
دبي-وام:

وّجه �ش���مو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 

را�ش���د اآل مكتوم ويل عه���د دبي رئي�س 

املجل����س التنفيذي بت�ش���هيل اإجراءات 

ممار�ش���ة االأعمال وتب�شيط اال�شرتاطات 

احلكومية بن�شبة 30% خالل ثالثة اأ�شهر 

ا�شتكمااًل ملبادرات اإمارة دبي الرامية اإىل 

تخفي�س تكلفة ممار�شة االأعمال وحتفيز 

النم���و االقت�شادي وتعزيز جاذبية بيئة 

االأعم���ال يف االإمارة اأم���ام امل�شتثمرين 

انطالقًا من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد ب���ن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رعاه اهلل، الرامية اإىل جعل دبي املق�شد 

املف�شل لالأن�شطة اال�شتثمارية والوجهة 

االأ�شهل يف ممار�شة االأعمال عامليًا.

اأبوظبي-وام:

 اأ�ش���در �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زاي���د اآل نهيان ويل 

عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س 

املجل����س التنفي���ذي الإم���ارة 

اأبوظب���ي ق���رارا بتعيني �شامل 

را�شد النعيم���ي ع�شوا منتدبا 

مبجل�س اإدارة �شندوق اأبوظبي 

للتقاعد.

 م���ن ناحي���ة اأخ���رى اأ�ش���در 

املجل����س التنفي���ذي الإم���ارة 

اأبوظب���ي ق���رارا بتعيني خلف 

عبداهلل احلم���ادي مديرا عاما 

ل�شندوق اأبوظبي للتقاعد.

الريا�ض-)د ب اأ(:

 ت�شلم وزي���ر اخلارجية ال�شعودي االأمري 

في�شل ب���ن فرحان بن عب���د اهلل ر�شالة 

خطية من �شلطان ُعمان هيثم بن طارق 

ب���ن تيمور اإىل العاه���ل ال�شعودي امللك 

�شلمان ب���ن عبدالعزي���ز مل يك�شف عن 

م�شمونها.

وذكرت وكالة االأنباء ال�شعودية »وا�س« 

الت���ي اأوردت النب���اأ اأن املل���ك �شلمان 

تلقى ر�شالة م���ن ال�شلطان هيثم تتعلق 

بالعالق���ات الثنائية االأخوي���ة املتينة 

والوطي���دة الت���ي ترب���ط ب���ني البلدين 

وال�شعبني و�شب���ل دعمها وتعزيزها يف 

خمتلف املجاالت وعل���ى كافة ال�شعد، 

اإال اأن م�ش���ادر �شحفية اأملح���ت اإىل اأن 

الر�شالة تت�شم���ن« جهود �شلطنة عمان 

حللحلة ملف االأزمة اليمنية«.

الكويتية  وكانت جري���دة »اجلري���دة« 

تناولت ام����س االأربعاء جه���ود �شلطنة 

عمان حللحلة ملف االأزمة اليمنية.

وذك���رت ال�شحيفة يف تقرير لها بعنوان 

»مب���ادرة عمانية م���ن 4 نقاط حللحلة 

االأزم���ة اليمنية« اأن الوفد العماين الذي 

يزور �شنعاء خا����س م�شاورات ت�شمنت 

مناق�ش���ة اأربع نق���اط رئي�شية مع قادة 

جماع���ة اأن�ش���ار اهلل »احلوثي���ني« يف 

العا�شمة اليمنية �شنعاء.

لندن-)د ب ا(:

 هدد االأمري هاري باتخاذ اإجراء قانوين �شد 

هيئ���ة االذاعة الربيطاني���ة " بي بي �شي" 

عقب اأن ذكرت  اأنه وزوجته ميجان ماركل 

مل ي�شت�شريا امللكة اإليزابيث الثانية، ملكة 

بريطانيا قبل ت�شمية مولودتهما " ليليبت" 

وهو ا�شم التدليل للملكة.

وكانت م�شادر بق����ر باكنجهام قد قالت 

ملرا�ش���ل بي بي �ش���ي املعن���ي بال�شوؤون 

امللكية جوين دميون���د هذا ال�شباح اإنه مل 

يتم ا�شت�شارة امللكة ب�ش���اأن " راأيها " اإزاء 

قرار الزوج���ني ت�شمية ابنتهم���ا على ا�شم 

تدليل امللكة.

م���ع ذلك، انتقد هاري هذه االنباء من خالل 

بيان جرى ن�ره من خالل  اوميد �شكوبي، 

�شدي���ق دوق ودوقة �شا�شك����س، اأكد فيه اأن 

امللكة كانت اأول �شخ�شية يت�شل بها هاري 

بع���د والدة ابنته ، وفقا ملا ذكرته �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية

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

 الأردن: نتابع معلومات حول اختطاف اأردنية 
في ليبيا

 الجي�ض الجزائري لن يتدخل في اأي ا�ضتحقاق 

انتخابي

عمان-)د ب اأ(:  اأكدت وزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني االأردنية 

ام�س االأربعاء متابعتها للمعلوم���ات التي وردتها، منذ يومني، 

حول تعر�س فتاة اأردنية لالختطاف و�شوء املعاملة يف ليبيا.

ونقلت وكالة االأنباء االأردنية ) برتا( ام�س عن املتحدث الر�شمي 

با�شم الوزارة ال�شفري �شيف اهلل الفايز قوله اإن الوزارة، ومن خالل 

مركز العمليات، على توا�ش���ل م�شتمر مع ال�شلطات الليبية من 

خالل ال�شفارة الليبية يف عمان والتي اأكدت اأن ال�شلطات الليبية 

قامت ف���ور تلقيها معلوم���ات عن احلادثة باتخ���اذ االإجراءات 

القانونية واالأمنية الالزمة، حي���ث جرى و�شع الفتاة يف مكان 

اآمن، ويجري حاليا اتخاذ االإجراءات القانونية بحق املعتدين.

اجلزائر-)د ب اأ(:

اأك���دت وزارة الدف���اع الوطني يف اجلزائ���ر اأن اجلي�س �شيبقى 

جمهوريا ب�شف���ة ال رجعة فيها، واأنه يناأى بنف�شه عن التدخل 

يف اأي م�شار انتخابي اإال اإذا كان ذلك من اأجل تاأمينه.

وجاء يف افتتاحية جملة " اجلي�س" التابعة للجي�س اجلزائري 

لعدد �شه���ر حزيران/يونيو اجل���اري اأن " املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

ت�ر على رفع كل لب�س يعم���د اإليه البع�س وتذكر مرة اأخرى 

اأ�شحاب الذاك���رة االنتقائية اأن اجلي�س الوطني ال�شعبي جي�س 

جمه���وري و�شيبقى كذلك ب�شفة ال رجع���ة فيها، جي�س يتوىل 

مهام���ه الد�شتورية وفق ما تقت�شي���ه قوانني اجلمهورية بروح 

االلتزام واال�شتعداد التام للدفاع عن �شيادة اجلزائر ووحدتها".

12 قتيالً في هجوم على قاعدة ع�ضكرية 

في ال�ضومال

م�ضر تطرح اأول عبوة من لقاح 

»�ضينوفاك« الم�ضنع محلياً

مقدي�ضو-)د ب اأ(:

 قت���ل 12 �شخ�ش���ا على االأقل يف هج���وم مل�شلحي حركة 

ال�شب���اب اال�شالمي���ة املت�شددة على قاع���دة ع�شكرية يف 

ال�شومال. وقال القائد /مهد علي/ لوكالة االأنباء االأملانية 

)د.ب.اأ( اإن عنا�ر من اجلماعة مدججني بال�شالح هاجموا 

القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا يوم االأربعاء.

وذك���ر �شكان بي���داوا اأنهم �شمع���وا دوي انفجارات واإطالق 

نار ا�شتمر لعدة ل�شاع���ات. وقال علي اإن  جنودا اإثيوبيني 

تابع���ني لقوات حف���ظ ال�شالم التابعة لالحت���اد االأفريقي 

حترك���وا مل�شاعدة اجلنود ال�شومالي���ني وجنحوا اأخرًيا يف 

�ش���د املهاجمني. واأعلنت حركة ال�شب���اب من خالل اإذاعة 

االأندل�س م�شوؤوليتها عن الهجوم.

و�شهد ال�شومال، الذي مير باأزمة �شيا�شية حادة، ا�شتباكات 

بني الف�شائل ال�شيا�شي���ة املختلفة خالل االأ�شهر املا�شية 

ب�شبب تاأجيل اإعادة االنتخابات.

وفر م���ا بني 60 األف���ا و 100 األف �شخ�س م���ن العا�شمة 

مقدي�ش���و منذ 25 ني�شان/اأبريل املا�ش���ي هربا من اأعمال 

العنف، وفقا لتقارير االأمم املتحدة.

القاهرة-وام:

 اأعلن الدكتور م�شطفى مدبويل، رئي�س جمل�س الوزراء، 

امل�ري اأنه من املقرر اأن ي�شهد االأ�شبوع املقبل اإنتاج 

اأول عبوة من لقاح "�شينوف���اك" الذي يتم ت�شنيعه 

يف م����ر حالي���ًا. جاء ذلك خ���الل اجتماع جمل�س 

الوزراء امل�ري ام�س. وبدورها قدمت الدكتورة هالة 

زاي���د، وزيرة ال�شحة وال�شكان امل�رية ، عر�شًا حول 

اآخر امل�شتج���دات اخلا�شة بالتعامل فريو�س كورونا، 

وموقف توفري اللقاحات امل�ش���ادة له. وحول موقف 

توفري اللقاح���ات امل�شادة لفريو�س كورونا، اأو�شحت 

الوزي���رة اأنه فيما يتعلق بلق���اح "�شينو فارم" فمن 

املقرر بحلول منت�شف اال�شبوع املقبل و�شول مليون 

جرع���ة، الفتة اإىل اأن اجماىل ما و�شل من هذا اللقاح 

حتى االن تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح "ا�شرتازينيكا" اأو�شحت الوزيرة 

اأن اجم���اىل ما مت توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 

مليون جرعة، م�شرية اإىل اأنه جار العمل على حتديد 

الكميات املطلوب توريدها خالل الفرتة املقبلة.

 الأمير هاري يهدد بمقا�ضاة 

»بي بي �ضي« 

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

حمدان بن محمد يوجه بتخفي�ض اإجراءات ممار�سة 
االأعمال واال�شتراطات الحكومية بن�سبة %30 محمد بن زايد يعين �سالم 

النعيمي ع�شوًا منتدبًا 
بمجل�س اإدارة ال�شندوق  

»الوزاري للتنمية« يناق�ش توحيد معايير الرقابة 
على المدار�س الحكومية والخا�صة  

اأبوظبي-ام:

 تراأ����س �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي���ر �شوؤون 

الرئا�ش���ة �شباح ام����س "االأربع���اء" اجتماع 

املجل�س الوزاري للتنمية الذي عقد يف جممع 

ق����ر الوطن يف العا�شم���ة اأبوظبي، حيث مت 

�شم���ن اأجن���دة االجتم���اع مناق�ش���ة عدد من 

اال�شرتاتيجي���ات واملب���ادرات واملوا�شيع يف 

اإطار تطوي���ر منظومة العمل احلكومي وتعزيز 

االقت�شاد، اإىل جانب متابعة م�شتجدات قرارات 

جمل�س الوزراء.

وتف�شياًل ت�شمن االجتم���اع ا�شتعرا�س االإطار 

الوطن���ي املوح���د للرقاب���ة عل���ى املدار�س 

احلكومي���ة واخلا�شة، وال���ذي ي�شم جمموعة 

االأدوات وال�شوابط واالإج���راءات واالآليات  من 

الرقاب���ة، بحي���ث يتم  املنظم���ة لعملي���ات 

مراجعتها وتعديلها دوريًا مبا ي�شمن فعالية 

تطبيقه���ا وحوكمته���ا وحتقيقه���ا لالأه���داف 

امل�شرتك���ة بني اجلهات التعليمي���ة، ومواكبة 

امل�شتجدات والتعديالت على االأنظمة واللوائح 

والقوانني االحتادي���ة واملحلية بهدف جتويد 

وحت�شني النظام الرقابي يف امليدان التعليمي.

»طالع  �ض2« »طالع  �ض2«

 باري�ض-)د ب اأ(:

 بعد يوم واحد من �شفع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون على 

وجهه خالل زيارة اإىل منطق���ة دروم، يدور جدل يف البالد حول 

�شبب اإقدام اأحد احلا�رين على االعتداء على الرئي�س بينما كان 

يحيي املواطنني. وق���ال املتحدث با�شم احلكومة جابرييل اأتال 

ام�س االأربعاء بعد جل�شة حكومي���ة تراأ�شها الرئي�س ماكرون اإن 

ماكرون اأكد اأن احلادث »عمل منفرد ارتكبه �شخ�س عنيف«. وقراأ 

مراقبون اآخرون ال�شفع���ة باعتبارها تعبري عن ا�شتياء اأكرب يف 

البالد. ونقلت قناة »فران�س اإنفو« عن املوؤرخ نيكوال�س ليبورج 

قول���ه اإن ال�شفعة على الوجه هي ب�شكل ع���ام حماولة الإهانة 

�شخ�س.

 واأكد ق�ر االإليزيه، اأم�س االول الثالثاء،  �شحة مقطع فيديو ن�ر 

عرب االنرتنت يظه���ر ماكرون وهو يقرتب من �شف من املواطنني 

مل�شافحته���م، يف الوقت الذى قام في���ه اأحد االأ�شخا�س ب�شفعه 

على وجهه.

الفرن�ضيون يبحثون عن �ضبب �ضفع 

ماكرون على وجهه

العراق يقرر م�ضاعفة كمية النفط 

المقررة للبنان
بيروت-)د ب اأ(:

 اأبلغ���ت احلكوم���ة العراقية 

نظريته���ا  االأربع���اء  ام����س 

اللبنانية ر�شميا بقرار جمل�س 

م�شاعفة  العراق���ي  ال���وزراء 

كمية النفط التي كانت مقررة 

للبنان.

وقال بي���ان �شادر عن رئا�شة 

اللبنانية عرب  الوزراء  جمل�س 

اأن حكوم���ة ت�ريف  توي���رت 

االأعم���ال ح�ش���ان دياب تبلغ 

"ر�شميًا ق���رار جمل�س الوزراء 
العراق���ي مب�شاعف���ة كمي���ة 

النف���ط التي كان���ت احلكومة 

العراقية قد اأقرتها للبنان من 

500 األ���ف طن اإىل مليون طن 

�شنويًا".

»تتمة �ض8«
»تتمة �ض8«

»تتمة �ض8«

»تتمة �ض8«

»طالع �ض2«

تعيين خلف الحمادي مديراً عاماً ل�ضندوق اأبوظبي للتقاعد

ر�ضالة من �ضلطان ُعمان للعاهل ال�ضعودي عن 

الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة اليمنية

الإمارات تعلق دخول القادمين من زامبيا 

والكونغو الديمقراطية واأوغندا

اأبوظبي تعتمد ا�ضتخدام تطبيق الح�ضن 

لنظام المرور الأخ�ضر
اأبوظبي-وام:

اأعلنت " الهيئة العامة للطريان املدين 

" و "الهيئ���ة الوطنية الإدارة الطوارئ 
و االأزم���ات والك���وارث" ع���ن تعليق 

دخول امل�شافرين القادمني من زامبيا 

وجمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة 

الرحالت اجلوية  واأوغندا على جميع 

للناقالت الوطني���ة واالأجنبية وكذلك 

القادم���ني منه���ا،  الرتانزي���ت  ركاب 

اعتبارا من يوم غ���د اجلمعة املوافق 
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با�شتثناء رح���الت الرتانزيت القادمة 

للدولة واملتجهة اإىل هذه الدول.

كم���ا ي�شم���ل ذل���ك تعلي���ق دخ���ول 

امل�شافري���ن الذين تواج���دوا يف هذه 

الدول خالل فرتة 14 يوما قبل القدوم 

اإىل دولة االإمارات مع ا�شتمرار ت�شيري 

الرحالت، حيث �شي�شمح بنقل الركاب 

من دولة االإم���ارات اإىل الدول الثالث 

على الرحالت.

امل�شتثناة  الفئات  كما �شي�شمح بنقل 

م���ن زامبي���ا وجمهوري���ة الكونغ���و 

الدميقراطية واأوغندا اإىل دولة االمارات 

م���ع تطبي���ق االإج���راءات االإحرتازية 

املذكورة، والتي ت�شمل مواطني دولة 

االإمارات واأقاربهم من الدرجة االأوىل، 

اأبوظبي-وام:

 اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ واالأزمات 

والكوارث الناجمة عن جائحة " كورونا 

" يف اإم���ارة اأبوظبي ا�شتخدام تطبيق 
احل�شن للمرور االأخ�ر �شمن التدابري 

الوقائية ل�شمان الدخول االآمن .

وجاءت هذه اخلطوة وفق اإ�شرتاتيجية 

االإمارة ملكافحة جائحة "كوفيد-19" 

التي تقوم على اأرب���ع ركائز اأ�شا�شية 

ومرتابطة تعت���رب الطريق اإىل التعايف 

امل�شت���دام، وهي التطعي���م، والتق�شي 

الن�شط والفحو�ش���ات، والدخول االآمن، 

وا�شتمرار تطبيق االإجراءات الوقائية.

واعتمدت اللجنة نظام املرور االأخ�ر 

ب�ش���ورة ح�رية للدخ���ول االآمن اإىل 

كل م���ن املراكز واملح���الت التجارية، 

وال�شاالت الريا�شية، والفنادق واملرافق 

داخله���ا، وال�شواطئ واحلدائق العامة، 

وال�شواطئ اخلا�شة واأحوا�س ال�شباحة، 

واملراك���ز الرتفيهي���ة ودور ال�شينم���ا 

واملتاحف، واملطاعم واملقاهي، ويبداأ 

العمل به���ذا النظام اعتب���ارا من يوم 

الثالثاء املوافق 15 يونيو 2021.

واأكدت اللجنة اأن هذه االإجراءات تطبق 

ملن ه���م يف �شن 16 �شن���ة وما فوق، 

وتعت���رب مكملة لالإج���راءات املعتمدة 

حاليًا يف اأن�شطة القطاعات احليوية.
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫61  6,670.64  6,711.302,831.930.12 2,835.50

اأبوظبي 30/39 دبي 30/38 ال�شارقة 29/38 عجمان 38 /30 اأم القيوين 39 /28 راأ�س اخليمة 35 /30 الفجرية 37 /31 العني 27/46 ليوا 28/45  ال�شلع 41 /26     الفجر 4.04 الظهر 12.24  الع�ر 3.43  املغرب 7.14  الع�شاء 8.40

حث الدول الغنية على تقا�ضم فائ�ض اللقاحات 

كحل فوري لفتح حدود العالم
تون�ض/جنيف-)د ب اأ(:

 حث رئي�س منظمة ال�شحة العاملية 

ام�س  جيربي�شو�س  اأدهانوم  تيدرو�س 

االأربعاء دول جمموعة ال�شبع الغنية 

ودول جمموعة الع�رين، على تقا�شم 

فائ�س اللقاحات املخزنة لديها كحل 

فوري الحتواء وب���اء كورونا يف كل 

مكان وامل�شاع���دة على فتح احلدود 

عرب العامل.

وتاأت���ي دعوة رئي����س املنظمة عقب 

لقائه رئي�س احلكومة التون�شي ه�شام 

امل�شي�ش���ي ال���ذي يقوم بزي���ارة اإىل 

مق���ر املنظمة يف جنيف للعمل على 

ت�ريع الت���زود باللقاحات لفريو�س 

كورونا لتون�س التي تعاين من وطاأة 

الوباء.

وتعهد رئي�س املنظمة باإر�شال دفعات 

م���ن اللقاحات اإىل تون����س ت�شل اإىل 

600 األف جرعة بنهاية العام اجلاري.

ومثل تون�س تعاين العديد من بلدان 

العامل منخف�شة الدخل والفقرية من 

موجات جدي���دة من تف�ش���ي الوباء 

وظهور �شالالت متحورة، ما عطل فتح 

احلدود وانعا�س اقت�شاداتها وخ�شارة 

مئات االآالف من فر�س العمل وارتفاع 

معدالت الفقر والبطالة.

ت�ريح���ات  يف  تيدرو����س  وق���ال 

لل�شحفي���ني امل�شكل���ة ه���ي اأن من 

لديهم امكانية تقا�ش���م اللقاحات ال 

يتقا�شمونها.
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»ال�سحة« تجري 254,412 فح�ساً جديداً

�سفاء 2151 من كورونا وت�سجيل 2,179 اإ�سابة و6 وفيات

الإمارات تر�سل �سحنة من لقاح »كوفيد-19« اإلى بيالرو�سيا

   اأبوظبي-وام:

ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  متا�صيا 

املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 

وح�رص  املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف 

احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 

 .. لهم وعزلهم  واملخالطني  "كوفيد - 19" 
فح�صا   254,412 اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت 

جديدا خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية على 

فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اإجراءات التق�صي والفح�س     و�صاهم تكثيف 

الفحو�صات على  الدولة وتو�صيع نطاق  يف 

م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2,179 حالة 

اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من 

جن�صيات خمتلفة, وجميعها حاالت م�صتقرة 

وبذلك  الالزمة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع 

 589,423 امل�صجلة  احلاالت  جمموع  يبلغ 

حالة.

  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حاالت م�صابة 

كورونا  بفريو�س  االإ�صابة  تداعيات  نتيجة 

يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد, 

الدولة 1,710 حاالت.

  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن 

لذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها 

املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع 

التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�صابني, 

بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صمانًا ل�صحة 

و�صالمة اجلميع.

حالة   2,151 �صفاء  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة مل�صابني 

اأعرا�س  التام من  وتعافيها  "كوفيد - 19" 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة 

منذ دخولها امل�صت�صفى, وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�صفاء 568,828 حالة.

اأبوظبي-وام:

 اأر�صلت دولة االإمارات طائرة حتمل 

من  جرعة  األف   11 متنها  على 

اللقاحات امل�صادة لفريو�س » كوفيد 

اإىل جمهورية بيالرو�صيا   ,  « 19 -

ال�صديقة لدعم جهودها يف الت�صدي 

للجائحة, وذلك عرب ذراعها االإن�صاين 

هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.

امل�صاعدات  من  ال�صحنة  هذه  وتهدف 

الطبية اإىل توفري حماية اأكرب لل�رصائح 

واأ�صحاب  ال�صن  وكبار  ال�صعيفة 

اإطار  يف  وتاأتي  املزمنة,  االأمرا�س 

اجلهود التي تقوم بها دولة االإمارات 

كوفيد   « جائحة  انت�صار  من  للحد 

-19 », وانطالقًا من دورها االإن�صاين 

والريادي يف مكافحة اجلائحة.

ومن �صاأن هذه امل�صاعدات امل�صاهمة 

الوقائية  االإجراءات  تعزيز  يف 

واالحرتازية التي تتخذها بيالرو�صيا 

للت�صدي جلائحة » كوفيد - 19«, 

جديدة,  �صالالت  ظهور  ظل  يف 

وللم�صاعدة يف بلوغ مرحلة التعايف 

من االأزمة ال�صحية الراهنة.

كبرية  جهودا  االإمارات  دولة  وتبذل 

مل�صاعدة الدول ال�صقيقة وال�صديقة على 

خلفتها  التي  ال�صحية  الظروف  جتاوز 

والوقوف   ,»19  - كوفيد   « جائحة 

ال�صحية  قدراتها  وتعزيز  جانبها  اإىل 

من  اجلائحة,  هذه  تداعيات  ملواجهة 

خالل توفري اللقاحات للعديد من الدول 

التي تواجه حتديات يف هذا ال�صدد.

اأخبار الوطن               

 تقديم 96,659 جرعة من لقاح »كوفيد-19« .. 

والإجمالي 13,507,943

 �سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية لي�سوتو

اأبوظبي-وام:

املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

لقاح  من  جرعة   96,659 تقدمي  عن 

 24 الـ  ال�صاعات  خالل  "كوفيد-19" 
املا�صية وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات 

االأربعاء  اأم�س  يوم  تقدميها حتى  التي مت 

اللقاح  13,507,943 جرعة ومعدل توزيع 

136.58 جرعة لكل 100 �صخ�س.

ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري 

لقاح " كوفيد - 19" و�صعيًا اإىل الو�صول 

اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم 

احلاالت  اأعداد  تقليل  يف  �صت�صاعد  والتي 

وال�صيطرة على فريو�س " كوفيد-19".

اأبوظبي-وام:

 اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س 

املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي قرارا 

ع�صوا  النعيمي  را�صد  �صامل  بتعيني 

منتدبا مبجل�س اإدارة �صندوق اأبوظبي 

للتقاعد.

اأبوظبي-وام:

 اأ�صدر املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 

احلمادي  عبداهلل  خلف  بتعيني  قرارا 

مديرا عاما ل�صندوق اأبوظبي للتقاعد.

اأبوظبي-وام:

 ا�صتقبل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان 

معايل  باأبوظبي  الوزارة  عام  ديوان  يف 

نيكو�س دنديا�س وزير خارجية جمهورية 

اليونان.

العالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 

اال�صرتاتيجية املتميزة بني دولة االإمارات 

وجمهورية اليونان و�صبل تعزيز التعاون 

يحقق  مبا  كافة  املجاالت  يف  الثنائي 

ال�صديقني  للبلدين  امل�صرتكة  امل�صالح 

ويعود باخلري على �صعبيهما.

كما بحث اجلانبان عددا من الق�صايا ذات 

االهتمام امل�صرتك ومنها تطورات االأو�صاع 

يف منطقة �رصق املتو�صط واأهمية تر�صيخ 

دعائم االأمن واال�صتقرار يف منطقة ال�رصق 

االأو�صط.

اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ورحب 

موؤكدا  دنديا�س  نيكو�س  مبعايل  نهيان 

عمق عالقات ال�صداقة بني دولة االإمارات 

الفاعل  والتعاون  اليونان  وجمهورية 

واملثمر بني البلدين ال�صديقني يف العديد 

من املجاالت.

وا�صتعر�س �صموه ومعايل وزير خارجية 

مواجهة  يف  البلدين  تعاون  اليونان 

تداعيات جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد 

العمل  تعزيز  واأهمية   "19  - "كوفيد 
الدويل امل�صرتك الإي�صال لقاح املر�س اإىل 

كافة الدول وذلك يف اإطار اجلهود العاملية 

املبذولة للتعايف من اجلائحة.

واأ�صاد اجلانبان يف هذا ال�صدد باالإعالن 

موؤخرا عن اعتماد ممر �صفر اآمن بني دولة 

للم�صافرين  اليونان  وجمهورية  االإمارات 

احلا�صلني على جرعتي لقاح �صد فريو�س 

املتبادل  االعرتاف  ي�صمل  والذي  كورونا 

اجلهات  من  ال�صادرة  التطعيم  ب�صهادات 

ال�صحية دون احلاجة لتطبيق متطلبات 

احلجر.

اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  واأقام 

نهيان ماأدبة ع�صاء تكرميا ملعايل نيكو�س 

دنديا�س وزير خارجية جمهورية اليونان 

والوفد املرافق.

اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اللقاء  ح�رص 

التعاون  ل�صوؤون  دولة  وزيرة  الها�صمي 

الدويل .

محمد بن زايد يعين �سالم النعيمي ع�سواً منتدباً 

بمجل�س اإدارة �سندوق اأبوظبي للتقاعد

»تنفيذي اأبوظبي« يعين خلف الحمادي مديراً عاماً 

ل�صندوق اأبوظبي للتقاعد

عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان 

التطورات في المنطقة

دبي-وام:

اآل  وّجه �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم 

وتب�صيط  االأعمال  ممار�صة  اإجراءات  بت�صهيل 

ثالثة  خالل   %30 بن�صبة  احلكومية  اال�صرتاطات 

اإىل  الرامية  دبي  اإمارة  ملبادرات  ا�صتكمااًل  اأ�صهر 

النمو  وحتفيز  االأعمال  ممار�صة  تكلفة  تخفي�س 

يف  االأعمال  بيئة  جاذبية  وتعزيز  االقت�صادي 

االإمارة اأمام امل�صتثمرين انطالقًا من روؤية �صاحب 

نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

دبي,  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 

رعاه اهلل, الرامية اإىل جعل دبي املق�صد املف�صل 

لالأن�صطة اال�صتثمارية والوجهة االأ�صهل يف ممار�صة 

االأعمال عامليًا.

�صمو ويل  تراأ�صه  الذي  االجتماع  جاء ذلك خالل 

عهد دبي اليوم, بح�صور �صمو ال�صيخ مكتوم بن 

حممد بن را�صد اآل مكتوم, نائب حاكم دبي النائب 

قيادات  و�صم  التنفيذي,  املجل�س  لرئي�س  االأول 

ممار�صة  بت�صهيل  املعنية  احلكومية  اجلهات 

االأعمال يف دبي, حيث ا�صتعر�س االجتماع �صبل 

دعم القطاع اخلا�س يف هذه املرحلة ا�صتمراراً ملا 

قدمته دبي من مقومات التحفيز الرامية اإىل �صمان 

ا�صتمرارية االأعمال وا�صتدامتها, وتخفيف االأعباء 

على ال�رصكات على تنوع اأحجام اأعمالها.

العمل  �صري  مناق�صة  اإىل  االجتماع  وتطرق 

من  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  التعايف  خطط  يف 

املبادرات الهادفة اإىل تخفي�س االأعباء االإدارية 

على قطاع االأعمال من خالل تب�صيط االإجراءات 

التي تعزز من تناف�صية االإمارة وزيادة جاذبيتها 

للم�صتثمرين.

واأكد �صمو ويل عهد دبي خالل االجتماع ا�صتمرار 

دبي يف م�صاندة قطاعات االأعمال املختلفة لتجاوز 

اكت�صاف  اإىل  و�صواًل  الراهنة  املرحلة  تداعيات 

�صاأنها  للنمو وحتديد م�صارات من  فر�س جديدة 

"قطعنا  �صموه:  وقال  التعايف,  معدالت  تعجيل 

االقت�صادي  التعايف  دفع جهود  يف  كبرياً  �صوطًا 

ال�صمو  �صاحب  توجيهات  بف�صل  دبي  الإمارة 

ال�صيخ حممد بن را�صد والتي اأ�صهمت يف العودة 

ا�صتمرارية  ودعمت  الطبيعية  للحياة  التدريجية 

م�صتدام  اقت�صاد  الأ�ص�س  تر�صيخًا  االأعمال  قطاع 

بيئتنا  دعم  ما�صون يف  ونحن  دبي...  ومرن يف 

اال�صتثمارية وتر�صيخ دعائم ثقة امل�صتثمرين يف 

اإطار �رصاكة هدفها النجاح دائمًا لطرفيها".

ونّوه �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 

مكتوم بقوة الروابط التي طاملا جمعت يف دبي 

اإىل  دعا  الذي  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 

تعزيز ال�رصاكة معه يف تنفيذ امل�صاريع احلكومية 

احلكومية  والكفاءة  "املرونة  �صموه:  وقال 

البيئة  وتطوير  االأعمال  جذب  موا�صلة  اأ�صا�س 

اال�صتثمارية...

ر�صخت  دبي  حكومة  تتبعها  التي  واالإجراءات 

لالأعمال, ونعمل على  مكانتها عامليًا كحا�صنة 

فتح اآفاق اأرحب وخلق فر�س جديدة للم�صتثمرين 

وتعزيز  امل�صتقبلية,  خططهم  متطلبات  تلبي 

ا�صرتاتيجي  هدف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�رصاكة 

لكونه عن�رص رئي�صي من عنا�رص التنمية و�رصيك 

لنا يف امل�صاريع احلكومية... فدبي كانت والتزال 

الوجهة االأوىل لرواد االأعمال يف املنطقة".

احلكومية  اال�صرتاطات  تخفي�س  مبادرة  وتاأتي 

املبادرات  من  حزمة  �صمن   %30 بن�صبة 

وتعزيز  التعايف  لت�رصيع  الرامية  اال�صرتاتيجية 

ميزة دبي االقت�صادية, وتعد مكملة الإطالق من�صة 

ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  دبي"  "ا�صتثمر يف 
فرباير  �صهر  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

املا�صي, بهدف توحيد االإجراءات لقطاع االأعمال 

�صمن اأكرب من�صة رقمية موّحدة متنح امل�صتثمرين 

فر�صة احل�صول على رخ�س جتارية وبدء االأعمال 

خالل دقائق, وباأ�صلوب �صهل و�صل�س يوفر الوقت 

واجلهد, تاأكيداً حلر�س حكومة دبي موا�صلة دعمها 

للم�صتثمرين وزيادة م�صتوى ثقتهم يف بيئة دبي 

كالوجهة املف�صلة لالأعمال يف املنطقة.

ُي�صار اإىل اأن حكومة دبي, ومنذ مرحلة مبكرة من 

االأزمة العاملية التي ت�صبب فيها انت�صار جائحة 

كوفيد-19 العام املا�صي وحتديًدا منذ �صهر مار�س 

2020, قدمت عدة حزم حتفيزية لقطاعات االأعمال 

املختلفة بلغت قيمتها حوايل 7.1 مليار درهم, 

االقت�صادية  االنعكا�صات  من  التخفيف  بهدف 

للو�صع اال�صتثنائي الذي مير به العامل, وتقلي�س 

القطاع  على  الت�صغيلية  وااللتزامات  االأعباء 

االأزمة  تداعيات  جتاوز  من  ومتكينه  اخلا�س, 

العاملية التي تعد اأ�صعب التحديات التي واجهتها 

الب�رصية يف التاريخ احلديث.

حمدان بن محمد يوجه بتخفي�س اإجراءات ممار�سة الأعمال وال�ستراطات 

الحكومية بن�سبة 30 %

اأبوظبي-ام:

 تراأ�س �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة �صباح 

ام�س "االأربعاء" اجتماع املجل�س الوزاري للتنمية 

العا�صمة  يف  الوطن  ق�رص  جممع  يف  عقد  الذي 

اأبوظبي, حيث مت �صمن اأجندة االجتماع مناق�صة 

واملوا�صيع  واملبادرات  اال�صرتاتيجيات  من  عدد 

يف اإطار تطوير منظومة العمل احلكومي وتعزيز 

قرارات  م�صتجدات  متابعة  جانب  اإىل  االقت�صاد, 

جمل�س الوزراء.

االإطار  ا�صتعرا�س  االجتماع  ت�صمن  وتف�صياًل 

الوطني املوحد للرقابة على املدار�س احلكومية 

االأدوات  من  جمموعة  ي�صم  والذي  واخلا�صة, 

وال�صوابط واالإجراءات واالآليات املنظمة لعمليات 

دوريًا  وتعديلها  مراجعتها  يتم  بحيث  الرقابة, 

مبا ي�صمن فعالية تطبيقها وحوكمتها وحتقيقها 

لالأهداف امل�صرتكة بني اجلهات التعليمية, ومواكبة 

واللوائح  االأنظمة  على  والتعديالت  امل�صتجدات 

جتويد  بهدف  واملحلية  االحتادية  والقوانني 

وحت�صني النظام الرقابي يف امليدان التعليمي.

املجل�س  ا�صتعر�س  الت�رصيعية,  ال�صوؤون  ويف 

والت�رصيعات  القوانني  تطوير  م�صاريع  من  عدداً 

احتادي  قانون  اإ�صدار  مناق�صة  منها  احلكومية, 

يف �صاأن ال�صلع اخلا�صعة حلظر االنت�صار, والذي 

تداول  على  الرقابة  اأحكام  تنظيم  اإىل  يهدف 

ال�صلع اال�صرتاتيجية والتن�صيق مع جميع اجلهات 

االحتادية واملحلية ذات االخت�صا�س للحد ومراقبة 

اأية �صلعة اأو عبور /الرتانزيت/ اأو ال�صحن املرحلي 

لل�صلع اإذا كانت ت�صكل خطراً على ال�صالمة العامة 

اأو ال�صحة العامة اأو البيئة اأو املوارد الطبيعية اأو 

االأمن الوطني.

ا�صتعرا�س  مت  املجل�س  اجتماع  اأجندة  و�صمن 

واملائي  الغذائي  االأمن  املقدم من مكتب  التقرير 

حول خمزون الغذاء االإ�صرتاتيجي يف الدولة لعام 

2020, ومتابعة عمليات �صال�صل التوريد الغذائي 

اإىل الدولة لتلبية االحتياج املحلي من االأغذية.

كما ناق�س املجل�س �صمن اأجندة اجتماعه تقريراً 

بالدولة املتعلقة  اإجنازات املحاكم  مف�صاًل حول 

بالق�صايا املدنية واجلزائية والبيانات التحليلية 

والتو�صيات املتعلقة بها.

توحيد  اآليات  مناق�صة  االأجندة  ت�صمنت  كما 

وتنظيم قواعد واأ�صاليب ال�رصاء يف جميع اجلهات 

واجلودة  الكفاءة  معايري  يراعي  ومبا  االحتادية 

امل�صاريع  ودعم  امل�صتدامة  والتنمية  واملقايي�س 

ال�صغرية واملتو�صطة.

ويف التقارير احلكومية, ا�صتعر�س املجل�س عدداً 

العمل  تطوير  اإطار  يف  احلكومية  التقارير  من 

على  االطالع  التقارير  ت�صمنت  حيث  احلكومي, 

اخلتامي  احل�صاب  ب�صاأن  املحا�صبة  ديوان  تقرير 

للمعلومات  االحتاد  و�رصكة  لالحتاد  املوحد 

االئتمانية لل�صنة املالية املنتهية 31/12/2020, 

اإىل جانب ا�صتعرا�س تقرير عن اأداء جهاز االإمارات 

لال�صتثمار للربع االأول من عام 2021.

ب�صاأن  تقرير  ا�صتعرا�س  االأجندة  �صملت  كما 

على  واالطالع  الدولة,  يف  املوؤمترات  ا�صت�صافة 

املايل  التعاون  للجنة   113 االجتماع  قرارات 

واالقت�صادي بدول جمل�س التعاون.

برئا�صة من�صور بن زايد .. 

»الوزاري للتنمية« يناق�س عدداً من المبادرات والم�ساريع في ال�ساأن الحكومي

مناق�صة توحيد معايير الرقابة على المدار�س الحكومية والخا�صة في الدولة

مناق�صة اإ�صدار قانون اتحادي في �صاأن ال�صلع الخا�صعة لحظر االنت�صار

متابعة اإنجازات المحاكم وا�صتعرا�س تقرير مخزون الغذاء اال�صتراتيجي

مناق�صة توحيد وتنظيم قواعد واأ�صاليب ال�صراء في جميع الجهات االتحادية

بريتوريا-وام:

 التقى �صعادة حم�س �صعيد الهاملي �صفري 

الدولة لدى جمهورية جنوب اأفريقيا �صفري 

معايل  لي�صوتو,  مملكة  لدى  مقيم  غري 

مملكة  خارجية  وزيرة  راماكو,  مات�صيبو 

يف  الدولة  �صفارة  مبقر  وذلك  لي�صوتو, 

بريتوريا.

ل�صعادته  التهنئة  معاليها  وقدمت 

مبنا�صبة تعيينه �صفريا غري مقيم لدولة 

االإمارات لدى بالدها, واأعربت عن متنياتها 

مهام  يف  والنجاح  بالتوفيق  ل�صعادته 

بالدها  حكومة  ا�صتعداد  موؤكدة  عمله, 

لتقدمي كل الدعم لت�صهيل مهامه.

من جهته اأكد �صعادته حر�س قيادة الدولة 

على توطيد العالقات الثنائية بني البلدين 

على  حر�صه  عن  معربًا  بها,  واالرتقاء 

التعاون  اآفاق  لتو�صيع  اجلهود  كل  بذل 

كافة, مبا يحقق طموحات  املجاالت  يف 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
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تقرير:كوفيد-19 واحد من اأبرز المخاطر 

التي تهدد الحياة بال�سرق الأو�سط  

جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمحيطات 2021

جامعة العين تحقق تقدماً �سمن كيو اإ�س لأف�سل 750 جامعة

جامعة خليفة في المركز 183 عالمياً ح�سب ت�سنيف »كيو اإ�س«

المنتدى الإ�سالمي بال�سارقة ي�ستعر�س اأ�سرار علم الفلك 

في ندوة افترا�سية

العني ـ الوحدة: 

�شاركت جامعة الإمارات العربية 

باليوم  الحتفالت  يف  املتحدة 

العاملي للمحيطات الذي ُي�شادف 

8 يونيو من كل عام، والتي تقوم 

مو�شوع  على  ال�شوء  بت�شليط 

"احلياة   :2021 لعام  املحيطات 

و�شبل العي�س".

حمزة،  وليد  الدكتور  قال  و 

والبيئات  البحار  علوم  اأ�شتاذ 

املائية يف كلية العلوم بجامعة 

اليوم  "مبنا�شبة  الإمارات: 

املهم  من  للمحيطات،  العاملي 

اأن نعرتف كب�رش، بالمتياز الذي 

نتمتع به يف العي�س على كوكب 

من   ?70 ن�شبة  املياه  تغطي 

م�شاحته، وتنتمي ب�شكل اأ�شا�شي 

اخلم�شة،  العامل  حميطات  اإىل 

ن�شبة  اإنتاج  يف  ُت�شهم  والتي 

اأكرث من 50% من الأك�شجني الذي 

نتنّف�شه." 
واأردف قائاًل: "عالوة على ذلك ، 

فاإن التنوع الكبري للكائنات احلية 

الإن�شان  يزّود  املحيطات  يف 

باأنواع  الأخرى  احلية  والكائنات 

ُت�شّكل  كما  الغذاء.  من  خمتلفة 

الأ�شا�شي  املفتاح  املحيطات 

ُيقدّر  حيث  العاملي  لالقت�شاد 

�شخ�س  مليون   40 حوايل  باأن 

القائمة  ال�شناعات  يف  يعملون 

على املحيطات وذلك بحلول عام 

."2030

وم�شى يقول: "اإميانًا من جامعة 

يف  الريادي  بدورها  الإمارات 

امُل�شتدامة  التنمية  م�شرية 

على  مكانتها  وتعزيز  للدولة، 

امل�شتوى العاملي يف دعم جهود 

مواجهة  يف  الدويل  املجتمع 

حتدّيات التغري املناخي، حر�شت 

على  اإن�شائها  ومنذ  اجلامعة، 

�شمن  امُلحيطات  علوم  ت�شمني 

علماء  تعيني  مع  مناهجها 

لإجراء  امُلتخ�ّش�شني  املحيطات 

باملعرفة  والرتقاء  البحوث 

مّت  كما  للطالب.  الأوقيانوغرافية 

طرح العديد من الدورات الدرا�شية 

التدريبية يف علم املحيطات، علم 

ال�شواحل  واإدارة  البحرية  البيئة 

التي �شاهمت يف تنمية املهارات 

التخ�ّش�شية للطالب وتزويد �شوق 

العمل بكوادر عالية التاأهيل باتت 

ت�شغل يف الوقت احلا�رش منا�شب 

القطاعني  يف  امل�شتوى  رفيعة 

العام واخلا�س".

واختتم ت�رشيحه بالقول: "ُت�شهم 

املحيطات  دفع  يف  املناخ  اأزمة 

حاّفة  اإىل  البيولوجي  والتنّوع 

اأن  حقيقة  مع  خا�شة  الهاوية، 

تقريبًا   %30 متت�ّس  املحيطات 

من غاز ثاين اأك�شيد الكربون الذي 

تاأثريات  ومتنع  الب�رش،  ُينتجه 

باتت  الذي  احلرارى  الحتبا�س 

الثقيلة  بظاللها  ُترخي  عواقبه 

الذي  الأمر  املجتمعات،  على 

والت�رشّف  التفكري  منا  يتطلّب 

واللتقاء  خُمتلف،  ب�شكل 

العلمية  اجلهود  وتوحيد  معًا 

اإىل  للو�شول  والتكنولوجية 

ملحيطات  امُل�شتدام  امُل�شتقبل 

العامل". 

العني ـ وام:

اأحرزت جامعة العني تقدمًا عامليًا جديداً 

بت�شنيفها �شمن اأف�شل 701-750 جامعة 

ت�شنيف  بح�شب  العامل  م�شتوى  على 

موؤ�ش�شة كيو اإ�س العاملية للعام 2022.

املتميز  الأداء  ليربهن  الإجناز  هذا  وياأتي 

واجلهود املبذولة يف جامعة العني لالرتقاء 

بجودة التعليم واملخرجات الأكادميية .

املدير  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  واأكد 

املفو�س للجامعة اأن هذا الإجناز يثبت اأن 

مرموقة  عاملية  ب�شمعة  حتظى  اجلامعة 

من خالل براجمها املعتمدة حمليًا ودوليًا 

امل�شتقبلية  والدرا�شات  العلمية  والأبحاث 

واملبادرات احليوية التي تتناول موا�شيع 

والعامل  للمنطقة  ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذات 

يف  الر�شيدة  احلكومة  جهود  تدعم  والتي 

جمالت التميز والبتكار ومتطلبات الذكاء 

ال�شطناعي.

التقدم  اأن حتقيق هذا  اإىل  واأ�شار عطاطرة 

بني اجلامعات العاملية ُيعد عالمة بارزة 

اإىل قطاع التعليم العايل والبحث  ت�شاف 

العلمي، ودلياًل على جودة وتفاين اأع�شاء 

والطلبة  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

باجلامعة، كما يعك�س امتالك جامعة العني 

الكثري من الإمكانات وامل�شاريع التي تلبي 

العلمي  والبحث  البتكار  يف  تطلعاتها 

املنطقة  يف  الأكادميية  �شمعتها  وتعزيز 

والعامل.

الرفاعي  غالب  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

رئي�س اجلامعة اإن ت�شنيف الكيو اأ�س لعام 

عززت  العني  جامعة  باأن  يظهر   2022

ب�شكل كبري من �شمعتها الأكادميية والتي 

يتم من خاللها تقييم راأي الأكادمييني من 

باأف�شل  يتعلق  فيما  العامل  اأنحاء  جميع 

والبحث  التدري�س  حيث  من  املوؤ�ش�شات 

العلمي وا�شتقطاب الكفاءات.

تعزيز  على  العني  جامعة  حر�س  موؤكداً 

اإنتاج البحوث وحت�شني النتاج املعريف من 

ت�شجيع وجذب الباحثني املوهوبني على 

امل�شتويني املحلي والعاملي، وجتلى ذلك 

بتاأ�شي�س مركز اأبحاث الذكاء ال�شطناعي 

موؤخراً يف جامعة العني انطالقًا من روؤية 

تكون  باأن  وا�شرتاتيجيتها  العني  جامعة 

رائدة يف التعليم العايل مع تعزيز البتكار 

والبحث  التعليم  يف  والتميز  والريادة 

العلمي وخدمة املجتمع على امل�شتويني 

املحلي والدويل.

نائب  مالط،  خداج  نزيه  الدكتور  واأ�شار 

رئي�س اجلامعة ل�شوؤون العتمادات و�شمان 

ي�شتخدم  الت�شنيف  هذا  اأن  اإىل  اجلودة، 

منهجيًا مت�شقًا يعتمد على معايري  اإطاراً 

اجلامعات  اأداء  تقييم  فيها  يتم  حمددة 

جهات  واآراء  الأكادميية،  ل�شمعتها  وفًقا 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ون�شبة  التوظيف، 

ع�شو  لكل  والقتبا�شات  الطلبة،  عدد  اإىل 

هيئة تدري�س، ون�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س 

الدوليني ون�شبة الطلبة الدوليني. موؤكداً اأن 

اجلامعة �شوف توا�شل �شعيها نحو التميز 

واإعداد  الأكادميية،  براجمها  م�شتوى  على 

البحوث، ويف التدريب والتعلم على املدى 

البعيد.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن موؤ�ش�شة كيو اإ�س قد 

�شنفت جامعة العني �شمن اأف�شل 80-71 

جامعة عربية للعام 2021، كما منحتها 

الإلكرتوين  التعلم  تقييم خم�س جنوم يف 

للعام 2020، اإىل جانب تقييم خم�س جنوم 

يف التعليم وال�شمولية للعام 2019.

اأبوظبي-وام:

للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت   

 183 املركز  اإىل  تقدمها  والتكنولوجيا 

وللمرة  العامل  جامعات  م�شتوى  على 

ح�شب  وذلك  الدولة  تاريخ  يف  الأوىل 

ال�شادر  للعام 2022  العاملي  الت�شنيف 

عن موؤ�ش�شة »كيو اإ�س« والذي يعد اأحد 

اأكرث الت�شنيفات العاملية �شهرًة للمقارنة 

بني اجلامعات وذلك لعتماده على حتليل 

وقيا�س مقومات املوؤ�ش�شات الأكادميية من 

حيث م�شتوى التعليم وجودة خمرجات 

العلمية  والقدرات  العلمية  البحوث 

واملهنية للخريجني.

ومع هذا الت�شنيف من »كيو اإ�س« اأ�شبحت 

والوحيدة من دولة  الأوىل  جامعة خليفة 

الإمارات التي يتم ت�شنيفها بني اأف�شل 200 

جامعة على م�شتوى العامل.

وبهذه املنا�شبة قال �شمو ال�شيخ حامد بن 

زايد اآل نهيان �شمو ال�شيخ حامد بن زايد 

لإمارة  التنفيذي  اآل نهيان ع�شو املجل�س 

اأبوظبي رئي�س جمل�س اأمناء جامعة خليفة 

اإن ت�شنيف جامعة  للعلوم والتكنولوجيا 

خليفة �شمن اأف�شل 200 جامعة يف العامل 

اإجنازا عامليا جديدا يوؤكد على مدى  يعد 

التميز  بتحقيق  امل�شتمر  اجلامعة  التزام 

العلمي والبحثي والأكادميي تنفيذاً لروؤية 

الر�شيدة للدولة وجت�شيدا لدعمها  القيادة 

الالحمدود.

تلعبه  الذي  املهم  الدور  �شموه على  واأكد 

اإىل  التحول  ت�رشيع  يف  خليفة  جامعة 

اقت�شاد املعرفة يف الدولة عرب اإعداد الكوادر 

الوطنية املوؤهلة لقيادة املرحلة املقبلة من 

العلوم  مثل  احليوية  القطاعات  النمو يف 

والتكنولوجيا والطب والهند�شة باعتبارهم 

راأ�س املال احلقيقي للوطن.

الذي  املتميز  الت�شنيف  اأن  واأ�شاف �شموه 

و�شلت له جامعة خليفة يف ت�شنيف »كيو 

اإ�س« لأف�شل جامعات العامل للعام 2022 

التي  الطراز  ياأتي ترجمة للجهود عاملية 

يبذلها اأع�شاء الهيئة الأكادميية باجلامعة 

والذين ي�شاهمون يف اإعداد وتوجيه الطلبة 

جمالت  يف  البتكار  لتحقيق  املتميزين 

هذه  تطبيق  �شمان  مع  العلمي  البحث 

الواقع حتى  اأر�س  املبتكرة على  البحوث 

تعم الفائدة على املجتمع.

�شلطان  عارف  الدكتور  قال  جانبه  من 

يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمادي، 

جامعة خليفة: »نفخر بهذا الإجناز اجلديد 

واملحطة املهمة يف م�شرية جامعة خليفة 

�شمن  كان  اجلامعة  ت�شنيف  اأن  خا�شة 

نطاق الـ 460-451 قبل 5 اأعوام فقط والآن 

اإماراتية  جامعة  اأول  هي  خليفة  جامعة 

ت�شل اإىل اأعلى 200 جامعة عاملية لت�شبح 

اجلامعة الأ�رشع منًوا على م�شتوى جامعات 

العامل حتت اخلم�شني عاًما.

واأكد اأن هذه الإجنازات هي نتيجة للمتابعة 

الدقيقة للقيادة الر�شيدة وال�شتثمار الكبري 

الدولة  و�شابات  �شباب  يف  اأولته  الذي 

وبف�شل اجلهود الكبرية التي يبذلها اأع�شاء 

والتميز  والباحثون  الأكادميية  الهيئة 

الأكادميي والبحثي الذي يتمتع به طلبتنا 

يف خمتلف املجالت.

يف  خليفة  جامعة  متيز  ا�شتمرار  ويعد 

اأحدث  للجامعات  العاملي  الت�شنيف 

�شهادة دولية باأنها تتابع بثبات م�شريتها 

رائدة  لت�شبح  تاأ�شي�شها  منذ  الناجحة 

القرن  يف  اجلامعات  اأف�شل  بني  عامليًا 

احلادي والع�رشين يف اإنتاج بحوث عاملية 

امل�شتوى لها �شدى وتاأثري حملي وعاملي.

تقييم  على  خليفة  جامعة  ح�شلت  وقد 

»مرتفع جداً« يف فئة خمرجات البحوث 

العاملي  اإ�س«  »كيو  لت�شنيف  وفقًا 

للجامعات الذي ي�شم يف ن�شخته اجلديدة 

اجلامعات  واأرقى  اأهم  من  جامعة   1300

حول العامل.

لأف�شل  اإ�س«  »كيو  ت�شنيفات  وتت�شمن 

اجلامعات حول العامل تقييم كل موؤ�ش�شة 

ذلك  مبا  معايري  ل�شتة  وفقًا  اأكادميية 

�شمعتها بني الأكادمييني واأ�شحاب الأعمال 

الأكادميية 40 يف  ال�شمعة  ومتثل معايري 

بينما  التقييم  نقاط  جمموع  من  املائة 

نظر  من وجهة  اجلامعة  �شمعة  منح  يتم 

و20 يف  املائة،  10 يف  الأعمال  اأ�شحاب 

املائة ن�شبة اأع�شاء الهيئة الأكادميية اإىل 

الطلبة وبالن�شبة اإىل القتبا�شات العلمية 

لكل ع�شو هيئة اأكادميية فيتم منحها 20 

اأع�شاء  ن�شبة  املائة يف حني حت�شل  يف 

على  الدوليني  والطلبة  الأكادميية  الهيئة 

جمموع 5 يف املائة لكل منهما.

ال�شارقةـ  وام:

ا�شت�شافت الندوة العلمية التي ينظمها 

بعنوان  بال�شارقة  الإ�شالمي  املنتدى 

الثقافة  يف  وتاأثريه  الفلك  "علم 
حميد  الدكتور  �شعادة   " الإ�شالمية 

جمول النعيمي رئي�س الحتاد العربي 

العام  املدير  والفلك،  الف�شاء  لعلوم 

لأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا 

الف�شاء والفلك مدير جامعة ال�شارقة 

الذي تطرق اإىل مو�شوعات عديدة يف 

حمور بدائع الكون يف القراآن الكرمي، 

يف حني تناول الدكتور علي الرواحنة 

الإمام  بكلية  ال�رشيعة  ق�شم  رئي�س 

حمور  الثانية  باجلل�شة  بدبي  مالك 

"اأهمية املقايي�س الفلكية يف الأحكام 
ال�رشعية".

وتناول النعيمي خالل الندوة العلمية 

الإفرتا�شية، التي تعد اإحدى املبادرات 

املنتدى  ينظمها  التي  الثقافية 

مو�شوعات  بال�شارقة،  الإ�شالمي 

يف  الكون  باإ�رشار  عالقة  ذات  مهمة 

القراآن الكرمي، واإ�شارات علمية دقيقة، 

ومفاهيم فيزيائية وفكلية عن الكون، 

وحمتواه من املادة والطاقة والأجرام 

ال�شماوية املختلفة، وعالقة الإن�شان 

بها، وكيف و�شفت باآيات كرميات على 

نحو بديع التف�شيل والدقة.

بيان  اأهمية  اإىل  الرواحنة  وتطرق 

الأحكام  يف  الفلكية  املقايي�س 

ال�رشعية، والإ�شارة اإىل الآثار الفقهية 

وقت  دخول  حتديد  يف  والفلكية 

ال�شلوات، ووقت الإم�شاك عن الطعام 

العالقة  وبني  لل�شيام،  وال�رشاب 

يف  وال�رشعية  الفلك  بني  الوثيقة 

كونها عالمات دخول وقت الواجبات 

اإجابات  وقدم  ال�رشعي،  والتكليف 

علمية حول اأثر املقايي�س الفلكية يف 

الأحكام، وموقف القراآن وال�شنة منها، 

موطن  هو  وما  م�شداقيتها،  ودرجة 

النزاع بني الفلكيني وال�رشعيني.

من جانبه اأ�شاد �شعادة الدكتور ماجد 

بو�شليبي اأمني عام املنتدى الإ�شالمي 

تطرقت  التي  العلمية  بالتجارب 

ب�شورة  الأول  يومها  يف  الندوة  لها 

عامة، وقال : " اإن الهتمام بالثقافة 

الإ�شالمية �شفة قرينة باإمارة ال�شارقة 

يد  على  وتو�شع  وتعمق  عقود،  منذ 

اأحد  يعد  والذي  الإ�شالمي،  املنتدى 

اأبرز املوؤ�ش�شات الثقافية املتخ�ش�شة 

وعلوم  ال�رشيعة  معارف  تاأ�شيل  يف 

الدرا�شات القراآنية، وفق روؤية ثقافية 

للثقافة  الثقايف  البعد  بني  متوازنة 

�شمن  الإكادميي  والبعد  الإ�شالمية، 

م�رشوع املنتدى يف اإحياء والنهو�س".

اأبوظبيـ  وام:

التوايل  على  الرابع  للعام  تواجدها  اأبوظبي  جامعة  توا�شل 

�شمن اأف�شل 701 ـ 750 جامعة على م�شتوى العامل وذلك وفقا 

العاملي  "كيو ا�س" "كوكاريللي �شيموند"  ملوؤ�رشات ت�شنيف 

لعام 2022 معززة مكانتها �شمن خمتلف موؤ�رشات الأداء يف 

الت�شنيف العاملي.

وبرزت جامعة اأبوظبي من بني اأف�شل جامعات العامل من خالل 

عدة موؤ�رشات ل�شيما الأداء البحثي املتميز للجامعة حمققة 

تقدما ملحوظا يف موؤ�رشين رئي�شيني هما "ال�شمعة الأكادميية" 

و"توثيق املراجع لكل ع�شو هيئة تدري�س" حيث تقدم موؤ�رش 

توثيق املراجع بن�شبة 43 يف املائة بينما حت�شنت املخرجات 

البحثية بن�شبة 38 يف املائة.

�شنفت  الدولة  يف  م�شنفة  جامعات   10 باأف�شل  وباملقارنة 

جامعة اأبوظبي يف املركز الرابع على موؤ�رش "توثيق املراجع 

ووا�شلت اجلامعة تر�شيخ مكانتها  لكل ع�شو هيئة تدري�س" 

العاملية �شمن عدد من املوؤ�رشات الأخرى حيث احتلت املرتبة 

الدوليني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  موؤ�رش  يف  عامليا  اخلام�شة 

واملرتبة احلادية ع�رشة لتعددية وتنوع الطلبة الدوليني.

لت�شنيف  الأ�شا�شي  املوؤ�رش  الأكادميية"  "ال�شمعة  وتعد 

"كوكاريللي �شيموند" حيث يجمع ت�شورات وروؤى الأكادمييني 
من خمتلف اأنحاء العامل حول اأف�شل املوؤ�ش�شات الأكادميية من 

حيث البحث العلمي فيما ي�شلط "توثيق املراجع" ال�شوء على 

اأثر وجودة الأعمال العلمية التي تقدمها اجلامعات.

و�شاركت يف الت�شنيف هذا العام 1673 موؤ�ش�شة اأكادميية من 93 

بلدا حول العامل منها 145 ان�شمت حديثا اإىل الت�شنيف.

وقال الربوفي�شور وقار اأحمد مدير جامعة اأبوظبي: "نعتز بتميز 

جامعة اأبوظبي املتوا�شل �شمن ت�شنيف "كوكاريللي �شيموند" 

املرموق لتكون �شمن قائمة اأف�شل اجلامعات العاملية ب�شورة 

م�شتمرة حيث نبذل يف اجلامعة كافة اجلهود لتقدمي جتربة 

على  ونحر�س  لطلبتنا  عاملية  مب�شتويات  رائدة  اأكادميية 

تزويدهم باملعرفة والقدرات لر�شم مالمح م�شتقبلهم املهني مبا 

فيه خدمة املجتمع".

واأ�شاف اأنه بالرغم من التحديات التي فر�شتها جائحة "كوفيد 

– 19" اإل اأننا ا�شتطعنا اأن نر�شخ مكانة اجلامعة والتزامها هذا 
العام بامل�شي قدما يف تاأهيل جيل من القادة الطموحني من 

خالل البحث والبتكار ونظم التعليم الرائدة".

مهمة  اإجنازات  حتقق  اأن  اأبوظبي  جامعة  "ا�شتطاعت  وتابع: 

كموؤ�ش�شة للتميز الأكادميي وفقا لت�شنيفات واعتمادات عاملية 

حيث يعود الف�شل الكبري يف ذلك اإىل اجلهود املتوا�شلة التي 

تبذلها اجلامعة يف الأن�شطة البحثية والتدري�شية وتوطيد املزيد 

من ال�رشاكات وعالقات التعاون واملبادرات املحلية والعاملية 

البيئة  وعلوم  املياه  وحتلية  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف 

والبتكار  والهند�شة  والت�شميم  ال�شحية  والعلوم  وال�شتدامة 

ر�شختها اجلامعة �شمن  التي  املكانة  اإىل ذلك  غريها ي�شاف 

العربية املتحدة من  الإمارات  اأف�شل ثالث جامعات يف دولة 

حيث العتمادات العاملية".

جامعة اأبوظبي تحقق تقدماً في موؤ�سرات 

ت�سنيف »كيو اأ�س« العالمي لعام 2022

 دبي ـ الوحدة: 

ك�شفت زيورخ اإنرتنا�شونال ليف يف ال�رشق الأو�شط "زيورخ" 

عن عدد من احلقائق البارز حول توجهات املخاطر ال�شحية يف 

املنطقة، جمدّدة الرتكيز على الأمرا�س اخلطرة وم�شببات الوفاة 

يف ال�رشق الأو�شط وعلى العوامل الرئي�شية التي تقود خيارات 

العمالء عند �رشاء اخلدمات التاأمينية. 

فقد ك�شف تقرير "مدفوعات وم�شتحقات املتعاملني 2021" اأن 

النا�س اأ�شبحوا اأكرث اهتماًما بالتغطية التاأمينية – وبخا�شة 

منذ ظهور جائحة كوفيد-19 .

العام 2020  ال�شحي يف  امل�شهد  على  اجلائحة  هيمنت  فقد 

وكان لها اأثر ملمو�س على �شلوك النا�س جتاه احلماية املالية. 

وبح�شب ا�شتطالع اأجرته YouGov بتكليف من "زيورخ"، 

باأنهم جاهزون مالًيا لأية  فقد �شعر 22 من امل�شاركني فقط 

اأحداث عائلية غري متوقعة. ومن املثري لالهتمام اأن عدًدا اأكرب 

من امل�شاركني الذكور )65.56 باملائة( �شعروا باأنهم جاهزون 

نوًعا ما \ ب�شكل جيد مقارنة مع 56.07 باملائة من الإناث 

الالتي اأعربن عن ال�شعور ذاته. 

 كما قال اأكرث من ن�شف امل�شاركني من كافة الفئات العمرية 

تغطية  اأو  احلياة  التاأمني على  ب�رشاء  تفكريهم  احتمالية  اأن 

الأمرا�س اخلطرة مرتفعة اأو مرتفعة للغاية، وذلك ب�شبب جائحة 

كوفيد-19، بينما قال اأكرث من 63.3 باملائة من امل�شاركني بني 

عمر 18-34 عاًما اأنهم  ح�شلوا بالفعل على تاأمني على احلياة 

منذ بداية الأزمة العاملية. 

ويف الوقت ذاته، ازداد اهتمام النا�س يف ال�رشق الأو�شط باملزايا 

التي يحققها اتباع اأ�شلوب احلياة ال�شحي، لريّكز العديد منهم 

على ممار�شة الريا�شة واليوغا وغريها من الأن�شطة التي تعزز 

اأو تخفيف خماطر  عافية الذهن واجل�شم يف حماولة لتقليل 

الإ�شابة باأمرا�س خطرة اأو مزمنة.  

ويزداد الأمر ارتباًطا بامل�شتقبل عند درا�شة احلقائق التي يك�شف 

عنها التقرير، والتي تبنّي اأن الن�شبة بني التاأمني على احلياة 

كانت  املدفوعة  امل�شتحقات  مبالغ  �شمن  اخلطرة  والأمرا�س 

مت�شاوية تقريًبا، مما يظهر بو�شوح اأنه يف ظل ازدياد متو�شط 

بالأمرا�س اخلطرة  املزيد منهم ي�شابون  اأ�شبح  الب�رش،  اأعمار 

ويتعاملون مع الآثار املالية للتعاي�س مع الأمرا�س املزمنة.

كانت  للحياة،  تهديًدا  املر�شية  احلالت  باأكرث  يتعلق  وفيما 

اجللطات وال�شكتات القلبية اأكرب املخاطر املذكورة )43 باملائة( 

ورغم  باملائة(.   10( واحلوادث  باملائة(   27( ال�رشطان  يليها 

حداثة جائحة كوفيد-19 فقد كانت م�شوؤولة عن 5 باملائة من 

كافة مطالبات التاأمني على احلياة وفًقا ملا جاء يف التقرير. 

الأمرا�س اخلطرة،  اأكرب خماطر  ال�رشطان قائمة  وت�شدّر مر�س 

متبوًعا بالنوبات القلبية وعدد من الأمرا�س املزمنة وال�شكتات. 

وعند الطالع على تلك الأمرا�س ح�شب جن�س املري�س، ت�شدّرت 

النوبات القلبية مطالبات التاأمني املرتبطة بالأمرا�س اخلطرة 

من  فقط  باملائة   5 جاءت  بينما  باملائة(   53( الذكور  لدى 

مطالبات الإناث لهذا ال�شبب. وجاء ال�رشطان يف مقدمة الأمرا�س 

بلغت  فيما  باملائة،   85 بن�شبة  الإناث  مبطالبات  املرتبطة 

الن�شبة 31 باملائة فقط لدى الذكور. 

عدد  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  كذلك،  البارزة  التوجهات  ومن 

بالتمتع  والراغبني  املزمنة  بالأمرا�س  امل�شابني  الأ�شخا�س 

بالأمان املايل املرتبط بحماية التاأمني، ل زالت زيورخ تقبل 99 

باملائة من طلبات التغطية. ويظهر التقرير اأن 12 باملائة من 

مقدمي الطلبات يعانون من ال�شمنة، بينما يعاين 5.6 باملائة 

منهم من ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم – مما ميكن اأن تكون له 

تبعات خطرة على املدى الطويل.

اأبوظبيـ  وام:

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفن  رواق  اأطلق 

برناجمه ال�شيفي الذي ي�شم جمموعة من اجلل�شات 

التي  والإمكانات  الإنرتنت  تاريخ  واحلوارات حول 

يفتحها الواقع الفرتا�شي لالإن�شان والعقبات التي 

يفر�شها.

ويبداأ الربنامج ب�شل�شلة من احلوارات عرب الفيديو 

حتت عنوان "التاريخ ال�شفوي لالإنرتنت" مع فنانني 

عامليا  م�شهورين  ميدانيني  وخرباء  واأكادمييني 

حيث ي�شاركون جتربتهم مع الإنرتنت يف بداياته 

والتطورات التي طراأت عليه لحقا.

حوارا   12 من  املوؤلفة  ال�شل�شلة  هذه  وت�شت�شيف 

الزائرة  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  ديوي  هيذر  الفنانة 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  التفاعلي  لالإعالم 

ويورغ بلومرتيت الأ�شتاذ امل�شاعد لالإعالم التفاعلي 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

اجلاري  يونيو   20 يوم  عامة  حوار  جل�شة  وتقام 

برعاية م�شرتكة من معهد جامعة نيويورك اأبوظبي 

ملناق�شة  ال�شل�شلة  يف  املتحاورون  فيها  يجتمع 

للع�رش  الواعدة  الأوىل  بالفرتة  املتعلقة  الأفكار 

اجلديد من الثقافة الرقمية.

حوار  جل�شتي  مع  ال�شيفي  الربنامج  وي�شتمر 

مب�شاركة فنانني عامليني وتقام اجلل�شة الأوىل 24 

يونيو اجلاري بعنوان متثيل الإن�شانية يف الواقع 

الفرتا�شي ويف 30 يونيو اجلاري تقام جل�شة حول 

الف�شاء الرقمي.

رواق الفن في »نيويورك اأبوظبي« 

يطلق برنامجه ال�سيفي
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اأبوظبي ـ وام:

اأكد عي�سى �سيف املزروعي، نائب رئي�س 

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

والرتاثية يف اأبوظبي، اأن اللجنة جنحت 

منذ بداية العام اجلاري يف اإعادة برجمة 

الثقافية  اأجندة فعالياتها وم�س���اريعها 

والرتاثي���ة �سمن مواعيده���ا املقررة يف 

املتالحقة  لالإجن���ازات  منه���ا  مواكب���ة 

الت���ي حققتها الدولة يف ظ���ل الأو�ساع 

ال�ستثنائية الت���ي ي�سهدها القطاع على 

امل�ستوى العاملي.

واأو�س���ح املزروع���ي يف ت�رصيح خا�س 

لوكالة اأنباء الإمارات " وام" .. اأن اللجنة 

حافظت على مكانة اأبوظبي الريادية يف 

اإثراء امل�سهد الرتاثي الغني م�ستفيدة من 

البنية التحتية املتط���ورة لدى الإمارة، 

والتي �سهل���ت تنظيم خمتلف الفعاليات 

الحرتازي���ة  الإج���راءات  اأف�س���ل  وف���ق 

باملهرجان���ات والربام���ج الرتاثية خالل 

هذا العام والعام املا�سي.

واأ�ساف اأن اللجنة وبالتن�سيق مع خمتلف 

اجلهات املعني���ة و�سعت خطة م�سرتكة 

الإجراءات  تت�سمن تطبي���ق حزمة م���ن 

ت�سمنت  الت���ي  الحرتازي���ة  والتداب���ر 

قيا����س درجات احل���رارة وتعقيم جميع 

العاملني  واإل���زام جميع  املواقع يوميًا، 

وامل�ساركني ب�رصورة اإبراز نتيجة اختبار 

�سلبي���ة لفرو�س " كورون���ا " مع ارتداء 

كمامات الوجه والقفازات، وفق اإر�سادات 

اجلهات املخت�سة، واللتزام بالتباعد بني 

الأ�سخا�س واللجان املختلفة، مع توفر 

املواد ال�سحية ومواد التعقيم املختلفة، 

وحث كاف���ة العاملني على اأخذ التطعيم 

للوقاية من فرو�س "كوفيد-19".

واأك���د املزروعي اأن اللجن���ة مت�سي يف 

تنفيذ خططها ال�ساملة الرامية اإىل تعزيز 

الثقاف���ة وتاأ�سي���ل امل���وروث الإماراتي 

وتر�سيخ قيمه ونقله لالأجيال املتعاقبة، 

جت�سيًدا لأهمية الرتاث ودوره الكبر يف 

م�سرة تنمية ال�سعوب وتر�سيخ هويتها 

الثقافي���ة مع التط���ور والتنمي���ة التي 

ت�سهدها الدولة يف خمتلف القطاعات.

املهرجان���ات  اإدارة  جلن���ة  وجنح���ت 

يف  والرتاثي���ة  الثقافي���ة  والربام���ج 

اأبوظب���ي، منذ بداية الع���ام اجلاري يف 

تنظيم العديد م���ن املهرجانات الرتاثية 

والربام���ج الثقافي���ة اجلماهرية اإ�سافة 

اإىل امل�ساركات املتنوعة على الرغم من 

الظروف ال�سعب���ة التي فر�ستها جائحة 

كورون���ا، دون ت�سجيل اأي اإ�سابات، الأمر 

الذي يعك�س ح�سن التنظيم واتخاذ كافة 

املحكمة  الحرتازية  والتدابر  الإجراءات 

التي اأمنت �سالمة امل�ساركني.

وا�ستهلت جلن���ة اإدارة املهرجانات عام 

2021 مبوا�سل���ة م�سابق���ات مهرج���ان 

الظف���رة الت���ي انطلق���ت يف اخلام����س 

م���ن نوفم���رب 2020 وا�ستم���رت حت���ى 

22 يناير م���ن العام اجل���اري، وت�سمن 

املهرجان مزاينة الإبل لفئتي املحليات 

واملجاهيم، ومزاين���ة ال�سقور، وم�سابقة 

ال�سيد بال�سقور، و�سباق اخليول العربية 

الأ�سيلة، وبطولة �سباق ال�سلوقي العربي 

الرتاث���ي 2500 مرت، ومزاين���ة ال�سلوقي 

العرب���ي الرتاث���ي، وم�سابق���ة الظف���رة 

للرماية /مفتوح���ة جلميع اجلن�سيات/، 

وبطولة بينون���ة للرماية /للمواطنني/، 

ومزاين���ة غنم النعيم، وذلك �سمن جدول 

ومواعيد خ���الل نهاية كل اأ�سبوع ولنحو 

13 اأ�سبوعًا.

واأطلق���ت اللجنة يف الث���اين من فرباير 

اأوىل احللق���ات املبا�رصة من  املا�س���ي 

برنام���ج اأم���ر ال�سع���راء املتخ�س����س 

بال�سعر الف�سي���ح، ليقدم ملحبي ال�سعر 

10 اأم�سيات نقلت عل���ى الهواء مبا�رصة 

م���ن م�رصح �ساطئ الراح���ة وعرب قناتي 

بينونة والإمارات، وتوج يف ختامها يوم 

6 اأبريل املا�سي ال�ساعر �سلطان ال�سيط 

من ال�سعودية بربدة وخامت اإمارة ال�سعر 

ولقب برنامج اأمر ال�سعراء 2021.

كم���ا اأطلق���ت اأوىل احللق���ات املبا�رصة 

لربنام���ج املنكو�س مبو�سم���ه الثاين /

اأح���د اأحلان ال�سعر النبط���ي/، واختتمت 

ف�س���ول الربنامج يف 29 مار�س املا�سي 

بتتويج النجم عبداهلل فهد ال�سخابرة من 

ال�سعودية بلقب فار�س املنكو�س 2021.

وق���د مت توظيف التقني���ات احلديثة يف 

الربناجم���ني ملواجهة حتديات اجلائحة 

بطريقة اإبداعية ومقابلة امل�ساركني اأينما 

كانوا لحتواء مواهبهم ون�سج اآمالهم.

ووا�سلت حممية املرزوم لل�سيد مبنطقة 

الظفرة التي تبع���د قرابة 120 كيلومرتاً 

ع���ن مدين���ة اأبوظبي، ا�ستقب���ال زوارها 

وتوف���ر جتربة التخييم وال�سيد بالطرق 

التقليدي���ة ملو�سم ال�سيد التقليدي خالل 

الف���رتة م���ن 1 نوفم���رب 2020 حتى 15 

فرباير 2021.

و�سارك���ت اللجنة بالتع���اون مع احتاد 

�سباق���ات الهجن، بتنظي���م مزاينة الإبل 

�سم���ن مهرجان �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ل�سباقات الهجن 

ومزاينة الإبل، وقد خ�س�س للمزاينة 180 

جائزة قيمة موزعة على 18 �سوطا �سمن 

6 فئات عمرية /مفاريد، وحقايق، ولقايا، 

واإيذاع، وثنايا ، وحول/، بالإ�سافة اإىل 3 

اأ�سواط مل�سابقة املحالب خ�س�س لها 30 

جائزة قيمة.

وانطلقت خ���الل الفرتة م���ن 25 مار�س 

وحتى 3 اأبريل املا�سي، م�سابقات الدورة 

ال� 12 من مهرجان الظفرة البحري على 

�ساطئ مدين���ة املرفاأ مبنطق���ة الظفرة، 

بالتعاون مع ن���ادي اأبوظبي للريا�سات 

واليخوت، وذلك بدون جمهور  ال�رصاعية 

وو�سط تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 

والوقائية.

واأعلنت اللجنة ا�ستحداث "بطولة الظفرة 

الك���ربى ل�سيد الكنعد للرجال والن�ساء"، 

والتي انطلق���ت بالتزامن مع اإجازة عيد 

الفطر ال�سعيد يف مدينة املرفاأ يف منطقة 

الظفرة يف اإمارة اأبوظبي.

اأبوظبي ـ الوحدة:

يعود متحف الأطفال يف اللوفر اأبوظبي 

بحلته اجلدي���دة مبعر�س "م�ساعري!: 

مغامرة جدي���دة يف عامل الفن"، وهو 

معر����س تفاعلي لالأطف���ال يتيح لهم 

التعرّف اإىل م�ساعره���م وا�ستك�سافها 

من خالل الأعم���ال الفنية والتجارب 

التفاعلي���ة. ي�ستقب���ل املعر�س زواره 

ابت���داًء من 18 يوني���و اجلاري وحتى 

العام 2023، ليق���دم 10 اأعمال فنية 

و4 حمطات تفاعلية لتعريف الأطفال 

اإىل  بامل�ساعر وكيفية حتديدها، نظراً 

اأنه���ا ت�سّكل عن����رصاً اأ�سا�سيًا يف منو 

الطفل.

يجم���ع املعر����س م���ا ب���ني الرتفيه 

والتثقي���ف، وي�سّجع الأطف���ال، الذين 

ت���رتاوح اأعماره���م ما ب���ني 4 و10 

عل���ى  اأموره���م  واأولي���اء  �سن���وات، 

املختلف���ة  امل�ساع���ر  اإىل  التع���رّف 

وكيفي���ة اكت�سافها من خالل التجارب 

التفاعلية والألعاب.

عل���ى امت���داد ث���الث طبق���ات، يقّدم 

اللوفر اأبوظبي لزواره ال�سغار اأن�سطة 

م�سّوقة، حيث تبداأ مغامراتهم الفنّية 

باإن�ساء ملف �سخ�سي واحل�سول على 

�سوار املع�سم جلمع النقاط من خالل 

الأن�سطة والتحديات. يف البداية، يتم 

تعريف الأطف���ال بالأعمال الفنية من 

خمتلف احلق���ب الزمني���ة واملناطق 

اجلغرافي���ة عرب �سل�سل���ة من الألعاب 

التي تعتمد على املالحظة، لكت�ساف 

التي  والق�س�س  اخلفي���ة  تفا�سيله���ا 

تكمن وراء كل عمل.

تت�سم���ن الألع���اب والأن�سطة جتارب 

رقمية من دون مل�س، كما ي�سمل متحف 

خم�س�سة  منطق���ة  اجلديد  الأطف���ال 

درو�سًا  ت�ست�سي���ف  العم���ل  لور����س 

افرتا�سية للتعلّم الذاتي يقدمها ثالثة 

فنان���ني اإماراتي���ني وتتمح���ور حول 

كيفية جت�سي���د امل�ساع���ر من خالل 

اأن�سطة فنية متنوعة، مثل الر�سم، وفن 

الك���ولج، والفن ثالث���ي الأبعاد. كما 

يتع���رّف الأطف���ال اإىل كيفية التعبر 

ع���ن م�ساعرهم من خالل لغة اجل�سد، 

وذل���ك مبمار�سة لعب���ة تفاعلية من 

دون اللم�س با�ستخدام تقنيات متييز 

احلركة.

ُتعترب الفرتة ما بني الرابعة والعا�رصة 

م���ن عم���ر الطف���ل موؤث���رة يف منوه 

وتطوره. ففي هذه الفرتة، يبداأ الأطفال 

باكت�س���اب �سعوره���م بال���ذات وفهم 

م�ساعره���م وكيفية التعبر عنها. لذا، 

ُي�سّجع معر����س "م�ساعري!" الأطفال 

على التفاع���ل مع عواطفهم من خالل 

املرح واللعب.

يف ه���ذا الإطار، ����رّصح معايل حممد 

خليفة املب���ارك، رئي�س دائرة الثقافة 

"يع���ّد  قائ���اًل:  وال�سياحة-اأبوظب���ي 

متح���ف الأطفال يف اللوف���ر اأبوظبي 

والتعلّم،  لال�ستك�س���اف  فريدة  وجهة 

اأب���واب  اأن نعي���د فت���ح  وي�سعدن���ا 

املتحف من جدي���د ل�ستقبال الأطفال 

وعائالته���م، فالفنون لها القدرة على 

اإط���الق العنان لالإمكان���ات الإبداعية 

ل���دى الطفل مما ي�سمح له بروؤية ذاته 

وروؤية العامل من منظور خمتلف. واإن 

اأطفالنا النف�سية واحتياجاتهم  �سحة 

العاطفية ل تق���ّل اأهمية عن �سحتهم 

البدني���ة، وي�ستخ���دم ه���ذا املعر�س 

الرائع الفن كمحّفز للتوا�سل والتعبر 

عن امل�ساعر لدى �سغارنا".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�س 10 يونيو 2021 �� الع�دد 14766 اأخبارالوطن

افتتاح متحف الأطفال في اللوفر اأبوظبي 18 يونيو 

اأبوظبي ـ وام:

اأعربت هيئة البيئة - اأبوظبي 

ع���ن اعتزازها باختي���ار مركز 

لالبتكار  را�س���د  ب���ن  حمم���د 

احلكومي، بالتعاون مع �رصكة 

"�سيا بارت���رز" .. حزمة اأدوات 
البح���ث الإلكرتوني���ة اخلا�سة 

والأع�س���اب  البح���ر  باأبق���ار 

 25 م���ن  كواح���دة  البحري���ة 

ابتكارا �سمن البتكارات الهامة 

الت���ي يتم تنفيذها يف اجلهات 

واملحلية  الحتادية  احلكومية 

يف الدول���ة. وقد جاء الختيار 

دقيقة  تقيي���م  عملي���ة  بع���د 

العديد  عر����س  حيث  و�ساملة 

م�ساريعهم  املتناف�س���ني  م���ن 

على مدار عام واحد.

البحثي���ة  الأدوات  وحزم���ة 

البحر  اأبقار  بدرا�س���ة  املعنية 

والأع�ساب البحرية هي مبادرة 

م�سرتك���ة ب���ني هيئ���ة البيئة 

- اأبوظب���ي و�رصك���ة توت���ال 

التفاهم  و�سكرتاري���ة مذك���رة 

حول اإدارة وحماية اأبقار البحر 

وموائله���ا على امت���داد مواقع 

ت�ست�سيفها  الت���ي  انت�ساره���ا 

الهيئة يف اأبوظبي.

اأداة  احلزم���ة  ه���ذه  وتوف���ر 

للباحث���ني ي�سه���ل الو�س���ول 

اإليه���ا عرب الإنرتن���ت لتوجيه 

اختياراتهم حلماية اأبقار البحر 

التي ميكن  البحرية  والأع�ساب 

اعتمادها يف ظروف حمددة.

الأدوات  جمموع���ة  وتتوف���ر 

يف  للباحث���ني  البحثي���ة 

اجلامع���ات واملعاهد البحثية 

واملنظم���ات احلكومي���ة وغر 

بالبحوث  املكلف���ة  احلكومية 

والبحري���ة  ال�ساحلي���ة 

واملحافظ���ة عليها يف جميع 

اأنح���اء العامل، حيث توفر لهم 

الدعم يف عملية حتديد وتقييم 

اأهدافه���م، ويف الوق���ت نف�سه 

احلفظ  اإدارة  اأه���داف  تراع���ي 

ال�ساملة وقيود امليزانية.

كما تاأخذ بعني العتبار عنا�رص 

الزمني  النط���اق  مث���ل  اأخرى 

والقدرات  امل���كاين  واملقيا�س 

اأر�س  التقنية والتحديات على 

الواقع .. وف�سال عن اأنها ت�ساهم 

اأبقار  يف جمع املعلومات عن 

البحرية،  والأع�س���اب  البح���ر 

ت�ساعد ه���ذه احلزمة الباحثني 

عل���ى تقييم وفه���م التفاعالت 

بني اأبق���ار البح���ر والأع�ساب 

البحرية واملجتمعات الب�رصية 

واملخاطر التي تهددها.

والنه���ج التفاعل���ي ملجموعة 

الأدوات البحثية يجعلها فعالة 

للغاي���ة يف توف���ر التوجيه، 

للباحثني  وامل���وارد  والوق���ت 

احلفظ  والعاملني يف جم���ال 

ب���الإدارة  املعنية  والهيئ���ات 

البحرية.

وه���ي م�سممة بحي���ث ي�سهل 

قب���ل  م���ن  اإليه���ا  الو�س���ول 

واملمار�س���ني  الباحث���ني 

العامل���ني يف البلدان النامية 

الذين ل ميكنهم الو�سول ب�سكل 

العلمي���ة،  اخل���ربة  اإىل  كايف 

وبالتايل تعمل كطريقة فعالة 

م���ن حي���ث التكلف���ة ل�سمان 

جمع بيان���ات مت�سقة وقابلة 

للمقارن���ة وموحدة عرب نطاق 

انت�سار اأبقار البحر.

»حزمة الأدوات البحثية للمحافظة على اأبقار البحر والأع�ساب البحرية« 

من بين اأف�سل 25 ابتكاراً حكومياً في الدولة

»ال�سوربون اأبوظبي« ت�سلط ال�سوء على 

اإنجازات المراأة في مجال الريا�سيات

اأبوظبي ت�ستاأنف اأجندتها الثقافية والتراثية ال�سنوية في 2021 .. 

»ولجنة المهرجانات« : �سالمة الم�ساركين اأولوية

اعتماد �سعار اليوبيل الف�سي لجائزة 

دبي الدولية للقراآن الكريم

دبي ـ وام:

اعتمد امل�ست�سار اإبراهيم حممد بوملحه م�ست�سار 

�ساح���ب ال�سمو حاك���م دبي لل�س���وؤون الثقافية 

والإن�سانية رئي����س اللجنة املنظمة جلائزة دبي 

الدولي���ة للق���راآن الكرمي �سع���ار اليوبيل الف�سي 

للجائزة الذي يحمل الرقم 25 مع عبارة »الريادة 

والبتكار يف خدمة كت���اب اهلل« والتي اتخذتها 

اجلائزة كروؤية لها يف ا�سرتاتيجية عملها الذي بداأ 

قب���ل 25 عاما عندما اأمر راعي وموؤ�س�س اجلائزة 

�ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل باإن�ساء هذه اجلائزة املباركة التي 

بداأت كبرة منذ يومها الأول حيث لقت م�ساركة 

دولية وا�سعة يف ن�سختها الأوىل .

و ق���ال بوملحة انن���ا ونحن نطل���ق الحتفالت 

باليوبي���ل الف�س���ي للجائزة ن�ستذك���ر بداياتها 

والدع���م الكبر ال���ذي لقته من �ساح���ب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل مكت���وم »رعاه اهلل« 

والذي �ساهم يف جناحه���ا وتبوئها املركز الأول 

بني امل�سابقات القراآنية العاملية بعدد امل�ساركني 

فيها م���ن ممثلي دول الع���امل وجوائزها املالية 

القيمة وعدد م�سابقاتها ط���وال العام والتغطية 

الإعالمي���ة العاملية التي حتظ���ى بها من اأجهزة 

الإعالم املحلية والعاملية.

واأعلن بوملح���ه اأن اجلائزة �ستقي���م العديد من 

الفعاليات مبنا�سبة اليوبيل الف�سي للجائزة من 

الآن وحتى �سهر رم�سان القادم .

اأبوظبي ـ  وام:

نظم���ت جامعة ال�سورب���ون اأبوظبي موؤمترا 

علمي���ا متخ�س�سا ح���ول اإجن���ازات املراأة 

يف جم���ال الريا�سيات مب�سارك���ة عدد من 

املتخ�س�س���ات يف ه���ذا املج���ال من داخل 

وخارج الدولة.

وا�ستعر�س���ت ماري فران�س���واز رئي�سة جلنة 

امل���راأة يف الريا�سي���ات التابع���ة لالحتاد 

الدويل للريا�سي���ات - خالل م�ساركتها يف 

املوؤمت���ر الذي عق���د »عن بع���د« - تاريخ 

واأن�سطة اللجنة ودوره���ا يف اإبراز اإجنازات 

املراأة يف هذا املجال.

وت�سمن احلدث عرو�سا تقدميية ملتخ�س�سات 

يف هذا املجال ومنهن هانيا حما�سن من�سقة 

واأ�ستاذة م�سارك���ة يف ق�سم الريا�سيات يف 

اجلامع���ة الأمريكية يف دبي والدكتورة ملى 

تر�سي�سي اأ�ست���اذة م�ساعدة يف الريا�سيات 

يف جامع���ة ال�سورب���ون اأبوظب���ي و�سفرة 

يف جلنة امل���راأة يف الريا�سيات والدكتورة 

لين���دا ا�سماعيل اأ�ست���اذة م�ساركة يف ق�سم 

الريا�سي���ات والإح�س���اء يف كلي���ة العلوم 

الطبيعية وال�سحية جلامعة زايد والدكتورة 

م���روة بنا اأ�ست���اذة م�ساع���دة وباحثة يف 

جامعة نيوي���ورك اأبوظبي والدكتورة اإيلينا 

بريتا اأ�ستاذة م�ساركة يف التحليل الريا�سي 

 Politecnico di Milano يف 

واأ�ستاذة زائرة يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

ركزت على تب���ادل املعرفة والأبحاث حول 

موا�سيع خمتلفة.

وقال���ت الدكتورة مل���ى تر�سي�س���ي اأ�ستاذة 

جامع���ة  يف  الريا�سي���ات  يف  م�ساع���دة 

ال�سورب���ون اأبوظب���ي اإن املوؤمتر وفر من�سة 

اأتاحت للن�ساء م�سارك���ة علمهن واأبحاثهن 

يف جم���ال الريا�سي���ات .. موؤك���دة اأن هذه 

املب���ادرات متثل خط���وة اإيجابية نحو رفع 

الوعي بال���دور الريادي للم���راأة يف جمال 

الريا�سيات واإجنازاتها على نطاق وا�سع.
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتالخميس 10 يونيو 2021 ــ العـدد 14766 

»ال ت�سيلون هم« مقولة عابرة 

للثقافات )١(

قطاع �لتمويل �الإ�سالمي �أظهر مرونة كبيرة خالل 2020
�أبوظبي-و�م:

 تر�أ����س مع���ايل خالد حمم���د بالعمى، 

حمافظ م����رف �لإمار�ت �ملركزي �م�س 

�لجتم���اع �ل���� 38 ملجل����س �خلدمات 

�ملالية �لإ�ضالمية بح�ضور جمموعة من 

�ملحافظني و�أع�ض���اء �ملجل�س، ملناق�ضة 

تطور�ت قطاع �لتمويل �لإ�ضالمي وتعزيز 

�جلو�نب �لحرت�زية للقطاع.

وناق�س �لجتماع �لعديد من �لق�ض���ايا 

�لتي �ض���ملت �لتحول ل�ضيا�ض���ة جمل�س 

�خلدمات �ملالية �لإ�ضالمية ور�أ�س �ملال 

�لب�ري و�إطار عمل �حلوكمة و�ملو��ضيع 

�ملتعلقة بال�ضتقر�ر �ملايل و�لقت�ضادي 

�لت���ي توؤثر عل���ى �لتمويل �لإ�ض���المي 

�أع�ضاء �ملجل�س  �تخذها  �لتي  و�لتد�بري 

من �أجل معاجلة �أثر جائحة " كوفيد - 

19 " على �أ�ضو�قهم �ملالية .

وقال مع���ايل خالد حمم���د بالعمى �إن 

قط���اع �لتمويل �لإ�ض���المي �أظهر مرونة 

كبرية خالل عام 2020، �لذي كان عاما 

��ض���تثنائيا على كافة �لأ�ض���عدة، وقد 

تر�فق ذلك مع �لدع���م و�لإجر�ء�ت �لتي 

قدمتها �حلكومات و�لبنوك �ملركزية.

و�أكد على �رورة تعاون �لبنوك �ملركزية 

فيما بينها لبذل �جلهود �حلثيثة �لر�مية 

�إىل �ض���مان �ض���المة و��ض���تقر�ر قطاع 

�خلدمات �ملالية �لإ�ض���المية، م�ضري� �إىل 

�أن م����رف �لإمار�ت �ملركزي، يو��ض���ل 

�لعمل من �أجل تطوير �لقطاع �مل�ريف 

�لإ�ضالمي وت�ريع منوه و��ضتقر�ره.

ووجه معايل حماف���ظ م�رف �لإمار�ت 

�ل�رورية  �لتد�ب���ري  باتخ���اذ  �ملركزي 

لتطوير �أجندة توحيد متطلبات �ل�ريعة 

�لإ�ض���المية من جهة ومو��ض���لة تعزيز 

�ملعايري �لحرت�زية للمالية �لإ�ض���المية 

من جهة �أخرى.

كما تر�أ����س معاليه �جتم���اع �جلمعية 

�لعمومية �لتا�ض���ع ع����ر لعام 2021، 

حيث مت���ت �ملو�فقة عل���ى تقرير �لأد�ء 

�لإ�ض���رت�تيجي لعام 2020، وغريها من 

�مل�ض���ائل �لإ�ض���رت�تيجية و�ملالية �لتي 

و�فقت عليها �جلمعية �لعمومية.

 

الإمارات تعلق

�لدبلوما�ضية �ملعتمدة بني  و�لبعثات 

دولة �لإمار�ت و�لدول �لثالث وي�ض���مل 

ذل���ك �لإد�ريني �لعاملني يف �ض���فار�ت 

دولة �لإمار�ت يف هذه �لدول و�ضفار�ت 

�لدول �لثالث يف �لدولة.

كما ت�ض���مل �لفئة �مل�ض���تثناه �لوفود 

ب�رط  �لأعم���ال  ورج���ال  �لر�ض���مية 

�حل�ضول على �ملو�فقة �مل�ضبقة وكذلك 

�أ�ض���حاب �لإقامة �لذهبية و�لف�ض���ية، 

�إ�ضافًة �إىل ��ضتثناء �أ�ضحاب �لوظائف 

�حليوي���ة ح�ض���ب ت�ض���نيف �لهيئ���ة 

�لحتادي���ة للهوية و�جلن�ض���ية و�أطقم 

طائر�ت �ل�ض���حن و�لرت�نزيت �لأجنبية 

ب�رط �حل�ض���ول على نتيجة فح�س 

خمربي �ض���لبي لكوفيد-19 خالل 48 

�ض���اعة من �ملغادرة وعند �لو�ض���ول 

و�للت���ز�م باحلج���ر �ل�ض���حي حلني 

�ملغادرة.

هذ� و�ض���يتم �إلز�م �لفئات �مل�ض���تثناه 

بالإج���ر�ء�ت �لوقائي���ة �لتي ت�ض���مل 

حجر� مدته 10 �أيام وفح�س PCR يف 

�ملط���ار و يف �ليومني �لر�بع و �لثامن 

من دخ���ول �لدولة وخف�س مدة فح�س 

PCR من 72 �ضاعة �إىل 48 �ضاعة على 
�أن يتم قبول �لفحو�ضات �ل�ضادرة من 

 QR ملخترب�ت �ملعتمدة و�لتي حتمل�

.Code
و�أكدت �لهيئ���ة �لعامة للطري�ن �ملدين 

�أنه ي�ض���رتط على �مل�ضافرين �لقادمني 

م���ن ز�مبي���ا وجمهوري���ة �لكونغ���و 

�لدميقر�طية و�أوغند� عرب دول �أخرى �أن 

تكون مدة �إقامتهم يف تلك �لدول ل تقل 

عن 14 يوما لكي ي�ض���مح لهم بدخول 

�لدولة، مع ��ضتمر�ر رحالت �ل�ضحن بني 

دولة �لإمار�ت مع �لدول �لثالث.

و�أهابت �لهيئة من جميع �مل�ض���افرين 

�ملتاأثري���ن بالقر�ر ����رورة �ملتابعة 

و�لتو��ض���ل م���ع ����ركات �لط���ري�ن 

�ملرتبط���ني معها لتعدي���ل و جدولة 

رحالتهم و �ضمان عودتهم �ضاملني �إىل 

وجهاتهم �لنهائي���ة دون �أي تاأخري �أو 

�لتز�مات �أخرى.

حث الدول الغنية 

ويعني تاأجيل �لتزود باللقاحات �ضمن 

مب���ادرة »كوفاك����س« �لت���ي تقودها 

منظمة �ل�ض���حة �لعاملي���ة، �إطالة �أمد 

�لأزمة �ل�ض���حية ومزي���د تعميقها يف 

�ل���دول �ملت�ررة على عك����س �لدول 

�لغني���ة �لتي مت�ض���ي قدما يف تلقيح 

مو�طنيها، وتقرتب من �ل�ض���يطرة على 

�لوباء مع �إعالن بع�ضها فتح حدودها 

ملن تلقو� �لتطعيم.

وقال رئي�س �ملنظمة »منظمة �ل�ضحة 

�لعاملي���ة حت���ث �ل���دول ذ�ت �لدخل 

�ملرتفع لتقا�ض���م �للقاحات مع بقية 

�لدول لأننا لن نتمكن من �لتغلب على 

ه���ذ� �لفريو�س دون ت�ض���امن وتعاون. 

تقا�ض���م �جلرعات يخدم م�ض���لحة كل 

دولة وه���و لي�س منة وي�ض���اعد على 

�إعادة فتح حدود �لعامل«.

و�أ�ض���اف تيدرو����س يف ت�ريحات���ه 

»�قرت�حنا �لفوري هو تقا�ضم �للقاحات 

لأن �ل���دول ذ�ت �لدخ���ل �لعايل لديها 

لقاحات خمزنة فائ�ض���ة عن حاجتها 

عليهم م�ض���اركتها. و�حل���ل �لثاين هو 

�لنتاج �ملحلي للقاحات«. 

ويريد تيدرو�س تعاون���ا �أكرب من دول 

�لع�رين  �ل�ض���بع جمموعة  جمموعة 

ل�ض���خ جزء� م���ن فائ����س �للقاحات 

�ملخزنة لديها لدعم مبادرة »كوفا�س« 

و�إعادة توزيعها على �لدول �لفقرية.

وقال رئي�س �ملنظم���ة �إن تلقى موؤخر� 

�إ�ضار�ت �إيجابية يف ذلك.

العراق يقرر 

و�أ�ض���اف �لبي���ان �أن دي���اب »كان قد 

تو��ضل هاتفيًا م�ض���اء �أم�س �لول مع 

رئي����س �حلكومة �لعر�قية م�ض���طفى 

�لكاظمي �ضاكر�ً له جهوده وللحكومة 

�لعر�قية و�ل�ض���عب �لعر�قي �ل�ض���قيق 

وقوفه���م �إىل جان���ب لبن���ان يف هذه 

�ملرحلة �لع�ضيبة �لتي مير بها«.

من جهته، نوه �لكاظمي ب�«�لدور �لذي 

لعبه دياب يف ظل ظروف �ضعبة جد�«، 

موؤكد� »�أن �ل�ض���عب �للبناين ي�ضتحق 

�لوقوف معه يف حمنته �حلالية«. 

وكان رئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري 

ق���د بعث برقية يف وقت �ض���ابق �م�س 

�إىل �لكاظمي و�ض���كره على م�ض���ادقة 

�حلكوم���ة �لعر�قية عل���ى دعم لبنان 

بالنفط �خلام وزيادة �لدعم.

الفرن�سيون يبحثون 

ومت �عتقال رجلني م���ن بينهما منفذ 

�لهجوم �مل�ضتبه به.

ذكرت و�ض���ائل �إع���الم �أن �لرجل �لذي 

�ض���فع ماكرون هتف قائال: »موجنو� 

�ض���ان- ديني«، وهو هت���اف للتجمع 

يعود حلقبة �مللكية �لفرن�ضية �ل�ضابقة، 

�لتي ل يز�ل �مللكيون ي�ضتخدمونها، و 

»ت�ضقط �ملاكرونية«.

وقال �لق�ر �إن ماكرون ��ضتاأنف زيارته 

بعد �لو�قعة يف بل���دة تان لريميتاج 

قرب مدينة ليون.

ووفقا لتقارير و�ض���ائل �لإعالم، لي�س 

للرجلني �ضجل جنائي وهما يف �أو�خر 

�لع�رينات من �لعمر. ويعتقد �أن منفذ 

�لهجوم �مل�ضتبه به يتابع �لعديد من 

�ل�ضخ�ض���يات �ليمينية على و�ض���ائل 

�لتو��ضل �لجتماعي. 

بقلم/ د. فاطمة حممد خمي�س  

حني ��ضتدت �أزمة جائحة 

كورون���ا على �ل�ض���عيد 

�لعامل���ي وت�ض���دى لها 

زعماء �لدول بردود فعل 

خمتلفة، �أر�ض���ل �ضاحب 

�ل�ض���يخ حممد  �ل�ض���مو 

�آل نهيان -  ب���ن ز�ي���د 

ويل عه���د �أبوظبي نائب 

�لقائ���د �لأعل���ى للقو�ت 

�مل�ضلحة - ر�ضالة لكافة 

�ض���كان �لإمار�ت وهي: »ل ت�ضيلون هم«. و�ضّدد 

– حفظ���ه �هلل – على �ض���دق مقولت���ه باأفعال 
��ضتباقية �أهمها دعم غري حمدود لقطاع �ل�ضحة 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك لتعزيز 

ر�ضالته �ملحّملة بالأمل و�لطماأنينة.

  ولبادرة �ض���موه �ض���دى مع كث���ري من درو�س 

�لقي���ادة �ملهمة ل �ض���يما �لت���ي تتعلق بقيمة 

�لثق���ة بني �لقادة وبني �لأفر�د يف د�ئرة قيادته، 

وتتبع هذه �لقيمة ف�ض���ائل يلتم�ضها �لأفر�د يف 

قادتهم مثل �ل�ضدق، و�لنز�هة، و�لإخال�س. وُتعد 

�لدر��ض���ات �لتي تتناول ه���ذ� �جلانب يف علوم 

�لقيادة من �أعمق در��ض���ات �ملجال وقليلون هم 

�لذين يت�ض���دون لها من �لبحاثة و�لأكادمييني 

وجلّه���م من �مل�ض���هود لهم بالتمي���ز يف علوم 

�لقيادة عموما. 

وهناك حتديات تعرت�س هذ� �لنوع من �لدر��ضات 

منها عدم و�ض���وح �جلانب �لتطبيقي فيها حيث 

يغلب �جلانب �لتنظريي و�لفل�ض���في لها ل �ضيما 

و�أن ق�ضايا �لقيم و�لف�ضائل تت�ضعب �إىل م�ضائل 

فل�ض���فية وعقدية و�أخالقي���ة ذ�ت طابع جديل. 

وم���ن هنا كانت �حلاجة لدر��ض���ات ميد�نية يف 

هذ� �مل�ضمار، وي�ض���ت�رف مقالنا هذ� �أن مقولة 

»ل ت�ض���يلون هم« قد تكون ر�فد� غنيا ملثل هذ� 

�لتوجه �لبحثي ل �ض���ّيما من حيث در��ضة خطة 

�إد�رة �أزمة �جلائحة �مل�ض���احبة لها. و�أي�ضا فاإن 

�لدر��ض���ات حول قيمة �لثق���ة يف �لقيادة تفتقر 

�إىل �ملبادر�ت �لبحثية �لتي تتناول مفهوم هذه 

�لقيمة عرب �حل�ضار�ت و�لثقافات �ملختلفة و�ضرب 

�أوجه فهمها �مل�ض���رتكة مقابل خ�ضو�ض���ياتها 

بح�ض���ب كل ثقافة. فمثال �إن تتبعنا مقولة »ل 

ت�ض���يلون هم« عرب �لثقافة �لإمار�تية و�لعربية 

عموما لهدتنا �إىل �لأ�ض���ل يف طبيعة �ل�ضخ�ضية 

�لعربية �لقائمة على �جلَلد يف مو�جهة حتديات 

بيئت���ه �ل�ض���حر�وية. ومنها �أي�ض���ا �رتباط تلك 

�ل�ضخ�ضية بالأمل يف �ل�ضتقر�ر و�إن كان �رتباطا 

متجدد� بحكم �لطبيعة �ل�ض���حر�وية �ملتحولة 

وفق تو�جد �ملياه و�لكالأ. 

مثل ه���ذه �ملالحظات �لتنظريي���ة �ملبدئية قد 

تب���دو من �مل�ض���لمات للقارئ �لعرب���ي ولكنها 

تفتح �آفاقا من �لتنظ���ري �ملقارن لغري �لعرب ل 

�ض���ّيما يف م�ضامري �لبحث �لعلمي �أو �ملجاميع 

�ل�ضخ�ض���ية و�حل�ض���ارة  �ملهتمة بفهم طبيعة 

�لعربي���ة. ويلتم�س �ملفك���رون �لغربيون حاليا 

حاجة متز�يدة ملثل تلك �ملقارنات �لعلمية بعد 

عقود طويلة من تفردهم بقيادة �لبحث �لعلمي. 

لتتعاىل بينهم دعو�ت لتجديد منابع در��ضاتهم 

و�إل بهت زهو �أفكارها وت�ض���اءلت فعاليتها يف 

فهم وحّل �لق�ضايا �ل�ضائكة،، وللمقال بقية...
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م�سرف �الإمار�ت للتنمية يغلق بنجاح طرح �سند�ت بقيمة 
750 مليون دوالر 

�أبوظبي-و�م:

منظوم���ة   ،Hub71 �أعلن���ت   

يف  �لعاملي���ة  �لتكنولوجي���ا 

�أبوظب���ي، عن تعاونها مع مكتب 

�أبوظبي لال�ضتثمار لدعم �ركات 

�لتكنولوجيا �لنا�ضئة يف مر�حلها 

�لتاأ�ضي�ضية من �أجل تنمية فرقها 

وتو�ض���يع نطاق �أعمالها بغر�س 

�إحد�ث تاأثري جمتمعي ملمو�س.

وياأتي ه���ذ� �لتعاون ��ض���تكماًل 

 The جلديد� Hub71 لربنامج

"�ملتمي���زون"   Outliers
�ل���ذي يتيح لل�ركات �لنا�ض���ئة 

حول �لع���امل �لتعاون م���ع �أبرز 

�ملوؤ�ض�ض���ات و�لهيئات �حلكومية 

يف �أبوظب���ي ملعاجلة �لتحديات 

�لت�ضغيلية �لتي تو�جهها. وميكن 

�لنا�ضئة على م�ضتوى  لل�ركات 

�إىل  لالن�ض���مام  �لتق���دم  �لعامل 

�لربنامج �ضمن مهلة تنتهي يوم 

�خلمي�س 1 يوليو 2021 .

ويعزز تعاون Hub71 مع مكتب 

�أبوظبي لال�ضتثمار و�لذي يندرج 

يف �إط���ار برنام���ج �لبتكار �لذي 

�أطلقه، �لتز�م �لإمارة بتوفري بيئة 

تناف�ضية لل�ركات �لنا�ضئة متّكنها 

من �حل�ض���ول على ر�أ����س �ملال 

و�مل�ضاركة يف �لأن�ضطة �لتجارية 

ونيل حو�فز من �لقطاعني �لعام 

و�خلا�س.

ومكتب   Hub71 و��ضت�ض���افت 

�أبوظبي لال�ضتثمار يومًا جتريبيًا 

�حلالي���ة   Hub71 ل����ركات 

لتقدمي طلبات من �أجل �حل�ضول 

على منح نقدية من �ملكتب ت�ضهم 

يف ت�ريع منوها.

وقد ج���رى �ختي���ار 10 �ركات 

نا�ض���ئة لتلّقي منح تزيد قيمتها 

عن 10 ماليني درهم "2.7 ماليني 

دولر" لت�ري���ع تطوير حلولها 

�ملبتك���رة، وذلك عقب عملية فرز 

وتدقيق �أجرتها جلنة ��ضتثمارية 

 Hub71 ت�ض���م �أع�ض���اء م���ن

ومكتب �أبوظبي لال�ضتثمار. ويعد 

 The Outliers برنام���ج 

 Hub71 مبادرة �ضنوية تقودها

بال�ر�ك���ة مع �أبرز �ملوؤ�ض�ض���ات 

�أجل  من  �حلكومي���ني  و�ل�ركاء 

�لت�ض���غيلية  �لتحديات  معاجلة 

�لت���ي تعرت�ض���هم وته���دف �إىل 

ت�ريع و�ضول �ل�ركات �لنا�ضئة 

�إىل ر�أ����س �مل���ال وتعزيز �ض���وق 

�أبوظب���ي �ملزدهر. كما ي�ض���عى 

�لربنامج �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار 

�ضمن �ملوؤ�ض�ضات �لتي ت�ضعى �إىل 

�لتعاون مع �ل�ركات �لنا�ض���ئة 

و�ل�ض���تثمار يف �لأف���كار �لر�ئدة 

�لت���ي يطرحها �ملوؤ�ض�ض���ون من 

�أجل حت�ض���ني �لعمليات وتعزيز 

�لكف���اءة. وقد ح���ددت هذ� �لعام 

كل م���ن ما�ض���رتكارد، و�لحتاد 

للطري�ن، وتالي�س، وبنك �أبوظبي 

�لتجاري، وبن���ك �مل�رق، ود�ئرة 

�ل�ضحة – �أبوظبي �مل�ضاكل �لتي 

تو�جهه���ا و�ض���تتعاون مبا�رًة 

مع رو�د �لأعمال لتقدمي مفاهيم 

قابل���ة للت�ض���ويق. و�ضتح�ض���ل 

�ل����ركات �لناجحة على متويل 

ي�ض���ل �إىل 100 �أل���ف درهم "27 

�أل���ف دولر" وعل���ى مز�يا �أخرى 

بالإ�ض���افة �إىل عق���ود �ر�ك���ة 

وفر�ض���ة �لن�ض���مام �إىل جمتمع 

Hub71 �حليوي لال�ضتفادة من 

�حلو�فز �لتي يقدمها ومن بر�مج 

�لقيمة �مل�ضافة و�ضبكة �ل�ركاء 

�لعامليني �لتي ميتاز بها.

�لرئي�س  �إبر�هيم عجم���ي،  وقال 

 Hub71�ل بالإناب���ة  �لتنفيذي 

ورئي����س �مل�ض���اريع و�لنمّو يف 

لال�ض���تثمار:  مبادل���ة  �رك���ة 

"نحن ملتزم���ون بدعم �ركات 
�لنا�ضئة من خالل  �لتكنولوجيا 

توفري �ض���بكة من �ل�ركاء �لذين 

وي�ض���عون  مهمتن���ا  يدعم���ون 

�لتمويل  �إىل  �لو�ض���ول  لت�ضهيل 

و�ملن���ح. ومم���ا ل �ض���ك فيه �أن 

ر�أ�س �مل���ال يعترب عامل متكني 

�أ�ضا�ض���يًا يع���زز من���و �ركاتنا 

 The لنا�ض���ئة. ويتيح برنامج�

Outliers  له���ذه �ل�ركات 

�لت���ي تق���دم منتج���ات مثبتة 

�لفعالية �لتعاون مع �ركائنا من 

�ملوؤ�ض�ض���ات و�جلهات �حلكومية 

مل�ض���اعدتها على دمج �لبتكار 

يف مناذج �أعمالها. و�ليوم، �أمام 

هذه �ل����ركات فر�ض���ة للتقدم 

بطل���ب �مل�ض���اركة يف برنامج 

و�حل�ضول   The Outliers
على دعم �ملوؤ�ض�ضات �لقوية �لتي 

ترغب يف م�ضاعدتها على تطوير 

مفاهيم م�ض���تد�مة. وت�ضلط مثل 

هذه �ملبادر�ت �ل�ضوء على فو�ئد 

�ل�ر�كات �لتي جتمع �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س و�لتي متتاز بها 

و�أ�ض���ار  �لفريدة."  �أبوظبي  بيئة 

�إىل �أن �ل����ركات �لناجحة �لتي 

تلق���ت منحًا مالي���ة من مكتب 

تتخ�ض�س  لال�ض���تثمار  �أبوظبي 

يف جمال �لتكنولوجيا �ل�ضحية 

وتكنولوجيا  و�لزر�عية  و�ملالية 

و�لت�ض���الت، مما  �ملعلوم���ات 

برعاية  �أبوظبي  �لت���ز�م  يعك�س 

جمموع���ة متنوعة م���ن �لأفكار 

و�لتقنيات �ملبتكرة يف �لقطاعات 

عالية �لنمّو.

و�أ�ضاف عجمي : "تعزز �ل�ر�كة 

م���ع مكتب �أبوظبي لال�ض���تثمار 

�ض���من �إط���ار برنام���ج �لبتكار 

�ل���ذي �أطلقه �جلهود �مل�ض���رتكة 

�لت���ي تبذلها �أبوظب���ي من �أجل 

�ضمان جناح �ل�ركات �لنا�ضئة. 

فنحن نفتخ���ر بتعاوننا �لوثيق 

�أبوظبي لال�ض���تثمار،  مع مكتب 

ونتطلع �إىل �ملزيد من ق�ض����س 

�ل�ركات  �لنجاح يف جمتم���ع 

يف  ن�ض���اهم  �ل���ذي  �لنا�ض���ئة 

من جهته، قال �ض���عادة  منوه." 
�لدكتور طارق ب���ن هندي، مدير 

عام مكتب �أبوظبي لال�ض���تثمار: 

"تعد �ل�ركات �لنا�ضئة �أ�ضا�ضية 
لقت�ضاد �أبوظبي  لناحية �لفو�ئد 

�لقت�ض���ادية �لت���ي تاأت���ي بها 

�جلريئة  و�لأف���كار  و�لطموحات 

�لت���ي ت�ض���يفها �إىل منظوم���ة 

�لأعمال. كما توؤدي �حلكومة دور�ً 

مهمًا يف توفري بيئة تلقى فيها 

�ل����ركات �لدعم �لالزم لتحقيق 

�لنجاح. ونعمل كذلك يف مكتب 

�أبوظبي لال�ضتثمار على ��ضتثمار 

�أكرب قدر م���ن �ملو�رد وبذل كافة 

�جله���ود مل�ض���اعدة �ل����ركات 

�لنا�ض���ئة �ملبتكرة على �لتو�ّضع 

�نطالقًا من �أبوظبي. ويعدّ برنامج 

�لبت���كار حم���ركًا �أ�ضا�ض���يًا يف 

حتقيق هذه �لروؤية حيث ي�ضاهم 

يف تزوي���د �ل�ركات �لنا�ض���ئة 

ب���الأدو�ت و�لو�ض���ائل �لالزم���ة 

لتحقيق كامل �إمكانياتها."

Hub71 و مكتب اأبوظبي لال�ستثمار يتعاونان لتقديم منح مالية لل�سركات النا�سئة بقيمة 10 ماليين درهم

�أبوظبي-و�م:

�أعلن م�رف �لإمار�ت للتنمية �م�س عن 

�لإغالق �لناجح لطرح جديد من �ل�ضند�ت 

بقيمة 750 مليون دولر ملدة ��ضتحقاق 

خم�س �ض���نو�ت ب�ضعر عائد �ضنوي ثابت 

للط���رح �جلديد بن�ض���بة  1.639% يف 

�ملائ���ة وفق���ًا للمعاي���ري �ملعتمدة يف 

�لأ�ضو�ق �لعاملية.

 وُتعترب �ل�ضند�ت �لإ�ضد�ر �لثاين بالدولر 

"�لإ�ض���د�ر  برنامج  مبوج���ب  �لأمريكي 

متو�ض���ط �لأج���ل" /EMTN/ مل�رف 

�لإم���ار�ت للتنمية وذلك به���دف �إتاحة 

�لفر�ض���ة لال�ض���تفادة من �أ�ض���و�ق ر�أ�س 

�ملال، وتعزيز بر�م���ج �لتمويل �ملقدمة 

من قبل �مل�رف يف �ل�ضوق �ملحلي.

 وياأتي �إغالق �لطرح تز�منًا مع ح�ضول 

 "-AA" مل�رف على ت�ضنيف �ئتماين�

مع نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة من وكالتي 

�ض���تاندرد �آند بورز وفيت�س. كما ح�ضل 

برنامج "�لإ�ض���د�ر متو�ض���ط �لأجل" /

EMTN/ مل����رف �لإم���ار�ت للتنمية 
�لذي تبلغ قيمته 3 مليار�ت دولر على 

ت�ضنيف "AA-" من وكالة فيت�س. ومتّثل 

هذه �ض���هادة ثقة بالتوجه �ل�ضرت�تيجي 

�جلدي���د للم�رف بدع���م خطة �لتنويع 

�لقت�ضادي لدولة �لإمار�ت.

 وق���د حظيت عملي���ة �لكتت���اب على 

�ل�ضند�ت باإقبال و��ضع من �مل�ضتثمرين، 

حيث و�ض���لت قيمة طلبات �لت�ض���جيل 

�مل�ض���بق �إىل �أكرث من 3 مليار�ت دولر، 

بو�قع �أكرث من 4 �أ�ضعاف قيمة �لكتتاب. 

كم���ا �أعلن م�رف �لإمار�ت للتنمية عن 

�فرت��ض���ية  ترويجية  معار����س  تنظيم 

و�لإقليميني  �ملحلي���ني  للم�ض���تثمرين 

و�لدولي���ني يف �إط���ار جه���ود �لتعريف 

بعملي���ة �لإ�ض���د�ر �جلدي���دة. وج���ذب 

�لط���رح طيفًا متنوعًا من �مل�ض���تثمرين 

م���ن خمتلف �أنحاء �لع���امل بو�قع %34 

من منطقة �ل�رق �لأو�ض���ط و 36% من 

�أوروبا و 28% من �لأ�ض���و�ق �لآ�ض���يوية 

و 2% من �ل�ض���وق �خلارجية �لأمريكية. 

وي�ض���كل �لإقبال على �ل�ضند�ت �جلديدة 

��ض���تمر�ر�ً للنجاح �لذي �ضجله �لإ�ضد�ر 

�لأول ل�ض���ند�ت �مل�رف يف عام 2019 

و�لذي بلغت قيمت���ه 750 مليون دولر، 

وو�ضلت ن�ضبة �كتتاب �مل�ضتثمرين �آنذ�ك 

�إىل 4.7 �أ�ضعاف �لقيمة �مل�ضتهدفة.

 وقال معايل �لدكتور �ض���لطان بن �أحمد 

�جلاب���ر، وزير �ل�ض���ناعة و�لتكنولوجيا 

�ملتقدم���ة رئي�س جمل����س �إد�رة م�رف 

��ض���تجابة  �إن  للتنمي���ة  �لإم���ار�ت 

�ض���ند�ت م�رف  لإ�ضد�ر  �مل�ض���تثمرين 

�لإم���ار�ت للتنمية م�ض���جعة جد�ً وتدل 

�لكب���رية للم�ض���تثمرين  �لثق���ة  عل���ى 

بامل����رف �ل���ذي يعترب �أول موؤ�ض�ض���ة 

�حتادية تدخل �لأ�ض���و�ق �لعاملية حتت 

�إطار �لدين �لحتادي لدولة �لإمار�ت بعد 

طرحه �أول �ضند�ت يف عام 2019.

 و�أ�ض���اف �أن �لنجاح �لنوعي لإ�ضد�ر�ت 

�ض���هادة  �لإمار�ت للتنمية يعد  م�رف 

على ح�ضوره �لقوي يف �لأ�ضو�ق �لدولية، 

�إذ تع���زز هذه �خلطوة قدر�تنا �لتمويلية 

�ل�ض���رت�تيجية  تنفي���ذ  نحو  و�لتق���دم 

�جلديدة للم�رف و�لتي تهدف �إىل دعم 

خط���ط �لتنويع �لقت�ض���ادي يف �لدولة 

ع���ن طريق متك���ني �لأفر�د و�مل�ض���اريع 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة و�ل�ركات �لكربى 

يف �لقطاع���ات ذ�ت �لأولوية، �إىل جانب 

تطوير �لتقنيات �ملبتكرة للم�ضاهمة يف 

بناء �قت�ضاد قائم على �ملعرفة.

 م���ن جانبه، قال �أحم���د حممد �لنقبي، 

�لرئي����س �لتنفيذي للم����رف �إن طرح 

�ض���ند�ت بقيمة 750 مليون دولر ياأتي 

بهدف دعم طموح���ات م�رف �لإمار�ت 

للتنمية عل���ى �ملدى �لبعي���د ويعك�س 

ق���وة قدر�تن���ا �لئتماني���ة وخريط���ة 

�لطري���ق �ل�ض���رت�تيجية �جلديدة لدينا. 

و�ضت�ض���اعدنا عملية �لإ�ضد�ر هذه على 

ح�ض���د �لتمويل �ل���الزم لت�ريع وترية 

�لعمل من �أجل حتقي���ق �أهد�فنا طويلة 

�لأجل دعمًا خلطط �لتنويع �لقت�ض���ادي 

يف دولة �لإمار�ت.

 وعمل���ت �ركة �لإم���ار�ت دبي �لوطني 

كابيت���ال وبن���ك �ض���تاندرد ت�ض���ارترد 

تول���ت  بينم���ا   ، ���نينْ عامليَّ كمن�ض���َقنينْ 

غولدمان �ض���اك�س �إنرتنا�ضونال، و�لبنك 

�ل�ض���ناعي و�لتجاري �ل�ضيني �ملحدود 

فرع دب���ي، �لعمل كمديرين رئي�ض���يني 

م�ضرتكني لل�ضفقة.

محافظ الم�سرف المركزي: 

عمليات الكتتاب تجاوزت قيمة الإ�سدار  بــ 4 اأ�سعاف



 

 0.759
4.10

 0.998
2.354.91

13.54
14.75
14.85




72.59
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اأبوظبي ـ وام:

ن�رشت دورية بيولوج���ي كوميونيكي�شن 

 C o m m u n i c a t i o n s "
ال�ش���ادرة ع���ن موؤ�ش�شة   "Biology
نيت����رش "Nature " العاملية، اإحدى 

اأب���رز الدوريات العلمي���ة يف العامل، يف 

عددها رق���م /4:686/ ال�شادر يف يونيو 

2021 ورق���ة علمي���ة عن جن���اح دولة 

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة يف اإثبات 

تفوق الكالب اجلمركية /K9/ يف الك�شف 

عن غ���ري امل�شابني بفريو�س "كوفيد-19 

" وه���و ما يدعم ويكم���ل تقنية الفح�س 
.PCR �با�شتخدام ال

وكان���ت الهيئ���ة الحتادي���ة للجم���ارك 

بالتعاون مع كلي���ات التقنية العليا يف 

الإمارات قد جنحت اأواخر العام املا�شي 

يف اإجن���از اأول ورقة علمية على م�شتوى 

العامل ل�شتخدام ال���كالب اجلمركية يف 

ك�شف غري امل�شابني بفريو�س كوفيد-19 

با�شتخ���دام حا�شة ال�ش���م لرائحة العرق 

حمققة ن�شب���ة جناح بلغت 98.2%، مما 

يعد اإجن���ازاً علميًا كبرياً ي�شاهم يف دعم 

قدرات الدول واحلكومات وتعزيز اجلهود 

العاملية ملكافحة الفريو�س.

 "Nature" ووفقًا ملا ن�رشته موؤ�ش�شة

العاملية، فقد �شملت الدرا�شة عينة تتاألف 

من 3290 �شخ�شًا ممن ح�رشوا اإىل مراكز 

الفح�س اخلا�شة بكوفيد-19 يف الدولة، 

حيث اأج���رى جميعهم فح�س كوفيد-19 

املتمث���ل يف م�شحة الأن���ف بوا�شطة ال� 

PCR، ومن ثم طلب منهم التربع بعينات 
من العرق حتت الإبط بعد احل�شول على 

موافقته���م خطيًا، ومت جمع العينات وما 

يقابلها من عينات ع���رق ال�شخ�س ذاته 

للتاأكد م���ن دقة النتائ���ج ال�شادرة عن 

فح�س الكالب اجلمركية.

وخل�ش���ت الدرا�شة اإىل اأن اختبار الك�شف 

ع���ن كوفي���د-19 با�شتخ���دام ال���كالب 

اجلمركية /9K/ حقق ن�شبة جناح عالية 

بلغ���ت 98.2 % يف ك�شف غري امل�شابني 

بالفريو�س، مما ي�شري اإىل اأن هذا الختبار 

يتمتع مب�شتوى عاٍل من الدقة يف حتديد 

وك�شف الأ�شخا�س غري امل�شابني بفريو�س 

كوفي���د-19. وتع���د القيم���ة التنبوؤي���ة 

العالي���ة /NPV/ لختب���ار  ال�شلبي���ة 

الك�شف بوا�شطة الكالب اجلمركية املدربة 

موؤ�رشاً قويًا عل���ى اأن ا�شتخدام الختبار 

للك�شف ع���ن كوفيد-19 مفي���د جداً يف 

التعرف على غري امل�شابني.

واأك���د معايل علي �شعيد مط���ر النيادي، 

مفو�س اجلمارك رئي�س الهيئة الحتادية 

للجم���ارك، اأن ن����رش الورق���ة العلمي���ة 

اخلا�شة بالك�شف ع���ن "كوفيد-19" يف 

جمل���ة عاملي���ة متخ�ش�شة ه���و نتيجة 

القيادة احلكيمة ودولة  اإيجابية حلر�س 

الإمارات على بذل كافة اجلهود وا�شتغالل 

املتاح���ة  والإمكاني���ات  الطاق���ات  كل 

خلدمة الإن�شانية ودعم اجلهود العاملية 

ملواجه���ة الطوارئ والأزم���ات والكوارث 

الطبيعي���ة انطالقًا من القي���م واملبادئ 

التي قامت عليها دولة الحتاد.

الدرا�ش���ة يف دوري���ة  اإن ن����رش  وق���ال 

عن  ال�شادرة  كوميونيكي�ش���ن  بيولوجي 

التقدير  العاملية يعك�س  موؤ�ش�شة نيت�رش 

العاملي للق���درات والإمكانيات البحثية 

وقيم���ة املوؤ�ش�ش���ات العلمي���ة يف دولة 

الإم���ارات، م�شرياً اإىل اأن تع���اون الهيئة 

وكليات التقني���ة يف تنفيذ الدرا�شة يعد 

منوذجًا للتعاون بني اجلهات احلكومية 

واملوؤ�ش�ش���ات  الدول���ة  يف  التنفيذي���ة 

التعليمية والبحثي���ة، كما اأن تعزيز هذا 

التعاون وتو�شيع اآفاق���ه ميكن اأن ي�شع 

حل���وًل �شهل���ة بتكلفة قليل���ة لكثري من 

التحديات التي تواج���ه الب�رشية، مثمنًا 

م�شت���وى التع���اون الذي قدمت���ه كليات 

التقني���ة بقي���ادة الدكت���ور عبداللطيف 

ال�شام�شي يف تنفيذ الدرا�شة.

واأ�شاد معاليه بدور وجهود فريق العمل 

 /9K/ بوحدة التفتي�س اجلمركي الأمني

يف الهيئة بقيادة عبد ال�شالم ال�شام�شي 

مدي���ر الوح���دة واملدرب���ني وامل�رشفني 

واملتخ�ش�شني وتعاونهم مع فريق كليات 

التقنية لتحقيق هذا الجناز العلمي.

م���ن جانبه، هن���اأ �شع���ادة الدكتور عبد 

اللطي���ف ال�شام�شي مدي���ر جممع كليات 

التقنية العلي���ا، الفريق العلمي امل�شرتك 

العلي���ا والهيئة  التقني���ة  بني كلي���ات 

عل���ى  القائ���م  للجم���ارك  الحتادي���ة 

العلمية، وال���ذي ت�شمن باحثني  الورقة 

وخمت�ش���ني بقي���ادة الربوفي�شور حممد 

حاج علي، لنجاحهم يف تقدمي اأول ورقة 

علمية متكاملة حظي���ت باهتمام ون�رش 

عاملي.

واأ�ش���اف اأن كليات التقنية لديها اهتمام 

كب���ري عل���ى امل�شت���وى ال�شرتاتيج���ي 

بالدرا�ش���ات والبح���وث التطبيقية التي 

متيزه���ا كموؤ�ش�شة تعليم وتطبيق، والتي 

جتعلها ت�شاهم يف ايجاد حلول مبتكرة 

للم�ش���كالت والتحدي���ات الت���ي تواجه 

املجتم���ع يف اإط���ار �رشاك���ة فاعلة مع 

بالتعامل مع تلك  املوؤ�ش�شات املعني���ة 

التحديات، واأن اجن���از هذه الورقة يوؤكد 

ذل���ك الهتمام ويع���ززه، خا�شة اأن هذه 

الورقة �شتمكن الدول من حماية منافذها 

بالعتماد على حا�شة ال�شم لدى الكالب 

وهي و�شيلة متتاز باحل�شا�شية العالية، 

التطبيق،  الك�ش���ف، و�شهول���ة  و�رشع���ة 

بالإ�شاف���ة اإىل املخاط���ر املنخف�شة من 

انتقال الفريو�س اأثناء جمع العينات.

م���ن جهته ق���ال �شعادة اأحم���د عبد اهلل 

بن لح���ج الفال�شي، مدير ع���ام الهيئة، 

اأن ا�شتخ���دام حا�شة ال�ش���م لدى الكالب 

اجلمركي���ة يف اكت�شاف غ���ري امل�شابني 

بفريو�س كوفيد-19 �شيوفر اجلهد والوقت، 

مم���ا ي�شاع���د احلكومات عل���ى مواجهة 

تداعيات تلك اجلائح���ة وتقلي�س اآثارها 

على مع���دلت النمو القت�شادي وت�رشيع 

عملي���ة اإع���ادة الن�ش���اط للموؤ�ش�ش���ات 

القت�شادية.
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اإعالن الفائزين بم�سابقة م�ساريع 

التخرج التقنية ال�سعودية الإماراتية

اأبوظبي ـ وام:

اأبوظبي  اأعل���ن مرك���ز 

والتدري���ب  للتعلي���م 

واملهن���ي  التقن���ي 

العام���ة  واملوؤ�ش�ش���ة 

التقن���ي  للتدري���ب 

اململكة  يف  واملهن���ي 

ال�شعودي���ة  العربي���ة 

ال�شقيق���ة ف���وز �شت���ة 

علمي���ة  م�رشوع���ات 

بجوائ���ز اأف�شل امل�شاري���ع العلمية املتخ�ش�شة 

التي قدمها طلبة البلدين .

ج���اء ذلك يف ختام معر����س وم�شابقة م�شاريع 

التخرج التقنية الفرتا�شية الذي نظمه اجلانبان 

اأم����س عرب تقنية الت�شال املرئي �شمن مبادرات 

جمل�س التن�شيق ال�شعودي الإماراتي.

وف���از طلبة جامعة بوليتكن���ك اأبوظبي التابعة 

ملعه���د التكنولوجيا التطبيقي���ة �شمن منظومة 

"اأبوظب���ي التقن���ي" بث���الث جوائز ع���ن ثالثة 
م�رشوعات متمي���زة وهي نظام الري الذي يعمل 

بالطاق���ة ال�شم�شي���ة و م�رشوع الق���ارب الذكي 

القادر عل���ى جم���ع البيانات وعم���ل اخلرائط 

الدقي���ق بوا�شطة  التعقيم  البيئي���ة وم����رشوع 

الأوزون والأ�شع���ة فوق البنف�شجي���ة ، فيما فاز 

طلبة ال�شعودية بثالث جوائز مماثلة عن م�رشوع 

الروبوت الإطفائي والكر�شي املتحرك ذي القدرات 

املتعددة، واملنزل الذكي.

وخالل تد�شني فعالي���ات املعر�س وامل�شابقة .. 

قال �شعادة الدكتور مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير 

عام مرك���ز اأبوظبي للتعلي���م والتدريب التقني 

واملهن���ي يف كلمة القاها نياب���ة عنه املهند�س 

علي حمم���د املرزوقي نائب مدي���ر عام املركز 

بالإناب���ة رئي�س مه���ارات الإم���ارات اإن معر�س 

وم�شابقة امل�شاريع التقنية الفرتا�شية امل�شرتك 

ي�شت����رشف امل�شتقبل امل�رشق للبلدين ال�شقيقني 

بنخبة رائدة من امل�رشوعات العلمية ال�شناعية 

والتكنولوجية واملهني���ة املتميزة التي تعك�س 

بو�شوح تام مدى جناح البلدين يف تاأهيل وثقل 

مهارات الكفاءات الوطنية.

من جانبه قال �شع���ادة الدكتور عبداهلل م�شتور 

امل���رزوق نائ���ب املحافظ ل�شيا�ش���ات التدريب 

واجلودة باملوؤ�ش�شة العام���ة للتعليم والتدريب 

التقني واملهني بال�شعودية اإن هذا احلدث ميثل 

اأحد �شور التع���اون البناء التي يتم فيها تبادل 

اخلربات والت�شجي���ع امل�شرتك لهذا اجليل الواعد 

مبا يحمله م���ن همة ون�ش���اط وتخ�ش�س تقني 

لفت���ا اىل اأن م�رشوعات املعر�س ت�شمل خمتلف 

تخ�ش�شات الثورة ال�شناعية الرابعة التي تويل 

لها اململك���ة ودولة الإم���ارات اهتماما وتركيزا 

لتكون �شباقة مبا يعود عل���ى الوطن والب�رشية 

باخلري والتطور والنماء.

مجلة »Nature« العالمية تن�سر درا�سة الإمارات حول ا�ستخدام 
الكالب الجمركية في الك�سف عن »كوفيد-19«

العني ـ  وام:

جتاوزت حديقة احليوانات بالعني م�شتهدفها 

يف احلد من التلوث البال�شتيكي بن�شبة %122 

العبوات  �شناديق  ا�شتهالك  انخف�س  حيث   ،

البال�شيكية للمياه بني عامي 2019 و 2020 

من 13130 �شندوقًا اإىل 5900 �شندوق، وذلك 

البيئية  ال�شياحة  اإثراء  يف  ر�شالتها  �شمن 

وحماية الرثوات الطبيعية.

وعلى �شعيد مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء، 

فقد حت�شن ال�شتهالك يف طاقة املبنى الفعلية 

ب�شكل كبري على كل من الأداء املرجعي خلط 

ال�شا�س و للت�شميم بن�شبة 71.21 و 57.33 

لييد  �شهادة  ملعايري  امتثال  التوايل  على 

العاملية لال�شتدامة.

كما حقق املركز ن�شبة انخفا�س مبا�رش بن�شبة 

بالعام  مقارنة  الطاقة  ا�شتهالك  يف   ?20.89

جائحة  خالل  املركز  اغالق  ظل  يف  املا�شي 

 ،2020 اغ�شط�س  حتى  مار�س  من  كوفيد-19 

احلراري  الحتبا�س  غازات  تقليل  اإىل  ادى  ما 

والتكاليف الت�شغيلية.

ويف نف�س الطار قام مركز ال�شيخ زايد لعلوم 

ال�شنوية  الكهربائية  الطاقة  بتوفري  ال�شحراء 

اإىل 49،756.80 كيلوواط يف ال�شاعة من خالل 

ا�شتبدال بع�س م�شابيح الفلور�شنت مب�شابيح 

LED ، واحلد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 
اأك�شيد  ثاين  من  مرتًيا  طًنا   35 بعدد  �شنوًيا 

الكربون / كيلوواط يف ال�شاعة، وتوفري ال�شنوي 

درهم   22،248.00 اإىل  الإجمالية  التكلفة  يف 

احلرارة  توليد  من  للحد  بال�شافة  اإماراتي، 

املخاطر  وتقليل  الزئبق،  حمتوى  وانعدام 

الناجتة من تكرار ا�شتخدام املعدات.

اإ�شتهالك  ن�شبة  انخف�شت  �شياق مت�شل  و يف 

الرقمي،  التحول  خالل  من   %73 اإىل  الأوراق 

مراجعة  على  حاليا  احلديقة  تعمل  فيما 

ا�شتهالك خطوط الهاتف الثابت ب�شورة دورية 

تكاليف  وتقليل  الأمثل  ال�شتخدام  من  للتاأكد 

اخلدمة، بال�شافة لتدوير اأجهزة احلا�شب الآيل 

امل�شتخدمة يف املوؤ�ش�شة، ف�شال عن التخل�س 

من  وغريها  الأحبار  خراطي�س  مثل  املواد  من 

امل�شتهلكات بطريقة غري �شارة بالبيئة وحتويل 

الغالبية العظمى من املعامالت والجراءات من 

الورقي اىل اللكرتوين.

التخ�شري  بالعني  احليوانات  حديقة  وتعري 

خا�شا  اهتماما  املحلية  والنباتات  امل�شتدام 

ملخاطر  ال�شتباقية  الإدارة  على  تركز  حيث 

الأ�شجار ومواءمة الزراعات مع اأهداف احلفظ، 

مثل م�رشوع تخ�شري �شفاري العني الفريقية، 

�شاطئ  وم�رشوع  الكينا،  مزرعة  وم�رشوع 

للزوار  ال�شتالت  بيع  وم�رشوع  البطاريق، 

املوؤ�ش�شة،  قبل  من  جمتمعية  كم�شاهمة 

النباتات  واإكثار  زراعة  مل�رشوع  بال�شافة 

مثل  املوؤ�ش�شة  م�شتل  يف  بالإنقرا�س  املهددة 

ونبات  بالغ�شف،  واملعروف  املتقزم  النخيل 

اخلن�شور.

»دبي القاب�سة« و»�سحة دبي« تختتمان حملتهما 

الم�ستركة للتبرع بالدم
عدد جديد من مجلة »�ساعر المليون« ي�سلط ال�سوء 

على نجاح فعاليات »اأبوظبي الدولي للكتاب«

دبي ـ وام:

اختتمت "دبي القاب�شة" حملتها امل�شرتكة 

مع هيئ���ة ال�شحة بدبي للتربع بالدم التي 

اأقيمت حتت �شع���ار "اأف�شل هدية هي اإنقاذ 

حياة" وا�شتمرت ثالثة اأ�شهر .
وجنحت احلملة يف تاأمني قرابة 770 وحدة 

دم ملركز دب���ي للتربع بالدم وهي املبادرة 

الر�شمية الثانية يف اإطار ال�رشاكة الثنائية 

طويلة الأج���ل بني "دبي القاب�شة" والهيئة 

والت���ي ت�شتهدف ت�شجيع اأفراد املجتمع يف 

اإمارة دبي على التربع بالدم.

وانطلق���ت احلمل���ة ع���رب حافل���ة متطورة 

خم�ش�شة جلمع تربعات وحدات الدم قدمتها 

"دبي القاب�شة" ملركز دب���ي للتربع بالدم 
حيث نفذت احلافلة 26 جولة يف 16 موقعا 

من جممعات دبي القاب�شة ووجهاِتها التي 

يقي���م ويعمل فيها حاليًا اأكرث من 300 األف 

�شخ�س ما وف���ر جتربة ت���رّبع مريحة مع 

�شمان موا�شلة الإلت���زام باإجراءات ال�شحة 

وممار�ش���ات ال�شالم���ة املّتبع���ة ملواجهة 

جائحة "كوفيد -19". و�شهدت احلملة اإقبال 

وا�شعا يف جميع املواقع و�شارك حوايل 920 

متربّعا م���ن 71 جن�شية خمتلفة .. فيما مت 

ت�شجيل العديد منه���م كمتربعني منتظمني 

لدى مركز دبي للتربّع بالدم.

حديقة الحيوانات بالعين تثري ال�سياحة البيئية بممار�سات م�ستدامة

اأبوظبي، � الوحدة:

�ش���در ع���ن اأكادميي���ة ال�شعر يف 

جلن���ة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي، العدد 

173 م���ن جملة �شاع���ر املليون، 

م�شلًطا ال�ش���وء على اأبرز الأن�شطة 

�شهدها  التي  الثقافية  والفعاليات 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف 

دورته الثالث���ني.  وحمتفًيا كذلك 

بعدد م���ن التجارب ال�شعرية التي 

و�شل���ت اإىل احللق���ة النهائية من 

برنامج "اأمري ال�شعراء" يف مو�شمه 

التا�شع.

غ���الف الع���دد، تو�شطت���ه �شورة 

جلن���اح اأكادميي���ة ال�شع���ر التي 

�شارك���ت بفعالي���ة يف املعر����س 

وقدمت ع���ددا متنوعا من الأن�شطة 

وعر�شت جمموع���ة من الإ�شدارات 

بالأدب  تخ�ش�شت  الت���ي  اجلديدة 

ال�شعب���ي والعرب���ي ب�ش���كل عام، 

ولقت اإقب���ال لفتا عليها من زوار 

املعر�س.

 اأم���ا افتتاحية العدد فتحدثت عن 

وعن  املعر�س  فعالي���ات  جن���اح 

ا�شتطاعت  التي  اأبوظبي  العا�شمة 

اأن تتفوق ع���رب تنظيم  كعادته���ا 

معر�س ناجح بكل املقايي�س، من 

خالل عمل �شام���ل وجهد تنظيمي 

فاع���ل تابعنا نتائجه خالل الأيام 

ال�شبع���ة للمعر����س، ال���ذي �شهد 

واجلل�شات،  الفعالي���ات  ع����رشات 

800 عار�ض  م���ن  اأكرث  ومب�شاركة 

من 46 دولة ح���ول العامل، جاوؤوا 

اإىل اأبوظبي كي ي�شاركوها عر�شها 

الثق���ايف الكب���ري. كم���ا تطرق���ت 

الفتتاحي���ة اإىل مب���ادرات كثرية 

مت الإع���الن عنه���ا، اأبرزها مبادرة 

�شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي 

نائ���ب القائ���د الأعل���ى للق���وات 

امل�شلح���ة بتخ�شي�س �شتة ماليني 

دره���م ل�رشاء جمموع���ة قيمة من 

الكتب واملراجع واملواد التعليمية 

ل�شال���ح مكتب���ات املدار����ض يف 

الدولة. واإعف���اء جميع العار�شني 

م���ن دفع ر�ش���وم امل�شارك���ة لهذا 

الع���ام. لتوؤكد العا�شم���ة اأبوظبي 

من خ���الل ذلك حر�شه���ا ودعمها 

للحركة الثقافية ب�شكل عام، ودفع 

عجلة الن�رش، يف �شبيل ن�رش الوعي 

مبجتمعاتن���ا والت�شجي���ع عل���ى 

القراءة والطالع وحب املعرفة.
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يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد سليامن جاويد محمد جاويد الجنسية: باكستان 

 اىل الطرف الثاين:روبينا اعجاز اعجاز عيل الجنسية: باكستان

التنمية  للعبايات ( رخصة صادرة من دائرة  التجاري )نورمهرة  باالسم   

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )  67229   ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   عبدالله حسن عبيد البلويش        الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: محمد اكسري مفضل احمد الجنسية:  بنغالدش 

 باالسم التجاري ) ورشة النفيس للحدادة( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )18618( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  محمد صالح عبدالله بداه العويض   الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  نويد احمد محمد راشد   الجنسية: باكستان

دائرة  من  صادرة  رخصة   ) للخياطة  التوحيد  )مشغل  التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن رقم)40312( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن، وسيتم تحويلها اىل وكيل خدمات.

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإ�صعار ت�صفية 
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لإعالناتكم 

بالوحدة: 

هاتف: 

 024488400

فاك�س 

024488201

اإعالن فقدان جواز �صفر 

الل  /شايب  املدعو  فقد 
نيبال  ،الجنسية  بيشواكارما 
جواز سفره رقم )09232427( 
الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه 
أقرب  إىل  أو  نيبال  سفارة  إىل 

مركز رشطة مشكوراً.    
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 اسم الرشكة :   امداد محمد لتصميم الحدائق  ش.  ذ.م.م 
العنوان :   مكتب 203 ملك محمد احمد عبدالرحمن ال محمد ، ديرة، املرر 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1135994   رقم الرخصة    708968     

يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش 

ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   8-6-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-6-8

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 
 04  2973071 فاكس:   04   2973060 هاتف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب 
من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : رشكة خالد عياد التجارية  ش.  ذ.م.م 
الخليج  ديب،  بر  عياد،  الدين  محي  خالد  ملك   1055 مكتب      : العنوان 

التجاري،
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1098342  رقم الرخصة    673159     
يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه 

& ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    8-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-8 

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان 
فاكس: 2955598   04-  2955582 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل 
-04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   رشكة بريس باالس   ذ.م.م 
العنوان :   محل ملك فاطمة ابراهيم احمد وهنا ومريم بنات عبيد محمد 

الحلو، ديرة، سكة الخيل 
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    56382  رقم الرخصة     525583      
يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش 

ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  8-6-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-6-8

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 
 04  2973071 فاكس:   04   2973060 هاتف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب 
من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  سعيد هويدن للتجارة العامة ش.  ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  رقم 43 - 44 ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1442424 رقم الرخصة   848494      

يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه 

& ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   7-6-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-6-7

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان 
فاكس: 2955598   04-  2955582 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل 
-04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : فيفث إليمنت للتجارة العامة ذ.م.م 
العنوان :    محل رقم 5 ملك الشيخة لطيفة بنت حمدان، الراس. 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1382582    رقم الرخصة    785406      

يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش 

ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 1-6-2021      تاريخ تصديق القرار:  2021-6-1

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 
 04  2973071 فاكس:   04   2973060 هاتف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب 
من  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً  معه كافة املستندات واألوراق  مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   طريق االندلس لالعامل الكهروميكانيكية ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  رقم 307 ملك باسم احمد خليل الباكر، ديرة، املمزر  

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1318218  رقم الرخصة  796160        

يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   
السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه 

& ام االنصاري لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  7-6-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-6-7  

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف مكتب رقم 1- 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان 
فاكس: 2955598   04-  2955582 : االول هاتف  التجاري  املركز  نهيان،  آل 
-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 - بانحـالل �شركـــة 

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
لدعم  راشد  بن  العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد   

مشاريع الشباب  - ديره- بورسعيد 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / امداد محمد لتصميم الحدائق 
الرشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ذ.م.م   ش. 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   8-6-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-6-8

التقدم إىل املصفي املعني يف   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 
مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 
04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
 

 اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
بن  زايد  بن  هزاع  الشيخ  ملك سمو   2903  -1 رقم  :مكتب  العنوان 

سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /  رشكة خالد عياد التجارية    ش. 
ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب.
 تاريخ القرار  :    8-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-8 

يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
مكتبه الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 -04 فاكس: 
2955598 -04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
لدعم  راشد  بن  العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد   

مشاريع الشباب  - ديره- بورسعيد 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري 
يف السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /   رشكة بريس باالس  ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  8-6-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-6-8

التقدم إىل املصفي املعني يف   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 
مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 
04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
بن  زايد  بن  هزاع  الشيخ  ملك سمو   2903  -1 رقم  :مكتب  العنوان 

سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري 
للتجارة  /    سعيد هويدن  لتصفية رشكة  لديها  التجاري  السجل  يف 
بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  ذ.م.م   ش.  العامة  

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   7-6-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-6-7

يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
مكتبه الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 -04 فاكس: 
2955598 -04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
لدعم  راشد  بن  العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد   

مشاريع الشباب  - ديره- بورسعيد 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / فيفث إليمنت للتجارة العامة 
ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب.
 تاريخ القرار  : 1-6-2021      تاريخ تصديق القرار:  2021-6-1

يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 
04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
 

 اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
بن  زايد  بن  هزاع  الشيخ  ملك سمو   2903  -1 رقم  :مكتب  العنوان 

سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري 
لالعامل  االندلس  طريق    / لتصفية رشكة  لديها  التجاري  السجل  يف 
الكهروميكانيكية ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  7-6-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-6-7  

يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
مكتبه الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 -04 فاكس: 
2955598 -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

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر

 تاريخ االعالن :
 رقم االعالن :

موضوع الدعوي : تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 2019/371 مدين جزيئ ، بسداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )44934.35( درهم ( ، شامال للرسوم واملصاريف  

طالب االعالن : ديسكفري جاردنز )رشكة ذات مسؤولية محدودة(  صفته بالقضية: طالب 
التنفيذ 

  املطلوب اعالنهم : -1 اولغا كرييشنكو صفته بالقضية منفذ ضده
 موضوع اإلعالن : قررت محكمة ديب االبتدائية بتاريخ )25 -02- 2021 ) اخطاركم بسداد 
بيع  اال  و  التبليغ  تاريخ  من  يوم   15 درهم خالل   )44934.35( قدره  و  به  املنفذ  املبلغ 
 - املبنى  اسم   - األوىل  : جبل عىل  املنطقة   -  57  : االرض  رقم   - عبارة عن شقة سكنية 
MOG198 : رقم الوحدة : 206 و العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا له املادة 295 من 

قانون اإلجراءات املدنية
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إعالن بالنرش
يف الدعوى رقم 208/2019/2227 تنفيذ مدين

رشكة/ واسفي ، )رخصة رقم : 96128 ( والكائنة بـ حي ديب للتصميم ص.ب 73030 ، ديب 
، دولة اإلمارات العربية املتحدة  ، واملرخصة لدى سلطة ديب للتطوير ، ترغب هذه الرشكة 
املذكورة يف إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة رشكة/البيانات 
الوصفية ليميتيد )الرشكة الرئيسية(  يف إجتامعه الذي عقد بتاريخ    03         2021    

بشأن إغالق وحل الرشكة.
وفقاً لذلك ، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات ىف مواجهتها عليه 
الربيد املسجل  تاريخ هذا اإلعالن عن طريق  تقديم هذه املطالبات خالل 45 يوماً من 

أو اإلتصال بـ :
السيّد/ بدر بن خالد بن محمد القحطاين

إسم الرشكة: واسفي
ص.ب : 73030

ديب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 0507472299

bader@averrO.es :الربيد اإللكرتوين
 * لن يتم النظر ىف املطالبات التى ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  45 يوماً. 

June

ال�سارقة-وام:

وبناء  للمعرفة  بادري  اأكادميية  اأعلنت   

ملوؤ�س�سة  التعليمية  الذراع  القدرات، 

"مناء" لالرتقاء باملراأة متديد الت�سجيل 
بادري   " برنامج  من  الأوىل  الدورة  يف 

 15 حتى   "2021 الأعمال  لريادة 

اأغ�سط�س القادم ا�ستجابة لطلب الراغبني 

بامل�ساركة يف الربنامج مبا يتزامن مع 

بداية ال�سنة الدرا�سية.

اإطالق  عن  اأعلنت  قد  "بادري"  كانت 

الربنامج يف مار�س املا�سي بهدف تنمية 

امراأة  لكل  والريادية  املعرفية  املهارات 

الأعمال  ريادة  جمال  دخول  يف  تطمح 

ل�ساحبات  اأو  اخلا�س  م�رشوعها  وبدء 

تطوير  يف  الراغبات  القائمة  امل�ساريع 

م�ساريعهن .

الأدوات  من  جمموعة  الربنامج  ويقدم 

التي  الالزمة  العمل  واأطر  واملمار�سات 

�سامل  تعليمي  منهج  وفق  لهن  �سُتقدم 

ومتكامل من خالل 6 م�ساقات تعليمية 

و7 ور�س عمل تطبيقية وزيارات ميدانية 

الفردية  اجلل�سات  جانب  اإىل  للم�ساريع 

يف  وامل�ساعدة  اأ�سهر  �سـبعة  مدى  على 

عملية اإطالق امل�ساريع الريادية من خالل 

جمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة.

واعتمدت الأكادميية جمموعة من ال�رشوط 

تكون  اأن  وهي  الربنامج  اإىل  لالنت�ساب 

الدولة  مقيمة يف  اأو  اإماراتية  املنت�سبة 

على األ يقل عمرها عن 21 عامًا بالإ�سافة 

اإىل امتالكها فكرة ريادية واللتزام بح�سور 

خالل  من  افرتا�سيًا  باأكمله  الربنامج 

الزيارات  يف  وامل�ساركة  "زووم"  من�سة 

اإجادتها  جانب  اإىل  ح�سوريًا  امليدانية 

حت�سيلها  يكون  واأن  الإجنليزية  للغة 

التعليمي ثانوية عامة فما فوق.

وتتيح الأكادميية النت�ساب اإىل الربنامج 

على  اإلكرتونية  ا�ستمارة  ملء  من خالل 

موقعها الر�سمي

h t t p s : / / w w w . b a d i r i . a e /

 en/bep?utm_source=Press
بالإ�سافة اإىل تقدمي فكرة العمل وملخ�س 

من  فريق  �سيقوم  حيث  عنها،  كامل 

الأكادميية بفرز طلبات الت�سجيل واإجراء 

مقابالت افرتا�سية مع املرت�سحات على 

اأن يبداأ الربنامج يف 13 �سبتمرب املقبل.

الأعمال  لريادة  "بادري  برنامج  وياأتي 

القت�ساد  وزارة  مع  بال�رشاكة   "2021

والربنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت 

لوزارة  التابع  واملتو�سطة  ال�سغرية 

القت�ساد وكلية ريادة الأعمال الجتماعية 

الوطني  واملركز  املتحدة  اململكة  يف 

باك�ستان  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 

بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  ودائرة 

التجاري  للتحكيم  ال�سارقة  ومركز 

ال�سارقة  وموؤ�س�سة  /حتكيم/  الدويل 

لدعم امل�ساريع الريادية /رواد/ و�رشكة 

�رشاع العاملية لإدارة امل�ساريع /�رشاع/ 

وجمل�س  الإ�سالمي  ال�سارقة  وم�رشف 

�سيدات اأعمال ال�سارقة.

تمديد الت�سجيل في برنامج »بادري لريادة الأعمال«
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل العقاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل العقاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل العقاري - ق�سم العالمات التجارية

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
محمد عادل صالح. 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
  املودعة تحت رقم: 346677   بتاريخ : 10/03/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: محمد عادل صالح. 

 وعنوانة: الطابق السادس، بناية اللؤلؤة، شارع السالم منطقة الجية، جبل لبنان، 
لبنان. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
األنشطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 

الرياضية والثقافية. 
الواقـعة بالفئة: 41

تصميم  من  تتكون  العالمة   : العالمة  وصف 
تتباين  دوائر  تصميم  من  تتشكل  دائرة  مميزلشكل 
بالحجم من الداخل إىل الخارج باللون األزرق وكتبت 

الجميع  األبيض،  باللون  التينية  بأحرف   OAKRIDGE ACADEMY الكلامت 
فوق خلفية باللون األسود كام هو موضح بالشكل املرفق. 

االرشاطات:
التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اليف اوف رييل لتجارة املكمالت الغذائية ش.ذ.م.م. 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
  املودعة تحت رقم: 346057           بتاريخ : 02/03/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: اليف اوف رييل لتجارة املكمالت الغذائية ش.ذ.م.م. 

وعنوانة: ص.ب 294474، ديب، االمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

صحية  مستحرضات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحرضات 
لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستعامل الطبي 
للحمية  مكمالت  واألطفال،  للرضع  وأغذية  البيطري  أو 
مواد  ضامد،  ومواد  لصقات  والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية 
حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، مستحرضات 
فطريات  مبيدات  الضارة،  والحيوانات  الحرشات  إلبادة 

ومبيدات أعشاب. 
 الواقـعة بالفئة: 05

وصف العالمة : العالمة تتكون من تصميم مميز يشبه حرف t ورسمت فوقه ورقة تشبه النعناع، 
وكتبت الكلامت )Mint Make( بأحرف التينية التينية بشكل مميز مع وجود رسم أوراق صغرية، 
الجميع  التصميم،  ميني  أسفل  الثانية  والكلمة  التصميم  يسار  أعىل  األوىل  الكلمة  كتب  بحيث 

باأللوان البني والبيج واألخرض واألبيض واألسود كام هو موضح بالشكل املرفق. 
االرشاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد  أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 

EAT 165629
 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه 
طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 343859 تاريخ: 2021/01/26 
بيانات األولوية:  

  االسم: دانـوب للتطوير العقاري ش.ذ.م.م 
وعنوانه: ص.ب. 113806، ديب، اإلمارات العربية 

املتحدة. 
الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذلك   

بالفئة:36 
والشقق  العقارات  مكاتب  العقارية،  الشؤون 

العامرات  وإدارة  اإلسكان  ووكالء  السكنية 
العقارات  وتثمني  العقارات  وإدارة  العقارات  ووكاالت  واملباين  العقارات  يف  واالستثامر 
العقارات  وسمرسة  العقارات  وتأجري  واإليجار  الرشاء  ومتويل  للعقارات  املايل  والتقييم 
الشقق  وتأجري  السكنية  الشقق  وتأجري  )عقارات(  املكاتب  وتأجري  اإليجارات  وتحصيل 

وتأجري املباين. 
  وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CO-LIVING باللغة اإلنجليزية بينهام رشطة 

وتحتهام خط وعىل يسارهام رسم هنديس مميز. 
التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات 

اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

EAT 165628

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه 

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/01/26  املودعة بالرقم: 343855 

بيانات األولوية: 

 االسم: دانـوب للتطوير العقاري ش.ذ.م.م 

، اإلمارات  وعنوانه: ص.ب. 113806 ، ديب 

العربية املتحدة. 

الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز   وذلك 

بالفئة:35 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعامل، توجيه األعامل، تفعيل النشاط املكتبي. 

  وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CO-LIVING باللغة اإلنجليزية بينهام 

رشطة وتحتهام خط وعىل يسارهام رسم هنديس مميز. 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 

وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار 

هذا اإلعالن.

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

سارايث انرتناشونال انك. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

 املودعة تحت رقم: 345961           بتاريخ : 02/03/2021

تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: سارايث انرتناشونال انك. 

بنغالور560078  فيز،  ناغار، فرست  روود، جيه يب  3 دي مني   ،13 رقم  وعنوانة: 

، الهند. 

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

املنتجات:

زيوت  البخور؛  مخاريط  البخور؛  أعواد 

عطرية. 

الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : العالمة تتكون من الكلمة )Tulasi( كتبت بأحرف التينية باللون 

األسود كام هو موضح بالشكل املرفق. 

االرشاطات:

التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 
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�إعــــالن 

الرثوة      / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للخدمات تنظيف 

رخصة رقم : CN -  1311989 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم سفره ومله ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 2552599 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سامل ساملني سامل جمعه النعيمي )%100(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خليفه احمد عبدالله محمد املزروعي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد سعيد محمد محمد شتا

الشخص  إىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من رشكة   / قانوين  شكل  تعديل 

 SOFRAH WE LAMAH مــن  تــجــاري  إســم  تعديل  م  ذم  الــواحــد 

 SOFRAH إىل  ذ.م.م  ومله  سفره  مطعم   -  RESTAURANT L.L.C

WELAMAH RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- مطعم سفره ومله - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة بريفكت 

هاند العامل البالط والبالسرت 

رخصة رقم : CN -  2401381 قد تقدموا إلينا بطلب:

سعيد  سامل  عبدالله  سامل  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

النيادي %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفة عبدالله حارب جاسم 

الظاهري 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

كستم    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ايفينتس  

رخصة رقم : CN -  2799031 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:   فوج لتنظيم الفعاليات  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة:املصفح م 39 - 0 السيد راشد سيف جرب جمعه واخرين

CN-  2262831 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-5-17 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2150006791   

 تاريخ التعديل:  2021-6-8    

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ساميل العامل 
تركيب االبواب           

رخصة رقم : CN -   3005735 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حميد راشد عيل بوهنيدي 

الشاميس %100
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جار الله عيل صالح عرفج 

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

املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   اليت فاكتوري 

للحلويات  

رخصة رقم :   CN - 2549917 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:   شوكولتيني   ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: بني ياس، بني ياس رشق 2 - 3 - 0 مبنى، السيد محمد 

شعفان عبيد عوض واخرين 

 CN- 2629858 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،    لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -2

الجمعية  محرض  قــرار  عىل  بناًء  وذلــك   2021-6-7 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2105014369    

 تاريخ التعديل:   2021-6-8 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   �إعــــالن 

بسمى  مؤسسة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

الستشارات االالت الصناعية

 رخصة رقم : CN- 2752567 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 BISMI INDUSTRIAL MACHINES من/  تجار  اسم  تعديل 

االالت  الستشارات  بسمى  مؤسسة   -  CONSULTING EST

 HYDROMATIC INDUSTRIAL MACHINES إىل  الصناعية 

االالت  الستشارات  هيدروماتيك  مؤسسة   -  CONSULTING EST

الصناعية 

تعديل نشاط / إضافة تجارة معدات ومكائن املصانع وقطع غيارها - 

بالجملة )4659202(

  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.

   �إعــــالن 

تجارة  فولكان  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

املصنوعات الحريق    

رخصة رقم : CN -  1551548 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله محمد راشد عبدالله 

البلويش %100     

عبدالله  راشد  محمد  وبيع/ حذف حسني  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلويش

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

لتوجيه  الغربية  مركز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

اصحاب العمل 

رخصة رقم :  CN -  3852719 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 AL GHARBIA WORKSERS ــن/  م تــجــاري  اســم  تعديل   

اىل  العمل  اصحاب  لتوجيه  الغربية  مركز   GUIDANCE CENTER

 AL GHARBIA WORKSERS GUIDANCE CENTER SOLE

العمل،  اصحاب  لتوجيه  الغربية  مركز   PROPRETORSHIP LLC

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.

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /    ورد الجوري لصيانة املباين  /  ذ.م.م - رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )  99069  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 067447771  

ص.ب.: 125   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  ورد �جلوري ل�سيانة �ملباين   /  ذ.م.م 

الخميس 10 يونيو 2021-العـدد 14766

�إعالنات
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اخلمي�س 10 يونيو 2021-العـدد 14766 
اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ الوحدة:

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  ح�شلت 

الوطني االحتادي، على امل�شتوى الذهبي يف 

موا�شفة "م�شتثمرون يف املوارد الب�رشية" 

ثالث  من  واحدة  بذلك  لت�شبح  العاملية 

يف  الت�شنيف  هذا  على  حت�شل  موؤ�ش�شات 

ال�رشق االأو�شط و�شمن ثماين موؤ�ش�شات على 

التي حتقق هذا االإجناز يف  العامل  م�شتوى 

التقييم.

وا�شعة  تقييم  عمليات  بعد  االإجناز  ياأتي 

اأنه  كما  امل�شتقلون،  املقيمون  بها  قام 

الوزارة  روؤية  بو�شوح  �شهادة  ي�شكل 

حمفزة  عمل  ثقافة  اإر�شاء  يف  وجناحها 

تعزز النمو امل�شتدام وحتقق اأف�شل النتائج، 

املوارد  يف  "امل�شتثمرون  موؤ�ش�شة  من 

ت�شم  التي  العاملية  املوا�شفة  الب�رشية"، 

من  وتطويره  االأداء  الإدارة  متكاملة  معايري 

خالل الرتكيز على العن�رش الب�رشي، والتي 

األف موؤ�ش�شة  اأكرث من 45  يتم تطبيقها يف 

يف 70 دولة حول العامل.

وقال �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة 

الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي اإن 

العاملي  االعتماد  الوزارة على هذا  ح�شول 

باإدارة  اخلا�شة  املعايري  اأف�شل  ي�شم  الذي 

لنا  حتفيز  ر�شالة  هو  وتطويره،  االأداء 

املزيد  ولتحقيق  العمل  ملوا�شلة  جميعًا 

جديد  واإجناز  اإ�شافة  وهو  النجاحات،  من 

لالإجنازات التي حتققها الوزارة، التي تعمل 

ومنذ انطالقتها بروح الفريق الواحد .

حققتها  التي  االإجنازات  جميع  اأن  واأكد 

روؤية  تنفيذ  ح�شيلة  هو  الوزارة،  وحتققها 

ومتابعة  االإمارات  دولة  قيادة  وتوجيهات 

معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير 

ال�شحة ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�شوؤون 

لهذه  احلثيثة  االحتادي  الوطني  املجل�س 

التوجيهات التي ت�شع احل�شول على املراكز 

يف  العاملني  جلميع  رئي�شًا  هدفًا  االأوىل 

القطاع احلكومي، وت�شع لهذا اأعلى املعايري 

لتحقيق الريادة عامليًا، والتي حر�س فريق 

عمل الوزارة على تطبيقها ب�شكل يومي ويف 

جميع املهام التي يقومون بها.

الكبرية  باجلهود  كذلك  �شعادته  واأ�شاد 

للموارد  االحتادية  الهيئة  بها  تقوم  التي 

الب�رشية التي ت�شع االأ�ش�س واملعايري التي 

اإدارة املوارد  العاملية يف  التوجهات  تدعم 

م�شرية  موا�شلة  يف  ي�شهم  ومبا  الب�رشية، 

دولة  يف  احلكومي  القطاع  اأداء  يف  التميز 

االإمارات.

الوكيل  عدي،  بن  �شامي  �شعادة  وتوجه 

يف  امل�شاندة،  اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد 

الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة 

موؤ�ش�شة  عمل  فريق  اإىل  بال�شكر  االحتادي 

"م�شتثمرون يف املوارد الب�رشية"، على كل 
امل�شتمر  التطوير  لتحقيق  املبذولة  اجلهود 

و�شتبقى  كانت  والتي  الب�رشية،  للكوادر 

التميز  لتحقيق  الرئي�شية  والركيزة  الرثوة 

الأي موؤ�ش�شة.

الوزارة على هذا االعتماد  اإن ح�شول  وقال 

من  هو  الب�رشي  العن�رش  اأن  على  دليل 

مكونات الوزارة االأكرث قيمة واأهمية، كما اأنه 

تطوير  من  الوزارة  موقع  تعزيز  يف  ي�شهم 

منهجية  تبني  على  والتاأكيد  املوظفني 

اإىل  �شتوؤدي  التي  الب�رشي  العن�رش  تطوير 

وبالتايل  والفرق  املوظفني  اأداء  حت�شني 

تطوير اأداء الوزارة ككل.

دبي ـ الوحدة:

والثقافة  التعليم  �شوؤون  جلنة  اعتمدت 

املجل�س  يف  واالإعالم  والريا�شة  وال�شباب 

الذي  اجتماعها  خالل  االحتادي  الوطني 

عقدته يف مقر االأمانة العامة للمجل�س يف 

دبي، برئا�شة �شعادة نا�رش حممد اليماحي 

مل�رشوع  النهائي  تقريرها  اللجنة،  رئي�س 

قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون 

االحتادي رقم 7 ل�شنة 2008 ب�شاأن االأر�شيف 

مناق�شة  يف  اللجنة  بداأت  كما  الوطني، 

مو�شوع �شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب.

اللجنة �شعادة  اأع�شاء  �شارك يف االجتماع 

كل من �شارة حممـد فلكناز مقررة اللجنة، 

والدكتورة حواء ال�شحاك املن�شوري، و�شذى 

�شيخة  والدكتورة  النقبي،  عالي  �شعيد 

بالهول،  حميد  و�رشار  الطنيجي،  عبيــد 

وعفــراء بخيــت العليلـي.

مت  اإنه  بالهول  حميد  �رشار  �شعادة  وقال 

خالل االجتماع اعتماد تقرير اللجنة النهائي 

مل�رشوع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام 

القانون االحتادي رقم 7 ل�شنة 2008 ب�شاأن 

اأنه متت مناق�شته  االأر�شيف الوطني، موؤكدا 

جميع  على  والتوافق  احلكومة  ممثلي  مع 

التعديالت التي اأجرتها اللجنة على مواده 

وبنوده، و�شيتم رفع التقرير النهائي ب�شاأن 

م�رشوع القانون املحال للجنة من املجل�س 

بتاريخ 20  املعقودة  العا�رشة  اجلل�شة  يف 

اأبريل 2021 اإىل رئا�شة املجل�س ملناق�شته 

يف اإحدى اجلل�شات القادمة.

 /7/ يت�شمن  القانون  م�رشوع  اأن  واأ�شاف 

مواد، منها ا�شتبدال عبارات ومواد قانونية، 

واالأنظمة  القرارات  واإ�شدار  جديدة،  باأخرى 

والن�رش  واالإلغاءات  القانون،  اأحكام  لتنفيذ 

يف اجلريدة الر�شمية والعمل بالقانون.

عالي  �شذى  �شعادة  ذكرت  اآخر  جانب  من 

النقبي اأن اللجنة بداأت يف مناق�شة مو�شوع 

�شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب، �شمن ثالثة 

الوزارة  ا�شرتاتيجية  هي:  رئي�شية  حماور 

يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني وتطوير 

واالإبداعية  الثقافية  ال�شناعات  قطاعات 

التنمية امل�شتدامة، ودور  اأهداف  مبا يحقق 

ال�شبابية  املراكز  ودعم  اإن�شاء  يف  الوزارة 

لتحقيق  ال�شباب  ومواهب  قدرات  وتطوير 

الوزارة  وجهود   ،2071 روؤية  م�شتهدفات 

يف تطوير املنظومة االإعالمية الوطنية مبا 

يحقق روؤية 2071.

اللجنة لدرا�شة  اأنه وفق خطة  اإىل  واأ�شارت 

املو�شوع مت توجيه دعوة لعدد من اجلهات 

املعنية واملخت�شة حل�شور اجتماع اللجنة 

على  والتعرف  املو�شوع  ملناق�شة  املقبل 

مالحظاتهم ومقرتحاتهم واآرائهم ب�شاأنه،

دبي-وام:

ل�رشطة  العامة  القيادة  اختتمت   

دبي فعاليات الربع االأول من مبادرة 

 ،2021 لعام  االإيجابية"  "الروح 
ال�شباط  نادي  يف  حفل  بتنظيم 

اال�شرتاتيجيني  ال�رشكاء  لتكرمي 

اجناح  يف  �شاهموا  ممن  والرعاة 

والريا�شية  املجتمعية  فعالياتها 

والثقافية الهادفة اإىل االرتقاء بجودة 

االجتماعي  االن�شجام  وتعزيز  احلياة 

ال�شكنية،  االأحياء  يف  وال�شعادة 

وتر�شيخ قيم الت�شامح والتعاي�س بني 

اأفراد املجتمع واحرتام االآخرين.

و�شلم العميد خالد �شهيل مدير االدارة 

�رشطة  يف  املجتمع  الإ�شعاد  العامة 

ال�رشكاء  اإىل  التكرمي  دروع  دبي، 

اال�شرتاتيجيني من بلدية دبي، وجمل�س 

دبي الريا�شي، وجمعية توعية ورعاية 

لالإعالم،  دبي  وموؤ�ش�شة  االحداث، 

وهيئة  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة 

تنمية املجتمع، وهيئة ال�شحة بدبي، 

اإىل  االإ�شعاف،  وموؤ�ش�شة دبي خلدمات 

جانب تكرمي رعاة املبادرة يف مردف 

فيتن�س  ونادي  للت�شوق،  �شنرت  �شتي 

تامي، وجويل ا�شين�س.

العامة  االإدارة  اأعلنت  احلفل،  وخالل 

مبادرة  جنوم  عن  املجتمع  الإ�شعاد 

االدارات  م�شتوى  على  االإيجابية  الروح 

العامة واملجال�س يف �رشطة دبي، حيث 

فازت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

باملركز  الدويل  حماية  مبركز  ممثلة 

االأول على م�شتوى االدارات العامة، فيما 

فاز جمل�س اأ�شحاب الهمم باملركز االأول 

على م�شتوى جمال�س ال�رشطة.

واأثنى العميد خالد �شهيل على جهود 

كافة ال�رشكاء اال�شرتاتيجيني وال�رشكاء 

والرعاة  دبي  �رشطة  يف  الداخليني 

االإيجابية،  الروح  مبادرة  اإجناح  يف 

وتقدمي العديد من الربامج املجتمعية 

والتطوعية  والثقافية  والتوعوية 

التي �شاهمت يف توعية جميع فئات 

وتقاليد  واالأخالق  بالقيم  املجتمع 

لفئة  وخا�شة  االأ�شيلة  جمتمعنا 

ال�شباب لتن�شئتهم بال�شورة املطلوبة 

ولت�شنع منهم رجااًل نافعني الأنف�شهم 

امل�شتقبل، كما  واأوطانهم يف  واأ�رشهم 

و�شعت عدة برامج �شاهمت يف �شقل 

اإىل  لديهم  الثقة  وعززت  �شخ�شياتهم 

الريا�شية  املناف�شات  تنظيم  جانب 

التي تعود على اأفراد املجتمع بالكثري 

وتعزز  والنف�شية  ال�شحية  الفوائد  من 

العالقات االجتماعية.

واأكد العميد �شهيل اأن نتائج ا�شتطالع 

"الروح  مببادرة  اخلا�شة  الراأي 

الر�شا  ن�شبة  اأن  اأظهرت  االإيجابية" 

بينها   ،%89.5 اإىل  و�شلت  عنها 

املبادرات  عن  الر�شا  ن�شبة   %91.1

املجتمعية التي مت تنفيذها، و%91.2 

املعلومات،  ن�رش  عن  الر�شا  ن�شبة 

يف  الن�رش  عن  الر�شا  ن�شبة  و%92 

االجتماعي، و%76.9  التوا�شل  مواقع 

مت  التي  التوعوية  احلمالت  عن 

تنفيذها يف املبادرة.

ولفت اإىل اأن املواد االإعالمية املن�شورة 

حظيت  االإيجابية  الروح  مبادرة  عن 

التوا�شل  مواقع  على  كبرية  مبتابعة 

االجتماعي، حيث بلغ عدد م�شاهداتها 

عرب من�شة ان�شتغرام 10 ماليني و633 

الفًا و888 م�شاهدة، وعرب من�شة تويرت 

801 األفًا و518 م�شاهدة، وعرب من�شة 

في�س بوك 276 األفًا و597 م�شاهدة.

»�سوؤون الوطني االتحادي« تح�سل على الم�ستوى الذهبي في موا�سفة 

»م�ستثمرون في الموارد الب�سرية« العالمية

لجنة بـ »الوطني« تعتمد تقريرها ب�ساأن تعديل بع�ض اأحكام قانون االأر�سيف الوطني 

وتناق�ض �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

�سرطة دبي تختتم فعاليات الربع االأول من مبادرة »الروح االإيجابية« 

ال�سارقة-وام:

اإعالنية  لوحة   12 ال�شارقة  مدينة  بلدية  د�شنت   

من  االأول  الربع  خالل  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل 

العام اجلاري متا�شيًا مع ا�شرتاتيجيتها يف حتقيق 

وحتقيق  االإمارة  يف  احلياة  وجودة  اال�شتدامة 

التنمية امل�شتدامة واحلفاظ على البيئة باالعتماد 

حيث  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  م�شادر  على 

بالطاقة  تعمل  التي  االإعالنية  اللوحات  عدد  بلغ 

الربع  وحتى  املا�شي  العام  بداية  منذ  ال�شمية 

االأول من العام اجلاري 22 لوحة.

واأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية وجود خطة 

االإلكرتونية  االإعالنية  اللوحات  م�رشوع  لتنفيذ 

وزيادتها ب�شكل �شنوي مبا يج�شد دور البلدية يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة ويحقق اأهدافها يف جمال 

االإعالنية  اللوحات  ان  اىل  الفتا  الرقمي..  التحول 

حتظى ب�شكل عام باهتمام ومتابعة البلدية ملا لها 

من دور يف الرتويج ملختلف امل�شاريع واخلدمات 

البلدية  حتر�س  والتي  االإمارة  م�شاريع  خا�شة 

على الرتويج لها من خاللها وتعزيز التوا�شل مع 

اأكرث من 543  البلدية على  اجلمهور حيث ت�رشف 

لوحة اإعالنية يف خمتلف مناطق مدينة ال�شارقة.

اإدارة  مدير  ال�شام�شي  خالد  قال  جانبه  من 

ب�شكل  تتابع  البلدية  اإن  واال�شتثمار  املمتلكات 

م�شتمر كافة اللوحات االإعالنية وما يعر�س عليها 

من اإعالنات والتاأكد من �شحة ما ورد يف االإعالن 

ومنا�شبة  وال�شحيحة  ال�شليمة  اللغة  حيث  من 

للمظهر  ت�شويهه  وعدم  املجتمع  لثقافة  املحتوى 

العام حيث تقوم البلدية باعتماد كافة االإعالنات 

مت  التي  االعالنات  جمموع  وو�شل  ن�رشها  قبل 

اعتمادها خالل الربع االأول من العام اجلاري 155 

اإعالنا.

واأ�شار اإىل اإ�شدار وجتديد 1385 ت�رشيحا ل�رشكات 

الدعاية واالإعالن خالل الربع االأول من العام اجلاري 

املركبات  مل�شقات  الت�شاريح  هذه  �شملت  كما 

والدراجات النارية واالإعالنات على الطرق واأ�شطح 

املباين واللوحات االإر�شادية واإعالنات املج�شمات 

واالأعالم.

وقال علي االأمريي رئي�س ق�شم االإعالنات اخلارجية 

العام  من  االأول  الربع  خالل  نفذت  البلدية  اأن 

اجلاري 5 حمالت تفتي�شية ومفاجئة �شملت حملة 

مل�شقات  على  واأخرى  االإر�شادية  اللوحات  على 

الدراجات النارية وحملة على مل�شقات املركبات 

وحملة على اإعالنات لوحات االإيجار على واجهات 

يف  املتوقفة  النقل  مركبات  على  وحملة  املباين 

وعند  احليوية  وال�شوارع  الرئي�شية  امليادين 

االإ�شارات ال�شوئية والتي يتم من خاللها الرتويج 

خمالفة  ب�شورة  االأثاث  كنقل  اخلدمات  لبع�س 

وم�شوهة للمظهر العام الفتا اإىل اأن البلدية نظمت 

خالل هذه احلمالت اأكرث من 1435 زيارة تفتي�شية.

بلدية ال�سارقة تد�سن لوحات اإعالنية 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية

اإغالق من�ساأة ريا�سية في دبي لمدة �سهر 

لعدم التزامها بالتدابير االحترازية

6 ماليين درهم م�ساعدات لنزالء الموؤ�س�سات 

العقابية في دبي

�سرطة ال�سارقة تبحث اأف�سل الحلول لجرائم 

االحتيال االإلكتروني والهاتفي

دبي-وام:

يف  االإن�شانية  الرعاية  ق�شم  متكن   

العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة 

دبي،  �رشطة  يف  واالإ�شالحية 

تقدمي  من  ال�رشكاء  مع  بالتعاون 

وعينية  مقطوعة  مالية  م�شاعدات 

بقيمة 6 ماليني درهم لنزالء ونزيالت 

املوؤ�ش�شات العقابية يف �رشطة دبي.

كفالة  بني  امل�شاعدات  وتنوعت 

وا�شتخراج  االأ�رش،  ورواتب  نزيل، 

وا�شتخراج  وتذاكر،  امليالد،  �شهادة 

نظافة  وم�شتلزمات  �شفر،  وثيقة 

�شخ�شية، وعالج، وتوفري م�شتلزمات 

العودة  ومبادرة  النزيالت،  اأطفال 

وعيدية  العيد،  وك�شوة  للمدار�س، 

امتحان  ور�شوم  النزالء،  اأطفال 

توفل، اإ�شافة اإىل الدية ال�رشعية.

ال�شمايل  حممد  علي  العميد  وثمن 

للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  مدير 

فريق  واالإ�شالحية، جهود  العقابية 

وعملهم  االإن�شانية،  الرعاية  ق�شم 

النزالء  حياة  لتي�شري  الدوؤوب 

فاعلي  مع  بالتعاون  كربهم  وفك 

واملوؤ�ش�شات  املجتمع  يف  اخلري 

واجلمعيات اخلريية.

واأكد اأن هذه اجلهود املثمرة للق�شم 

يف م�شاعدة النزالء على مدار العام، 

لتكاتف  جليا  انعكا�شا  متثل  اإمنا 

وموؤ�ش�شاته  املجتمع  اأفراد  وترابط 

ملنح املخطئني فر�شة ثانية للبدء 

االأنظمة  مع  يتوافق  مبا  جديد،  من 

العاملية املعمول بها.

املوؤ�ش�شات  يف  الهدف  اأن  واأو�شح 

النزيل بحد  العقابية لي�س معاقبة 

ذاته، واإمنا تاأهيله واإ�شالحه وتغيري 

نهجه يف احلياة نحو االأف�شل، الفتا 

العام جاء خمتلفا عن  هذا  اأن  اإىل 

االأزمة  ظل  يف  ال�شابقة  االأعوام 

كورونا  فريو�س  جلائحة  العاملية 

بعقابية  دفعت  التي  "كوفيد19"، 
دبي اإىل تركيز جهودها على توفري 

مع  بالتعاون  للنزالء  �شفر  تذاكر 

التي  الفئة  وا�شتهداف  �رشكائها، 

انتهت فرتة حمكوميتها، للم�شارعة 

من  وذلك  باأ�رشها،  �شملها  مل  يف 

خالل مبادرة "عودتكم اأمانة" التي 

القت �شدى وا�شعا من فاعلي اخلري 

موفرة تذاكر بقيمة جتاوزت مليوين 

درهم.

دبي-وام:

مع  بالتعاون  الريا�شي  دبي  جمل�س  اأ�شدر 

ريا�شية  من�شاأة  باإغالق  قراًرا  دبي"  "اقت�شادية 
باالإجراءات  التزامها  لعدم  كامل  �شهر  ملدة 

االحرتازية املعتمدة للوقاية من فريو�س " كوفيد 

19 " وذلك يف اإطار الزيارات التفقدية للمن�شاآت 

واالأندية  البدنية  اللياقة  مراكز  من  الريا�شية 

من  للتاأكد  الريا�شية  والفعاليات  واالأكادمييات 

بتطبيق  واملمار�شني  االإدارات  من  التام  االلتزام 

الربوتوكول الر�شمي املعتمد.

التابع ملجل�س دبي  ال�شبط  وقام فريق ماأموري 

خالل  دبي"  "اقت�شادية  مع  بالتعاون  الريا�شي 

الزيارة التفتي�شية باإلغاء تنظيم فعالية ريا�شية 

االحرتازية  االإجراءات  ملخالفتها  اجلهة  لذات 

والربوتوكوالت املعتمدة ومن اأبرزها عدم االلتزام 

مبا  الكمامات،  وارتداء  االجتماعي  بالتباعد 

يخالف القرارات والتعليمات ال�شادرة من اجلهات 

املعنية للحفاظ على ال�شحة وال�شالمة والوقاية 

من انت�شار االأمرا�س ال�شارية.

مبجل�س  ال�شبط  ماأموري  عمل  فريق  ويوا�شل 

دبي الريا�شي تنفيذ عمليات التفتي�س واملراقبة 

بالتن�شيق مع "اقت�شادية دبي" ل�شمان التطبيق 

وعدم  االحرتازية  لالإجراءات  وامل�شتمر  الدقيق 

التهاون يف تنفيذ جميع التعليمات التي يت�شمنها 

الربوتوكول اخلا�س بكل من�شاأة وريا�شة.

وحث املجل�س املن�شاآت الريا�شية التي ت�شم مراكز 

واالأكادمييات  البدنية  واللياقة  البدين  التدريب 

التام  االلتزام  موا�شلة  على  الفعاليات  ومنظمي 

طوال  الوقاية  اإجراءات  وتطبيق  بالتعليمات 

�شاعات عمل املن�شاآت على مدار االأ�شبوع.

ال�سارقة-وام:

 نّظمت اإدارة �رشطة املنطقة ال�رشقية 

بالتعاون مع اإدارة تطوير الكفاءات 

ام�س  ال�رشطية  العلوم  باأكادميية 

"جرائم  بعنوان  افرتا�شية  ندوة 

االإلكرتوين  واالحتيال  الن�شب 

والهاتفي".

�شيف  اللواء  �شعادة  الندوة  ح�رش 

�رشطة  عام  قائد  ال�شام�شي  الزري 

جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة 

الدكتور  العميد  االأكادميية و�شعادة 

عام  مدير  العثمني  خمي�س  حممد 

علي  الدكتور  والعقيد  االأكادميية 

�رشطة  اإدارة  مدير  احلمودي  الكي 

االإدارات  ومدراء  ال�رشقية  املنطقة 

من  كبري  وح�شور  ال�شارقة  ب�رشطة 

واأفراد  الداخلية  وزارة  منت�شبي 

املجتمع.

واأكد �شعادة اللواء �شيف ال�شام�شي 

يف  ياأتي  الندوة  هذه  تنظيم  اأن 

اإطار امل�شوؤولية املجتمعية ل�رشطة 

اأفراد  توعية  يف  ودورها  ال�شارقة 

جرائم  من  وحتذيرهم  املجتمع 

مب�شاركة  االإلكرتوين  االحتيال 

نخبة متميزة من العاملني باجلهاز 

املوؤ�ش�شات  وبع�س  ال�رشطي 

دولة  يف  ال�شلة  ذات  احلكومية 

االإمارات وذلك بهدف دار�شة ومناق�شة 

اأف�شل احللول املمكنة ملواجهة هذه 

االآفة اخلطرية والتي تزايدت موؤخراً 

مع  بالتزامن  كورونا  جائحة  بعد 

تطور اخلدمات االإلكرتونية والذكية 

ن�شهده  ما  ومدى  للجمهور  املقدمة 

من االإقبال الكبري عليها يف ظل ما 

توفره هذه اخلدمات من وقت وجهد 

ونفقات.

دور  اأن  ال�شام�شي  اللواء  واأ�شاف 

ال�رشطة  اأجهزة  وم�شوؤوليات 

عملية  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاعف 

والتوعية  والتوجيه  االإر�شاد 

املجتمع  ووقاية  حماية  اإىل  �شعيًا 

عن  الناجتة  ال�شلبية  االآثار  من 

التقنية  لهذه  اخلاطئ  اال�شتخدام 

احلديثة وخماطر الوقوع يف براثن 

القانون  عن  واخلارجني  املجرمني 

حديثه  نهاية  يف  توجه  حيث 

امل�شاركني  لكافة  والتقدير  بال�شكر 

على  والقائمني  الندوة  اأعمال  يف 

اإعدادها وتنظيمها.

علي  الدكتور  العقيد  اأ�شار  بدوره 

يف  تاأتي  الندوة  اأن  احلمودي  الكي 

التي تنظمها  التعريف باحلملة  اإطار 

القيادة العامة ل�رشطة ال�شارقة حتت 

تنخدع/  ال  متيقظا..  /كن  عنوان 

االزدياد  ال�شوء على  اإلقاء  م�شتهدفًة 

والن�شب  االحتيال  جلرائم  امل�شطرد 

بال�شنوات  مقارنة  االإلكرتوين 

املا�شية ..منوهًا باأن ال�شبب يف ذلك 

يعود اإىل كّم الت�شهيالت التي وفرتها 

واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

والبنوك لعمالئها االأمر الذي اأدى اإىل 

قبل  من  الت�شهيالت  هذه  ا�شتغالل 

اجلناة الرتكاب جرائمهم.

راأ�ض اخليمة-الوحدة:

العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  تعمل 

راأ�س اخليمة  واالإ�شالحية ب�رشطة 

وفق ا�شرتاتيجية متكاملة تعك�س 

اهتمام القيادة الر�شيدة يف توفري 

واآمنة ت�شمن حقوق  بيئة مثالية 

نزالء املوؤ�ش�شات العقابية وت�شون 

اأ�شكال  كافة  وتقدمي  كرامتهم 

والتاأهيل لتطوير مهاراتهم  الدعم 

واملهنية  والتدريبية  التعليمية 

�شلوكياتهم  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 

االإيجابية وي�شاعدهم على �رشعة 

دجمهم يف املجتمع.

يو�شف  يعقوب  العميد  واأكد 

املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ليلة  اأبو 

ب�رشطة  واالإ�شالحية  العقابية 

وكالة  مع  حوار  اخليمة يف  راأ�س 

الدور  اأن  "وام"  االإمارات  اأنباء 

العقابية  للموؤ�ش�شة  االأ�شا�شي 

تنفيذ  جانب  اإىل  واالإ�شالحية 

اجلهات  من  ال�شادرة  االأحكام 

نزالء  وتاأهيل  اإ�شالح  املخت�شة 

من  ملنعهم  العقابية  املوؤ�ش�شة 

باتباع  اخلطاأ  طريق  اإىل  العودة 

الرعاية  يف  متخ�ش�شة  اأ�شاليب 

االإن�شانية واالجتماعية املتكاملة 

، حيث يقع على م�شوؤولينا تقدمي 

والرعاية  واالأن�شطة  الربامج 

وتاأهيل  اإ�شالح  ت�شمن  التي 

املوؤ�ش�شةوالتح�شني  داخل  النزيل 

للربامج  امل�شتمر  والتطوير 

املقدمة للنزالء.

واأ�شار اإىل اأن �شمان حقوق النزيل 

تلتزم  التي  اجلوانب  اأهم  من 

بتحقيقها  وتهتم  بها  املوؤ�ش�شة 

على اأكمل وجه ف�شال عن الربامج 

والريا�شية  والدينية  الثقافية 

حتفيز  ت�شتهدف  التي  واملهنية 

واالإنتاج  العمل  على  النزيل 

وتطوير  امل�شتمر  والتعليم 

على  وت�شجيعهم  املهارات 

خمتلف  يف  مواهبهم  ا�شتغالل 

كما   ، واملعار�س  الفعاليات 

اإطالقها  مت  التي  املبادرات  اأن 

اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 

�شاهمت  واخلا�شة  احلكومية 

الربامج  خمرجات  حت�شني  يف 

التعليم  برنامج  منها  التاأهيلية، 

امل�شتمر عرب من�شة التعلم الذكي 

العقابية  املوؤ�ش�شات  لنزالء 

الدولة  م�شتوى  على  واالإ�شالحية 

را�شد  بن  برنامج حممد  اإطار  يف 

للتعلم الذكي بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم .

امل�شجلني  عدد  ان  اإىل  ولفت 

الدرا�شة بلغ 25 طالبًا  ال�شتكمال 

تخرج   2022  –  2021 خالل 

الثانوية  مرحلة  من  طالب   7

العامة ، وقدمت املوؤ�ش�شة دورات 

واحلا�شب  االإجنليزية  اللغة  تعلم 

ال�شغرية  امل�شاريع  واإعداد  االآيل 

ال�شيخ  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

لبحوث  القا�شمي  بن �شقر  �شعود 

ت�شم  كما   ، العامة  ال�شيا�شة 

املوؤ�ش�شة اأول مكتبة علمية �شاملة 

حتتوي على اأكرث من 3200 كتاب 

وجملد يف ق�شم الرجال واأكرث من 

1200 كتاب بق�شم الن�شاء لتقدمي 

منظومة تعليمية ثقافية ونف�شية 

�شاملة.

ح�شاب  ا�شتحداث  مت  اأنه  واأو�شح 

امانات يتم فيه اإيداع رواتب النزالء 

والنزيالت الكرتونيًا مقابل ح�شور 

الور�شات الت�شغيلية التي تعقدها 

وامل�شغوالت  النجارة  يف  االإدارة 

اليدوية واخلياطة ، حيث بلغ عدد 

امل�شتفيدين من الربامج التاأهيلية 

بينما  نزياًل   1560 واالإ�شالحية 

عن  االإفراج  يف  املوؤ�ش�شة  جنحت 

و170  ماليني   4 بواقع  نزيال   48

األف درهم خالل 2020 من خالل 

هناك  اأن  موؤكدا  الفرج..  �شندوق 

خطة لتطوير منتجات النزالء بناء 

جلعلها  االأ�شواق  متطلبات  على 

بالنفع  تعود  ابتكارية  منتجات 

على النزالء.

الموؤ�س�سة العقابية براأ�ض الخيمة بيئة اآمنة ت�سمن حقوق النزالء 

وتاأهلهم لالندماج في المجتمع



دبي-وام:

 ع���اد منتخبن���ا �لوطن���ي �م����س �إىل 

�لتدريبات و�أدى مر�نه م�س���اء بامللعب 

�لفرعي بنادي �لو�سل ��ستعد�د� ملو�جهة 

�أندوني�سيا ي���وم غد �جلمعة يف �جلولة 

قبل �لأخرية م���ن �لت�سفيات �ملزدوجة 

�ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022 

وكاأ�س �آ�سي���ا 2023، حل�ساب �ملجموعة 

�ل�سابعة.

وخ�سع �لالعبون خالل يوم �أم�س �لول 

لتدريبات ��ست�سفاء عقب �ملبار�ة �لأخرية 

�أمام تايالند و�لت���ي فاز فيها �ملنتخب 

بثالثة �أهد�ف مقابل هدف، وذلك من �أجل 

�لتخل�س من �لرهاق �لناجم عن �سغط 

�ملباري���ات، على �أن ي�س���تاأنف �لأبي�س 

�لتح�س���ري�ت �عتبار� من يوم �لأربعاء، 

ح�س���ب �لربنامج �لذي و�سعه �لهولندي 

فان مارفيك �ملدير �لفني للمنتخب .

من جانب���ه عكف �جله���از �لفني عقب 

نهاية مبار�ة تايالند على در��سة منتخب 

�ندوني�س���يا، للتعرف على نقاط �لقوة 

و�ل�سعف لدى �ملناف�س، وذلك من خالل 

لالأندوني�سي،  �لأخرية  �ملباريات  حتليل 

وت�س���جيل بع�س �ملالحظات، وم�ساهدة 

ت�س���جيالت حديثة للمنتخب ومناق�سة 

تفا�س���يلها مع �لالعبني، وحتديد مهام 

وو�جبات كل لعب يف �ملبار�ة �ملقبلة.

ويويل �لهولندي مارفيك مدرب منتخبنا 

�لوطني مبار�ة �أندوني�سيا �أهمية كربى، 

حيث حر����س �مل���درب عل���ى �لتاأكيد 

لالعبني باأن �ملو�جه���ة �ملقبلة ل تقل 

�أهمية عن �ملبار�تني �ل�سابقتني، م�سدد� 

على �رضورة �حرت�م �ملناف�س و�لتعامل 

معه باجلدية �ملطلوبة لتحقيق �لهدف 

�ملن�سود باحل�سول على �لنقاط �لثالث.
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الم�سادقة على ع�سوية 

االإمارات في االتحاد الدولي 

للتزلج على الثلوج

»االأولمبية« تنظم ور�سة عمل دليل الحوكمة 

التحاد ال�سباحة
اأبوظبي-وام:

 نظمت �للجنة �لأوملبية �لوطنية 

ور�س���ة عم���ل م�س���رتكة لحتاد 

�ل�س���باحة يف �أول خطوة عملية 

عق���ب �أي���ام م���ن �إط���الق دليل 

حوكمة �لحتاد�ت �لريا�سية �لذي 

مت �لإع���الن عن���ه موؤخ���ر� خالل 

موؤمت���ر �س���حفي وبال�رض�كة بني 

�لعامة للريا�سة و�للجنة  �لهيئة 

�لأوملبية �لوطنية.

و��س���تهدفت ور�س���ة �لعمل �لتي 

�س���هدها ممثلي �لأندية �أع�س���اء 

لحت���اد  �لعمومي���ة  �جلمعي���ة 

�ل�س���باحة تو�س���يح �مل���و�د �ل� 

87 لدلي���ل حوكم���ة �لحت���اد�ت 

�لريا�س���ية مع ����رضح �ملفاهيم 

و�لتعريف���ات �ل���و�ردة في���ه مبا 

ي�س���هم يف ��س���تيعابه بال�سورة 

�ملن�سودة متهيد� للعمل به خالل 

�لفرتة �ملقبلة �ملحددة ب� 3 �أ�سهر 

لكافة �لحتاد�ت لتوفيق وتعديل 

�أنظمتها �لأ�سا�س���ية مبا يتنا�سب 

مع قو�عده و�أحكامه.

وتكمن �أهمية عق���د ور�س �لعمل 

�لتوقي���ت  ه���ذ�  يف  �لتثقيفي���ة 

�لذي ياأت���ي بعد �إط���الق �لدليل 

لتو�س���يح �ل�س���ورة �أم���ام كافة 

وم�ساعدتها  �لريا�سية  �لحتاد�ت 

يف تعدي���ل �أنظمتها �لأ�سا�س���ية 

لتتو�فق مع �لدليل �لذي يتما�سى 

و�ملو�ثيق  �لأنظم���ة  م���ع  بدوره 

�لدولية و�نطالق���ا من توجيهات 

�سمو �ل�س���يخ �أحمد بن حممد بن 

ر��س���د �آل مكتوم رئي����س �للجنة 

ب����رضورة  �لوطني���ة  �لأوملبي���ة 

ن����رض وتثقي���ف كافة منت�س���بي 

�لحت���اد�ت �لريا�س���ية وعر����س 

�أهد�ف و�لتز�مات و�خت�سا�س���ات 

�لحتاد�ت �لريا�سية �ملتمثلة يف 

ن�رض ثقافة �لريا�س���ة على �أو�سع 

نط���اق بالدولة وتعزيز �س���معة 

�لدولة ومكانة �لحتاد يف خمتلف 

�إع���د�د  و  �لريا�س���ية  �ملحاف���ل 

�ملنتخبات �لوطنية يف كل �لفئات 

�لعمرية وتعزيز م�ساركة �ملر�أة يف 

�لأن�سطة �لريا�سية و�لرتقاء باأد�ء 

�لكو�در �لفنية و�حلكام و�لإد�ريني 

ون�رض ثقافة مكافحة �ملن�س���طات 

و�ملو�د �ل�سارة ومر�عاة �ل�سيا�سة 

للعم���ل  �لعام���ة  و�لتوجه���ات 

�لريا�سي يف �لدولة.

وتوجه عب���د�هلل �لوهيبي �لأمني 

�لعام لحتاد �ل�س���باحة بال�سكر 

�إىل �للجنة �لأوملبية �لوطنية و�إىل 

�لهيئة �لعامة للريا�سة حلر�سهما 

�لد�ئم عل���ى �لتو�جد و�لعمل مع 

�لحتاد�ت �لريا�س���ية ب�سكل عام 

ب�سكل خا�س  �ل�س���باحة  و�حتاد 

من �أجل خلق بيئة عمل ريا�سية 

متطورة وذلك مبا يتو�فق مع دليل 

حوكمة �لحتاد�ت �لريا�سية �لذي 

للم�س���اركة  يخلق فر�س جديدة 

�لريا�سية.

منتخبنا الوطني ي�ستعد لمواجهة 

اأندوني�سيا غداً

الريا�ضة

الفجرية-وام:

�أك���د �س���مو �ل�س���يخ حممد بن 

حمد ب���ن حمم���د �ل�رضقي ويل 

عهد �لفجرية عل���ى �لدور �لذي 

�لريا�س���ية يف  �لأحد�ث  تلعبه 

تعزيز ح�سور دولة �لإمار�ت يف 

�ملجال �لريا�سي على �مل�ستوى 

�لدويل، و�أهمية م�س���اركة �إمارة 

�لبطولت  تنظي���م  �لفجرية يف 

�لعاملي���ة �لتي توؤكد جاهزيتها 

ل�ست�سافة �لأحد�ث �لدولية يف 

�س���جّل �إجناز�ته���ا يف �ملحافل 

�لريا�سية على م�ستوى �لعامل.

جاء ذلك خالل ��ستقبال �سموه 

يف مكتب���ه بالدي���و�ن �لأمريي، 

�ل�سيخ عبد�هلل بن حمد بن �سيف 

�ل�رضقي رئي����س �حتاد �لإمار�ت 

لبناء �لأج�سام و�للياقة �لبدنية، 

و�أع�ساء �للجنة �ملنظمة لبطولة 

لبناء  �لدولية  �لفج���رية  حتدي 

�لأج�س���ام �ملقرر �إقامتها خالل 

�لفرتة من 21 �إىل 24 �س���بتمرب 

من �لعام �جلاري يف جمّمع ز�يد 

�لريا�س���ي بالفجرية، مب�ساركة 

حملية ودولية و��سعة.

عه���د  ويل  �س���مو  و��س���تمع 

�لفج���رية من �للجن���ة �ملنظمة 

�إىل حت�س���ري�ت �ل���دورة �ل� 20 

�لتي تقام حتت رعاية �س���موه، 

وبتنظي���م من د�ئرة �ل�س���ناعة 

و�إ�رض�ف  بالفجرية  و�لقت�س���اد 

لبناء  و�لدويل  �لإمار�ت  �لحتاد 

جاهزيتها  موؤّك���دًة  �لأج�س���ام، 

�لتامة ل�ست�س���افة هذ� �حلدث 

�لريا�س���ي �لعامل���ي و�حلر�س 

على �تباع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 

�لالزمة يف ظل �لظروف �لر�هنة، 

ل�سمان جناح �لبطولة وحتقيق 

�أهد�فها.

ومتنى �س���موه للجنة �ملنظمة 

للبطول���ة ولالحت���اد �لإمار�تي 

و�لدويل لبناء �لأج�سام �لتوفيق 

يف تنظي���م هذ� �حل���دث �لهام، 

�لإمكانيات  موؤّكد� ت�سخري كافة 

لدع���م �لريا�س���ة و�لبط���ولت 

�لدولية يف �لفجرية.

بدورهم ق���دّم �أع�س���اء �للجنة 

�ملنظمة للحدث �ل�سكر و�لتقدير 

�إىل �س���موه على دعم���ه �لد�ئم 

للريا�سة و�لريا�سيني.

ح�رض �للقاء .. �س���عادة �س���امل 

�لزحمي مدي���ر مكتب ويل عهد 

حممد  و�ملهند����س  �لفج���رية، 

عبيد بن ماجد مدير عام د�ئرة 

بالفجرية  و�لقت�ساد  �ل�سناعة 

رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة.

محمد بن حمد ال�سرقي ي�ستقبل اللجنة المنظمة لبطولة 

تحدي الفجيرة الدولية لبناء االأج�سام

دبي-وام:

�س���ادق �لحتاد �لدويل للتزلج على �لثلوج /

FIS/ على ع�س���وية دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة يف �لحت���اد وذلك بعد ت�س���ويت 

�لدول �لأع�س���اء خالل �ملوؤمتر �لدويل �لثاين 

و�خلم�سني لريا�س���ة �لتزلج على �لثلج �لذي 

عقد �لأ�سبوع �ملا�سي يف �سوي�رض�.

وي�س���كل �حل�س���ول على �لع�س���وية تتويجًا 

للحمل���ة �لتي �متدت خلم�س �س���نو�ت بقياد 

�رضك���ة »ماجد �لفطي���م« و«�س���كي دبي« 

وبالتع���اون مع �حتاد �لإمار�ت للريا�س���ات 

�ل�س���توية كما ميهد �لطريق �أمام �لريا�سيني 

�لإمار�تي���ني يف جمال �لريا�س���ات �لثلجية 

للمناف�س���ة على �مل�س���توى �لدويل لأول مرة 

�إىل جانب قدرة دولة �لإمار�ت على ��ست�سافة 

�لدولي���ة  �لثلجي���ة  �لريا�س���ات  فعالي���ات 

�ملعتم���دة من قب���ل �لحتاد �ل���دويل للتزلج 

عل���ى �لثلج مثل بطولة �لتزلج �ملتعرج على 

�ملنحدر�ت وبطول���ة �لتزلج و�لتزلج �للوحي 

على �مل�س���ار�ت �ملائلة و�للتني �ستقامان يف 

»�سكي دبي« يف وقٍت لحق من هذ� �لعام.

و�س���اهمت »�س���كي دبي« على �متد�د �لعقد 

�لريا�س���ات  ثقاف���ة  تعزي���ز  يف  �ملا�س���ي 

�ل�س���توية يف منطقة �ل�رضق �لأو�سط و�سمال 

�إفريقيا وعملت على تر�س���يخ مكانتها كمركز 

للم�س���ابقات �لدولي���ة من خالل ��ست�س���افة 

�لعديد من �لبطولت �ملرموقة �ملرموقة مثل 

»كاأ�س �لع���امل« و«كاأ�س �لع���امل للتزحلق 

على �جلليد« بالإ�س���افة �إىل تاأ�سي�س بطولة 

�لإم���ار�ت �لوطنية للتزل���ج و�لتزحلق على 

�جلليد و�لتي جتذب �ملتناف�سني و�مل�ساهدين 

من جميع �أنحاء �لعامل ومتا�س���يا مع �جلهود 

�ملبذول���ة لإن�س���اء فريق وطن���ي توفر هذه 

�ملن�س���اأة �حلديثة �أي�سا من�س���ة للريا�سيني 

للتعلم وتطوير و�س���قل مو�هبهم �لفريدة من 

نوعها كما تلتزم باحت�سان �ملو�هب �ملحلية 

من خالل رعايتها للرب�مج �لريا�سية.

دبي-وام:

 كرم �س���مو �ل�س���يخ �أحمد بن حممد بن 

ر��س���د �آل مكتوم، رئي�س �للجنة �لأوملبية 

�لوطنية معايل حمي���د �لقطامي، �لنائب 

�لأول �ل�س���ابق لرئي�س �للجنة �لأوملبية 

�لوطنية، تقدير� ملا قدمه من �إ�س���هامات 

خالل فرتة عمله �سمن �أ�رضة �للجنة، وما 

بذله من جهود يف خدمة �حلركة �لأوملبية 

يف دولة �لإمار�ت و�إعالء �لقيم �لأ�سا�سية 

للميثاق �لأوملبي، وتفعيل دور �للجنة يف 

دفع م�س���رية �لتطوير �لريا�سي نحو �آفاق 

جديدة من �لتميز مبا يتما�سى مع مكانة 

دولة �لإمار�ت �لر�ئدة وحتقيقا لطموحات 

�لقيادة �لر�سيدة يف �عتالء �أبطال �لإمار�ت 

يف خمتلف �لريا�س���ات من�سات �لتتويج 

�سمن �أكرب �ملحافل �لريا�سية �لعاملية.

و�أعرب �س���مو رئي�س �للجن���ة �لأوملبية 

�لوطنية عن كامل تقدي���ره للدور �ملوؤثر 

�لذي ��سطلع به معايل حميد �لقطامي يف 

تعزيز �حلرك���ة �لأوملبية ورفعة مكانتها 

يف دول���ة �لإمار�ت، موؤكد� �أن �إ�س���هاماته 

كان لها بالغ �لأثر يف دعم �أهد�ف �للجنة 

ور�س���التها ودورها �لرئي�سي ل�سيما يف 

تطوير �مل�س���اقات �لقانونية و�لتنظيمية 

ذ�ت �ل�س���لة باحلركة �لأوملبية �لوطنية، 

وحتفيز روح �ملناف�س���ة بني �لريا�سيني 

لرفع م�س���توى �لأد�ء وحتقيق م�ستويات 

�أرقى من �لتميز �لريا�سي، ون�رض �ملبادئ 

�لرئي�س���ية للحرك���ة �لأوملبي���ة، كذل���ك 

�لت�س���جيع على تعزيز تو�جد �ملر�أة يف 

�مل�سهد �لريا�سي، �أ�سوة بباقي �لقطاعات، 

متمنيا �سموه كل �لتوفيق و�ل�سد�د ملعايل 

�لقطامي وموؤكد� �أن عطاءه �سيبقى عالمة 

فارقة يف تاريخ �للجنة �لأوملبية �لوطنية.

وقال �س���موه : " كل �ل�سكر ملعايل حميد 

�لقطامي ملا قدمه من جهود يف �س���بيل 

�إعالء �س���اأن �حلركة �لأوملبية �لإمار�تية 

و�لرتويج ملبادئ �مليثاق �لأوملبي و�إعالء 

قيمه ومبادئه .. ول���دوره يف تفعيل دور 

�للجنة �لأوملبية �لوطنية وتعظيم �أثرها 

يف �لرتقاء مبختلف �لريا�سات يف دولتنا 

.. كل �لأمنيات �لطيبة لرجل �أجزل �لعطاء 

ليظل على �لدو�م منوذجا يحتذى لالأجيال 

يف كيفية �لتفاين يف خدمة �لوطن " .

من جانب���ه، �أعرب معايل حميد �لقطامي 

عن بالغ �ل�س���كر و�لمتن���ان لهذه �للفتة 

�لكرمي���ة م���ن �س���مو �ل�س���يخ �أحمد بن 

حممد بن ر��س���د �آل مكتوم، رئي�س �للجنة 

�لأوملبي���ة �لوطنية، موؤكد� �أن هذ� �لتكرمي 

لي�س بالأمر �لغريب على �سموه، و�أن قيمة 

�لوفاء �ستظل من �ل�سيم �لأ�سا�سية ل�سعب 

�لإم���ار�ت يف كل وقت وح���ني، و�أن دولة 

�لإمار�ت تقدم د�ئم���ا �لقدوة يف �حلفاوة 

باأبنائها �لذين �أخل�سو� لها �لعطاء بهدف 

�أن يظل ��سم �لإمار�ت د�ئما مرتبطا بالتميز 

و�لنجاح، ولتبق���ى ر�يتها عالية خفاقة 

على �ل���دو�م يف �أكرب �ملحاف���ل �لدولية 

و�أهمه���ا يف خمتلف �ملج���الت، مبا يف 

ذلك �ملجال �لريا�سي �لذي يحظى بدعم 

ورعاية �لقيادة �لر�س���يدة �لتي مل تبخل 

يوما بتق���دمي كافة �ل�س���مانات �لالزمة 

لتاأكي���د �لريادة �لإمار�تية يف �س���احات 

�ملناف�سة �سمن خمتلف �لريا�سات.

و�أكد معايل �لقطامي �أن �للجنة �لأوملبية 

�لوطني���ة حتظى بكل �لدع���م و�لهتمام 

يف �س���وء قيادة �سمو رئي�س �للجنة وما 

يتخذه من ق���ر�ر�ت مهمة هدفه���ا �لأول 

م�سلحة �لريا�س���ة و�لريا�سيني وقال : " 

ل ي�س���عني �إل �أن �أتقدم بخال�س �ل�س���كر 

و�لمتنان ل�س���مو �ل�سيخ �أحمد بن حممد 

بن ر��س���د �آل مكت���وم، و�إىل جمل�س �إد�رة 

�للجن���ة �لأوملبي���ة �لوطني���ة و�ملكتب 

�لتنفيذي وجميع �للجان وكل من �أ�سعدين 

�لعمل �إىل جو�ره خالل تلك �لفرتة �ملميزة 

يف م�سريتي �لعملية �لتي �كت�سبت خاللها 

�لعديد من �خلرب�ت و�لأ�سدقاء من �لأ�رضة 

�لأوملبية �س���و�ء حمليا �أو دوليا، و�أمتنى 

دو�م �لتمي���ز و�لتوفي���ق �لزده���ار لتلك 

�ملوؤ�س�سة �لريا�سية �لعريقة يف ت�سجيل 

�لعديد م���ن �لإجناز�ت �لتي تعلي ��س���م 

�لوطن خالل �ملرحلة �ملقبلة".

اأحمد بن محمد يكرم حميد القطامي تقديرا الإ�سهاماته 

في خدمة الحركة االأولمبية

اتحاد الكرة ُينظم ور�سة عمل 

لم�سابقات فرق الدرجة االأولى

دبي-وام:

نظ���م �حتاد �لإمار�ت لكرة �لق���دم �م�س عرب تقنية 

�لت�س���ال �ملرئي ور�سة عمل خا�س���ة مب�سابقات 

�لفري���ق �لأول لأندي���ة �لدرجة �لأوىل يف �ملو�س���م 

�لريا�سي 2022-2021.

و�س���ارك يف �لور�سة �أحمد يو�سف بن دروي�س ع�سو 

جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة رئي�س جلنة �مل�س���ابقات، 

و�أع�ساء �للجنة وم�سوؤويل �إد�رة �مل�سابقات بالحتاد 

وممثلي �أندية �لدرجة �لأوىل.

ورحب رئي�س جلنة �مل�سابقات مبمثلي �لأندية ناقاًل 

لهم حتيات رئي�س و�أع�ساء جمل�س �إد�رة �حتاد كرة 

�لقدم، م�س���يد� بالتعاون �لد�ئم بني �لأندية و�حتاد 

�لكرة، و�لذي �ساهم ب�س���كل كبري يف جناح جميع 

م�سابقات �ملو�سم �لريا�سي �ملا�سي.

و�أ�سار �بن دروي�س �إىل �أن جلنة �مل�سابقات حتر�س 

على �لت�س���اور مع �لأندية يف كافة �لأمور �لإد�رية 

و�لتنظيمية للم�سابقات قبل بد�ية �ملو�سم �لكروي 

بهدف طرح ومناق�س���ة �لأف���كار و�ملقرتحات �لتي 

ت�سهم يف تطوير �للعبة.

وناق�ست ور�س���ة �لعمل 5 حماور ت�سمنت مو�عيد 

بدء �ملو�سم �لريا�سي، ونظام �لت�سفيات �لتمهيدية 

لبطول���ة كاأ�س رئي����س �لدولة، و�أع���د�د �لالعبني 

�مل�سجلني و�مل�ساركني يف �لفريق �لأول من خمتلف 

�لفئات، و�لأمور �لإعالمي���ة و�لتطويرية �ملقرتحة 

للمو�سم �لريا�سي �لقادم، بالإ�سافة �إىل مالحظات 

�لأندية عن مباريات �ملو�س���م �ملا�سي وما ر�فقها 

من �إيجابيات ت�سعى جلنة �مل�سابقات لتعزيزها �أو 

�سلبيات لعدم تكر�رها.



دبي-وام:

 افتت���ح بدب���ي ام�س جمم���ع" فوت 

مع ترفيهي  الب" �لذي يعت���ر �أول مجُ

تكامل يف �ل�رشق �لأو�سط ،و  ريا�سي مجُ

�لذي يجمع بني �لتكنولويجا و�لذكاء 

�ل�سطناعي يف مال كرة �لقدم.

�فتت���ح �ملجم���ع �أ�س���طورة منتخ���ب 

�لرتغال "روي كو�ستا" جنبًا �إىل جنب 

مع نا�رش �أمان �آل رحمة، م�ساعد �لأمني 

�لع���ام ملجل�س دبي �لريا�س���ي، خالد 

�لزرعوين رئي�س مل����س �إد�رة مدينة 

دبي �لريا�س���ية و�أحمد �خلاجة �ملدير 

�لتنفيذي ملوؤ�س�س���ة دبي للمهرجانات 

و�لتجزئة وح�سني مر�د �لع�سو �ملنتدب 

لفوت لب دبي مبدينة دبي �لريا�سية.

يف  �ملوج���ود  �ملجم���ع  وي�س���تقبل 

رة  "�إن�س���بري�تو�س للريا�سة"، ع�ساق كجُ
�لق���دم من جميع �لأعم���ار ليقدم لهم 

جتربة ��س���تثنائية وجديدة يف عامل 

�لرتفيه �لريا�سي.

�س���هد حفل �لفتتاح ح�س���ور �لعديد 

من �مل�س���وؤولني و�ل�سخ�سيات �لعامة 

وو�س���ائل �لإععم ف�س���ًع ع���ن �رشكاء 

"فوت الب" �لذي �أ�س�سه "روي كو�ستا" 
وحتت�سن دبي �أول مقر دويل له خارج 

�أوروبا لت�س���تمر "دب���ي" يف ريادتها 

�لريا�سية يف �ملنطقة و�لعامل.

ع���د "ف���وت الب" �لوجه���ة �ملثالية  يجُ

لع�س���اق كرة �لقدم من جميع �لأعمار 

حيث يخو����س رو�ده جتربة فريدة من 

نوعه���ا بف�س���ل �لتكنولوجيا �حلديثة 

و�ل���ذكاء �ل�س���طناعي يف �ملدين���ة 

�لرتفيهية �لريا�سية �لأوىل يف �ل�رشق 

�لأو�سط.

ي�س���تطيع زو�ر "فوت الب" من خعل 

�أح���دث �لتقني���ات، �ختب���ار وقيا�س 

�إمكانياته���م �لكروي���ة م���ن متري���ر 

و�رشعة وت�س���ديد وحتك���م يف �لكرة 

ومن ثم �حل�س���ول على تقرير مف�سل 

باإح�س���ائياتهم، كما ميكن لعأ�سدقاء 

�لتناف�س يف ملعب "فوت الب" للكرة 

كن ل���كل لعب  �خلما�س���ية حي���ث ميجُ

�حل�س���ول على مقاطع فيديو لأف�سل 

�أهد�فه ومل�ساته يف �مللعب.

ذلك بالإ�سافة �إىل �لعديد من �لألعاب 

�لتناف�س���ية �لرتفيهي���ة مث���ل ك���رة 

�لق���دم �لطائرة وحتدي���ات كرة �لقدم 

وغريها  "فري�س���تايل"  �ل�ستعر��سية 

م���ن �لألع���اب �لتي �س���تنقل �لرتفيه 

�لريا�س���ي يف �ملنطقة �إىل م�س���توى 

خمتلف متاًما.

وعن �فتتاح "فوت الب" يف دبي علق 

�لأ�سطورة روي كو�ستا قائًع :�أنا �سعيد 

ذهلة  �أوًل بوجودي يف دبي، �ملدينة �ملجُ

ب كرة �لقدم. �لتي ت�ساركني حجُ

و�أ�س���اف �ن دبي هي �مل���كان �لأمثل 

لحت�سان �أول "فوت الب" دويل خارج 

�أوروب���ا ون�س���عى �إىل تق���دمي جتربة 

كروي���ة خمتلف���ة متاًما لكل ع�س���اق 

�لكرة يف �لإمار�ت و�ل�رشق �لأو�سط.

ووم���ن جانب���ه ق���ال ح�س���ني مر�د 

�لع�س���و �ملنتدب ل� "فوت الب" دبي: 

�ن "ف���وت لب: ه���و �لوجهة �جلديدة 

للرتفي���ه �لريا�س���ي يف دبي و�ل�رشق 

قدم لعأفر�د و�لأ�سدقاء  �لأو�سط، حيث يجُ

و�لعائ���عت جترب���ة ممتع���ة غامرة 

بالتح���دي و�ملرح، كم���ا مينح لعبي 

كرة �لقدم �لهو�ة و�ملحرتفني فر�س���ة 

رة �لقدم  �ساق كجُ لقيا�س �أد�ئهم.. د�عيا عجُ

يف دولة �لإمار�ت لتجربة "فوت الب" 

و�ختبار مهار�تهم مع �أحدث �لتقنيات 

ب�سكل  بوقتهم  لع�س���تمتاع  �لعاملية 

تع. خمتلف وممجُ

دبي-وام:

 ح�س���ل �حت���اد �لإم���ار�ت للرماي���ة 

عل���ى بطاقة �لتاأهل ل���دورة �لألعاب 

�لت���ي   ،2021 طوكي���و  �لأوملبي���ة 

�ستنطلق مناف�س���اتها يف �ليابان 23 

يوليو �ملقب���ل، وذلك يف �إجناز جديد 

للريا�س���ة بالدول���ة. و�أك���د عبد �هلل 

�س���امل بن يعقوب �أم���ني عام �لحتاد 

�أن �لحتاد ر�س���ح �لبطل �لدويل �سيف 

ب���ن فطي����س بفئة رماي���ة �لأطباق " 

�ل�س���كيت"، للم�س���اركة يف �أوملبياد 

طوكي���و بتل���ك �لبطاقة على �س���وء 

�إجناز�ته �لدولية �لأخرية، حيث ح�سد 

4 ميد�لي���ات دولية يف �آخر 4 �أ�س���هر 

خعل �لفرتة بني فر�ير 2021 ويونيو 

�جلاري.

وقال عبد �هلل �س���امل ب���ن يعقوب �إنه 

�لذي ح�رشه م�س���اء  خعل �لجتماع 

�أم�س �لول "عن بعد" وبعد �مل�ساور�ت 

م���ع �لحت���اد�ت �لآ�س���يوي و�لدويل 

و�لعربي وعلى �س���وء متيز �لإمار�ت 

يف ريا�سة �لرماية، مت �حل�سول على 

بطاق���ة �لتاأه���ل �إىل �أوملبياد طوكيو، 

�لريا�سات  �لرماية يف طليعة  لتكون 

�حل���دث  يف  �مل�س���اركة  �لإمار�تي���ة 

كعادته���ا، خا�س���ة �أن �لرماي���ة هي 

�للعبة �لوحيدة يف تاريخ �لريا�س���ة 

�لإمار�تية �لتي �س���بق لها �أن ح�سدت 

ميد�لي���ة �أوملبية ذهبي���ة، وذلك عن 

طري���ق �ل�س���يخ �أحمد ب���ن ح�رش يف 

�أوملبياد �سيدين عام 2004.

وعن توقعاته ل�س���يف بن فطي�س يف 

مناف�س���ات �أوملبياد طوكي���و قال :" 

�لر�مي �لدويل �سيف بن فطي�س ميلك 

�س���جع حافع م���ن �لإجن���از�ت على 

و�لدويل،  و�لقاري  �لعربي  �مل�س���توي 

وميلك ت�س���نيفا عاملي���ا يف �لوقت 

�لر�هن بعد ح�س���وله على �مليد�لية 

�لف�س���ية يف بطولة �لع���امل بالهند 

مار����س �ملا�س���ي، وثقتن���ا فيه بع 

حدود للمناف�سة على ح�سد ميد�لية 

�وملبية، خ�سو�سا �أنه مل يتوقف عن 

�لتدريبات و�مل�س���اركات �لدولية يف 

�لفرتة �لأخ���رية برغم ظروف �لغعق 

يف �لكث���ري من �ل���دول بالعامل على 

خلفية جائحة كورونا، و�س���وف يوفر 

�لحتاد ل���ه كل �لدع���م يف �ملرحلة 

�ملقبل���ة لتحقيق �أف�س���ل نتيجة يف 

�لدورة �لتي متثل �أكر حدث ريا�سي 

يقام يف �لعامل ".
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�خلمي�س 10 يونيو 2021 �� �لع�دد 14766  الريا�ضة

95 العبة ي�ساركن في بطولة الري�سة 

الطائرة ال�سيفية لل�سيدات

اأبوظبي-وام:

 بح���ث �س���عادة عب���د �ملنع���م 

�لحتادي���ن  رئي����س  �لها�س���مي 

�لنائ���ب  و�لآ�س���يوي  �لإمار�ت���ي 

�لأول لرئي����س �لحت���اد �ل���دويل 

للجوجيت�سو تعزيز �سبل �لتعاون 

�مل�س���رتك يف مال �لريا�سة مع 

�س���عادة فريناندو لوي�س ليمو�س 

�سفري جمهورية �لر�زيل �لحتادية 

يف �لإم���ار�ت، و�تف���ق �لطرف���ان 

على �لتعاون لإقامة �أكر ح�س���ة 

تدريبية للجوجيت�س���و يف �لعامل 

بجن���اح �لر�زيل يف دبي بتاريخ 

2021عل���ى هام�س  15 نوفم���ر 

�إك�سبو 2020 بالتن�سيق و�لتعاون 

م���ع �جله���ات �مل�س���وؤولة ع���ن 

�إك�س���بو دبي، ومبا يلبي �لتد�بري 

�لوقائية  و�لإج���ر�ء�ت  �لحرت�زية 

يف وقتها.

جاء ذلك خعل ��س���تقبال �سعادة 

لل�س���فري  �لها�س���مي  �ملنعم  عبد 

�لر�زيل���ي �م����س مبق���ر �لحتاد 

�لإمار�تي للجوجيت�سو يف �أبوظبي، 

بح�س���ور ر�فائيل نا�سيمنتو مدير 

جناح �لر�زيل يف معر�س �إك�سبو 

2020 دبي، وفهد علي �ل�سام�سي 

�لإمار�ت  لحت���اد  �لع���ام  �لأمني 

للجوجيت�س���و. و�أكد �لها�سمي يف 

ت�رشيحه لوكال���ة �أنباء �لإمار�ت 

» و�م« �أن �لععقات بني �لإمار�ت 

و�لر�زي���ل قوي���ة وعميق���ة، و�أن 

�ملرحل���ة �لأخرية �س���هدت تطور� 

�ل�سيا�سية  كبري� على �مل�ستويات 

و�لريا�س���ية  و�لقت�س���ادية 

و�لثقافية، و�أن ريا�سة �جلوجيت�سو 

�لريا�س���ات  م���ن  �لر�زي���ل  يف 

بالدولة  ميار�سها  حيث  �ل�سعبية 

�أكرث من 2.5 مليون لعب ولعبة 

من �مل�سجلني ر�سميا يف �لحتاد، 

ومتل���ك �أكرث من 22 �ألف �كادميية 

وتطوي���ر  لتعلي���م  متخ�س�س���ة 

�لععب���ني يف خمتل���ف ولياتها، 

و�أن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�س���و 

باعتباره �أكر مطور لتلك �لريا�سة 

يف �لع���امل، قام لعب���وه بتقدمي 

�لرئي�س  �أمام  ��ستعر��س���ية  فقرة 

�لر�زيلي جايري بول�سونارو خعل 

زيارت���ه �إىل �لإم���ار�ت يف �أكتوبر 

. ،2019

كم���ا �كد عل���ى �ل���دور �مللمو�س 

لريا�س���ة �جلوجيت�س���و يف دعم 

�لععقات بني �لدولتني من خعل 

تعاقدنا م���ع �أكرث من 700 مدرب 

بر�زيلي لعإ�رش�ف على م�رشوعها 

�أن  �للعب���ة، كما  لن�رش وتطوي���ر 

�لإمار�ت تنظم م���ا يقرب من 18 

بطولة �سنويا يف خمتلف وليات 

�لر�زيل.

وقال �لها�سمي:« علينا �أن ن�ستغل 

ريا�سة �جلوجيت�سو �لتي �أ�سبحت 

ثقاف���ة متم���ع يف �لإمار�ت يف 

تعزي���ز �لععق���ة م���ع �لر�زي���ل 

وخمتلف دول �لعامل، لأن �لريا�سة 

من دعائم وج�س���ور بن���اء �لقوة 

�لناعمة للدول���ة خارج حدودها، 

وهذ� يتفق مع ��سرت�تيجية �لحتاد 

�ل���ذي ينظم �أكرث م���ن 80 بطولة 

حول �لعامل، وير�عي فيها جميعا 

دع���م �لععق���ات بني �ل�س���عوب 

�أن حتدث لقاء�ت  و�لدول، و�أمتنى 

�أخرى ل�س���عادة �ل�سفري �لر�زيلي 

م���ع ب���اق �حتاد�تنا �لريا�س���ية 

نظر� لتمي���ز �لر�زيل يف �جلانب 

�ملجتم���ع  وثقاف���ة  �لريا�س���ي، 

�لر�زيل���ي �لتي تعتر �لريا�س���ة 

�أ�س���لوب حياة، ونح���ن يف �حتاد 

�لإمار�ت للجوجيت�سو �سعدنا باأن 

يكون �أول ظهور للرئي�س �لر�زيلي 

يف حدث ريا�س���ي بالر�زيل بعد 

�نتخابه وقبل توليه �مل�س���وؤولية 

ر�سميا، يف بطولة �أبوظبي جر�ند 

�س���عم للجوجيت�س���و بري���و دي 

جانريو حينم���ا ح�رش جانبا من 

�ملناف�سات وقام بتتويج �لفائزين 

يف عام 2018.

�أبوظبي-و�م:

�أبوظب���ي  بطول���ة  حقق���ت   

�جلوجيت�سو  ملحرتيف  �لعاملية 

يف ن�س���ختها �ل���� 12 و�لت���ي 

�أبوظب���ي خ���عل  ��ست�س���افتها 

�لف���رتة م���ن 6 حت���ى 9 �أبريل 

�ملا�س���ي مب�ساركة 2000 لعب 

م���ن 80 دول���ة مموع���ة من 

حظيت  و�ملكت�سبات  �لنجاحات 

�إقليمية ودولية و��سعة  باإ�سادة 

لنجوم  قدم���ت  حيث  �لنط���اق 

�لعامل فر�س���ة �لعودة لب�س���اط 

�لنز�لت بع���د توقف �لفعاليات 

�لريا�س���ية �لعاملية على مدى 

�لعام �ملا�سي.

�س���امل  �س���عادة حممد  وق���ال 

�لظاه���ري نائب رئي����س �حتاد 

�إن  للجوجيت�س���و  �لإم���ار�ت 

متو��س���ل  وبدع���م  �أبوظب���ي 

من �لقي���ادة �لر�س���يدة جنحت 

يف تق���دمي من���وذج مله���م يف 

�لك���رى  �لأح���د�ث  ��ست�س���افة 

�لأو�س���اط  با�ستح�س���ان  حظي 

و�لدولية  �لإقليمية  �لريا�س���ية 

ورحبت بنجوم �جلوجيت�سو من 

خمتلف �أنحاء �لعامل للم�ساركة 

يف مناف�س���ات �لن�سخة �لثانية 

�أبوظبي  بطول���ة  م���ن  ع����رشة 

�جلوجيت�سو  ملحرتيف  �لعاملية 

يف �أبريل �ملا�سي.

و�أ�س���اف �أن �لبطول���ة �س���كلت 

�لريا�س���ة  لع�س���اق  متنف�س���ا 

وجنومه���ا بعد فرتة من �لتوقف 

يتناف�س  فر�سة مميزة  وج�سدت 

�أك���رث  يف  �لريا�س���يون  فيه���ا 

يف  �أهمية  �جلوجيت�سو  بطولت 

�لعامل .. م�س���ري� �إىل �أن �لبطولة 

متثل عامع �أ�سا�سيا يف تو�سيع 

قاعدة هذه �لريا�سة وممار�سيها 

د�خل �لدولة .

�ملنظمة  �للجن���ة  �أن  و�أو�س���ح 

�لعاملي���ة  �أبوظب���ي  لبطول���ة 

ملح���رتيف �جلوجيت�س���و وعقب 

��سد�ل �ل�س���تار على �لن�سخة �ل� 

12 من �لبطولة و�سعت برنامج 

عمل وخط���ة متكاملة ملبا�رشة 

و�ل�س���تعد�د�ت  �لتح�س���ري�ت 

�خلا�سة بتنظيم �لن�سخة �ل� 13 

�لربع �لأخري  من �لبطولة خعل 

من �لعام �جلاري.

و�أك���د �أن ه���ذه �خلط���وة متثل 

وتر�س���يخا  للنج���اح  �مت���د�د� 

باتت  �لتي  �ملرموق���ة  للمكانة 

تتبو�أه���ا �لبطولة عر ن�س���خها 

�ملا�س���ية كم���ا يعك�س �حلر�س 

�لعام  على تنظيمها قبل نهاية 

�لإمار�ت  �حت���اد  �لتز�م  �جلاري 

للجوجيت�س���و بتوفري �لفر�س���ة 

مل�س���اركة �أكر قدر من �لععبني 

من دول �لعامل كافة .

ونوه �لظاهري �إىل �أن �لت�سجيل 

يف �لبطولة متاح عر �لر�بط
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�أبوظب���ي  �لعا�س���مة  و�أثبت���ت 

خ���عل �أي���ام �لبطول���ة �لأربعة 

ل�ست�سافة  و��ستعد�دها  قدرتها 

�لكرى  �لعاملي���ة  �لفعالي���ات 

�س���من بيئة �آمنة و�سحية كما 

عك�س���ت �لبطولة للعامل مرونة 

عالية وقدرة عل���ى �لتاأقلم مع 

خمتل���ف �لتغيري�ت ومو��س���لة 

م�سرية �لإجناز و�لنجاح.

ياأت���ي �لتنظيم �مل����رشف لهذه 

للجمي���ع  ليره���ن  �لبطول���ة 

و�لبنية  �لكب���رية  �لإمكاني���ات 

تتمتع  �لتي  �لرفيع���ة  �لتحتية 

بها ريا�س���ة �جلوجيت�س���و يف 

�لدول���ة وذل���ك بف�س���ل �لدعم 

�لعحمدود للقيادة �لر�سيدة.

�أد�ء ر�ئعا  �أبطال �لإمار�ت  وقدم 

�أثناء �ملناف�سات يف عدة فئات 

للوزن و�لأحزمة وو�سلو� بف�سله 

ملن�س���ات �لتتوي���ج ليرهن���و� 

للعامل ب���اأن �أبناء �لإمار�ت �أهل 

للتحدي.

ففي �ليوم �لأول من مناف�س���ات 

فئ���ة �ملحرتفني ح�س���د �أبطال 

�لإمار�ت 22 ميد�لية ملونة عن 

فئة �حلز�م �لأزرق و�لبنف�س���جي 

ليحلو� يف �ملرتبة �لأوىل بر�سيد 

18320 نقط���ة يف ت�س���نيفات 

�ل���دول ولتحل �لر�زي���ل ثانية 

بر�س���يد 9560 نقطة ورو�س���يا 

ثالثة بر�سيد 2560 نقطة.

فئ���ة  مناف�س���ات  و�ختتم���ت 

�ملحرتفني يف �لبطولة بت�س���در 

�لر�زيل باملرتبة �لأوىل مع 61 

ميد�لية ملونة وجاءت �لإمار�ت 

بر�س���يد  �لث���اين  �ملرك���ز  يف 

24 ميد�لي���ة ملون���ة ورو�س���يا 

يف �ملرك���ز �لثالث بر�س���يد 4 

ميد�ليات ملونة.

ومتكن لعب���و �لإمار�ت من فئة 

�لنا�س���ئني دون 18 عام���ا من 

حملة �حل���ز�م �لأزرق من خعل 

34 ميد�لية ملونة بو�قع  ك�سب 

12 ذهبي���ة، و12 ف�س���ية و10 

برونزيات م���ا يوؤكد على وجود 

قاعدة ر��سخة للمو�هب �لنا�سئة 

�لقادرة على مو��س���لة م�س���رية 

علم  ورفع  �لوطني���ة  �لإجناز�ت 

�لدول���ة يف �ملحافل و�لبطولت 

�لعاملي���ة. كم���ا متك���ن لعبو 

�لدولة م���ن حتقيق 23 ميد�لية 

ملونة يف مناف�س���ات �لأ�ساتذة 

بو�ق���ع 5 ذهبيات و9 ف�س���يات 

، يف خمتل���ف  برونزي���ات  و9 

فئ���ات �لأوز�ن و�لأحزمة، وحلو� 

يف �ملركز �لثالث بعد رو�س���يا 

�س���احبة  و�لر�زيل  �لو�س���يفة 

�ل�سد�رة.

و�سهدت بطولة �أبوظبي �لعاملية 

ملحرتيف �جلوجيت�سو م�ساركات 

عاملية و��س���عة ��ستقطبت �أقوى 

�لأ�س���ماء �لعاملي���ة يف كاف���ة 

�لأحزم���ة بالرغم من �لتحديات 

�ل�س���تثنائية �لت���ي فر�س���تها 

�جلائحة و�أكدت هذه �مل�س���اركة 

على م�س���تويات �لثقة �لعاملية 

بقدرة �أبوظب���ي ودولة �لإمار�ت 

عل���ى تنظيم �أ�س���خم �لبطولت 

مع �حلفاظ على �سحة و�سعمة 

�جلميع.

وبالرغ���م م���ن �نعقاده���ا دون 

�لثانية  �لن�سخة  جمهور جنحت 

ع�رشة من �لبطولة يف ��ستقطاب 

�آلف �مل�س���اهدين م���ن خمتلف 

�أرج���اء �لعامل من خ���عل نقل 

�ملناف�سات عر �لقنو�ت �لرقمية 

�ملخ�س�سة للبطولة.

و�نطعق���ا م���ن �إدر�ك �لحت���اد 

ورغب���ة  �لبطول���ة  ل�س���عبية 

�مل�س���اهدين مبتابع���ة �أحد�ثها 

عر �لو�سائل �ملتاحة و�لقنو�ت 

�لرقمية مت ب���ث مرياتها عر 

قناته عل���ى موقع يوتيوب كما 

�أبوظبي  مت نقله���ا على قن���اة 

�لريا�سية.

نجاحات ومكت�سبات تعك�س الريادة في ا�ست�سافة 

االأحداث الكبرى

اإقامة اأكبر ح�سة تدريبية للجوجيت�سو في العالم بجناح البرازيل 

في اإك�سبو 2020 دبي

دبي-و�م:

 تنطلق �ليوم �خلمي�س يف �ل�ساد�س���ة م�س���اء 

مناف�س���ات بطولة �لري�س���ة �لطائرة �ل�سيفية 

لل�سيد�ت بن�سختها �لأوىل، و�لتي ينظمها نادي 

�لن����رش بالتعاون مع مل�س دبي �لريا�س���ي 

وجلنة �لري�سة �لطائرة يف �حتاد �لمار�ت لكرة 

�لطاولة، وت�س���تمر حتى يوم �ل�س���بت �ملقبل، 

وذلك مب�ساركة 95 لعبة من �لمار�ت وعدد من 

�جلن�سيات �ملقيمة على �أر�س �لدولة، يف فئات 

فردي مو�طن���ات وو�فد�ت، وزوج���ي مو�طنات 

وو�فد�ت.

وي�س���ارك يف مناف�س���ات فردي �ملو�طنات 23 

لعبة ويف فردي �لو�فد�ت 34 لعبة ويف زوجي 

�ملو�طنات �لذي يقام للمرة �لأوىل بالدولة 15 

فريقا، بينما ي�سارك بزوجي �لو�فد�ت 23 فريقا، 

وحتت�سن مناف�سات �لبطولة �سالة �ل�سيخ ر��سد 

بن حمد�ن �ل مكتوم بالقلعة �لزرقاء.

و�أك���دت ن�رشي���ن علي ب���ن دروي�س رئي�س���ة 

ق�س���م �لأن�س���طة �لن�س���ائية بنادي �لن�رش، �ن 

�ل�ستعد�د�ت قد �كتملت لنطعق �لبطولة �لتي 

حتر�س جلنة �لريا�س���ات �لن�س���ائية بالقلعة 

�لزرقاء على �قامتها بدعم ورعاية من مل�س 

�إد�رة �لنادي و�رشكة �لن�رش لعألعاب �لريا�سية.

القاهرة-وام:

حقق���ت بعثة �لمار�ت �مل�س���اركة يف �لبطولة 

�لعربي���ة للرماية �لتي ت�ست�س���يفها م�رش 12 

ميد�لي���ة بو�ق���ع 3 ذهبيات و5 ف�س���يات و4 

برونزيات.

و�أ�ساد �للو�ء حازم ح�س���ني، رئي�س �لحتادين 

�مل�رشي و�لإفريقي للرماية، مب�ستوى �لبطولة، 

موؤكد� على تطور �لأد�ء من بطولة �إىل �أخرى.

وي�س���ارك يف �لبطولة �لعربية للرماية كل من 

�لإم���ار�ت وفل�س���طني وتون�س و�لع���ر�ق وقطر 

ولبنان و�س���وريا و�لأردن و�لكويت وموريتانيا 

و�جلز�ئر و�ل�س���عودية و�ل�سود�ن و�ليمن وليبيا 

وم�رش.

اتحاد الرماية يح�سل على بطاقة التاأهل الأولمبياد 

طوكيو وير�سح بن فطي�س لتمثيل الدولة

افتتاح »فوت الب« بدبي اأول ُمجمع في المنطقة يجمع بين التكنولويجا والذكاء اال�سطناعي بمجال كرة القدم

»اأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيت�سو« .. 

عبد المنعم الها�سمي: ننظم 18 بطولة �سنوياً في البرازيل والإمارات 

االإمارات تحقق 12ميدالية في البطولة 

العربية للرماية بم�سر



�سح���ب ت�سماح فتاة ع�رشينية تدعى 

ميلي�سا لوري، حتت املاء بينما كانت 

ت�سب���ح مع �سقيقته���ا جورجيا التي 

غط�ست للبحث عنه���ا عندما مل ترد 

عليه���ا، يف بحرية مبنتج���ع بويرتو 

اإ�سكونديدو املك�سيكية.

حي���ث وجدت “جورجي���ا”، تواأمتها 

لأ�سف���ل بعد عدة  عائم���ة، ووجهها 

دقائق م���ن البحث عنه���ا على بعد 

حوايل 10 اأميال م���ن منتجع ركوب 

الأمواج ال�سهري.

وقال���ت والدة التواأم، �س���و لوري، اإن 

مروعة  باإ�سابات  اأ�سيبت���ا  الفتاتني 

يف حني اقرتب���ت ميلي�سا من الغرق، 

منوهًة: »ميلي�سا عل���ى قيد احلياة، 

لكننا ل نعرف ما اإذا كانت اإ�ساباتها 

تهدد حياتها اأم ل«.

وتابعت والدة التواأم: »لديها ماء يف 

رئتيها، وت�سع���ل دمًا؛ لذلك ل نعرف 

ما اإذا كانت تعاين من ثقب يف الرئة 

اأم ل؛ على العموم دخلت يف غيبوبة 

طبية«.

اأعلن���ت اأملانيا اأنها �س���وف تنقل جوا 

22500 لرت من البرية من اأفغان�ستان، 

وذلك مع ا�ستع���داد قوات حلف �سمال 

الأطل�سي )الناتو( لالن�سحاب.

ويف الآون���ة الأخ���رية، حظ���ر ق���ادة 

القوات الأملانية على اجلنود احت�ساء 

امل�رشوب���ات الكحولي���ة، و�سط زيادة 

يف اأعمال العنف يف اأفغان�ستان قبيل 

الن�سحاب املرتقب.

ومل تتمكن القوات من بيع امل�رشوبات 

الدينية  لالختالفات  نظ���را  الكحولية 

والثقافية يف اأفغان�ستان.

وقال���ت متحدثة با�س���م وزارة الدفاع 

الأملانية اإن الوزارة اتفقت مع متعاقد 

مدين من اأجل اإع���ادة امل�رشوبات اإىل 

اأملانيا.

خا�سية  ”يوتي���وب“  اأطلق 

اململك���ة  يف  ”�سورت����س“ 
”تيك توك“،  املتحدة، ومثل 

تتي���ح للم�ستخدم���ني ن�رش 

مقاط���ع فيدي���و ق�سرية من 

هواتفهم الذكية.

الذي  املحتوى  ول�ستغ���الل 

اأ�س���اف  ميتلك���ه بالفع���ل، 

اأخذ  خا�سي���ة  ”يوتي���وب“ 
عينات من مقاط���ع الفيديو 

املوج���ودة عل���ى املن�س���ة 

تت�سم���ن  الت���ي  بالفع���ل 

الفيديو  مقاطع  من  مليارات 

حول العامل.

تت�سم���ن اخلا�سي���ة اجلدي���دة اإمكانية 

اإ�ساف���ة ن����س اإىل نق���اط حم���ددة يف 

الفيدي���و، وجتربة ال�س���وت من مقاطع 

واإ�ساف���ة ت�سمي���ات  اأخ���رى،  ق�س���رية 

تو�سيحية تلقائيًا، ومقاطع من معر�س 

هاتفك وفالتر.

وبينما كان امل�ستخدم���ون مقيدين يف 

البداية مبقاط���ع فيديو مدتها 15 ثانية 

يف بداية اختبارات اخلا�سية، مت متديد 

املدة اإىل دقيقة واحدة.

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

اأر�س���ل م�سبار جونو التابع لوكالة الف�ساء الأمريكية �سوراً قريبة 

لقم���ر امل�سرتي غانيمي���د، وهو اأكرب اأقمار املجموع���ة ال�سم�سية.

والتقطت ال�سور من م�سافة توازي األف كيلومرت تقريبًا.

وتعّد هذه اأقرب �سور تلتقطها مركبة ف�سائية لغانيميد منذ اأكرث 

من ع�رشين عامًا.

مهم���ة م�سبار جونو الرئي�سية هي درا�س���ة امل�سرتي، لكنه اغتنم 

فر�سة مروره بالقرب من القمر العظيم لإر�سال ال�سور.

وتخط���ط وكالة الف�س���اء الأوروبية اإىل ار�س���ال بعثة متخ�س�سة 

لدرا�س���ة اأقمار غاليليو، وه���ي اأكرب اأربعة اأقم���ار تابعة لكوكب 

امل�س���رتي اكت�سفها غاليليو غاليلي عام 1610.واأعلنت نا�سا اأنها 

�ستن�رش ن�سخًا ملونة من ال�سور التي التقطها م�سبار جونو قريبًا.

وافق نواب الحتاد الأوروبي على �سهادة �سفر جديدة من املقرر اأن 

ت�سمح للمواطن���ني بالتنقل بني الدول الأوروبية دون احلاجة اإىل 

احلجر ال�سحي اأو اخل�سوع لختبارات اإ�سافية لفريو�س كورونا.

مت اعتم���اد اللوائ���ح اجلديدة الت���ي حتكم �سه���ادات اللقاح يف 

ت�سويتني بالربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورغ بفرن�سا اأم�س

ومت متري���ر القواعد اخلا�سة مبواطني الحت���اد الأوروبي مبوافقة 

546 �سوتًا مقابل 93، وامتنع 51 نائبًا عن الت�سويت.

وواف���ق 553 نائبًا على القواعد اخلا�س���ة بالأ�سخا�س من خارج 

الكتلة الأوروبية مقابل رف�س 91 وامتناع 46 عن الت�سويت.

ول يزال الت�سويت بحاجة اإىل موافقة دول الحتاد الأوروبي، لكن 

من املرجح اأن يكون ذلك اإجراء �سكلي.
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�صور جديدة عن قرب لأكرب �أقمار 

�مل�صرتي �لعمالقة

اأكدت ولي���ة مي�سيغن الأمريكية ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة 

بفريو�س »هانتا«، وهو مر�س تنف�سي قاتل ي�سيب الب�رش 

من خالل مال�سمة القوار�س امل�سابة.

وذكر م�سوؤول���و ال�سحة يف مي�سيغن اأن امراأة يف مقاطعة 

وا�ستن���او ادخلت اإىل امل�ست�سفى، وه���ي تعاين من مر�س 

رئوي خطري تبني اأنه فريو�س »هانتا«.

ورج���ح هوؤلء اأن تكون ال�سيدة ق���د اأ�سيبت بهذا الفريو�س 

عندما كان���ت تنظف م�سكن���ا غري ماأه���ول يحتوي على 

عالمات تظهر اإ�سابة قوار�س بالفريو�س.

ومنذ يناير 2017 وحت���ى الآن، مت الإبالغ عن 728 حالة 

اإ�ساب���ة بهذا الفريو�س يف الولي���ات املتحدة، التي بداأت 

طواقهما الطبي���ة يف مراقبته من���ذ 1993، بح�سب مراكز 

ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها.

وتق���ول مراكز ال�سيطرة على الأمرا����س والوقاية منها اإن 

الإ�سابة بهذا الفريو�س لي�س���ت مق�سورة بلم�س القوار�س، 

فقد ينتق���ل الفريو�س اإىل الب�رش من خ���الل الهواء امللوث 

بالفريو�س من ف�سالت القوار�س  اأو لعابها.

وينت�رش هذا الوباء بني الفئ���ران ذات الأقدام البي�ساء ول 

ميك���ن اأن ينتقل ب���ني اإن�سان واآخر، مثلم���ا هو احلال يف 

فريو�س كورونا لك���ن الإ�سابة به مميتة، فنحو 40 باملئة 

من الذين ت�سلهم العدوى ميوتون ب�سببه.

ت�صجيل �أول �إ�صابة بفريو�س »هانتا« 

�لقاتل باأمريكا

�إقر�ر»جو�ز �صفر كوفيد-19« بني �لدول 

�لأوروبية

مظلي يفاجئ لعبني بهبوطه يف منت�صف �مللعب 

�أثناء مبار�ة لكرة �لقدم
توقفت مب���اراة لكرة الق���دم يف اإطار مناف�سات 

دوري الدرج���ة الرابعة البولن���دي، بني فريقي 

"اأوملبي���ا اإلبلون���غ" و"بي���زا بارت�سيفو" لفرتة 
ق�سرية، ب�سبب هبوط مظلي يف منت�سف امللعب 

اأثناء اللعب.

ون����رش الحتاد املحلي لكرة القدم، مقطع فيديو 

ع���رب موقع "تويرت"، للمظل���ي التائه، الذي فقد 

ال�سيطرة على مظلته بعد ت�سابك حبالها وقطع 

اأحدها، ليهبط يف منت�سف امللعب، و�سط ذهول 

الالعب���ني وحكم ال�ساحة، ال���ذي اأ�سهر البطاقة 

ال�سف���راء يف وجهه قبل اأن يتحدث معه ويطلب 

منه حمل مظلته ومغادرة اأر�سية امللعب.

وا�ستوؤنفت املب���اراة بعد اأن تدخ���ل العاملون 

مل�ساعدة ال�سي���ف "الغريب" على جمع مظلته 

واخلروج من امللعب.

روعة �لهند�صة يف 

�أكرث مبنى مائل 
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تعاين اأ�سرتاليا حاليا من ما ي�سمى ب�"طاعون الفئران" الذي 

يجت���اح م�ساحات �سا�سعة من الب���الد، بينما ذكرت �سحف 

حملية اأن هذه القوار�س ج���اءت خل�سة عرب �سفن بريطانية 

قبل 250 عاما.

واأطلق���ت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية عل���ى الن�سار الكبري 

لهذه احليوانات يف اأ�سرتاليا ب�"جي�س القوار�س".

وذكرت ال�سحيفة اأن القوار�س الربيطانية و�سلت اإىل اأ�سرتاليا 

قبل اأكرث من قرنني ون�سف القرن من الزمان، ومنذ ذلك الوقت 

ا�ستمروا يف التكاثر ب�سكل كبري يف البالد.

واملزارع���ون هم من اأكرث الفئات ت����رشرا من هذه القوار�س، 

خا�سة اأنها تدمر املحا�سيل الزراعية وتنهب خمازن احلبوب 

املح�سودة، وفوق هذا وذاك ترعب املزارعني.

واأ�س���ارت ال�سحيفة الربيطاني���ة اإىل اأن ع�رشات املاليني من 

القوار����س اأدت اإىل تدم���ري ما يربو على األ���ف كيلومرت من 

الأرا�س���ي الزراعية من منطقة بريزب���ني و�سوًل اإىل ملبورن 

�رشقي البالد يف الآونة الأخرية.

»جي�س �لقو�ر�س« يجتاح �أ�صرت�ليا.. و�للوم 

على بريطانيا

�أملانيا ت�صتعيد فائ�س برية جنودها من �أفغان�صتان

»يوتيوب« ي�صتعري خا�صية »�صورت�س« 

من »تيك توك«

مت�صاح يفرت�س �صابة كانت 

ت�صبح مع �صقيقتها �لتو�أم

عق���ب اإعالن الأجه���زة الأمنية يف 

م����رش القب�س عل���ى املتهم بذبح 

10حمري ، �سيطرت حالة من القلق 

والفزع عل���ى رواد مواقع التوا�سل 

الجتماع���ي حول الأ�سب���اب التي 

دفعت املتهم اىل ذبح احلمري و�سلخ 

جلودهم، و�سط ت�ساوؤلت عن م�سري 

تلك اجللود واللحوم املذبوحة. 

 تل���ك الواقعة مل تك���ن الأوىل من 

نوعه���ا، فهن���اك ع���دة حمافظات 

م�رشية، ع���رث فيه���ا الأهايل على 

جثث حمري مذبوحة.

 و ك�س���ف مدي���ر مديري���ة الط���ب 

البيط���ري بالقاه���رة �سابقا ح�سن 

خلف،  ع���ن اأ�سب���اب العثور على 

اأعداد م���ن احلم���ري املذبوحة يف 

م�رش موؤخرا. 

وقال خل���ف اإن انت�سار جرائم ذبح 

احلمري يف م����رش و�سلخ جلودهم، 

يرج���ع اإىل بيع تل���ك اجللود التي 

ت�ستوردها دول مثل ال�سني باأ�سعار 

باهظ���ة، وذلك ب�سب���ب دخول تلك 

اجللود يف العديد من ال�سناعات.

وتابع خل���ف" اأن جل���ود احلمري، 

حتت���وي على م���ادة " اجليالتني" 

والتي تدخل يف �سناعة احللويات، 

ف�سال عن احتوائها اأي�سا على مادة 

"الكولج���ني"، الت���ي ت�ستخدم يف 
التجميلية،  امل�ستح�رشات  �سناعة 

املعاجلة لتجاعيد الوجه واجل�سم.

 ظاهرة ذبح �حلمري يف م�صر؟
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