهي.

مْن في�ْض وجٍد �صاكٍن في المحاني

ي بـديـٍع ِبـنـاها ومــْن الـبـيوْت الـلِـّ

نع���م تتجلى تلك املح���اورة املتجددة 

الوارفة الظالل ا�صتلهام���ًا ت�صوقًا �صوقًا 

وت�صوف���ًا مل���ن �صكن���وا يف القل���وب ، 

وا�صتثمروا  ح���ب الوطن ومنحوا �صعبه 

العطاء والبناء والنم���اء يف �رشح امة 

عزي���زة قوي���ة ال�صكيمة ، نقي���ة الِعرْق 

�صاربة يف التاريخ ارقى ح�صارة عرفها 

االن�صان قدمي���ا وحديثا.اأنه���ا االإمارات 

الدول���ة الفتية العظيمة التي اأ�صبح لها 

كيان و�صاأن يف �صائر البلدان واالأزمان.

نع���م ا�صتمرارية احلدث عن���د ابى را�صد 

لهم، تبلغ اوجه���ا وت�صعل  ال�صاع���ر املمُ

وا�صع���ة طافحة غزيرة  ثقافية  منارات 

يف ان�صه���ار احلرف وتوال���د فكرة بعد 

فك���رة. يف ايجابية مثلى ..قلما جند لها 

نظ���رياً �صواء يف ال�صع���ر اأو النرث وحتى 

االأ�صع���ار املغن���اة. اذ ان تلكم االدبيات 

التي تتغلغ���ل يف اخللد.ال تفي يف حق 

من نحبه ومن نكن له حبا ووفاءوعطاء 

وف���داء.  بل اأن االأ�صع���ار وحروف الكلم 

الطيب ال تت�ص���ع للمحاورات الوجدانية 

يف خل���د ال�صاعر.،حتى  اأن طوع الفكرة 

و�صبابة املعنى وطي���ف املفردة يراها 

ال�صاعر ت���دور يف مدى اث���ر مدى. . هلل 

ما اأجم���ل  اأجل واأروع تل���ك اخللجات 

التي  النقي���ة  الوجداني���ة  واملناج���اة 

اأ�صحت جلية تنداح يف بحور �صتى يف 

الثقافات املحلي���ة والعاملية .ولن�صنف 

االأ�صم���اع باللوؤلوؤ املنث���ور الذي ميوج 

حِتنانًا وحبوراً...وينداح فنونًا.

ِعْر والأغاني لـُو تـجَمْع بـحوْر الـ�صِّ

فـي بيْت واحْد مْن ق�صيدي كفاها

َجــرَّبـْت وقــتـي مـاغـتَرني وبـانـي

لــي فـي الـلِّيالي َجـْريها لـِمنتهاها

واإذا تـعـاندني �صــروْف الـزِّمـاني

هــــا َمـ�صـبـوقـٍة فــــي مــداهـا اآردَّ
 

الأخـــــوة الحــــــق

اأجل الكلم���ة ال�صادقة ت�صل وتتوالد يف 

القل���ب ، وتن�صه���ر يف ج���وارح الفوؤاد، 

و�صم���وه ال�صيخ حممد ب���ن را�صد.مثال 

لل�صدق ال�صدوق والق���ول احلق والفعل 

املحقق.لذا ي����رشد احلقيقة دامغة بينة 

، ال ت�صوبه���ا الذوائب وال ينق�صها دليل.

ابورا�ص���د القائد الكب���ري والفار�س الذي 

ال ي�ص���ق له غبار. ميتط���ى �صهوة الَكِلْم 

يف ف�ص���اءات عذرية م�رشق���ة . نظراته 

اىل االم���ام وامل�صتقبل ال���وارف ل�صعبه 

ِفْز الهمم ، وتخلق اأجيااًل  َ وابناء وطنه حتحٌ

اأفذاذاً يف البناء وي�صاهم يف رفعة االأمم 

.لهذا  يتجلى �صدق���ه وحد�صه يف اأرقى 

و�صف واأجل موقف.،اإذ ي�صرت�صل القارىء 

املتلق���ى يف ذكاء حاد وخربة متمر�صة 

،ومل يلم���ح عن املو�ص���وف مبا�رشة بل 

مي�ص���ى يف �رشد م�ص���وق حم�صو�س كي 

يعطى زخم���ا وقواًل فعلي���ًا ال متواريًا 

وراء حجب اأو ي�ص���ع �صا�صات عينية ال 

تراها العني.�صاعرنا  هو الذخر والقائد 

�صمع راأيه وله  الفذ العبقري العامل���ي يمُ

مكانة ف�صلى لدى كافة �صعوب االأر�س. 

ورغم ه���ذا التوا�صع الل���ني ال�صهل من 

�صم���وه بعيدا ع���ن الكربي���اء واالنانية 

وحب الذات ..انها �صفات وماآثر وهبات 

ومناقب القائد العظيم.الذي ين�صى نف�صه 

ويتال�صى كربياوؤه الأنه يعمل مبا ير�صى 

اهلل ويرفع �صمع���ة بالده عاليًا �صامقًا...

وها هو يناجى ابا خالد �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حمم���د بن زايد اآل نهيان – ويل 

العه���د – نائب القائ���د االأعلى للقوات 

امل�صلحة، مناج���اة اأخوية طيبة جليلة 

جلية نا�صعة يف  اأجمل و�صف .يف نيل 

االأماين وحتقيق ال�صعادة على مر االأيام 

.ول���ه جممل معاين االأو�ص���اف اجلليلة 

اجلميلة التي يعلمها القا�صي والداين.

وخـاويْت مـْن مـثِلْه فـال اآظنِّ كاني

�صـبـْع الـَفال و�صـيْخ الـبالْد وِفـتاها

ي بــْه نـنـاْل الأمـاني بـوخـالْد الـلِـّ

لـْه الـو�صوْف الـلِّي يـَدوِّي �صـداها

بـْه نـقتدي وعـليْه نَـعطي �سـماني

وِبْه نَهتدي في الحالَكْه مْن ِدجاها

ماآثــــــــــــــر المو�صــــــوف

نعم حينما تاأتي وجتيء �صفوة املنهج 

ال بد انها تن����رش فيئها وظاللها الوارفة 

الظليل���ة ال�صامقة يف تبي���ان و�صهادة 

حقيقية دامغ���ة ، تتواءم مع احلدث يف 

�صائر االكوان .ويف هذا املقام تبلغ دقة 

الو�صف مبلغا دقيقا وا�صعا �صموليا من 

جم���ع اجلوانب الظاه���رة واملخفية يف 

ال�صاعر  املو�صوف.حي���ث جتنب  �صفوة 

لزوميات ا�صم املو�صوف كونه اأ�صهر من  

اأن يحٌع���رف او ي�صار اليه بالبنان.فالكون 

َمِت���ِه ي�صهد عطاء وكرما من  باأكمله وِبرمُ

مين���ى كلتا يديه البي�ص���اء التي حتوى 

اأنب���ل الف�صائ���ل وا�صم���ى مراتب اجلهد  

واجَل���ْد واملجد.،ويف لفت���ه جيا�صة من 

�صاعرنا ينقلن���ا اإىل الف�صائل وال�صمائل 

الت���ي ا�صطفى بها �صم���و ال�صيخ حممد 

ب���ن زايد. الذي ميد يد الع���ون واملاأزرة 

اإىل االأ�صق���اء رغم ق�صوة الظروف ، يعمل 

يف اجتهاد وجد وت�صحية واهلل يجازيه 

دائم���ًا كل ح���ني اأن تظ���ل االإمارات يف 

ال�صدارة وعل���و املنزلة االأوىل بني دول 

العامل.

جـيـدوِمـنا اإْن كـايـْن الـكـوِن كــاِن

راَيـــْة ِوطـنَّـنا فــي يـمـيِنْه حـواهـا

روْف اإ�صتَعاني والـلِّي بـَربَّْه َع الـظِّ

ـمـاها ْر لــْه رايــٍة فــي �صِ مـاتـنك�صِ

ومــْن َيـجـتِهْد جــدِّْه وجـهـِدْه يـباِن

واأهــْل الـِعـَمْل اللْه بـجـودْه جـزاها
 

ِحكــْم زايد الباقية الدائمة

اأجل ان ال�ص���ور املكثقة التي ميتاز بها 

ال�صاعر، قد اأف�صت اإىل م�صاحات وا�صعة 

�صا�صعة م���ن فيو�صات حكيمة وينابيع 

متدفق���ة ، م���ن التبي���ان واال�صتح�صان 

.يف �صتى املج���االت ال�صيا�صية الدينية 

،املدني���ة الع�صكري���ة  وعل���وم الف�صاء 

)مرك���ز حممد بن را�ص���د للف�صاء(  التي 

متي���زت بها دولتنا احلببيب���ة االإمارات 

يف بن���اء دولة لها �ص���اأن عظيم كبيري. 

وهذا مما اأ�صار اإليه فار�س العرب يف لب 

الق�صي���د. اإذ اأبرز �صوراً متالحقة �صامقة 

يف جتلي���ات بانورامية اإن �صح التعبري 

.اإذ يراه���ا املالأ يف اج���ل التج�صيد يف 

عبارات بليغة واطر تن�صح يف �صمولية 

م�صتحكمة يف دميومة م�رشقة بامل�رشقني 

واملغربني.ويا لها من جتليات يفخر بها 

ويت�صاعف اجرها وي�صتثمر فحواها يف 

كل ع�رش وم�رش. وها هو زايد اخلري الذي 

اأجنب حممداً واإخوانه من ال�صيوخ الكرام 

ال���ربرة ، يحٌَجليها �صاعرن���ا يف طوعية 

البناء وعلو الهم���م ورفع راية االمارات 

خفاقة عالية .وهذا ما نهج عليه �صموه 

ال�صيخ حممد بن زايد، حاثا على العمل 

والداأب ، غار�صًا الفخر واالعتزاز يف روح 

وثابة اإىل كافة �صباب و�صابات االإمارات 

ملزيد من العطاء والبناء. 

وم��ْن ك��اْن زاي��ْد وال��دْه م�ايعاين

ول��ْه ت�اِت�ْي ال�دِّن�يا ع�ل�َى م�اي�باها

واإْن ق�اْل ب�ن�صاِعْف ع�َملنا ع�ياين

�ص�بابنا َف اأم�َرْه ِت��صاِعْف ِعطاها

التالعب اللفظي البديع

ما مييز ال�صعر عفوية الطرح مبا يتما�صى 

مع احل���دث ، ويتغلغ���ل يف وجدانيات 

الو�ص���ف ،وهذا ما جاء به فار�س العرب 

الف�صاحة  اأدبي���ات  ال���ذي يتمت���ع يف 

والغور يف مكنون املف���ردة ، وي�صتلهم 

املعن���ى واملبنى يف اإيج���از بعيد عن 

االطناب اأو ا�صت���الب الهوام�س .ولنتاأمل 

مفردة ع�صاه.يف اأول بيت الق�صيد، التي 

جاءت قوي���ة االإيح���اء ،ح�صنة املطلع 

والتي حتم���ل الفخامة والعزمية والقوة 

الذاتية اجلماعي���ة املت�صافرة .يف خلد 

�صمو ال�صي���خ حممد بن زايد. ،ثم يو�صل 

بلت  املعنى يف لغة الو�صل )ما( التي جحٌ

عل���ى اال�صتجابة احلثيثة يف طاعة ويل 

االمر ، �صواء اكانت توجيهاته ح�صية اأو 

معنوي���ة اإذ هناك متا����س اإيجابي فريد 

من نوع���ه،  وولوج املعاين يف بوتقات 

َي�صتقى منها االأف���راد وعموم املجتمع. 

التي تغدو منهج���ًا وا�صحًا جليًا يقوم 

�صموه يف جتديد الدماء وان�صياب املياه 

العذبة كي ت�صتمر احلياة بكل معانيها 

الطيبة املباركة اخلرية.

 عـ�صـاْه مــا نـع�صاْه طـوْع الـِبناِن

لـــُو بــالإ�صـاَرْه فـاهـميْن اإمـَعـناها

َع الـِمـنَهْج الـوا�صـح وفــي كـل اآِن

بــاأمـره يـجـديـها وبــاأمـره جـداهـا

وارث وحــــارث

ث���م يختم اأب���و را�ص���د درة الق�صيد يف 

اجلنا�س البدي���ع البليغ ،مما يف�صى يف 

تو�صي���ل الفكرة اىل اأعل���ى امل�صتويات 

يف م���دح كرمي يليق باملم���دوح جملة 

وتف�صي���اًل .وين���م على بالغ���ة عميقة 

اجلذور يف فكر �صم���وه ومعرفته ا�رشار 

اللغ���ة وم�صتقاته���ا وم���ا حتتويه من 

خزائ���ن املعرف���ة .نع���م �صم���و ال�صيخ 

حممد ب���ن زايد –ب�صفت���ه نائب القائد 

االعلى للق���وات امل�صلحة –وويل العهد 

االأمني. يظل احلافظ للعهد والوعد وارثًا 

اإرث االأج���داد يف املحافظة على البيت 

.مبقولته ال�صه���رية )البيت متوحد( وهو 

�صليل اآل نهيان الكرام  ديدنهم العزمية 

والق���وة حاملني لواء احل���ق يف �صيف 

بتار قاطع له �صاأن عظيم وهاهو �صعب 

...نفدي  االإمارات يلهج �صادحًا فخ���وراً 

�صموه باالأرواح وفلذات االأكباد ثم يعقب 

�صم���و �صاعرنا يف لفته  وفاء ت�صع انوار 

وثقة وتف���ان خماطبا امل�صتقبل يف ثقة 

واقتدار بعد الت���وكل على اهلل �صبحانه 

وتع���اىل ، �صهادة ح���ق تت�صح خيوطها 

و�صناه���ا ال���رباق يف �صباحات م�رشقة 

يف اأ�صعة �صمو����س ال تغرب عن دولتنا 

احلبيبة االإم���ارات العربي���ة املتحدة . 

اأنن���ا نعي�س يف ظل وكنف دولة عظيمة 

يف رجالها  و�صعبه���ا العظيم ان تبقى 

دولتن���ا االإمارات العربي���ة املتحدة يف 

اأمان واطمئنان وواح���ة �صالم وتعاي�س 

كرمي على م���ر الع�ص���ور واالزمان. كي 

تظل وتبقى االإم���ارات دائمًا �صباقة يف 

التحدي���ات التي واجه���ت العامل اجمع 

خا�ص���ة يف الت�صدى لوب���اء كورونا ....

حتى غدت اإماراتنا م���الذاً اآمنًا لكل من 

يعي�س على ار�صها الطيبة املباركة،حتى 

اأ�صبح���ت حقًا ب���الد الت�صام���ح واالأمن 

واالأمان.يف تعاي�س �صلمي لكافة االأديان 

..وما اأجمل واأجل تل���ك الفرائد الغالية 

النفي�صة التي �صدح بها �صموه:-

وارث وحــارث مـجد �صـيف وعـناِن

تــفــديــه اأرواح لأجـــلــه فـــداهــا

يـا كـاتب الـتاريخ خـذ عن ل�صاني

�صــهـادة بـالـحـق يـ�صـفـر �صـنـاها

اأنـــا مـــع مـحـمـد نـحـ�ض بـاأمـاِن

والدولة في ظله ويحمى حماها
 

قراءة في ق�سيد وارْث وحارْث لمحمد 
بن را�سد 

اأبوظبي-وام:

 حت���ت رعاية �صم���و ال�صيخ���ة فاطمة بنت 

مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام رئي�صة 

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة 

االأعل���ى ملوؤ�ص�صة التنمي���ة االأ�رشية .. ينظم 

التقني  اأبوظب���ي للتعليم والتدري���ب  مركز 

واملهن���ي ال���دورة اجلديدة م���ن "امل�صابقة 

الوطنية ملهارات االإمارات 2021 " يف مركز 

اأبوظب���ي الوطني للمعار�س خالل الفرتة من 

31 ماي���و اجلاري وحتى الث���اين من يونيو 

املقبل مب�صاركة نخب���ة متميزة من الكوادر 

الوطنية ال�صابة.

ويتناف����س امل�صاركون يف ع���دة تخ�ص�صات 

هند�صي���ة وتكنولوجي���ة منه���ا تخ�ص�صان 

جديدان هما اأنظمة التحكم ال�صناعي والنحت 

با�صتخ���دام احلا�صوب اإ�صاف���ة ايل املهارات 

االأخرى التي م���ن بينها اخلراطة باحلا�صوب 

وتقنية ال�صيارات وحل���ول برجميات تقنية 

معلومات ال�رشكات وت�صميم مواقع االإنرتنت 

وتقنية الت�صميم اجلرافيكي والر�صم الهند�صي 

واالأوتوكاد و�صناعة املجوهرات وغريها من 

املهارات املعتمدة دوليا.

وقال �صعادة الدكتور مبارك �صعيد ال�صام�صي 

مدير عام مرك���ز اأبوظبي للتعليم والتدريب 

التقن���ي واملهن���ي اإن ال���دورة اجلديدة من 

امل�صابقة الوطنية ملهارات االإمارات تاأتي يف 

اإطار ا�صرتاتيجي���ة "اأبوظبي التقني" لتنفيذ 

لال�صتعداد  املتقدم���ة  والربامج  املب���ادرات 

ملرحلة ما بعد النفط ومتكينهم من مهارات 

امل�صتقب���ل باعتباره���ا م���ن اأولويات خطة 

اخلم�صني عاما املقبلة.

واأ�ص���ار اإىل اأن امل�صابقة يت���م تنظيمها وفق 

معاي���ري عاملية يلتق���ي خالله���ا ال�صباب 

للتناف����س يف خمتلف املهارات املتخ�ص�صة 

ذات العالق���ة الوثيقة بالتق���دم ال�صناعي .. 

موؤكدا اأن الهدف من امل�صابقة يتخطى حدود 

املناف�ص���ة لي�صل اىل درج���ة متكني �صباب 

االإمارات م���ن تطوير قدراته���م على االإبداع 

والتطوير ال�صناعي والهند�صي والتكنولوجي.

الر�صيدة  القي���ادة  ال�صام�ص���ي بدعم  واأ�صاد 

للمنظومة التعليمية يف الدولة ..

موؤك���دا احلر�س عل���ى اأن متن���ح امل�صابقة 

الوطنية ملهارات االإم���ارات الفر�س الكاملة 

ل�صب���اب وفتي���ات الدولة الإب���راز مهاراتهم 

وتنمية قدراتهم االإبداعية واالن�صمام لفريق 

مه���ارات االإمارات الذي �صيمث���ل الدولة يف 

امل�صابقة العاملية للمهارات.

م���ن جانب���ه ق���ال املهند�س عل���ي حممد 

املرزوقي نائب املدير العام باالإنابة رئي�س 

مه���ارات االإم���ارات يف "اأبوظب���ي التقني" 

اإن ال���دورة اجلديدة من امل�صابق���ة �صت�صهد 

مناف�صة كب���رية بني املتناف�ص���ني الذين مت 

اختيارهم وف���ق معايري عاملية .. م�صريا اإىل 

اأنه �صتتاح الفر�صة لكافة اأفراد املجتمع من 

اأجل متابعة امل�صابقة عرب تقنيات االت�صال 

املرئي.

»اأبوظبي التقني« ينظم الم�سابقة الوطنية لمهارات الإمارات 31 مايو الجاري

العني-وام:

 بح���ث معايل زكي اأنور ن�صيب���ة، امل�صت�صار الثقايف 

ل�صاح���ب ال�صمو رئي����س الدولة- الرئي����س االأعلى 

جلامعة االإم���ارات ظهر ام�س، مع �صعادة اإرن�صت بيرت 

في�رش �صفري جمهورية اأملاني���ا االإحتادية لدى الدولة 

اآفاق التعاون العلمي واالكادميي والثقايف .

ومّت خ���الل اللق���اء الذي عقد افرتا�صي���ا بحث تعزيز 

العالقات الثنائي���ة يف املجال االأكادميي والتعليمي 

والثقايف بني البلدي���ن ال�صديقني و�صبل تنميتها يف 

املرحلة املقبلة .

واأكد معايل زكي اأنور ن�صيبة على �رشورة العمل على 

تعزيز العالقات املميزة بني دولة االإمارات وجمهورية 

اأملانيا االحتادية خا�صة يف جماالت التعليم العايل 

والثقايف وتعزيز اجلانب العلمي والبحثي .

�صاركة جمهوري���ة اأملانيا االإحتادية  وثّم���ن معاليه ممُ

يف معر����س اإك�صبو 2020 دب���ي العاملي، عرب تقدمي 

برامج تعر�س الثقافة االملانية والعلوم واالبتكار يف 

جناحها الوطني .

م���ن جانب���ه اأّكد �صع���ادة اإرن�صت بي���رت في�رش �صفري 

جمهورية اأملاني���ا االحتادية لدى االإم���ارات، حر�س 

بالده على االرتقاء بالعالق���ات الثنائية. كما و�صف 

العالقات الثقافية وال�صيا�صية واالقت�صادية باملتينة 

واال�صرتاتيجي���ة، م�صرياً اإىل اأن الفرتة املقبلة �صت�صهد 

مزي���داً من التع���اون ب���ني االإم���ارات واأملانيا على 

امل�صتويات الثقافية والفنية والتعليمية.

واأكد اأن نظام التعلي���م يف الدولة متقدم، منوهًا باأن 

هناك فر�ص���ة هائلة للفنانني والعلم���اء والباحثني 

والطالب م���ن الدولتني لاللتقاء والعمل معًا والتعلم 

وتبادل اخلربات ..

واك���د اأن الثقاف���ة والتعليم ميث���الن اأولوية ق�صوى 

بالن�صبة لنا، اإىل جانب التعاون االقت�صادي وال�صيا�صي 

كذلك، خ�صو�ص���ًا اأن االإماراتي���ني واالأملان يتمتعون 

بنظرة عاملية ح�صاري���ة ومتقدمة، لذا نحر�س على 

حتقيق مزيد من التعاون يف تلك القطاعات.



برلني-)د ب �أ(:

 �صهدت �لعا�صمة �لأملانية برلني �م�س �لأحد 

�ل�صيار�ت  مئات  فيه  �صارك  مظاهرة مبوكب 

للإعر�ب عن تاأييد للفل�صطينيني.

�صارك  �أن �ملوكب  �لأملانية  �ل�رشطة  و�أعلنت 

نحو  متنها  على  �صيارة   400 نحو  فيه 

1000 �صخ�س نددو� خللها ب�صلوك �إ�رش�ئيل 

حيال قطاع غزة، و�نطلق �ملوكب من �صاحة 

"�لنجمة �لكبرية" يف �صارع 17 يونيو وو�صل 
يف حي نويكولن، ويف  �إىل فندق "�إ�صرتيل" 

�لرئي�صي  �ملقر  �أمام  �ملوكب  توقف  طريقه 

�لتي  �لإعلمية  �صربينجر  �ك�صل  ملوؤ�ص�صة 

رفعت علم �إ�رش�ئيل.

رحلة  �إن  �ل�رشطة  با�صم  متحدثة  وذكرت 

�ملوكب �صارت ب�صكل �صلمي.

نحو  ن�رشت  �لأملانية  �ل�رشطة  �أن  �إىل  ي�صار 

�لتي مت  �لأربع  900 فرد لتاأمني �ملظاهر�ت 

للتنديد  �لول  �أم�س  �لإعلن عنها يف برلني 

�إ�رش�ئيل حيال قطاع غزة، وقد وقع  ب�صلوك 

حاولت  بعدما  زونناليه  طريق  يف  عنف 

�ل�رشطة ف�س مظاهرة ب�صبب �نتهاك �لقو�عد 

�ل�صحية ملكافحة �نت�صار وباء كورونا.

�لأمن  قو�ت  ور�صقو�  �ملتظاهرون  قاوم  وقد 

وردت  نارية  و�ألعاب  وزجاجات  بحجارة 

عنا�رش �ل�رشطة با�صتخد�م رذ�ذ �لفلفل.

تل �أبيب-)د ب �أ(:

�لأحد  �م�س  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  �أفادت   

�لع�صكرية  �لعملية  �أن  من  �لرغم  على  باأنه 

من  علنيا  دعما  تلقت  غزة  �لإ�رش�ئيلية يف 

�ل�صغوط  فاإن  و�أوروبا،  �ملتحدة  �لوليات 

تتز�يد خلف �لأبو�ب �ملغلقة للتو�صل �إىل وقف 

لإطلق �لنار.

عن  �لإ�رش�ئيلية  "هاآرت�س"  �صحيفة  ونقلت 

م�صادر دبلوما�صية �إ�رش�ئيلية �لقول �م�س �إن 

�لدعم �لدويل �لعلني �لذي تتلقاه �إ�رش�ئيل منذ 

�إطلق عمليتها �لع�صكرية يف غزة يقرتب من 

نهايته "ما �صيجربها على �لتحرك نحو وقف 
�إطلق �لنار".

وذكرت :"بينما تلقى �جلي�س دعما علنيا من 

خلل  �لأوروبية  و�لدول  �ملتحدة  �لوليات 

�لأبو�ب  خلف  ر�صالة  نقل  مت  فاإنه  �لعملية، 

�ملغلقة مفادها �أنه يجب �ل�صعي لوقف �إطلق 

�لنار يف �أ�رشع وقت ممكن"، لفتة �إىل �أن "�أحد 

�لأ�صباب �لرئي�صية لهذه �ل�صغوط هو �خلوف 

من تدهور �لو�صع �لإن�صاين يف غزة".

و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن هدف لقاء �ملبعوث 

بيني  �لدفاع  ووزير  عمرو  هادي  �لأمريكي 

�لأعمال  �إنهاء  كان  �م�س  �صباح  جانت�س 

�لعد�ئية.
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وزراء خارجية التحاد الأوروبي يبحثون 

غداً ت�ساعد العنف في غزة

العراق:ت�سجيل 26 وفاة و2456 اإ�سابة 

جديدة بكورونا

بروك�صل-)د ب �أ(: 

بالحتاد  �خلارجية  �ل�صوؤون  م�صوؤول  �أعلن 

وزر�ء  �أن  �لأحد  يوم  بويل  جوزيب  �لأوروبي 

خارجية دول �لحتاد �صيعقدون �جتماعا خا�صا 

يف  �ملت�صاعد  �لعنف  لبحث  �لثلثاء  غد  يوم 

قطاع غزة.

لعقد  دعا  �أنه  تويرت  موقع  على  بوريل  وكتب 

�لجتماع �لفرت��صي يف ظل "�لعدد غري �ملقبول 

لل�صحايا �ملدنيني".

�لتي  �ل�صبل  �أف�صل  ونبحث  :"�صنن�صق  و�أ�صاف 

ميكن �أن ي�صاهم من خللها �لحتاد �لأوروبي يف 

�إنهاء �لعنف �حلايل".

�لف�صائل  �إن  �لإ�رش�ئيلي  �جلي�س  ويقول 

�لفل�صطيينة يف غزة �أطلقت نحو 2900 �صاروخ 

على �إ�رش�ئيل. بينما �صن �جلي�س �لإ�رش�ئيلي ما ل 

يقل عن 650 هجوما على مناطق يف قطاع غزة 

�ملكتظ بال�صكان.

و�أعلنت وز�رة �ل�صحة يف غزة مقتل 174 �صخ�صا 

�لتوتر  موجة  خلل  �آخرين   1200 و�إ�صابة 

�حلالية، بينما تقول منظمة جنمة د�ود �حلمر�ء 

�إن ع�رشة �إ�رش�ئيليني قتلو� و�أ�صيب �ملئات من 

جر�ء �إطلق �ل�صو�ريخ من �لقطاع.

بغد�د-)د ب �أ(:

�م�س  �لعر�ق  و�لبيئة يف  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 

�لأحد �أنه مت ت�صجيل 26حالة وفاة جديدة خلل 

�ل�صاعات �لـ24 �ملا�صية جر�ء �لإ�صابة بفريو�س 

كورونا �مل�صتجد يف �لعر�ق

لريتفع �أجمايل حالت �لوفيات يف �أرجاء �لبلد 

�إىل 15 �ألفا و956حالة وفاة.

وذكر بيان للوز�رة �أنه مت ت�صجيل 2456 �أ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد لريتفع �لعدد 

�لكلي للإ�صابات يف �لعر�ق �إىل مليون و139�لفا 

و373 �أ�صابة جديدة.

و�أو�صح �لبيان �أنه مت ت�صجيل 5624حالة �صفاء 

مليون  �إىل  �ل�صفاء  حالت  عدد  لريتفع  جديدة 

و45 �آلفا و240حالة.

�أجرت خلل  �أن �مل�صت�صفيات  �إىل  �لبيان  و�أ�صار 

و188فح�صا  �لفا   17 �لـ24�ملا�صية  �ل�صاعات 

خمتربيا ملو�طنني للتحقق من �لإ�صابة بفريو�س 

للفح�س  خ�صعو�  �لذين  عدد  لريتفع  كورونا 

�ملختربي �إىل 9 مليني و 872 �لفا و873.

مت  للذين  �لكلي  �لعدد  �أن  �إىل  �لبيان  و��صار 

تطعيمهم باللقاح �مل�صاد لفريو�س كورونا و�صل 

�إققلى 475�لفا 381 �صخ�صا.

 فقدان �سهادة ا�سهم
��صماعيل  �صيد   / �ل�صيد  فقد 

�ل�صيد حممد �لها�صمي �صهادة 

م�رشف  عن  �صادرة  ��صهم 

بالرقم  �ل�صلمي  �بوظبي 

1023284 بعدد ��صهم 3486 

على من يجدها �إرجاعها �ىل 

�لت�صال  �و  �ل�رشكة �ملذكورة 

على �لرقم 0504545505.
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غزة-)د ب �أ(:

�رتفاع  عن  غزة  يف  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   

عدد �لقتلى �لفل�صطينيني �م�س �لأحد �إىل 188 

�لف�صائل  بني  �لتوتر  من  �ل�صابع  �ليوم  يف 

�لفل�صطينية و�إ�رش�ئيل يف �لقطاع.

وقالت �لوز�رة يف بيان �صحفي �م�س تلقت 

منه،  ن�صخة  )د.ب.�أ(  �لأملانية  �لأنباء  وكالة 

�إن من بني �لقتلى 55 طفل و33 �صيدة، فيما 

�أ�صيب �أكرث من 1230 �آخرين منهم ما يزيد عن 

30 بحالة خطرية.

وذكرت �لوز�رة �أن 33 �صخ�صا قتلو� يف غار�ت 

�إ�رش�ئيلية مكثفة فجر �م�س على حي �صكني 

و�صط مدينة غزة من بينهم 12 �صيدة وثمانية  

�أطفال بالإ�صافة �إىل 50 �إ�صابة بجر�ح خمتلفة 

معظمهم من �لأطفال و�ل�صيد�ت.

و�أعلن �جلي�س �لإ�رش�ئيلي عقب غار�ت فجر 

�أكرث من 90 هدًفا تابًعا  �أنه ��صتهدف  �لأحد 

حلركتي حما�س و�جلهاد �لإ�صلمي يف قطاع 

غزة.

�لإعلمي �حلكومي  ، قال �ملكتب  من جهته 

 1200 من  �أكرث  �صنت  �إ�رش�ئيل  �إن  غزة  يف 

غارة و�عتد�ء منذ يوم �لثنني �ملا�صي طالت 

بالق�صف  وتركزت  �لقطاع،  مناطق  خمتلف 

و�ملقار  �ل�صكنية  و�ملباين  �لبيوت  على 

�حلكومية و�لبنى �لتحتية.

وذكر رئي�س �ملكتب �لإعلمي �حلكومي �صلمة 

�أن  غزة  �صحفي يف  موؤمتر  ، خلل  معروف 

�لتقدير�ت �لأولية تفيد بخ�صائر باأكرث من 177 

مليون دولر منها 127 مليون دولر خ�صائر 

مبا�رشة.

 770 من  �أكرث  هدم  مت  باأنه  معروف  و�أفاد 

وحدة �صكنية ما بني هدم كلي وبليغ، ف�صل 

عن ت�رشر مال يقل عن 4976 وحدة �صكنية 

�لق�صف  لأ�رش�ر بني متو�صطة وجزئي جر�ء 

�ملتو��صل.

�صكنيا  ومنزل  برجا   97 ق�صف  �إىل  و�أ�صار 

تنوعت  عامة  ومن�صاأة  حكوميا  مقر�  و65 

بني مقر�ت �رشطية و�أمنية ومر�فق خدماتية، 

ف�صل عن ت�رشر 36 مدر�صة وعدد من �ملر�فق 

�ل�صحية وعياد�ت �لرعاية �لأولية.

�لأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أد�ن   ، ذلك  مبو�ز�ة 

حلقوق �لإن�صان هدم �إ�رش�ئيل ع�رش�ت �ملباين 

�إنذ�ر  و�ملنازل �ل�صكنية يف مدينة غزة دون 

م�صبق يف �صارع �لوحدة و�صط غزة.

وقال �ملر�صد �حلقوقي ، يف بيان �صحفي ، 

��صتخد�م منهجيتها يف  تو��صل  �إ�رش�ئيل  �إن 

تعمد ��صتهد�ف منازل �ملدنيني وم�صح �أحياء 

�لع�صكرية  �لهجمات  يف  حدث  كما  �صكنية 

�لقانون  لقو�عد  �عتبار  �أي  دون  �ل�صابقة، 

�لدويل �لإن�صاين.

�لدويل، مبا يف  �ملجتمع  �صمت  �أن  و�أ�صاف 

ذلك �ملوقف غري �حلا�صم و�ل�صلبي من جانب 

�ملحكمة  حتقيق  جتاه  �لأوروبي  �لحتاد 

يف  �حلرب  جر�ئم  يف  �لدولية  �جلنائية 

�لأر��صي �ملحتلة، �صاهم بت�صعيد �إ�رش�ئيل من 

�نتهاكاتها حلقوق �لفل�صطينيني دون ر�دع.

 في اليوم ال�سابع من التوتر مع اإ�سرائيل

ارتفاع عدد القتلى الفل�سطينيين اإلى 188 بينهم 55 طفاًل و33 �سيدة  

موكب ي�سم مئات ال�سيارات يجوب العا�سمة الألمانية لدعم الفل�سطينيين

ال�سغوط الدولية تتزايد على اإ�سرائيل لوقف اإطالق النار 

في غزة

 تل �أبيب/غزة-)د ب �أ(:

 �صككت ر�بطة �ل�صحفيني �لأجانب، وهي ت�صم �ل�صحفيني 

�لأجانب يف �إ�رش�ئيل و�لأر��صي �لفل�صطينية، يف �لتز�م 

�إ�رش�ئيل بحرية �ل�صحافة، وذلك بعد ��صتهد�فها ملبنى 

ي�صم مكاتب �إعلمية يف قطاع غزة.

وقالت �لر�بطة، يف بيان �م�س �لأحد، �إن قر�ر ��صتهد�ف 

�ملبنى خلل �لقتال �لد�ئر حاليا بني �إ�رش�ئيل وحما�س 

�إ�رش�ئيل  »يثري ت�صاوؤلت مقلقة للغاية ب�صاأن ��صتعد�د 

للتدخل يف حرية �ل�صحافة«.

و�أ�صافت �أن »�إ�رش�ئيل مل تقدم �أي دليل يدعم مز�عمها 

باأن �ملبنى كان ُي�صتخدم من جانب حما�س«.

م�صوؤولني  مع  �جتماع  عقد  طلبت  �إنها  �لر�بطة  وقالت 

�إ�رش�ئيليني حول �حلادثة. وتقول �لر�بطة �إنها ت�صم 480 

ع�صو� يعملون يف و�صائل �إعلم دولية.

و�أ�صفر �لهجوم �جلوي �لإ�رش�ئيلي �أم�س عن تدمري مكاتب 

وكالة »�أ�صو�صيتد بر�س« �لأمريكية وحمطة »�جلزيرة« 

�لقطرية وغريهما.

وذكرت تقارير �أنه مت حتذير �ل�صكان م�صبقا.

وبرر �جلي�س �لإ�رش�ئيلي �لهجوم على برج �جللء بالقول 

�لع�صكرية  لل�صتخبار�ت  مهمة  عمليات  »قاعدة  �إنه 

�أد�نت منظمة مر��صلون بل حدود �لدولية  حلما�س كما 

غري �حلكومية �لهجوم على �ملبنى، وقال �ملدير �لتنفيذي 

كري�صتيان مري �إنه مل يتم تربيره بغ�س �لنظر عما �إذ� 

كانت حما�س ت�صتخدمه �أم ل.

وكتب مري على تويرت: »�إعلن �ملكاتب �لإعلمية �أهد�ًفا 

للحرب هو جرمية حرب«.

برلني-)د ب �أ(:

�لعا�صمة  �رشطة  �أعلنت   

�لأملانية برلني �م�س �لأحد �أن 

لفل�صطني  �ملوؤيدة  �ملظاهرة 

حي  يف  تنظيمها  مت  �لتي 

�أ�صفرت  �ل�صبت  يوم  نويكولن 

ف�صل  �رشطيا   93 �إ�صابة  عن 

عن �لقب�س على 59 �صخ�صا.

بع�س  �أن  �ل�رشطة  و�أو�صحت 

�لقب�س  مت  �لأ�صخا�س  هوؤلء 

�ل�صلم  تكدير  ب�صبب  عليهم 

�إ�صابات بدنية  �لعام و�إحد�ث 

خطرية و�لعتد�ء على �صلطات 

�إىل  بالإ�صافة  �لقانون  �إنفاذ 

�أ�صخا�س  حترير  حماولة 

مقبو�س عليهم.

حددت  �أنها  �ل�رشطة  و�أ�صافت 

�آخرين  �صخ�صا   150 هوية 

وحررت حما�رش �صدهم.

ي�صار �إىل �أن �ل�رشطة �لأملانية 

لتاأمني  فرد  ن�رشت نحو 900 

مت  �لتي  �لأربع  �ملظاهر�ت 

�أم�س  برلني  �لإعلن عنها يف 

�لول للتنديد ب�صلوك �إ�رش�ئيل 

حيال قطاع غزة.

 رابطة ال�سحفيين الأجانب في اإ�سرائيل ت�ستنكر ا�ستهداف 

مبنى في غزة ي�سم مكاتب و�سائل اإعالم

اإ�سابة 93 �سرطياً األمانياً 

والقب�ض على 59 �سخ�ساً في 

مظاهرة موؤيدة لفل�سطين 
�لريا�س-)د ب �أ(:

 �أعلنت وز�رة �ل�صحة �ل�صعودية �م�س �لحد  ت�صجيل 15 

حالة  وفاة جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد.

ويرتفع بذلك �إجمايل �لوفيات يف �ململكة جر�ء �لإ�صابة 

بكورونا �إىل  7162.

و�أ�صارت �لوز�رة، يف بيان �صحفي �م�س ، �إىل ت�صجيل  825 

�إ�صابة جديدة بالفريو�س، لريتفع �إجمايل �لإ�صابات �إىل 

433 �ألفا و94.

كما لفتت �إىل ت�صجيل  1028 حالة �صفاء جديدة، لي�صل 

�إجمايل �ملتعافني �إىل  417 �ألفا و787.

تون�س-)د ب �أ(:

�أكرث من  �إن   قالت وز�رة �ل�صحة �لتون�صية �م�س �لأحد 

كورونا  لفريو�س  �مل�صاد  �للقاح  تلقو�  �صخ�س  �ألف   32

�مل�صتجد يف يوم و�حد �أم�س �لأول �ل�صبت ما يرفع �جمايل 

عدد من تلقو� �للقاح �إىل �أكرث من 570 �ألفا.

وح�صب �لبيانات �لتي ن�رشتها �لوز�رة �م�س ، فاإن يوم 

�ل�صبت �صهد �لإقبال �لأكرب على مر�كز �لتطعيم منذ بدء 

حملة �لتطعيم يف 13 �آذ�ر/مار�س �ملا�صّي، حيث بلغ عدد 

من خ�صعو� للتلقيح 32 �ألفا و293 �صخ�صا.

م�صتوى  على  رئي�صيا  مركز�   25 �ل�صلطات  وخ�ص�صت 

�لوليات تعمل يوميا و200 مركز جهوي تفتح يف عطلة 

نهاية �لأ�صبوع.

وبلغ عدد من تلقو� �جلرعتني من �للقاح حتى يوم �أم�س 

178 �ألفا و486 �صخ�صا.

وتخطط �حلكومة لتطعيم ثلثة مليني مو�طن، �أي نحو 

ربع �ل�صكان، بنهاية حزير�ن/يونيو �ملقبل ،  لكن خمزون 

�للقاحات �ملتوفر ل يتعدى 832 �ألفا ، بح�صب بيانات 

ن�رشتها �لوز�رة يف �ل�صابع من �ل�صهر �جلاري.

باخلطر  �لبلد  يف  �لوبائي  �لو�صع  �ل�صلطات  و�صنفت 

وكانت فر�صت حجر� �صحيا �صامل ملدة �أ�صبوع �نتهى 

�م�س �لأحد يف م�صعى لك�رش حلقات �لعدوى.

�أوىل  �ألفا و779 منذ ظهور  وت�صبب �لوباء يف وفاة 11 

�لإ�صابات يف �آذ�ر/مار�س 2020.

ال�سعودية : 15 حالة وفاة و825 اإ�سابة 

جديدة بكورونا

تلقيح اأكثر من 570 األف �سخ�ض �سد كورونا 

في تون�ض
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 دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة القت�صاد 

 اسم الرشكة:  أم يب آي لصناعة منتجات االلياف الزجاجية - ش. ذ.م.م 
العنوان  :  مستودع 2 ملك مؤسسة ديب العقارية، بر ديب،راس الخور 

الصناعية االوىل 
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري:  1149677  رقم الرخصة  722607 
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي 

: الجريودي للتدقيق واملحاسبة،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  29-4-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-3-17

املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل   
ديرة،   ، الشعايل  عبدالله  ملك   204 رقم  مكتب  الكائن يف  مكتبه  يف 
هور العنز  2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً معه كافة 
املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.
 دائرة التنمية االقتصادية
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة - هور العنز 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري 
منتجات  لصناعة  آي  /أم يب  لتصفية رشكة  لديها  التجاري  السجل  يف 
للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  الزجاجية- ش.ذ.م.م   االلياف 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  29-4-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-3-17

املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  أو مطالبة  اعرتاض  لديه يف   وعىل من 
مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 
04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي
 �إعــــالن مدعـــى عليه بالن�ســـر

لدى حمكمة عجمان �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه �الحتادية
 يف الدعوى رقم AJCFICIREA2020/ 0003602 / مدين «جزيئ»

إلـــى : وائل محمد عزت النحيل مجهول محل اإلقامة : عجامن شارع بغداد الروضة2 بناية الصدف شقة رقم 208 متحرك 
055 9903770 -  055 9990938

نعلمكم بأن املدعي«ة» / بالل عبد القادر محمود سويد
 العنوان / محل اإلقامة: عجامن الرحامنية شارع ابن كثري امليك مقابل مدارس االمارات الوطنية متحرك 4136170 050 رقم 

الهاتف: 97154136170 
قد أقام الدعوى املذكورة أعاله للمطالبة بـــ/ 

اعالن للمدعى عليه / وائل محمد عزت  -  بطريق النرش  -  بطلب االغفال )نلتمس من عدالة محكمتكم املوقرة: أوالً: قيد 
الدعوى وتحديد أقرب جلسة وإعالن املدعى عليه بها.ثانياً: إلزام املدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغ وقدره «25000» خمسة 
وعرشون ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى السداد التام.ويف حال عدم تسوية النزاع إحالته 

للمحكمة املختصة حسب األصول.
ثالثاً: إلزام املدعى عليه بالرسوم واملرصوفات ومقابل أتعاب املحاماة.

املوافق    -   -   -   - الواحد االوىل محكمة عجامن صباح يوم   اليوم  الدائرة دائرة دعاوى  أمام  الحضور   لذا يتوجب عليكم 
2021/05/24 الساعة 08:30 لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات ، ويف حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فإن املحكمة ستبارش اإلجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب الخدمات القضائية

عصام محمد العصيمي
حرر بتاريخ: 2021/05/10 م.

حرر بواسطة املوظف/  -  -  - 
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المارات العربية المتحدة

وزارة العدل 

  إعـــالن عن تسجيـــل سفينـــة وطنية تعلن الهيئة االتحادية للمواصالت 

استيت  ريل  انالند  رشكة   / بأن  البحري»  النقل  «قطاع  والبحرية  الربية 

انفستمنت كومباين  

 قد تقدم بطلب تسجيل السفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:اسم السفينة

 منصور 2 سابقاً: االينز يس يب 280

رقم التسجيل السابق

395911

العلم السابق

 sIngApoRE

عىل كل من له اعرتاض عىل تسجيل هذه السفينة مراجعة مكتب تسجيل 

السفن أبوظبي خالل مدة أقصاها 60يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة

الهيئة االتحادية للموا�شالت البرية والبحرية  - �شيا�شة التراخي�ص والت�شجيل البحري

 

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ معمل بريوت لالملنيوم 
والزجاج ذ.م.م

رخصة رقم : Cn -  1033688 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عوض حنا السالك %24.5

الشرياوي  احمد  خليل  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الحرمي %51 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة رشبل نجيب الحاج %24.5
الشرياوي   احمد  خليل  احمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحرمي  
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رشبل نجيب الحاج 

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  كراج التالل 

الذهبية ملكانيك املركبات

  رخصة رقم :  Cn -  1112067 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

�إعــــالن 

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن 

موشناليزا لالنتاج االعالمي

رخصة رقم :  Cn -  2975446 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

الدائرة غري مسؤولة  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

املدة حيث  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

   �إعــــالن 

االمارات  ترافلكس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للرصافة ذ.م.م  

رخصة رقم :  Cn - 1080296 قد تقدموا إلينا بطلب:

ليمتد  اكويزيشنكو  ترافيلكس  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

  TRAVELEX ACQUIsITIonCo LIMITED

 TRAVELEX ليمتد  ترافلكس  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

LIMITED

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كوينز جارد ذ.م.م
رخصة رقم : Cn - 1025597 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شمه فاضل احمد فاضل املزروعي 
 )% 2.5 (

تعديل نسب الرشكاء / ريدينت لالستشارات الهندسية لالنتاج الصناعي  
 RADAInT InDUsTRIAL ذ.م.م   الواحد   الشخص  رشكة    -
  pRoDUCTIon EngInEERIng ConsULTAnCY  -

soLE pRopRIEToRshIp L.L.C  من 80% إىل 97.5 % 
تعديل ورثة / حذف مبارك سهيل مبارك غانم الكتبي تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / حذف ورثة حمد سهيل مبارك غانم الكتبي
دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  هوب 

سورس للهدايا

  رخصة رقم : Cn -  2910430 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

الدائرة غري مسؤولة  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

املدة حيث  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

 اإعالن ت�شفية �شركة
نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري: انفوتك تيكنولوجيس الدولية ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: ابوظبي، الكورنيش، رشق 1 قطعة 28 - طابق 10 - مكتب 

رقم 8 وحدة املالك/ سلطان سعيد عبدالله الفاليس، واخرون

Cn-  1467197 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/  مكتب محمد عبداملنعم ماهر لتدقيق الحسابات،  كمصفي 

الجمعية  قرار محرض  بناًء عىل  بتاريخ  15-5-2021  وذلك  للرشكة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105010960 

 تاريخ التعديل:   2021-5-16 

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

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 

   �إعــــالن 

الطبية  للتوريدات  بارتس  كيم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

واملخربية ذ.م.م

رخصة رقم : Cn -  1371349 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة احمد ابراهيم يوسف القصري بوعيل %51 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة شيجا دامودهاران بنت يب دامودهاران %49 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل عبدالله عيل عيل العيد  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شاجي بوروشوتامان  

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

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

   �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ساوث بول ملقاوالت التكييف

رخصة رقم : Cn - 2589592 قد تقدموا إلينا بطلب : 
من  الشاميس  خميس  الذيب  عتيق  احمد   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
مالك إىل وكيل خدمات تعديل نسب الرشكاء / احمد عتيق الذيب خميس 

الشاميس من 100% إىل %0
 )%100( اسليم  مصطفى  صهيب  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 soUTh poLE AIR ConDITIonIng من/  تجاري  اسم  تعديل 

soUTh ساوث بول ملقاوالت التكييف إىل  -  ConTRACTIng
pooL ConDITIonIng WoRKs  -  ساوث بول ألعامل التكييف 
تعديل نشاط / إضافة إصالح وصيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية 

الهواء )3312007(
وتربيد  والتهوية  التكييف  أنظمة  تركيب  مقاوالت  / حذف  نشاط  تعديل   

الهواء وصيانتها )4322005(
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  السنيار 

لالستشارات القانونية 

 رخصة رقم :  Cn -  2879478 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

الدائرة غري مسؤولة  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

املدة حيث  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بروميك للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : Cn - 2875185 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد احمد محمد ابالن )49%( تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / احمد عىل حمد املطوع الظاهري من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / احمد عىل حمد املطوع الظاهري من 100% إىل %51

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

 تعديل اسم تجاري من pRoMEC gEnERAL ConTRACTIng  -  بروميك 

pRoMEC gEnERAL للمقاوالت العامة إىل

ConTRACTIng L.L.C -  بروميك للمقاوالت العامة ذ.م.م

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

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  مؤسسة 

نور الزهور العامل النجارة والحدادة املسلحة

  رخصة رقم : Cn -  1161901 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

الدائرة غري مسؤولة  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

املدة حيث  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

�إد�رة �سوؤون �لنقل �لبحري

منوذج �إعالن �لن�سرمنوذج �إعالن �لن�سر

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

تاريـخ اإلعالن : 05-09 - 2021
 رقـــــم اإلعالن :    73707 - 2021

إعــــــــــالن بالنشـــــر
يف التنفيذ رقم 224/2019/208 تنفيذ مدين

موضوع التنفيذ :
تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم  2501/2018 مدين جزيئ ، بسداد املبلغ املنفذ به وقدره « 

14582.06 درهم » ، شامالً للرسوم واملصاريف
طـالب اإلعـالن : انرتناشونال سيتي «ش.ذ.م.م» صفته بالقضية : طالب التنفيذ

وميثلـــــه : حيدر سامل عيل بن حيدر صفته بالقضية : وكيل
املطلوب إعالنه : 1  -  عزيز عزيز داود  صفته بالقضية : منفذ ضده

مجهول محل اإلقامة
رقم  ارض  عن  عبارة  وعي  الخاصة  اموالكم  عىل  الحجز  تم  بانه  نعلنكم  اإلعــــــالن:  موضوع 
181_0 الكائنه يف منطقة ورسان االوىل مساحة االرض 1261.30 _رقم الوحدة 116 _ اسم املبنى 

s22 وفاء املطالب به «14582.06»درهم و ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئيس الشعبة

ابراهيم رمضان املرزوقي

حمكمة �لتنفيذ

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /هاي تشويس لصناعة البالستيك 
امارة عجامن مبوجب  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف    /
قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )103556( وقرر 

الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
 مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي 
وعىل  اإلعالن  نرش  تاريخ  من  يوماً   )45( مدة  خالل  أعاله  املذكور  القانوين 

العنوان التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  هاي ت�سوي�ص ل�سناعة �لبال�ستيك  /  ذ.م.م 
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اأخبار الوطن               

 

 اإلغاء اعالن �سابق

رقم   الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   

الركاب  لنقل  السعادة  التجاري  باالسم   CN  -   1521475

بالحافالت املؤجرة  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا.  

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -   1521475 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3912966 : رقم الخطاب
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 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  وسرتن وي للمقاوالت 

العامة ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 1756165 قد تقدموا إلينا بطلب:

 %20 من  االحبايب  مفرح  مانع  عيل  سلطان  الرشكاء/  نسب  تعديل   

اىل %10

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حميد عيل مانع مفرح االحبايب %10 

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نادي هارلكينز الريايض ذ.م.م

رخصة رقم : CN - 2286555 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منصور سلطان عبدالله سعيد الزعايب )%100( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف موىس برشى العوض احمد العلوي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف اندرو بيرت كول 

من  إجاميل   / اإلعالن  لوحة  تعديل   150000 إىل   Null من   / املال  رأس  تعديل 

1x1 1 إىلx1 مساحة

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

ذ.م.م  

نادي    -  HARlEQuINS SPORTS CluB l.l.C من/  تجاري  اسم  تعديل 

 HARlEQuINS SPORTS CluB  -  SOlE إىل  ذ.م.م  الريايض  هارلكينز 

PROPRIETORSHIP l.l.C  -  نادي هارلكينز الريايض  -  رشكة الشخص الواحد  

ذ.م.م 

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

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

جينريل  اند  بروجيكتس  برومسري  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

كونرتاكتينغ كومباين ذ.م.م

رخصة رقم : CN - 1067865 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سيفانبيالي رمياناث ار سيفانبيالي )%49(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالله عبدالقادر احمد الجفري الهاشمي )%51(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سيفانبيالي رمياناث ار سيفانبيالي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله عبدالقادر احمد الجفري الهاشمي

 PROMMAC ليمتد  بروبرياتري  بروماك  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 PROPRIETARY lIMITED

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

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اليانس أنوفاشون لصيانة املباين

رخصة رقم: CN - 3651201 قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ماوريزيو ليستي )%20( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فريجيل فاسييل )%9( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بيرتيكا دانسيو )%20(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رويال داميوند بلس لتمثيل الرشكات  -  رشكة الشخص الواحد  
 ROYAl DIAMOND PluS COMPANIES .REPRESENTATION - SOlE  ذ.م.م

PROPRIETORSHIP l.l.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الشيخ خليفة خالد احمد حامد ال حامد تعديل رأس املال 

/ من Null إىل 150000
1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة تعديل اسم تجاري 
اليانس    -   AllIANCE INNOVATION BuIlDING MAINTENANCE من 

AllIANCE أنوفاشون لصيانة املباين إىل
لصيانة  انوفاشون  اليانس   -  INNOVATION BuIlDING MAINTENANCE l.l.C

املباين ذ.م.م 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 
عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

 اإلغاء اعالن �سابق

 تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم   1765913  

- CN باالسم التجاري  السعادة لنقل بالحافالت املدرسية بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن  مسؤولة  غري  الدائرة 

حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  1765913 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3912913  : رقم الخطاب

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

الســـادة/فالنتينو  بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن   

سبيشياليتي كويف  

رخصة رقم :  CN - 3024492 قد تقدموا إلينا بطلب:

سامل  احمد  محمد  سيف  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

 %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمه حسن غازي بارحمه 

العفيفي  

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة ازمري ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  3765181 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة محمد شاهد االسالم محمد شايف 

%24.5

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جهانجري عامل راجا مياه %24.5

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   حذف توفيق االسالم محمد عيل

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

اإعــــالن 

العامل  الفضية  الجزيرة    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النجارة والحدادة املسلحة

  رخصة رقم : CN -  2169107 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة 

اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ غنتوت للصناعات  

-  رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م
رخصة رقم : CN - 2621717 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير/ إضافة عىل مراد عبدالحق
 تعديل مدير/ حذف مانع عىل محمد صادق البلويش

تعديل رأس املال / من 1000000 إىل 200000 
  GHANTOOT INDuSTRIES  - /تعديل اسم تجاري من
SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  -  غنتوت للصناعات  
  ABS INDuSTRIES  - رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م  إىل  -
SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  -  أي يب إس للصناعات  

-  رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/بيست ريفريش العامل 

الجبس ولالصباغ   

رخصة رقم :  CN - 3718649 قد تقدموا إلينا بطلب:

الحامدي  قايد  مقبل  سعيد عيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف واضحه عيل مقبل قايد   %100

الحامدي

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اكسالنت كوالتي 

لتنقية املياه الفلرت ذ.م.م     

رخصة رقم : CN -  3978360 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبدالرزاق  ريكاس  اضافة محمد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف ريوس اهوباكري   %49

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا النيل االزرق 

ذ.م.م                             

رخصة رقم :  CN - 1059304 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سامل عبدالقادر سامل طالب الكثريي 

     %51

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حسني عبدالله حسني حريس %49 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/حذف سامل عبدالقادر سامل طالب الكثريي  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف هيثم عبدالله حسني حريس

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/   جلوبال لينكس لإلستثامرات ذ.م.م

 رخصة رقم : CN - 3747769 قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل الرشكاء تنازل وبيع / 

إضافة خليل عبدالله احمد حسني الحوسني )%34(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة معاويه فاروق حسني رشيف )%16(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بشري محمود سليم ابو عواد )%33(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ساره مهدي فرح الهاشمي الرشيفي )%17(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مبارك سعيد سامل بوحقب الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خليل عبدالله احمد حسن الحوسني

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف معاويه فاروق حسني رشيف

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

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  أي ديزاين بلس لغسيل السيارات- رشكة الشخص 

الواحد  ذ.م.م 

رخصة رقم : CN - 3793384 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / خليفة جمعة عتيق جمعه الرميثي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / خليفة جمعة عتيق جمعه الرميثي من 100% إىل %30 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ضحى سعيد خلفان ضحى الهاميل )%40(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ملي غسان حسن الحسن )%30( 

تعديل رأس املال / من Null إىل 300000

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

 -I DESIGN PluS CARWASH- SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C اسم تجاري من

 I DESIGN PluS  أي ديزاين بلس لغسيل السيارات  -  رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م  إىل

CAR WASH l.l.C  -  أي ديزاين بلس لغسيل السيارات ذ.م.م

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

عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

اإعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  شباب 

للخرضوات والفواكه   

رخصة رقم :  CN - 2865893 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

الدائرة غري مسؤولة  تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  أي حق  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صيدلية نواف 

رخصة رقم : CN -  1125739 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة سلطان عبدالله نواف محمد 

البلويش %100 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله نواف محمد البلويش

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  امليلس لتنظيم 

املناسبات

رخصة رقم : CN -  2615178 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة شيخه زايد سعيد املنصوري 

 %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف حمده سامل حميد الضحاك 

املنصوري

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

التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ أسواق سامء للهدايا

رخصة رقم : CN - 3949473 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي من 100 % إىل %51 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حسني شيخي )%49( 

تعديل رأس املال / من Null إىل 50000

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

إىل  للهدايا  سامء  ــواق  SAMAA GIFT MARKET-أس من  تجاري  اسم  تعديل 

SAMAA GIFT MARKET l

.l.C . -  أسواق سامء للهدايا ذ.م.م

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

مسؤولة  غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي

 

   اإعــــالن 

الدارة  تيك   800 الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املرافق ذ.م.م رخصة رقم : CN - 2237890 قد تقدموا إلينا بطلب :

العقارية  األصول  االدارة  التزام  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   
ElTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE l.l.C ذ.م.م

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة أي اتش يس ريل ستيت القابضة 
 IHC REAl ESTATE HOlDING l.l.C ذ.م.م

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف رشكة الطموح لالستثامرات  ذ.م.م  
 Al TAMOuH INVESTMENTS COMPANY llC

العقارية  األصول  اإلدارة  التزام  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
ElTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE l.l.C ذ.م.م

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

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 17 مايو 2021- العدد 14745

 قطاع ال�سـوؤون التجاريـة- اأبوظبي
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

االثنني 17مايو 2021-العـدد 14745  الريا�ضة

 تتويج لي�ستر التاريخي ي�سيطر 

على �سحف اإنجلترا

اهتمت ال�صحف االإجنليزية ال�صادرة �صباح  

للمرة  �صيتي  لي�صرت  بتتويج  االأحد،  اأم�س 

االأوىل يف تاريخه بكاأ�س االحتاد االإجنليزي، 

عقب التغلب اأم�س يف املباراة النهائية على 

ت�صيل�صي بهدف دون رد.

تليجراف":  "ديلي  �صحيفة  وعنونت 

تيليمان�س  ت�صديدة  الرائعة..  "الثعالب 
املذهلة متنح لي�صرت اأول انت�صار يف نهائي 

كاأ�س االحتاد االإجنليزي".

فكتبت:  اإك�صربي�س"  "ديلي  �صحيفة  اأما 

"رودجرز ي�صيد باأبطاله.. �رضبة تيليمان�س 
متنح لي�صرت اأول لقب يف كاأ�س االحتاد".

"لي�صرت  "اندبندنت":  كتبت  جانبها  ومن 

يفوز باأول كاأ�س احتاد اإجنليزي".

ويف االأ�صفل كتبت: "رودجرز: يوم تاريخي".

عن  يغيب  "موراي  عنونت:  اجلانب  ويف 

فرن�صا املفتوحة ب�صبب االإ�صابة".

زيدان يبلغ العبي ريال مدريد بقراره النهائي

هجرة جماعية توجه حكيمي نحو عمالق اأوروبا كاوا�ساكي يعزز �سدارته للدوري الياباني

اأبلغ الفرن�صي زين الدين زيدان، مدرب ريال 

النهائي،  بقراره  املريجني  العبي  مدريد، 

النادي  عن  الرحيل  اأو  اال�صتمرار  ب�صاأن 

امللكي، منذ اأيام قليلة.

فاإن  االإ�صبانية،  "ماركا"  ل�صحيفة  ووفًقا 

زيدان اأبلغ الالعبني يف غرفة املالب�س باأنه 

�صريحل عن النادي بنهاية املو�صم احلايل.

بالالعبني  اجتمع  زيدان  اأن  اإىل  واأ�صارت 

بالفعل عقب االإق�صاء من دوري اأبطال اأوروبا 

الليجا  اأمام ت�صيل�صي، وحتديًدا قبل مباراة 

�صد اإ�صبيلية.

بدء  وراء  كان  االجتماع  هذا  اأن  واأو�صحت 

ملباراة  اخلا�س  ال�صحفي  املوؤمتر  زيدان 

اإ�صبيلية يف وقت متاأخر عن املعتاد.

اإن زيدان در�س القرار طوياًل، وو�صل  وقالت 

اإىل قرار نهائي ب�صاأن م�صتقبله.

ويعتقد املدرب الفرن�صي اأن مهمته يف ريال 

مدريد انتهت، واأنه حان وقت الرحيل.

اليوم على  م�صاء  مدريد �صيفا  ريال  ويحل 

نظريه اأتلتيك بيلباو يف اجلولة قبل االأخرية 

من عمر الليجا، وينتظر تعرث مناف�صه اأتلتيكو 

مدريد اأمام اأو�صا�صونا، اأمال يف خطف اللقب 

باللحظات االأخرية من امل�صابقة.

عزز فريق كاوا�صاكي فرونتال موقعه يف 

بفوزه  املمتاز،  الياباين  الدوري  �صدارة 

 ،)0-2( �صابورو  كون�صادول  �صيفه  على 

اأم�س  االأحد .

لكاوا�صاكي  بهدف  ميتوما  كاورو  وتقدم 

كوبايا�صي  يو  واأ�صاف   49 الدقيقة  يف 

الهدف الثاين يف الوقت بدل ال�صائع.

الفوز رفع ر�صيد كاوا�صاكي اإىل 45 نقطة 

اأقرب  عن  نقاط   10 بفارق  ال�صدارة  يف 

الو�صيف  جرامبو�س  ناجويا  مالحقيه 

وتوقف ر�صيد كون�صادول عند 15 نقطة 

يف املركز الـ13.

وحقق كاوا�صاكي فوزه الـ14 هذا املو�صم 

الوحيد  هو  ويبقى  تعادالت   3 مقابل 

الذي مل يتعر�س الأي خ�صارة حتى االآن 

يف املو�صم احلايل من الدوري الياباين.

فاز  ذاتها،  باملرحلة  اأخرى  مباراة  ويف 

اوراوا ريد دياموندز على م�صيفه جامبا 

اأو�صاكا )0-3(.

االأول  الهدفني  جونكر  كا�صرب  و�صجل 

يف  دياموندز  ريد  الأوراوا  والثالث 

تات�صويا  وتكفل  و41   16 الدقيقتني 

تاناكا بالهدف الثاين يف الدقيقة 20.

الفوز رفع ر�صيد اأوراوا ريد دياموندز اإىل 

23 نقطة يف املركز الثامن وتوقف ر�صيد 

املركز  يف  نقاط   7 عند  اأو�صاكا  جامبا 

الثالث من القاع.

اأم�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 

االأحد، عن تطور جديد ب�صاأن املغربي 

اأ�رضف حكيمي، ظهري اإنرت ميالن.

التقارير،  بع�س  ربطت  اأن  و�صبق 

ميونخ،  بايرن  اإىل  باالنتقال  حكيمي 

اأي  الالعب وجود  وكيل  ينفي  اأن  قبل 

ات�صاالت مع البافاري.

ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 

االإ�صبانية، فاإن حكيمي يعد اأحد اأحالم 

قدراته  اأثبت  اأن  بعد  ميونخ،  بايرن 

كاأحد اأف�صل الظهراء يف العامل.

لبيع  م�صتعد  اإنرت  اأن  اإىل  واأ�صارت 

حكيمي لك�صب االأموال، والتخل�س من 

االأزمة االقت�صادية احلالية.

واأو�صحت اأن بايرن لديه خطة بالفعل 

لكيفية التعاقد مع حكيمي يف ال�صيف 

الذي  ال�صباب  م�رضوع  واإكمال  املقبل، 

ينفذه البافاري.

الرحيل  من  �صيعاين  اإنرت  اأن  وذكرت 

املو�صم  بنهاية  لنجومه  اجلماعي 

اأحد  حكيمي  و�صيكون  احلايل، 

املغادرين يف ال�صيف.

اإن ما يدعم ال�صفقة  وقالت ال�صحيفة 

الدوري  يف  خربة  لديه  حكيمي  اأن 

مو�صمني  ملدة  لعب  اأن  بعد  االأملاين، 

�صبيل  على  دورمتوند  بورو�صيا  مع 

االإعارة.

�صهدت بطوالت اليورو عرب تاريخها العديد 

يف  تاأخرت  لفرق  التاريخية  العودات  من 

النتيجة وجنحت يف قلب ذلك التاآخر اإىل 

ما  العودات  تلك  اأبرز  من  وكان  انت�صار، 

حدث يف موقعة الت�صيك وهولندا يف يورو 

2004 الذي ا�صت�صافته الربتغال.

ووقع املنتخبان مًعا يف املجموعة الرابعة 

اإىل جوار التفيا واأملانيا، وتعادلت هولندا 

يف اجلولة االأوىل )1-1( اأمام اأملانيا، بينما 

تغلبت الت�صيك على التفيا )1-2(.

الثانية، بعد  الفريقان يف اجلولة  وتواجه 

اأن تعادلت قبلها اأملانيا �صلبًيا مع التفيا، 

مينح  اأن  كفياًل  االنت�صار  كان  وبالتايل 

اجلولة  قبل  ال�صدارة  يف  التاأهل  الت�صيك 

االأخرية، اأمام هولندا فبحثت عن االنت�صار 

لربع  التاأهل  يف  مهمتها  تتعقد  ال  حتى 

النهائي.

كتيبة  املباراة  تلك  يف  املنتخبان  و�صم 

�صار  دير  فان  من  النجوم  من  بارزة 

وفان  وروبن  وديفيدز  و�صيدورف  و�صتام 

وبارو�س  وكولر  هولندا،  يف  ني�صتلروي 

وت�صيك  وبوبور�صكي  وروزي�صكي  ونيدفيد 

يف الت�صيك.

�رضيًعا  املباراة  اأجواء  يف  هولندا  دخلت 

بالتقدم بهدفني دون رد يف اأول 20 دقيقة، 

الدقيقة  يف  بوما  ويلفريد  هدف  بف�صل 

الرابعة ورود فان ني�صتلروري )19(.

لتحقيق  مفتوح  طريق  يف  هولندا  وبدت 

مواجهة  من  واالنتقام  عري�س،  انت�صار 

تلك  اإىل  املوؤهلة  الت�صفيات  يف  الفريقني 

الت�صيك  فيها  تعادلت  والتي  الن�صخة، 

وحققت  الطواحني،  اأمام  اأر�صها  خارج 

االنت�صار على اأر�صها.

النتيحة  العودة يف  رحلة  الت�صيك  وبداأت 

وجنح   ،)23( الدقيقة  يف  كولر  يان  عرب 

 ،)71( التعادل  ت�صجيل  يف  بارو�س  ميالن 

هولندا  �صميت�رض  فالدميري  ي�صعق  اأن  قبل 

بهدف االنت�صار القاتل )88(.

اإىل  مًعا  التاأهل  يف  املنتخبان  وجنح 

على  الت�صيك  تغبلت  بعدما  النهائي،  ربع 

اأملانيا يف اجلولة االأخرية )2-1(، وتغلبت 

هولندا على التفيا )0-3(.

وعن ردود الفعل عقب املباراة، قال نيدفيد: 

ا�صتحقينا  رائعة،  واأم�صية  مباراة  "كانت 

كما  متاخرة  بداية  من  عانينا  االنت�صار، 

اخللف  من  والعودة  التفيا،  اأمام  حدث 

لعبت  هولندا  الطاقة،  من  للكثري  يحتاج 

اجلماهري  وبالتايل  هجومي،  باأ�صلوب 

ا�صتمتعت مبباراة رائعة".

حينها:  هولندا  مدرب  اأدفوكات  وقال 

كان  النتيجة،  تلك  من  اأكرث  "ن�صتحق 

يفرت�س بنا زيادة تقدمنا ولكن مل نفعل، 

الفر�س  ت�صتغل  مل  اإذا  امل�صتوى  هذا  ويف 

تتم معاقبتك".

ن�صف  اإىل  و�صال  املنتخبان  اأن  يذكر 

الربتغال،  اأمام  هولندا  وخ�رضت  النهائي، 

التي  اليونان  اأمام  الت�صيك  ودعت  بينما 

توجت باللقب يف نهاية املطاف.

جائحة  ب�صبب  اأ�صهر  لعدة  تاأجيل  بعد 

مرا�صم  املا�صية  الليلة  اأقيمت  كوفيد-19، 

ان�صمام النجم الراحل كوبي براينت، اإىل قاعة 

م�صاهري كرة ال�صلة يف الواليات املتحدة.

طائرة  حادث  يف  وابنته  براينت  وقتل 

العام  الثاين من  يناير/كانون  هليكوبرت يف 

املا�صي.

ان�صمام  مرا�صم  اإقامة  املقرر  من  وكان 

املجموعة التي ت�صم اأي�صا كال من النجمني 

تيم دنكان وكيفن جارنيت، اإ�صافة اإىل تاميكا 

املا�صي  اأغ�صط�س/اآب   29 يف  كات�صينجز 

ما�صات�صو�صت�س،  بوالية  �صربينجفيلد  يف 

كورونا  فريو�س  ب�صبب  تاأجيلها  تقرر  لكنه 

يف  اجلاري  مايو/اأيار  يف  لتقام  امل�صتجد، 

والية كونيتيكت.

ال�صلة  دوري  بلقب  توج  الذي  وبراينت 

لو�س  مع  مرات   5 للمحرتفني  االأمريكي 

اأجنلي�س ليكرز و�صارك يف مباراة كل النجوم 

18 مرة، كان واحدا من اأف�صل العبي الدوري 

طوال التاريخ وهو �صاحب رابع اأف�صل �صجل 

تهديفي على م�صتوى تاريخ البطولة بر�صيد 

33643 نقطة.

كل  مباراة  يف  امل�صاركة  لكات�صينجز  و�صبق 

بالذهبية  توجت  كما  مرات،   10 النجمات 

االأوملبية 4 مرات.

وبح�صور جنم ال�صلة ال�صهري مايكل جوردان 

الذي اأدار املرا�صم، األقت فاني�صا براينت اأرملة 

قالت  الراحل  زوجها  عن  نيابة  كلمة  كوبي 

فيها "عزيزي كوبي.. اأ�صكرك الأنك كنت اأف�صل 

زوج واأف�صل اأب".

عنا  تخليك  عدم  على  "اأ�صكرك  واأ�صافت 

مطلقا. واأ�صكرك على كل ما قمت به من عمل 

جاد".

بالن�صبة  اأعلى  مثل  مبثابة  جوردان  وكان 

لرباينت وب�صفة خا�صة يف بداية م�صريته مع 

اللعبة.

املحيطة،  ال�صائعات  تتوقف  مل 

روبرت  البولندي  املهاجم  مب�صتقبل 

بايرن  ناديه  مع  ليفاندوف�صكي، 

ميونخ، رغم تاألقه الالفت مع الفريق 

يف الفرتة االأخرية.

االأ�صبوع  البولندي احتفل هذا  الدويل 

بو�صوله اإىل 40 هدًفا يف البوند�صليجا 

مولر  جريد  رقم  معاداًل  املو�صم،  هذا 

القيا�صي الذي حتقق قبل 49 عاًما.

�صحيفة  اأفادت  ذاته،  الوقت  يف 

نادي  برغبة  الفرن�صية  "ليكيب" 
باري�س �صان جريمان يف �صم �صاحب 

لتعوي�س  ال�صيف،  هذا  عاًما  الـ32 

ال�صاب  للمهاجم  املحتمل  الرحيل 

كيليان مبابي.

وتعمل االإدارة الباري�صية على جتديد 

�صينتهي  الذي  الفرن�صي،  الدويل  عقد 

يف �صيف 2022، لكن هناك موؤ�رضات 

لقرب رحيله �صوب ريال مدريد.

قد  عديدة،  �صحفية  تقارير  وكانت 

اأندية  اإىل اهتمام عدة  اأ�صارت موؤخًرا 

يف  العب  اأف�صل  مع  بالتعاقد  كربى 

الذي ينتهي تعاقده مع بطل  العامل، 

البوند�صليجا بعد عامني.

االآن  حتى  ليفاندوف�صكي  يعلق  ومل 

والتقارير  ال�صائعات  كافة  على 

ملعب  داخل  مب�صتقبله  املحيطة 

اأمام  الباب  يفتح  مما  اأرينا،  األيانز 

جتربة  خلو�س  رحيله،  اإمكانية 

جديدة.

عمالق اأوروبي جديد ي�ستهدف ليفاندوف�سكي

حكاية مباراة.. ريمونتادا تاريخية للت�سيك تحطم الطواحين في يورو 2004
الراحل كوبي براينت ين�سم اإلى 

قاعة م�ساهير ال�سلة



تفكر اإدارة ريال مدريد برئا�سة فلورنتينو 

برييز، يف اإعادة مدرب �سابق للمريجني 

لتويل املهمة الفنية خلًفا للفرن�سي زين 

الدين زيدان.

وزعم���ت العديد من التقاري���ر اأن زيدان 

�سريحل عن ريال مدريد بنهاية املو�سم 

احلايل، واأن املدرب الفرن�سي اأبلغ العبي 

املريجني بهذا القرار منذ اأيام.

ووفًقا ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 

ف���اإن م�سوؤويل ري���ال مدريد يفكرون يف 

اإعادة االإيط���ايل كارل���و اأن�سيلوتي اإىل 

"�سانتياج���و برنابي���و"، اإذا رحل زيدان 
بنهاية املو�سم. و�سبق اأن درب اأن�سيلوتي 

ريال مدريد وفاز معه بلقب دوري اأبطال 

اأوروبا عام 2014، لكن برييز اأقاله عقب 

نهاية املو�سم التايل، بعد خ�سارة الليجا 

والت�سامبيونز ليج.

وذك���رت اأن عودة اأن�سيلوت���ي اإىل ريال 
مدريد قد ي�ساحبه���ا عودة جاريث بيل 

املعار اإىل توتنهام، والذي �سبق اأن تاألق 

مع الفريق امللك���ي حتت قيادة املدرب 

االإيطايل.

اأكد حممد عادل فتحي امل�رشف 

على الك���رة باملقاولون العرب، 

اأن الفريق ق���ادم بقوة لتح�سني 

و�سع���ه يف م�سابق���ة ال���دوري 

املمتاز خالل الفرتة املقبلة.

وق���ال حممد ع���ادل فتحي يف 

ت�رشيح���ات تلفزيونية عرب اأون 

�سبورت "االأزمة كانت يف بداية 

املو�سم، حيث وجدنا �سعوبات 

كب���رية بعد اأن تعر�ض 11 العبا 

بالفري���ق لالإ�ساب���ة بفريو����ض 

كورونا، ثم اخلروج االأفريقي من 

الكونفيدرالية بالتحكيم".

واأ�س���اف "بالوقت احلايل لدينا 

ثقة يف حت�س���ن النتائج ب�سكل 

كب���ري خ���الل الف���رتة املقبلة، 

ون�سع���ى لتحقيق الف���وز على 

االإ�سماعيلي يف م�سابقة الدوري 

خالل اجلولة املقبلة".

وتابع "احلديث عن رحيل عماد 

النحا����ض بعد نهاي���ة املو�سم 

احلايل، لي�ض ل���ه اأي اأ�سا�ض من 

ال�سحة، فهو م�ستمر يف من�سبه 

وهناك عالقة رائعة بني االإدارة 

واملدير الفني".

ووا�س���ل "ال توج���د اأي عرو�ض 

ر�سمي���ة للح�سول على خدمات 

حممد جملي العب و�سط الفريق، 

وكل م���ا يرتدد ع���ن ذلك جمرد 

بع�ض  جان���ب  من  اجته���ادات 

وكالء الالعبني".

�سيف  بع���ودة  "نرحب  واختتم 

الدين اجلزيري حال عدم تفعيل 

الزمالك لعق���ده، ولكن احلديث 

عن عدم اقتناع املدرب الفرن�سي 

باتري�ض كارتريون بالالعب غري 

�سحي���ح، بدلي���ل م�ساركته يف 

املواجهة االأخرية".

ا�ستقر نادي االأن�سار اللبن���اين، بقيادة مدربه 

االأمل���اين روبرت جا�س���ربت، عل���ى ا�ستبعاد 

الثنائي املحرتف من قائمة الفريق التي ت�سارك 

يف بطولة كاأ�ض االحتاد االآ�سيوي. 

وت�سافر بعثة االأن�سار فج���ر اليوم االإثنني اإىل 

االأردن، للم�سارك���ة يف البطولة القارية �سمن 

مناف�سات املجموعة الثاني���ة، التي ت�سم كال 

من بالطة الفل�سطيني، ال�سلط االأردين واملحرق 

البحريني.

واأكدت م�سادر كووورة داخل نادي االأن�سار، اأن 

املدرب االأملاين جا�سربت اتخذ قراره با�ستبعاد 

الثنائي، امل���ايل اإميل كونيه واالإيفواري حممد 

االأم���ني، وعدم �سفرهما م���ع البعثة واالعتماد 

على املحليني فقط.

ومن جهة ثانية، من املرتقب اأن يعلن االأن�سار 

عن قائمته الر�سمية امل�ساف���رة اإىل العا�سمة 

االأردنية عّمان خالل �ساعات.
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الأن�سار يلفظ الثنائي المقاولون: النحا�س م�ستمر في من�سبه.. 

المحترف في رحلته الآ�سيوية

اأحمد �سمير: الإ�سماعيلي قادر على اقتحام 

المربع الذهبي
اأكد اأحمد �سمري فرج، العب االإ�سماعيلي 

ومنتخب م�رش ال�سابق، اأن االإ�سماعيلي 

ي�ستطيع املناف�سة عل���ى التواجد يف 

املربع الذهبي باملو�سم احلايل.

ويحت���ل االإ�سماعيل���ي املرك���ز ال�13 

بر�سي���د 26 نقطة يف ج���دول ترتيب 

الدوري املمتاز، متخلفا بفارق 8 نقاط 

عن برياميدز �ساحب املركز الرابع.

وقال اأحم���د �سمري فرج يف ت�رشيحات 

تليفزيونية ع���رب "اأون �سبورت": "رغم 

وجود فارق كب���ري يف النقاط، لكن من 

املمكن اأن يدخل االإ�سماعيلي يف املربع 

الذهبي حال اال�ستمرار على نف�ض النهج 

يف االأداء والنتائ���ج حتت قيادة اإيهاب 

جالل".

واأ�س���اف "االإ�سماعيلي �سيجد مناف�سة 

قوي���ة م���ع برياميدز وامل����رشي على 

املربع الذهبي".

وتابع اأحمد �سمري "اإيهاب جالل ك�سب 

الرهان يف االإ�سماعيلي، واأ�سبح يطبق 

فكره الفني مع الفريق ب�سكل رائع من 

خالل بداي���ة الهجمة م���ن اخللف اإىل 

االأمام".

وزاد "�رش جناح اإيهاب جالل اأي�سا يعود 
اإىل طريقة االنت�سار التي يطبقها، حيث 

مينح الظهريين تعليمات للتقدم واأي�سا 

تقدم عنا�رش خط الو�سط وذلك يجعله 

يلعب بكثافة عددية �سد املناف�ض".

ال�سابق  االإ�سماعيل���ي  ووا�سل الع���ب 

"اأرى ����رشورة بقاء اإيه���اب جالل مع 
االإ�سماعيلي خالل املو�سم املقبل، مع 

�سم �سفقة قوية يف مركز راأ�ض احلربة".

اأر�سح انتقالها  وا�ستمر "هناك عنا�رش 

اإىل االإ�سماعيل���ي مث���ل عم���رو جمال 

ونا����رش من�س���ي واأحمد يا����رش ريان 

لتدعيم اخلط االأمامي".

وتوقع اأحمد �سمري فرج االأندية الهابطة 

يف املو�س���م احلايل، قائ���ال "اأتوقع اأن 

يكون ال�رشاع بني وادي دجلة واالإنتاج 

احلربي والبنك االأهلي واأ�سوان".

ب���ات الكيني تيتو�ض اإك���ريو خام�ض اأ�رشع عداء 

على االإطالق يف �سباقات املاراثون بفوزه اأم�ض 

االأحد بلقب ماراثون ميالنو و�سط هيمنة كينية 

مطلقة.

و�سجل اإكريو �ساعتني ودقيقتني و57 ثانية خالل 

ال�سباق الذي امتد مل�سافة 195ر42 كم.

وتفوق اإكريو على اأف�سل رقم على م�ستوى العامل 

يف 2021 وامل�سجل با�سم مواطنه اإليود كيب�سوج، 

بف���ارق دقيقة واحدة و33 ثانية وكان على بعد 

دقيقة واح���دة و18 ثانية فقط من حتطيم الرقم 

القيا�سي العاملي وامل�سجل باأ�سم كيب�سوج اأي�سا.

وجاء الكين���ي االأخر روبن كيبين���و يف املركز 

الثاين م�سجال �ساعتني وثالث دقائق و55 ثانية، 

وحل مواطنه بارنابا�ض كيبتوم يف املركز الثالث 

م�سجال �ساعتني واأربع دقائق و17 ثانية.

وفازت االإثيوبية هيوت جربمرمي بلقب ماراثون 

ال�سيدات م�سجلة اأف�سل رقم على م�ستوى العامل 

لعام 2021، يف �ساعتني و19 دقيقة و35 ثانية.

وجاءت الكينية را�سيل موجتا يف املركز الثاين 

م�سجلة �ساعت���ني و22 دقيقة و50 ثانية وحلت 

البحريني���ة اوني�سي �سومب���ا يف املركز الثالث 

م�سجلة �ساعتني و23 دقيقة وع�رش ثوان.

الكيني اإكيرو يكتب التاريخ في 
ماراثون ميالنو

الريا�ضة

طاملا كان فريق البقعة يو�سف 

ب���� "احل�سان االأ�سود" يف دوري 
املحرتف���ني االأردين لكرة القدم، 

ا�ستنادا ملا كان يقدمه من اأداء 

ونتائج الفتة.

بيد اأن فريق البقعة هذا املو�سم 

ظه���ر ك�"ح�س���ان جريح"، غري 
ق���ادر على ال�سهيل بلغة الفوز، 

حي���ث خا����ض "5" مباري���ات 

دون اأن يتمك���ن من ح�سد نقطة 

واحدة.

والظروف ال�سعبة التي مير بها 

البقعة قد حتد من طموحاته هذا 

املو�سم، وقد يعود من حيث اأتى 

اإىل دوري الدرج���ة االأوىل، حيث 

ات�س���ح مليا اأن���ه ال ميلك قدرة 

املناف�سة يف دوري املحرتفني.

واعتم���د البقع���ة يف خو����ض 

مبارياته اخلم����ض على كوكبة 

�سابة، معظمها يلعب الأول مرة 

يفتقد  املحرتفني، حيث  بدوري 

اخل���ربة، لذلك مل تك���ن نتائج 

الفريق م�ستغربة.

وعانى البقعة من ظروف �سعبة 

قبل بداية املو�سم احلايل، حيث 

يخ�سع لعقوبة منع التعاقد مع 

اأي العب، يف ظل الق�سايا املالية 

ال�سابقة املرفوعة �سده، من قبل 

عدد من الالعبني واملدربني.

اإدارة ن���ادي البقع���ة، �سع���رت 

بحراجة املوقف، وقامت باجراء 

تعدي���ل عل���ى اجله���از الفني، 

عندما ف�سخت عقد املدير الفني 

�سعد  ال���ذي  حلمي،  اإبراهي���م 

املحرتفني،  ل���دوري  بالفري���ق 

النادي خ�رش  بابن  وا�ستنجدت 

بدوان.

ه���ذا التغي���ري، ق���د ال ياأت���ي 

باملطلوب، وبخا�سة اأن م�سكلة 

الفريق لي�ض لها عالقة باملدرب 

بقدر ما ترتبط بنوعية الالعبني 

وقدراتهم وخرباتهم.

قد يتح�سن االأداء العام للفريق 

م���ن مب���اراة الأخ���رى، لكن من 

ال�سعب اأن يحق���ق االنت�سارات 

املتتالية مقارنة مع ما ت�سمه 

الف���رق املناف�سة م���ن العبني 

مميزي���ن واأ�سحاب خربة، لذلك 

ف���اإن �سمود البقع���ة يف دوري 

املحرتف���ني، �سيك���ون باالأم���ر 

امل�ستحيل.

املدير الفني اجلديد خ�رش بدوان 

يعترب من املدرب���ني املميزين، 

و�سب���ق له اأن ق���اد الفريق يف 

موا�سم م�ست وحقق معه نتائج 

الفت���ة، بي���د اأن االأدوات الت���ي 

ميتلكها حم���دودة للغاية وقد 

ال ت�سعفه على حتقيق تطلعات 

جماهري الفريق.

خا�ض البقعة يف بطولة الدوري 

حت���ى االآن 5 مباري���ات ولديه 

مباراة موؤجلة اأم���ام الوحدات، 

نظرا مل�ساركة االأخري موؤخراً يف 

دوري اأبطال اآ�سيا.

وخ�رش البقعة مبارياته اخلم�ض 

اأمام الفي�سل���ي "0-3" ومعان 

"0-2" و�سب���اب االأردن "1-0" 
واجلزيرة "1-5" و�سباب العقبة 

."1-0"
هذه  طيل���ة  الفري���ق  ومتك���ن 

املباري���ات م���ن ت�سجيل هدف 

واحد باإم�ساء العبه حممد عبد 

املطلب، فيم���ا تعر�ست �سباك 

حار�س���ه حممد اأب���و نبهان ل� 

"12" هدفا.
ووفقًا لتلك االأرقام، فاإن البقعة 

الدفاعي  ال�سق���ني  يع���اين يف 

والهجومي، ولن يكون مبقدوره 

بتعزي���ز  اإال  احلل���ول  اإيج���اد 

�سفوفه، وكيف يحدث هذا وهو 

ممنوع من اإبرام اأي تعاقد؟

البقعة.. »ح�سان جريح« يفتقد ل�سهيل الن�سر

عمرو جنيات: اأعد جماهير 

العهد بالقتال في كاأ�س التحاد

و�سل الالعب الدويل ال�سوري عمرو جنيات، اإىل 

العا�سم���ة اللبنانية بريوت، متهيدا لل�سفر مع 

بعثة العهد اإىل العا�سمة البحرينية املنامة.

واأك���د اأن تواجد 3 العب���ني �سوريني يف فريق 

العهد، يعت���رب دافعا معنويًا كب���رياً من اأجل 

الو�سول اإىل اأدوار متقدمة يف البطولة االآ�سيوية.

واأ�س���ار جنيات، اإىل ق���وة و�سعوبة مواجهتي 

الوح���دة ال�س���وري واحلد البحرين���ي، �سمن 

مناف�سات املجموعة االأوىل.

و�سدد على اأن العهد فريق كبري وميتلك تاريخا 

حاف���ال يف امل�سابقات االآ�سيوية، موؤكدا رغبته 

يف الو�سول معه بعيدا خالل البطولة.

وختم جنيات »اأع���د جمهور العهد باأن نكون 

على قدر طموحات الفري���ق االأ�سفر و�سنقاتل 

حتى ن�سل بعيدا يف البطولة القارية«.

ريال مدريد يفكر في اإعادة مدربه الأ�سبق

وفاة لعب الأثقال الأردني اأبو عرار
 نعت اللجن���ة االأوملبي���ة االأردنية، اأم�ض االأح���د، العب املنتخب 

الباراملبي لرفع االأثقال حمم���د زاهر اأبو عرار، والذي وافته املنية 

اأم�ض االأحد.

وكان اأبو عرار قد مثل املنتخب لعدة �سنوات، ويعترب من الالعبني 

املميزين و�سبق اأن تر�سح جلائزة "ال�سو�سنة ال�سوداء"، التي كانت 

متنحها اللجنة االأوملبية �سابقا لالأبطال املميزين.

وتوج الالعب حممد اأبو عرار بالعديد من امليداليات اأبرزها ذهبية 

بطولة فزاع الدولية، ف�سية اآ�سيا للنا�سئني.



تولوز )الوحدة( :

مل���ع بريق املهرة الواع���دة "درة" ليا�س 

لإدارة �س���باقات اخلي���ل العائدة ل�س���مو 

ال�سيخ من�سور ب���ن زايد اآل نهيان، نائب 

رئي����س جمل����س ال���وزراء وزي���ر �سوؤون 

الرئا�سة، ب�سورة لفتة حني قدمت عر�سًا 

مبه���راً نالت به الإعجاب يف �سباق كاأ�س 

�سمو ال�سيخ���ة فاطمة بنت مب���ارك "اأم 

الإمارات"، مب�سمار تولوز يوم اأم�س الأول 

ال�سب���ت برعاية مهرج���ان �سباقات �سمو 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي 

للخيول العربية الأ�سيلة.

ويقام املهرجان، بتوجيهات �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهي���ان، وبدعم �سمو 

ال�سيخ���ة فاطمة بن���ت مب���ارك رئي�سة 

الحتاد الن�سائي الع���ام رئي�سة املجل�س 

الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�س الأعلى 

ملوؤ�س�سة التنمية الأ�رسية »اأم الإمارات«.

وخ�س�س ال�سباق البالغ طوله 1600 مرت 

للخيول يف �سن اأرب���ع �سنوات فما فوق، 

مب�ساركة 15 خي���ًل تناف�ست يف ال�سباق 

البالغ جائزته 14.000 األف يورو، على 

امل�سم���ار الع�سبي، وال���ذي �سهد �رساعًا 

كبريا بني اخليول حتى خط النهاية.

ودخل���ت "درة" البالغة م���ن العمر اأربع 

�سن���وات واملنح���درة من ن�س���ل "منجز" 

والفر����س "�س���ا �سا دو غ���زال"، باإ�رساف 

داميني فاتريجانت، وقيادة الفار�سة كلرا 

كورنيت، يف �رساع �رس�س مع مناف�ساتها 

قب���ل اأن حت�س���م ال����رساع ل�ساحلها يف 

املراحل النهائية.

وجاء فوز البطل���ة بفارق 0,25 طول عن 

»�سبي���ل« ليفيي����س بلنت���ان باإ�رساف 

األيخاندرو  فيلي���ب �سوج���رب، وقي���ادة 

كوتريز، فيما حلت ثالثة "هيا دو مونلو" 

اإليزابيث  وباإ����رساف  بوردي���ت،  لروبرت 

برينارد وقيادة هوج���و مو�سان، وقطعت 

البطلة امل�سافة يف 1:50:40 دقيقة.

ويدعم ويرعى املهرج���ان دائرة الثقافة 

وال�سياحة، وجمل����س اأبوظبي الريا�سي، 

الرئي�سي،  ال�رسي���ك  الوطني  والأر�سي���ف 

وات�س���الت ال�رسيك الر�سم���ي، والوطنية 

للأعلف ال�رسي���ك ال�سرتاتيجي، وطريان 

الإم���ارات الناقل الر�سم���ي، ويرعى اأي�سًا 

امل�سع���ود � ني�س���ان، واأري���ج الأمريات، 

وعمري ب���ن يو�س���ف لل�سفري���ات، وقناة 

يا�س، والحتاد الن�سائي العام، واملجل�س 

الأعلى للأمومة والطفولة، و�رسكة فيول، 

ون���ادي اأبوظب���ي للفرو�سي���ة، وجمعية 

الإمارات للخيول العربية الأ�سيلة.

اعترب يانيك فرييرا، مدرب الفتح، خ�سارة 

فريقه اأمام نظ���ريه الوحدة )2-3(، م�ساء 

اأم����س الأول ال�سبت، �سم���ن اجلولة ال�27 

للدوري ال�سع���ودي للمحرتفني، م�ستحقة، 

لأف�سلية وقتالي���ة اخل�سم حل�سد الثلث 

نقاط.

وق���ال فريي���را، يف ت�رسيح���ات لربنامج 

الريا�سية  القن���وات  ع���رب  "الديواني���ة" 
ال�سعودي���ة: "مل نقدم اأداء جي���دا الليلة.. 

الوحدة قاتل كثريا وكان الأف�سل، وا�ستحق 

الفوز وح�سد الثلث نقاط".

و�أ�ض���اف: "يف الأ�سابي���ع املا�سية كنت 

اأتابع التدريبات، وكانت الأجواء اإيجابية 

ب�سورة اأكرب، ومل اأتوقع هذا امل�ستوى من 

اللعبني الليلة، ول اأعرف الأ�سباب".

و�أمت: "كان طموحن���ا ه���و حتقيق الثلث 

نقاط، لكننا خ�رسنا  و�سنعمل على ح�سد 

النت�سارات يف املواجهات املتبقية، التي 

لن ن�سيعها".
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فيريرا: الوحدة ا�ستحق 

الفوز علينا

اتحاد كلباء يتعاقد مع 

الأرجنتيني راميريز

اأبوظبي-الوحدة:

 جن����ح ت�سارل����ز اأوليف����ريا يف 

ماي����كل  لهجم����ات  الت�س����ّدي 

نهاية  حتى  القوي����ة  ت�ساندلر 

اللق����اء  م����ن  الأوىل  اجلول����ة 

الرئي�س����ي يف بطول����ة يو اإف 

�ض����ي 262 �سم����ن واح����د من 

�سهدتها  التي  الن����زالت  اأعنف 

البطولة موؤخ����راً. ومع انطلق 

الربازيلي  عاد  الثانية،  اجلولة 

لُي�سقط ت�ساندلر  اأوليفريا ثائراً 

بلكم����ة خطافية ي�����رسى، قبل 

توجيه وابل من اللكمات اإليه؛ 

مم����ا اأج����رب حكم الن����زال، دان 

مرياغليوت����ا، على اإنهاء النزال 

بعد 19 ثاني����ة فقط من بداية 

اأوليفريا  اجلولة، ليتوج بعدها 

بلقب بطولة يو اإف �سي للوزن 

اخلفيف.

وبعد 28 ن����زاًل و11 عامًا من 

�سلّم  والرتق����اء على  التدريب 

ت�سارلز  ا�ستح����ّق  الت�سنيفات، 

اإىل قائمة  اأوليفريا الن�سم����ام 

اأبط����ال ي����و اإف �����س؛ بعد فوز 

مدّوي، ُيعد التا�سع على التوايل 

يف بطولت ي����و اإف �سي، اأمام 

16 األف م�سّج����ع يف هيو�سنت 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

ويف تعليق����ه على ه����ذا الفوز 

ال�ستثنائ����ي وحتقي����ق لق����ب 

قال  اخلفي����ف،  ال����وزن  بطولة 

»اتهمني  اأوليف����ريا:  ت�سارل����ز 

كثريون باجلنون عندما دخلت 

اإىل يو اإف �سي؛ لكنني مل اأتنازل 

عن حلم����ي يف حتطيم الأرقام 

القيا�سي����ة واإثبات تفوقي على 

واليوم،  املناف�س����ني.  جمي����ع 

اأُع����د الأف�سل من حيث النقاط، 

والثاين من حي����ث مكافاآت ما 

بعد النزال، ناهيكم عن دخويل 

التاري����خ م����ن اأو�س����ع اأبوابه 

الثاين  الربازيل����ي  باعتب����اري 

الذي يفوز بلقب بطولة يو اإف 

�سي للوزن اخلفيف. كما طلبت 

اأن اأجل����ب حزام  مني ابنت����ي 

اأنا  البطولة معي للمنزل، وها 

اأويف بوعدي له����ا، وللكثريين 

غريه����ا. واأوّد اأن اأغتن����م هذه 

لأق����دم �سكري جلميع  الفر�سة 

من وثق بقدراتي. اأما الآن، فقد 

حان وقت الع����ودة اإىل وطني، 

وموا�سلة التدريب«.

الرئي�سي امل�سرتك،  النزال  ويف 

على  داريو�س  بيني����ل  تف����ّوق 

ت����وين فريج�س����ون يف بطولة 

يو اإف �س����ي 262 يوم ال�سبت، 

حي����ث تعر�����س جن����م ريا�سة 

املختلطة  القتالي����ة  الفن����ون 

لهزميت����ه الثالثة على التوايل. 

وظه����رت �سيطرة داريو�س على 

بداية اجلولة  من����ذ  فريج�سون 

جن����م  اأخف����ق  حي����ث  الأوىل، 

ي����و اإف �س����ي يف حتقي����ق اأي 

لدفاعات خ�سمه. ويف  اخرتاق 

اجلول����ة الثانية، وّجه داريو�س 

�رسب����ًة قا�سي����ًة بكاحل قدمه 

اإىل فريج�س����ون ال����ذي رف�����س 

ال�ست�س����لم. ولكن قرار احلكام 

جاء مبنح لقب النزال الرئي�سي 

امل�سرتك يف بطولة يو اإف �سي 

262 لداريو�س، الريا�سّي اإيرايّن 

املولد، بع����د اأن �سجل 27-30 

نقطة باإجماع من احلكام.

ف����وزه  عل����ى  تعليق����ه  ويف 

امل�ستحق، قال داريو�س: »كنت 

�سدي����د احلر�س عل����ى التم�ّسك 

باخلطة الأ�سلي����ة، على الرغم 

بتحقيق  العارمة  رغبت����ي  من 

الف����وز. وعندما مل�س����ت مزيداً 

�رسعت����ي  التح�ّس����ن يف  م����ن 

وقوتي، اأو�سك����ت على التحّول 

ولكن����ي  كا�����رس؛  وح�����س  اإىل 

تذك����رت حينه����ا باأنن����ي اأريد 

اأن اأ�سبح بط����ًل، ولي�س جمرّد 

ريا�س����ّي عاب����ر. وب����داأت منذ 

بال�سيطرة على  اللحظ����ة  تلك 

م�ساع����ري، واأيقن����ت باأنني لن 

اأفوز بالعتم����اد على و�سعية 

الوقوف. لذا بداأت اأعري التوقيت 

مزي����داً من الهتم����ام، وحققت 

بالفع����ل عدة نق����اط، ولكنني 

اأدرك����ت باأنني كن����ت اأجنرّ اإىل 

اأمر  توقي����ت خ�سم����ي، وه����و 

خطري. فارتاأيت اأن اأقوم بالأمر 

ال�سحي����ح، وهو اإيج����اد ثغرة 

للإطباق على خ�رسه، ومن ثم 

اإ�سقاطه«.

منتخب اليمن يعزي في وفاة 

مدربه �سامي نعا�ش

بعث���ة  اأ�س���درت 

اليمن���ي  املنتخ���ب 

حالي���ا  املتواج���دة 

خارجي  مع�سكر  يف 

العربية  باململك���ة 

بي���ان  ال�سعودي���ة 

نع���ي عق���ب وف���اة 

املنتخ���ب  م���درب 

�سام���ي نعا�س الذي 

تويف اأم�س الأحد يف 

اليمنية  العا�سم���ة 

املوؤقتة عدن متاأثرا بفريو�س كورونا.

وجاء يف البيان :

„ببالغ احلزن والأ�سى تلقينا نباأ وفاة املغفور 
ل���ه باإذن اهلل تع���اىل فقيد الريا�س���ة اليمنية 

الكاب���نت القدير �سامي ح�س���ن النعا�س مدرب 

املنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي وافته 

املنية فج���ر يومنا هذا بعد ����رساع مرير مع 

املر�س اإثر اإ�سابته بفريو�س كورونا“.

يواجه الن�رس ال�سعودي، �سيناريو 

�سعب من اأجل �سمان تاأهله اإىل 

دوري اأبط���ال اآ�سي���ا يف املو�سم 

املقبل.

ويحت���ل الن�رس حالي���ًا الرتتيب 

اخلام����س يف ج���دول الرتتي���ب 

العام بر�سيد 42 نقطة.

ويتاأه���ل اإىل دوري اأبطال اآ�سيا، 

اأ�سحاب املراك���ز الثلثة الأوىل، 

الفائ���ز ببطولة  اإىل  بالإ�ساف���ة 

�ستجمع  الت���ي  املل���ك،  كاأ����س 

التعاون والفي�سلي.

ويحت���اج الن�رس للف���وز بجميع 

الدوري،  مبارياته املتبقي���ة يف 

والحتاد،  والوح���دة  الرائد  اأمام 

كم���ا يحت���اج لتع���ر الحت���اد 

�ساحب املركز الثالث ب�47 نقطة 

يف اأي مباراة �سواء بالتعادل اأو 

اخل�سارة.

كما ياأمل الن�رس يف فوز التعاون 

عل���ى  الفي�سل���ي وح�س���د لقب 

بطولة كاأ����س امللك، حيث يحتل 

التع���اون حاليًا املرك���ز الرابع 

بر�سيد 47 نقطة، ويف حال فوزه 

تلقائًيا  �سيتاأهل  الكاأ�س  ببطولة 

اإىل بطولة دوري اأبطال اآ�سيا.

وعان���ى العاملي يف هذا املو�سم 

من �سوء نتائج جعلت اأمر تاأهله 

اإىل دوري اأبطال اآ�سيا على املحك، 

وتناوب على ت���درب الفريق هذا 

�ملو�ضم 3 مدربني،وهم الربتغايل 

األني  الكروات���ي  فيتوري���ا،  روي 

هورف���ات، واأخرياً الربازيلي مانو 

مينز.

�سيناريو �سعب لتاأهل الن�سر اإلى دوري اأبطال اآ�سيا

الوحدة يهزم الفجيرة في ختام الدوري

اأنه����ى الوحدة م�س����واره يف دوري اخلليج العربي، يف 

املرك����ز ال�سابع، بعد و�سوله اإىل 40 نقطة، بفوزه على 

م�سيف����ه الفجرية )4-1(، م�ساء اأم�س الأول  ال�سبت، يف 

املباراة املوؤجلة عن اجلولة ال�24.

ومل توؤث����ر النتيجة على م�سري الفجرية، الهابط م�سبقا 

اإىل دوري الدرج����ة الأوىل، حيث يحت����ل املركز الثالث 

ع�رس )قبل الأخري( بر�سيد 15 نقطة.

وختم الوح����دة ال�سوط الأول بثلثي����ة نظيفة، �سجلها 

خليل اإبراهيم يف الدقيقة 2، وجيانلوكا بالدقيقة 14, 

وماتافز يف الدقيقة 41.

ووا�سل الوحدة تفوقه يف ال�سوط الثاين، ليعود ماتافز 

وي�سج����ل هدفه ال�سخ�س����ي الثاين والراب����ع للوحدة، 

يف الدقيق����ة 49، بينما اأحرز عل����ي عيد هدف الفجرية 

الوحيد، يف الدقيقة 59.

ت�سارلز اأوليفيرا يفوز بال�سربة القا�سية 

على مايكل ت�ساندلر 

اأعلن���ت �رسكة احت���اد كلباء لك���رة القدم، عن 

التعاقد مع لعب الو�س���ط الأرجنتيني برايان 

رامرييز، ليتم قيده يف ك�سوف الفريق للمو�سم 

املقبل 2021-2022، يف فئة اللعب املقيم.

وب���ات رامريي���ز، اأوىل �سفقات احت���اد كلباء 

للمو�س���م املقبل، قادمًا من ن���ادي حتا، والذي 

هب���ط اإىل دوري الدرجة الأوىل مع نهاية دوري 

اخلليج العربي للمحرتفني هذا املو�سم.

وكان احت���اد كلب���اء، قد ك�سف من���ذ اأيام عن 

ا�ستغن���اءه عن الثلثي الأجنب���ي ال�سوي�رسي 

ورومولو،  واندير�سون  والربازيلي���ني  مارياين، 

والإبقاء على جنمه ال���دويل التوجويل بينيل 

مالب���ا، والذي مت جتديد عق���ده خلل املو�سم 

اجلاري.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن احتاد كلباء، اأنهى دوري 

اخلليج العربي هذا املو�سم، يف املركز الثامن 

بر�سيد 39 نقطة.

»درة« تلمع في كاأ�ش »اأم الإمارات« في تولوز

تفوقت على 15 مناف�سة

قنبل��ة الون���ش تثير جدالً 

داخل الزمالك
 اأث����ار حمم����ود حم����دي الون�س مداف����ع الزمال����ك ومنتخب 

م�رس اجل����دل، بر�سالة غام�سة ن�رسها ع����رب ح�سابه مبوقع 

"اإن�ستجرام".
وكت����ب الون�س عرب "اإن�ستجرام": "وهدوئ����ي لي�س اإل �سربا" 

وو�سع �سورة لقنبلة على و�سك النفجار.

ومل يو�سح الون�س املق�سود من هذه الر�سالة، اإل اأن املقربني 

م����ن اللعب اأكدوا غ�سبه من جتاه����ل اإدارة الزمالك احلالية 

ملف تعديل راتبه ال�سنوي.

ورف�س الزمالك عر�سا من الأهلي ال�سعودي ل�ستعارة حممود 

حم����دي "الون�س" يف �سهر يناير/كانون ثان املا�سي لنهاية 

املو�س����م، بخلف رف�س عر�س اآخر م����ن نادي برياميدز الذي 

يناف�س يف الدوري امل�رسي.

ويعي�س الون�س حالة من التاألق اللفت هذا املو�سم واأ�سبح 

لعبا اأ�سا�سيا يف �سفوف منتخب م�رس.



يف  القروي���ون  ع���ر 

الواقعة  �سليمان  جزر 

املحي���ط  جن���وب 

الهادي، عل���ى �سفدع 

بحج���م طف���ل ر�سيع 

يزن كيلوغرامًا تقريبًا، 

اللقط���ات  وُتظه���ر 

لل�سف���دع  امل�س���ورة 

ق���روي حملي  يحمله 

بع���د العثور عليه يف 

الأدغال القريبة، ليبدو 

كاأن���ه يحم���ل طف���ًا 

�سغرياً.

اأخرى  �س���ورة  وف���ى 

الذي  ال�سخم  لل�سفدع 

عادة م���ا ي�سل طوله 

اإىل 10 بو�سات، يظهر 

الطول الكامل لل�سفدع 

حي���ث يغط���ي ن�سف 

الذي  الطف���ل  ج�س���م 

اإىل  الراأ�س  من  يحمله 

القدمني.

وعن كيفي���ة اكت�ساف 

الكبري،  ال�سف���دع  هذا 

هوجو،  جيم���ي  فكان 

م�سنع  �ساح���ب  وهو 

لاأخ�س���اب، ي�سطاد اخلنازير الربية 

يف �سواحي هونيارا بجزر �سليمان، 

من  جمموع���ة  �س���ادف  وحينه���ا 

ال�سف���ادع، وكان ال�سف���دع ال�سخم 

بني هذه املجموعة.

وقال جيمي: “مل اأ�سدق ما كنت اأراه، 

اإنه اأكرب �سف���دع راأيته يف حياتي، 

كان بحجم طفل ر�سيع، نحن نطلق 

لأن بع�س  عليهم “دجاج الأدغال” 

القرى يب���دو اأنها حتبه���ا اأكر من 

الدجاج، لكن ي�سعب ا�سطيادها”.

فوييج���ر1  مركب���ة  متكن���ت 

الأمريكية، وهي اأبعد ج�سم مت 

اإطاقه باجتاه النظام ال�سم�سي 

وتنتقل ب���ني النجوم البعيدة، 

اأ�سوات  ر�س���د  م���ن  متكن���ت 

�سجي���ج الك���ون م���ن خارج 

النظام ال�سم�سي ت�سبه الهمهمة 

القادمة من عمق الف�ساء.

اإىل حدوث  الأبح���اث  واأ�سارت 

الكثري من الغازات البينجمية، 

ولكن مل يتم التاأكد من الن�ساط 

املنخف�س امل�ستوى الذي ميكن 

اأن ي�سبب مثل هذه ال�سو�ساء.

مت و�س���ف ال�سوت باأن���ه “�سوت خافت 

للغاية ورتي���ب لأنه يف نط���اق ترددي 

�سيق”، مما يجعل التف�سري الأقرب منطقًا 

لهذه الأ�سوات على اأنها اأ�سوات الغازات 

البينجمية اأو موجات البازما املوجودة 

يف الف�س���اء الف���ارغ جدا ب���ني النجوم 

واملثارة حراريا.

وياأمل الباحثون يف ا�ستخدام طائرة من 

دون طيار لفه���م كيفية تفاعل ما ي�سمى 

الو�س���ط البينجم���ي مع ح���دود النظام 

ال�سم�س���ي، وكيف تت�سكل ه���ذه احلدود، 

املعروف���ة با�سم الغ���اف ال�سم�سي، من 

خ���ال حتليل وفهم البيئ���ة بني النجوم 

الأو�سع.

�رشك���ة HP تزي���ح ال�ستار 

 800  EliteOne ع���ن 

زود مبوا�سفات  ال���ذي   G8

جتعل���ه مميزاً ع���ن جميع 

احلوا�سب املكتبية املتطورة 

املوجودة حاليًا.

ويعترب اجله���از اجلديد اأول 

جه���از كمبيوت���ر م���ن فئة 

جمه���ز   All-in-One
ال�سطناعي  الذكاء  مبيزات 

الت���ي تتعرف عل���ى وجود 

امل�ستخ���دم بالقرب من احلا�سب، اإذ تقوم 

بقف���ل �سا�سة احلا�سب يف ح���ال ابتعاد 

امل�ستخدم عنه وتعيد ال�سا�سة اإىل الو�سع 

الن�س���ط يف حال عودت���ه، ما ي�ساهم يف 

احلف���اظ عل���ى �رشية البيان���ات وتوفري 

ا�ستهاك الطاقة يف نف�س الوقت.

وتعم���ل ه���ذه الكمبيوت���رات مبعاجلات 

Intel من اجليل احلادي ع�رش اجلديد، 

 Intel UHD ر�سومي���ات  ومعاجلات 

 Intel UHD و   730  Graphics
و�س���ول  وذواك���ر   ،750  Graphics
ع�سوائي ب�سعات ت�سل اإىل 64 غيغابايت، 

واأقرا����س تخزي���ن ب�سعات ت�س���ل اإىل 2 

ترياباي���ت، وجهزت مبناف���ذ USB-C و 

Ethernetو  و   DisplayPort
USB-A، و�رشائح لات�سال مع �سبكات 

WiFi 6 احلديثة.

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

اأعلنت حكومة ولية اأوتاربرادي�س ب�سمال الهند اأنه مت العثور على 

جثث �سحايا كوفيد-19 ملقاة يف بع����س الأنهار الهندية يف اأول 

اعرتاف ر�سمي بعملية مثرية للقلق قالت اإنها رمبا ناجمة عن الفقر 

واخل���وف من املر�س يف الق���رى. و�سدمت �سور اجلثث التي جرفها 

التيار يف نهر اجلاجن املقد�س لدى الهندو�س �سعبا يرزح حتت عبء 

اأ�سواأ زيادة يف عدد اإ�سابات فريو�س كورونا يف العامل.

وعلى الرغم من اأن و�سائل الإعام يف الهند ربطت الزيادة الأخرية يف 

اأعداد هذه اجلثث باجلائحة، اإل اأن ولية اأوتار برادي�س، التي يقطنها 

240 مليون ن�سمة، مل تك�سف حتى الآن علنا عن �سبب الوفيات. وقال 

امل�سوؤول الكبري بالولية مانوج كومار �سينغ يف ر�سالة يف 14 مايو 

لروؤ�ساء املناطق اطلعت عليها رويرتز: "لدى الإدارة معلومات تفيد 

باإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 اأو اأي مر�س اآخر يف الأنهار 

بدل من التخل�س منها وفقا للطقو�س املنا�سبة".

لقي 7 اأ�سخا�س م�رشعهم واأ�سيب املئات اإ�سافة اإىل تدمري العديد 

من املنازل واملمتل���كات جراء اإع�سارين �رشبا اإقليمني يف ال�سني 

ي���وم اجلمعة، وفقا لتقارير اإعامية �سيني���ة. وقالت وكالة الأنباء 

ال�سيني���ة "�سينخوا"، اأول اأم�س اإن اإع�سارين اجتاحا مدينة ووهان 

بو�سط ال�سني وبلدة يف اإقليم جيانغ�سو ال�رشقي مما اأ�سفر عن وقوع 

�سحايا واإحلاق خ�سائر مادية يف املمتلكات. واأ�سافت �سينخوا اأن 

6 اأ�سخا�س لقوا حتفهم يف مدينة ووهان باإقليم هوبي كما اأ�سيب 

218 بعد اأن اجتاح اإع�سار يوم اجلمعة منطقة كيديان .

ودمر الإع�سار 27 منزل واأحلق اأ�رشارا بنحو 130 منزل اآخر .
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 جثث �ضحايا كورونا  ترمى يف الأنهار بالهند

تفاجاأ عدد من اأولياء الأمر يف بريطانيا، باتخاذ املدار�س 

الإعدادية اإجراءات "غريبة" للطاب، من دون علم الأهايل.

ووفق���ا ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن عدد الطاب 

الذي يرغب���ون "بالتحول جن�سيا"، عل���ى الورق يف تزايد 

كبري.

واكت�س���ف عدد من الأهايل اأن بع�س املدار�س تدعم الطاب 

ال�سغار، الذين يطلبون تغيري اأ�سمائهم، من ال�سم احلقيقي 

ل�سم مذكر، رغبة منهم يف تغيري هويتهم من اأنثى اإىل ذكر.

واأقدم���ت عدد من املدار����س، على تغيري اأ�سم���اء عدد من 

الطالبات، وفقا لرغبتهم، من دون علم ذويهم.

وا�ستخدم���ت املدار����س الربيطانية الأ�سم���اء اجلديدة يف 

املعامات الر�سمية للطاب، تلبية لرغباتهم.

واأك���دت خب���رية مو�س���وع التح���ول اجلن�س���ي، �ستيفاين 

دايفيز اأراي، اأن مو�سوع تغي���ري اأ�سماء الطاب والطالبات 

يف املدار�س م���ن دون علم اأهاليهم �س���ار اأمرا �سائعا يف 

بريطانيا.

وقال���ت اأراي اإن املدار�س "تخاف" من اتهامها بالعن�رشية 

�س���د املتحولني جن�سيا، يف حال مل تلبي مطالب الطاب، 

بتغيري الأ�سماء.

دون علم ذويهم.. مدار�س بريطانية 

تغري اأ�ضماء الطالبات

ً

اإع�ضار يت�ضبب بقتلى وجرحى  يف 
ووهان ال�ضينية

العثور على ع�ضر جثث مدفونة يف منزل �ضرطي بال�ضلفادور
ع���رت ال�سلطات على جث���ث �سبع 

ن�ساء وثاثة اأطفال مدفونة يف منزل 

�رشطي �سابق يف ال�سلفادور.

وق���ال مكت���ب املدع���ي الع���ام يف 

اإنه يجري  ال�سلفادور يوم اجلمع���ة، 

التحقي���ق مع الرج���ل لا�ستباه يف 

ارتكاب���ه جرائم جن�سية و 13 جرمية 

قتل.

ومت اعتق���ال الرج���ل )51 عاما( يوم 

ال�سبت املا�سي لا�ستباه يف ارتكابه 

جرميت���ي قت���ل امراأت���ني - ب�سبب 

جن�سهم���ا. وكان ج���ريان الرجل يف 

مدين���ة ت�سالت�سواب���ا غرب���ي الباد 

قد ات�سلوا بال�رشط���ة واأفادوا باأنهم 

�سمعوا امراأة تبكي طلبا للم�ساعدة.

وعر رجال ال�رشطة على جثث امراأة 

)57 عاما( وابنتها )26 عاما( يف بركة 

من الدماء ، وعليها عامات النتهاك 

اجلن�سي.

ومن بني اجلثث التي مت العثور اأي�سا 

عليها فتاة )7 اأعوام( وولدان يرتاوح 

عمرهما بني 2 و9 اأعوام.

ومل تو�سح ال�رشطة �سبب ارتفاع عدد 

جرائم القتل التي يتم التحقيق فيها 

اإىل 13.

وقال مكتب املدعي العام على تويرت 

اإن بع�س الأ�سخا����س ُقتلوا على ما 

يبدو قبل نحو عامني.

واأو�سح اأن���ه ل يزال التحقيق جاريا 

يف �سب���ع قبور اأخرى حمتملة مبنزل 

ا على الأقل  الرجل. ويعترب 25 �سخ�سً

يف عداد املفقودين يف املنطقة.

قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم
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 يعتزم رئي�س موؤمتر الأ�ساقفة الأملان، جيورج بيت�سينج، 

العمل من اأج���ل �سمان مباركة الأزواج املثليني جن�سيا 

يف الكني�سة الكاثوليكية. 

وق���ال بيت�سينج اأول اأم�س خ���ال املوؤمتر امل�سكوين يف 

فرانكفورت: "اأريد اأن مننحهم بركة اهلل"، واأعرب عن اأمله 

يف اأن يتم حتقيق ذلك يف اإطار عملية الإ�ساح احلالية 

للكني�سة الكاثوليكية باأملانيا، املعروفة با�سم "الطريق 

ال�سينود�س���ي"، واأ�ساف: "حينها �سياح���ظ النا�س من 

اخلارج: اآه، هناك �سيء ما يتحرك يف الكني�سة".

وذكر بيت�سينج اأنه ينظر بانتقاد لقدا�سات املباركة التي 

اأقيم���ت يومي الأحد والثن���ني املا�سيني ردا على رف�س 

الفاتيكان مباركة الأزواج املثليني، مو�سحا اأن مثل هذه 

املبادرات تنطوي على �سيء ا�ستفزازي.

ويف املقاب���ل، اأكد بيت�سينج اأن���ه عار�س بو�سوح �سديد 

حظر الفاتي���كان واأبلغ روما بذلك، م�سيفا اأن الكثري من 

املب���اركات حتدث بالفعل، م�س���ريا اإىل اأن اخلطوة التي 

جُت���رى الآن م���ن �ساأنها اأن ُتخرج املب���اركات من ال�رش 

واخل�سو�سية البحتة اإىل العانية، وقال: "هذه بال�سبط 

احلرك���ة اجلديدة. حت���ى الآن مل نفعل ذلك، اإنه حمظور، 

وه���ذا ما يحت���اج بال�سبط، ح�سبما اأعتق���د، اإىل خطوة 

لاأمام".

رئي�س موؤمتر الأ�ضاقفة الأملان ي�ضعى 

ملباركة املثليني

علماء ير�ضدون طنينا ي�ضبه الهمهمة 

يف الف�ضاء

اأف�ضل حا�ضب مكتبي  Hp تك�ضف عن 
على الإطالق

�ضفدع بحجم طفل ر�ضيع 

اأعلن���ت حديقة حي���وان فيينا اأول 

اأم�س تنفيذ املوت الرحيم يف ذكر 

زرافة الأكرب عمرا يف اأوروبا ويدعى 

كيمبار بعدما عانى من اآلم حادة 

يف املفا�سل مل تعد العقاقري قادرة 

على ت�سكينها.

با�س���م حديقة  وقال���ت املتحدثة 

احليوان يوهانا بوكوف�سكي: "نادرا 

ما يعي�س حيوان الزرافة خ�سو�سا 

الذك���ور من���ه اأكر م���ن 20 عاما. 

وبالت���ايل كان جليا لنا جميعا اأن 

يوم الوداع ق���د ياأتي يف اأي وقت. 

وبا �سك نح���ن يف غاية احلزن". 

وكان كيمبار يبل���غ من العمر 28 

تقريبا عند الوفاة.

 وولد كيمبار يف 1993 يف حديقة 

حيوان يف هولن���دا ولكن جاء اإىل 

حديقة حيوان فيين���ا عندما كان 

يبل���غ عامني من العم���ر يف اإطار 

برنامج تكاثر.

حديقة حيوان فيينا تنفذ 

»القتل الرحيم« يف زرافة 
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