
ال�شارقة-وام:

 اأ�س���در �ساح���ب ال�سمو ال�سي���خ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم /15/ ل�سنة 2021 

م ب�س���اأن ف����س دور النعقاد الع���ادي الثاين من 

الف�سل الت�ريعي العا����ر للمجل�س ال�ست�ساري 

لإمارة ال�سارقة.

عل���ى �سعيد اآخ���ر اأ�سدر �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم /19/ 

ل�سن���ة 2021م ب�س���اأن ت�سكيل جمل����س �ساحية 

احلمرية يف مدينة ال�سارقة.

 كما اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم /18/ ل�سنة 2021م 

ب�س���اأن ت�سكي���ل جمل�س �ساحي���ة الرحمانية يف 

مدينة ال�سارقة.

كما اأ�س���در �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سم���ي ع�سو املجل�س العلى حاكم 

ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم /20/ ل�سنة 2021م 

ب�ساأن ت�سكيل جمل����س �ساحية حياوه يف مدينة 

خورفكان.

�شنعاء-)د ب اأ(:

 �سقط قتل���ى وجرحى مدني���ون، م�ساء 

ام�س اخلمي�س، اإثر ق�سف �سنه احلوثيون 

على مدينة ماأرب، �رقي اليمن.

وق���ال م�س���در حمل���ي م�س���وؤول طلب 

ع���دم الك�سف عن ا�سم���ه لوكالة الأنباء 

الأملاني���ة )د.ب.اأ(، اإن ملي�سي���ا احلوثي 

�سنت ق�سفا ب�سواريخ بال�ستية وطائرات 

م�س���رية ا�ستهدف���ت مواق���ع متفرقة يف 

مدينة ماأرب، مم���ا اأ�سفر عن مقتل مدين 

واإ�سابة 10 اآخرين.

واأ�سار امل�سدر اإىل اأن قوات اجلي�س اأطلقت 

امل�سادات الأر�سية عقب تلك الهجمات.

ويف وق���ت �سابق ام����س اخلمي�س، �سيع 

مئ���ات املواطنني جثم���ان الطفلة ليان، 

التي قتل���ت جراء ق�سف حوثي ا�ستهدف 

حمط���ة وق���ود ال�سب���ت املا�س���ي، راح 

�سحيته 21 مدنيا.

الريا�ض/�شنعاء-)د ب اأ(:

 اأعل���ن »حتالف دعم ال�رعية يف اليمن«، 

الذي تق���وده ال�سعودية، ام�س اخلمي�س اأنه  

مل يتم تنفي���ذ عملي���ات ع�سكرية مبحيط 

�سنع���اء واأي مدين���ة ميني���ة اأخرى خالل 

الفرتة املا�سية.

وقال التحالف، ح�سب التلفزيون ال�سعودي 

على موقعه ب� »تويرت« ام�س ، اإن » الأنباء 

ال���واردة با�ستهداف التحالف للفرقة الأوىل 

مدرع ب� �سنعاء غري �سحيحة«.

واأ�س���اف اأن »ع���دم تنفي���ذ اأي ا�ستهداف 

يهدف اإىل تهيئة الأجواء ال�سيا�سية للم�سار 

ال�سلمي«.

يذكر اأن وفدا عمانيا يجري حاليا مباحثات 

مع احلوثيني للم�سي قدما يف خطوات بناء 

ال�سالم ووقف اإطالق النار.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

�شلطنة عمان ت�شجل 19حالة وفاة 

و1640اإ�شابة بكورونا

اأمريكا تتبرع بن�شف مليار جرعة من لقاح 

فايزر لأفقر 100 دولة

م�سقط-وام:

 اأعلنت �سلطنة عمان ام�س ت�سجيل 19 حالة وفاة بفريو�س 

كورون���ا امل�ستج���د و1640 اإ�سابة جدي���دة و تعايف 951 

حالة.

واأو�سح���ت وزارة ال�سحة العمانية يف بي���ان لها اأن عدد 

حالت الإ�سابة امل�سجلة يف ال�سلطنة بلغ 230219 حالة 

و املتعاف���ني 207795 و الوفي���ات 2467 فيم���ا بلغ عدد 

احلالت الن�سطة 19961 حالة.

لندن-وام:

اأعلن���ت الوليات املتحدة ام�س اأنه���ا �ستتربع بعدد 500 

ملي���ون جرعة من لق���اح فايزر للوقاية م���ن كوفيد-19 

ل�سالح اأفقر 100 دولة يف العامل حيث قررت اإنفاق 3.5 

مليار دولر ل�راءهذه الكمية. وحثت اأمريكا الدول الأخرى 

يف جمموع���ة ال�سب���ع ال�سناعية الكربى عل���ى اأن حتذو 

حذوها. جاء الإع���الن عن التربع باجلرعات، قبل اجتماع 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن مع زعماء املجموعة يف غرب 

اإجنلرتا.

انطالق فعاليات معر�ض بغداد 

الدولي للكتاب

اأفغان�شتان: �شقوط مزيد من 
المقاطعات بيد »طالبان«

بغداد-)د ب اأ(:

 انطلق���ت يف بغداد ام����س اخلمي�س فعالي���ات الدورة 22 

ملعر����س بغداد الدويل  للكتاب مب�ساركة 228 دار ن�ر من 

14 دولة عربية واأجنبية وي�ستمر 10 اأيام.

 واأقيمت فعاليات الدورة اجلديدة على اأر�س معر�س بغداد 

الدويل حتت �سعر/الكتاب وطن/  مب�ساركة دور ن�ر عراقية 

وعربية واأجنبية من ال�سعودية والكويت والإمارات وم�ر 

و�سورية وال�س���ودان والأردن قطر وتون����س ولبنان واإيران 

وتركيا واملانيا. و�رح املدير العام ملعر�س بغداد الدويل 

�رم���د طه �سعيد ب���اأن املعر�س �سي�سه���د م�ساركة كبرية 

من دور الن�ر بالكثري م���ن الإ�سدارات والعناوين اجلديدة 

يف خمتلف احلقول واملج���الت الأدبية والفنية والعلمية 

واملعرفية لإث���راء املكتبة العراقية. وذكر اأن اأيام املعر�س 

�ست�سهد فعاليات ثقافي���ة م�ساحبة وندوات ثقافية وفنية 

وحف���الت توقيع الكتب واأم�سيات �سعرية وطاولت حوارية 

ون���دوات تغطي خمتل���ف العناوين مب�سارك���ة �سخ�سيات 

ثقافية وفنية و�سيا�سية حملية وعربية واأجنبية ف�سال عن 

اإقامة معار�س فنية متنوعة.

كابول-)د ب اأ(:

 ذكر م�سوؤولون ام����س اخلمي�س اأن م�سلحي طالبان 

حقق���وا مزي���دا م���ن املكا�سب حيث �سيط���روا على 

مقاطعتني اأخريني يف اأفغان�ست���ان، اإحداهما مهمة 

اإ�سرتاتيجيا. وقال ع�سوا املجل�س املحلي يف اإقليم 

باداخ�سان، عب���داهلل ناجي نزاري وحمبوب الرحمن 

طلعت، اإنه بعد يومني من ال�ستباكات الكثيفة بني 

طالب���ان وقوات الأمن يف مقاطع���ة اأرغاجن خوا يف 

الإقليم، اأ�سطر اجلن���ود ملغادرة اآخر نقاط التفتي�س 

املتبقية التي كانوا متمركزين بها.  

وقال ع�س���وا املجل�س املحل���ي اإن املقاطعة مهمة 

اإ�سرتاتيجيا حيث اأنها ل تقع �سوى على م�سافة ع�ر 

كيلومرتات من العا�سمة الإقليمية فايز اأباد. وتربط 

اأي�سا ع�ر مقاطعات اأخرى يف الإقليم.

وقال ب�سم اهلل جان حممد وقدرة اهلل رحيمي الع�سوان 

بربملان اإقليم اأوروزج���ان اإن طالبان ا�ستولت على 

مقاطعة اأخرى يف الإقليم الواقع بجنوب اأفغان�ستان.

»التحالف العربي« ينفي 

تنفيذ عمليات ع�شكرية 

بمحيط �شنعاء 

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة

حاكم ال�شارقة يف�س انعقاد »المجل�س اال�شت�شاري« وي�شكل 
مجال�س �شواحي الحمرية والرحمانية وحياوه   

عبدالـله بن زايد ي�ستقبل الأمين العام لمجل�س 
التعاون لدول الخليج العربية

اأبوظبي-وام:

 ا�ستقب���ل �سم���و ال�سي���خ عبداهلل ب���ن زايد اآل 

نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل 

الدكت���ور نايف فالح مب���ارك احلجرف الأمني 

العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ج���رى خالل اللقاء - الذي عقد يف ديوان عام 

ال���وزارة باأبوظب���ي - بحث ق�ساي���ا املنطقة 

وم�س���رية العمل اخلليجي امل�س���رتك يف اإطار 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ورحب �سم���و ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

مبع���ايل الدكتور نايف ف���الح مبارك احلجرف 

موؤك���دا تقدير دول���ة الإم���ارات للجهود التي 

يبذلها معاليه لتعزيز م�سرية العمل اخلليجي 

امل�سرتك.

واأ�س���ار �سموه اإىل حر����س دولة الإمارات على 

تعزيز وتنمية م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك 

وتعميق رواب���ط التعاون والأخ���وة بني دول 

املجل�س ومبا ي�سهم يف تلبية تطلعات �سعوبه 

يف التقدم والرخاء والزدهار.

»طالع  �ض2«

»طالع  �ض3«

وا�شنطن-وكالت:

اأعلنت وا�سنطن، يوم اخلمي�س، فر�س عقوبات على اأع�ساء �سبكة 

ت�ساعد ميلي�سيات احلر�س الثوري الإيراين املتمردين احلوثيني 

يف اليمن. وقال بيان لوزارتي اخلارجية واخلزانة الأمريكيتني، 

اإن ال�سبك���ة جتمع ع����رات ماليني ال���دولرات للحوثيني، من 

مبيعات �سلع منها النفط الإيراين.

واأو�سحت الوزارة اأن العقوبات �سملت �سعيد اأحمد حممد اجلمل 

ال���ذي تعمل �سبك���ة �ركاته على بيع �سلع م���ن بينها النفط 

الإي���راين يف جميع اأنحاء ال����رق الأو�سط، وتوجه جزءا كبريا 

من الإيرادات اإىل احلوثيني يف اليمن.

عقوبات اأميركية على �شبكة تدعم 

الحر�ض الثوري والحوثي

بايدن: ما زلت اأن�شى اأنني رئي�ض
وا�شنطن-وكالت:

�سهد خطاب الرئي�س الأمريكي 

الأول لقوات بالده  جو بايدن 

املتمركزة يف اخلارج موؤخرا، 

مواقف غري معتادة، من بينها 

قوله اإن���ه "اأحيانا ما ين�سى 

اأنه رئي�س".

انتقادات  بايدن  خطاب  واأثار 

ب�سب���ب ت�ريح���ات و�سفت 

ولزوجته  ل���ه  ب�"الغريب���ة" 
جيل.

اأم���ام  األق���اه  خط���اب  ويف 

يف  اأمريكي���ني  ع�سكري���ني 

بريطاني���ا،  يف  ميلدنه���ال 

الأوىل  ال�سي���دة  افتتح���ت 

قائل���ة  الكلم���ة  الأمريكي���ة 

"ميكنكم اجللو����س. ل اأريدكم 
اأن تظلوا واقفني"، ثم ا�ستدارت 

وقالت لزوجها "انتبه، جو!".

ووف���ق و�سائل اإعالم اأمريكية، 

فاإن كلم���ة "انتبه جو" جرت 

عل���ى جيل باي���دن انتقادات 

التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى 

الجتماعي، حيث عرب معلقون 

"توجيهها  من  انزعاجهم  عن 

اأمرا" للرئي�س، حتى لو كانت 

»تتمة �ض8«متزح.

»تتمة �ض8«

اليمن: مقتل واإ�سابة 11 مدنيًا في ق�سف 
للحوثيين بمحافظة ماأرب

مقتل 3 فل�سطينيين بينهم �سابطا ا�ستخبارات 
في جنين

رام الله-)د ب اأ(:

الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

مقتل ثالث���ة اأ�سخا�س يف ا�ستباك 

مبدين���ة جن���ني مع ق���وة خا�سة 

تابعة للجي�س الإ�رائيلي.

واملعلومات  الأنباء  وكالة  ونقلت 

الوزارة  ع���ن  )وفا(  الفل�سطيني���ة 

وم�س���ادر اأمني���ة اأن م���ن ب���ني 

القتلى �سابط���ني اثنني من جهاز 

ال�ستخب���ارات الع�سكري���ة، بينما 

الثالث اأ�سري حمرر.

واأ�سفر ال�ستباك عن اإ�سابة عن�ر 

م���ن جهاز ال�ستخب���ارات بجروح 

اإثرها لغرفة  اأدخل عل���ى  خطرية 

العملي���ات يف م�ست�سف���ى جنني 

احلكومي.

مدي���ر  ع���ن  "وف���ا"  ونقل���ت 

ال�ستخبارات الع�سكرية يف جنني 

العقي���د طالب �سالح���ات اأنه مت 

"اإعدام" القتيلني اأثناء عملهما يف 
احلرا�سة الليلية.

ومل يت�سح عل���ى الفور املزيد من 

التفا�سيل.
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محمد بن زايد يتلقى ر�شالة خطية من الرئي�س 
قربان قولي محمدوف  

اأبوظبي-وام:

تلق���ى �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن 

زاي���د اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب 

القائد الأعل���ى للقوات امل�سلحة .. ر�سالة 

خطي���ة من فخام���ة قربان ق���ويل بردي 

حممدوف رئي����س تركمان�ست���ان تتعلق 

بتعزي���ز عالقات ال�سداق���ة املتميزة بني 

البلدين.

جاء ذلك خ���الل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ..

معايل ر�سيد مرييدوف نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير خارجية تركمان�ستان ام�س 

بق����ر ال�ساطئ يف اأبوظب���ي الذي �سلم 

�سموه الر�سالة.

وبح���ث �سم���وه و معايل نائ���ب رئي�س 

وزراء تركمان�ستان .. �سبل تنمية عالقات 

البلدين يف  ال�راك���ة والتع���اون ب���ني 

خمتلف اجلوانب ال�سيا�سية وال�ستثمارية 

والقت�سادي���ة والتجاري���ة .. اإ�سافة اإىل 

املجالت التنموية والإن�سانية.

البلدين وتعاونهما  اللقاء جهود  وتناول 

امل�س���رتك يف مواجه���ة تداعيات جائحة 

" كوفي���د ����� 19 ".. وثمن مع���ايل ر�سيد 
مريي���دوف يف هذا ال�سي���اق الدعم الذي 

توا�س���ل دول���ة الإم���ارات تقدمي���ه اإىل 

العاملني  جه���ود  لتعزيز  تركمان�ست���ان 

يف القطاع ال�سحي وق���درات املوؤ�س�سات 

الطبية يف مواجهة اجلائحة.

»تتمة �ض8«

»تتمة �ض8« »تتمة �ض8«



اأبوظبي-وام:

وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�ستقبل   

معايل  االول  اأم�س  م�ساء  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة 

الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف االأمني العام 

والوفد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

املرافق له والذي يزور الدولة تلبية لدعوة وزارة 

الدفاع الإلقاء حما�رضة يف كلية الدفاع الوطني.

واأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي على عمق 

االإمارات  دولة  بني  وال�سداقة  االأخوة  عالقات 

العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي، 

وحر�س قيادتنا الر�سيدة على دعم وتعزيز م�سرية 

العمل اخلليجي امل�سرتك مبا يلبي تطلعاتها يف 

التنمية واالزدهار.

�رضف  على  ع�ساء  ماأدبة  البواردي  معايل  واأقام 

معايل الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف والوفد 

.. وذلك بح�سور �سعادة مطر �سامل علي  املرافق 

الظاهري وكيل وزارة الدفاع واللواء عقاب �ساهني 

عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من 

العامة  واالأمانة  الوزارة  وم�سوؤويل  �سباط  كبار 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

 اأبوظبيـ  الوحدة:

اأعلنت »عامل وارنر براذرز اأبوظبي« 

امل�رضحي  العر�س  ا�ست�سافة  عن 

بعنوان:  نوعه  من  االأول  الرتفيهي 

جديد«،  اإرث  جام:  �سبي�س  »عر�س 

وامل�ستوحى من اأحداث فيلم االأك�سن 

 Space Jam:( املرتقب  واالأنيمي�سن 

مع  تزامنًا  وذلك   ،)A New Legacy
اإطالق االإعالن الثاين اخلا�س بالفيلم. 

هذا  خالل  ال�سيوف  و�سيعي�س 

خالل  يوميًا  �سينظم  الذي  العر�س، 

ولغاية  يوليو  �سهر  اأول  من  الفرتة 

اآخر اأغ�سط�س املقبل، اأجواء احلما�س 

اأحداث  بها  متتاز  التي  والت�سويق 

»تون  فريق  يتناف�س  حيث  الفيلم، 

�سكواد« �سد فريق »جوون �سكواد« 

يف مباراة كرة �سلة حما�سية.

هذا  خالل  ال�سيوف  و�سينتقل 

منطقة  يف  �سينظم  الذي  العر�س، 

�ساحر  عامل  اإىل  بالزا،  براذرز  وارنر 

احلما�سية  واالأجواء  الرتفيه  من 

�ستقدمها  التي  الت�سجيع  فقرة  مع 

ال�سهرية  تونز  لوين  �سخ�سيات 

باين«،  و«لوال  باين«  »باغز  مثل 

اأع�ساء  من  وغريهم  داك«،  و«دايف 

فريق »تون �سكواد« االأ�سطوري.

براذرز  وارنر  »عامل  اتخذت  و 

اأبوظبي« كافة االإجراءات االحرتازية 

مثل �رضورة حجز التذاكر اإلكرتونيًا 

بهدف االلتزام بال�سعة الت�سغيلية، 

احلرارية،  الكامريات  واعتماد 

وو�سع عالمات لتحديد امل�سافات 

االآمنة التي يجب االلتزام بها عند 

جانب  اإىل  البيع،  ومنافذ  االألعاب 

تعديل ال�سعة اال�ستيعابية لالألعاب 

لهذه  وتقديراً  واملتاجر.  واملطاعم 

اجلهود، ح�سلت »عامل وارنر براذرز 

 Go اأبوظبي« على �سهادة االأمان

ال�سياحة  دائرة  قبل  من    Safe
والثقافةـ  اأبوظبي، اإذ يهدف برنامج 

االلتزام  تعزيز  اإىل  ال�سهادة  هذه 

وال�سالمة  النظافة  معايري  باأعلى 

ال�سياحية  املرافق  خمتلف  يف 

يف  العاملة  التجارية  واملن�ساآت 

اإمارة اأبوظبي.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»ال�سحة« تجري 240,744 فح�ساً جديداً

�سفاء 2132 من كورونا وت�سجيل 2,190 اإ�سابة و7 وفيات
اأبوظبي-وام:

ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 

املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 

وح�رض  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف 

احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

وعزلهم،  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد 
فح�سا   240،744 اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت 

جديدا خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية على 

فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س 

م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 

اإ�سابة  الك�سف عن 2،190 حالة  الدولة يف 

من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 

جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة 

وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع 

 591،613 امل�سجلة  احلاالت  جمموع  يبلغ 

حالة.

حاالت   7 وفاة  عن  الوزارة  اأعلنت  كما     

بفريو�س  االإ�سابة  تداعيات  نتيجة  م�سابة 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 1،717 حالة.

   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن 

لذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها 

املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع 

التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابني، 

بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانًا ل�سحة 

و�سالمة اجلميع.

حالة   2،132 �سفاء  عن  الوزارة  واأعلنت     

جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد 

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

منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�سفاء 570،960 حالة.

اأخبار الوطن               

 تقديم 82,263 جرعة من لقاح »كوفيد-19«  .. 

والإجمالي  13,590,206

�سفير الدولة يلتقي وزير الداخلية الكويتي

الطق�س اليوم �سحو بوجه عام

اأبوظبي-وام:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

لقاح  من  جرعة   82،263 تقدمي  عن 

 24 الـ  ال�ساعات  خالل  "كوفيد-19" 
اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية 

التي مت تقدميها حتى يوم اأم�س اخلمي�س 

توزيع  ومعدل  جرعات   13،590،206

اللقاح 137.41 جرعة لكل 100 �سخ�س.

ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري 

لقاح " كوفيد-19 " و�سعيًا اإىل الو�سول 

اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم 

والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلاالت 

وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد-19 " .

ال�سارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر   

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم 

االأمريي رقم /18/ ل�سنة 2021م ب�ساأن 

الرحمانية يف  �ساحية  ت�سكيل جمل�س 

مدينة ال�سارقة.

جمل�س  ي�سكل  اأن  على  املر�سوم  ون�س 

ال�سارقة  مدينة  الرحمانية يف  �ساحية 

من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم : 1. اأحمد 

جراغ قمرب جراغ روباري.

2. اأحمد عبداهلل اأحمد حممد املطرو�سي.

3. بدر عبداهلل ح�سن اإبراهيم احلو�سني.

4. جمال حممد �سليمان عي�سى احلمادي.

5. ح�سن عبداهلل علي حممد البلغوين.

ق�سمول  بن  خليفة  عبداهلل  حمد   .6

ال�سويدي 7. �سيف �سعيد �سيف بن هزمي 

الكتبي.

8. عاطف اأحمد عبدالرحمن اأحمد كراين.

يو�سف  يعقوب  اأحمد  عبدالكرمي   .9

احلو�سني.

10. عبداهلل عي�سى عبداهلل اأحمد احلمادي.

11. علي �سيف عبداهلل حامد العبدويل.

12. عي�سى اأحمد عبيد املغني النقبي.

الدروي�سي  عبداهلل  اأحمد  ماجد   .13

ال�سام�سي.

يختار  اأن  على  املر�سوم  ن�س  كما 

املجل�س رئي�سا ونائبا للرئي�س يف اأول 

باالتفاق  االأع�ساء  بني  من  له  اجتماع 

وباأغلبية  املبا�رض  ال�رضي  باالقرتاع  اأو 

حمل  الرئي�س  نائب  ويحل  احلا�رضين، 

رئي�س املجل�س يف جميع اخت�سا�ساته 

عند غيابه اأو خلو من�سبه، وتكون مدة 

حتدده  ما  بح�سب  للمن�سب  �سغلهما 

ال�سواحي  ملجال�س  التنفيذية  الالئحة 

والقرى.

وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س اأربع 

�سنوات تبداأ من اأول اجتماع له وي�ستمر 

يف ت�رضيف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل 

اأن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة 

تعيني من انتهت مدة ع�سويتهم.

ال�سارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

املجل�س االعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم 

االأمريي رقم /20/ ل�سنة 2021م ب�ساأن 

ت�سكيل جمل�س �ساحية حياوه يف مدينة 

خورفكان.

جمل�س  ُي�سكل  اأن  على  املر�سوم  ون�س 

�ساحية حياوه يف مدينة خورفكان من 

االأع�ساء : 1. خالد اأحمد ح�سن بوهندي 

املن�سوري.

2. �سلطان �سعيد علي حممد ال�سحي.

3. �سليمان را�سد ح�سن را�سد النقبي.

عبدالرحمن حممد  علي  عبدالرحمن   .4

النقبي.

5. علي اإبراهيم حممد عبداهلل احلو�سني.

6. علي ح�سن حممد اأحمد البلو�سي.

7. حممد اإبراهيم �سعد حممد النقبي.

8. معاذ اإبراهيم بن اأحمد حممد النقبي.

9. هاين �سعيد خليفة �سليمان النقبي.

10. يو�سف علي �سلطان اأحمد احلمادي.

11. يو�سف عي�سى عبداهلل مدايل احلمادي.

يختار  اأن  على  املر�سوم  ن�س  كما 

املجل�س رئي�سًا ونائبًا للرئي�س يف اأول 

باالتفاق  االأع�ساء  بني  من  له  اجتماع 

وباأغلبية  املبا�رض  ال�رضي  باالقرتاع  اأو 

حمل  الرئي�س  نائب  ويحل  احلا�رضين، 

رئي�س املجل�س يف جميع اخت�سا�ساته 

عند غيابه اأو خلو من�سبه، وتكون مدة 

حُتدده  ما  بح�سب  للمن�سب  �سغلهما 

ال�سواحي  ملجال�س  التنفيذية  الالئحة 

والقرى.

وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س اأربع 

�سنوات تبداأ من اأول اجتماع له وي�ستمر 

يف ت�رضيف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل 

اأن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة 

تعيني من انتهت مدة ع�سويتهم.

ت�سكيل مجل�س �ساحية الرحمانية في مدينة ال�سارقة

ت�سكيل مجل�س �ساحية »حياوه« في مدينة خورفكان

ال�سارقة-وام:

 اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

ال�سارقة  حاكم  االأعلى 

املر�سوم االأمريي رقم /15/ 

ف�س  ب�ساأن  م   2021 ل�سنة 

الثاين  العادي  االنعقاد  دور 

الت�رضيعي  الف�سل  من 

العا�رض للمجل�س اال�ست�ساري 

الإمارة ال�سارقة.

اأن  على  املر�سوم  ون�س 

العادي  االنعقاد  دور  ُيف�س 

الثاين من الف�سل الت�رضيعي 

العا�رض للمجل�س اال�ست�ساري 

الإمارة ال�سارقة بعد االنتهاء 

من نظر جدول اأعمال جل�سة 

القعدة  ذو   7 اخلمي�س  يوم 

يونيو   17 املوافق  1442هـ 

.2021

اأ�سدر  اآخر  �سعيد  على   

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

ال�سارقة  حاكم  االأعلى 

املر�سوم االأمريي رقم /19/ 

ل�سنة 2021م ب�ساأن ت�سكيل 

جمل�س �ساحية احلمرية يف 

مدينة ال�سارقة.

اأن  على  املر�سوم  ون�س 

�ساحية  جمل�س  ُي�سكل 

احلمرية يف مدينة ال�سارقة 

من االأع�ساء : 1. اأحمد علي 

�سعيد بن معيل الكتبي.

2. جمال ماجد �سعيد حممد 

ال�سام�سي.

3. حميد علي عبيد بن خلف 

اآل علي.

خليفة  حممد  �سامل   .4

ال�سويدي.

5. �سلطان فايز عبد الرحمن 

فايز ال�سام�سي.

6. �سيف عبيد �سيف بوفيري 

ال�سام�سي.

7. عبداهلل �سلطان عبداهلل بن 

حارب املهريي.

�سيف  عمران  عبداهلل   .8

نا�رض ال�سام�سي.

9. ماجد حممد عبيد مفتاح 

ال�سام�سي.

اأن  على  املر�سوم  ن�س  كما 

يختار املجل�س رئي�سًا ونائبًا 

للرئي�س يف اأول اجتماع له 

باالتفاق  االأع�ساء  بني  من 

اأو باالقرتاع ال�رضي املبا�رض 

احلا�رضين،  وباأغلبية 

حمل  الرئي�س  نائب  ويحل 

جميع  يف  املجل�س  رئي�س 

اأو  غيابه  عند  اخت�سا�ساته 

مدة  وتكون  من�سبه،  خلو 

بح�سب  للمن�سب  �سغلهما 

ما حُتدده الالئحة التنفيذية 

ملجال�س ال�سواحي والقرى.

يف  الع�سوية  مدة  وتكون 

تبداأ  �سنوات  اأربع  املجل�س 

من اأول اجتماع له وي�ستمر 

لدى  اأعماله  ت�رضيف  يف 

يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء 

تعيني جمل�س جديد ويجوز 

اإعادة تعيني من انتهت مدة 

ع�سويتهم.

�شكل مجل�س �شاحية الحمرية في مدينة ال�شارقة

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوماً بف�س انعقاد »المجل�س ال�ست�ساري«

الفجرية-وام:

 اطلع �سمو ال�سيخ حممد بن حمد 

بن حممد ال�رضقي ويل عهد الفجرية 

على اخلطط واالأهداف االإ�سرتاتيجية 

املعلومات  لنظم  الفجرية  ملركز 

التطويرية  وامل�ساريع  اجلغرافية 

التي يعمل على اإجنازها.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه، يف 

الدكتور  االأمريي،  بالديوان  مكتبه 

اأحمد املر�سدي مدير مركز الفجرية 

لنظم املعلومات اجلغرافية وفريق 

�سموه  ا�ستمع  حيث  املركز،  عمل 

اإىل �رضح مف�سل عن اإ�سرتاتيجيات 

التطويرية  واالأعمال  املركز  عمل 

التي مت اإجنازها منذ اإن�سائه، كما 

وامل�ساريع  اخلطط  ا�ستعرا�س  مت 

يعمل  التي  وامل�ستقبلية  احلالية 

عر�س  اإىل  باالإ�سافة  عليها، 

الالئحة التنفيذية اجلديدة للمركز 

واأهم بنودها.

حتقيق  ب�رضورة  �سموه  ووجه 

تكاملية العمل يف تنفيذ م�ساريع 

اجلغرافية  املعلومات  نظم 

متكن  اآمنة  بطريقة  واإتاحتها 

اال�ستفادة  من  اخلدمية  اجلهات 

منها ومواكبة املتغريات العاملية 

املمار�سات  اأف�سل  وفق  فيها 

واملعايري العاملية.

�سامل  �سعادة   .. اللقاء  ح�رض 

الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد 

الفجرية.

محمد بن حمد ال�سرقي يطلع على خطط وم�ساريع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية

البواردي ي�ستقبل الأمين العام لمجل�س التعاون الخليجي

عالم وارنر براذرز اأبوظبي ت�ست�سيف عر�ساً ترفيهياً م�ستوحياً من اأحداث الفيلم 

المرتقب »�سبي�س جام: اإرث جديد«
الكويت-وام:

 ا�ستقبل معايل ال�سيخ ثامر علي ال�سباح 

وزير الداخلية يف دولة الكويت ال�سقيقة 

الدولة  النيادي �سفري  �سعادة مطر حامد 

لدى الكويت.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

بني  امل�سرتك  االهتمام  ذات  املو�سوعات 

البلدين ال�سقيقني.

العالقات  ال�سباح  ثامر  ال�سيخ  وثّمن 

الكويت  دولة  بني  تربط  التي  االأخوية 

يف  القائم  والتعاون  االإمارات  ودولة 

خمتلف املجاالت.

عمق  على  النيادي  �سعادة  اأكد  بدوره 

البلدين  بني  االأخوة  وو�سائج  العالقات 

وال�سعبني ال�سقيقني.

اأبوظبي-وام:

اأن يكون  الوطني لالأر�ساد   توقع املركز 

اليوم اجلمعة �سحوا بوجه عام  الطق�س 

ورطبا  الظهر،  بعد  �رضقًا  جزئيًا  وغائما 

لياًل و�سباح غد ال�سبت مع فر�سة ت�سكل 

اأو ال�سباب اخلفيف على بع�س  ال�سباب 

والرياح  والداخلية،  ال�ساحلية  املناطق 

معتدلة ال�رضعة تن�سط اأحيانًا غربًا مثرية 

جنوبية  الرياح  وتكون  واالأتربة  للغبار 

 25  -  15  / غربية  �سمالية  اىل  غربية 

ت�سل اإىل 40 كم/�س.

اإن املوج  اليومي  وقال املركز يف بيانه 

متو�سطا  �سيكون  العربي  اخلليج  يف 

ويحدث  غربًا  اأحيانًا  م�سطربا  ي�سبح 

عند  الثاين  واملد   15:11 عند  االأول  املد 

ال�ساعة 08:16  االأول عند  01:14 واجلزر 

..ويف  ال�ساعة 18:46  الثاين عند  واجلزر 

بحر عمان يكون املوج خفيفا اإىل متو�سط 

ويحدث املد االأول عند 10:57 والثاين عند 

ال�ساعة 21:38 واجلزر االول عند ال�ساعة 

16:32 واجلزر الثاين عند ال�ساعة 04:31.
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اأخبار الوطن               

خالل ا�ستقباله نائب رئي�س وزراء تركمان�ستان

محمد بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من الرئي�س قربان قولي محمدوف  

فريق الأجندة الوطنية الجنائية ب�سرطة ال�سارقة ي�ستعر�س الخطط الم�ستقبلية

 الإمارات تحافظ على مكانتها كاأكبر �سريك تجاري للوليات المتحدة للعام الثاني ع�سر  

مجل�س �سباب »كهرباء دبي« ينظم جل�سة نقا�سية حول 

»القوة ال�سبابية وم�ستقبل الطاقة«

الخارجية تقيم حفل وداع ل�سفيري 

الأردن واأوكرانيا

 اأبوظبي ت�ستخدم تطبيق الح�سن لنظام 

المرور الأخ�سر اعتباراً من يوم الثالثاء

منتدى بال�سارقة ي�ستعر�س اإ�سهامات العلماء 

الم�سلمين في علم الفلك

اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة .. ر�شالة خطية 

بردي  قويل  قربان  فخامة  من 

تركمان�شتان  رئي�س  حممدوف 

ال�شداقة  تتعلق بتعزيز عالقات 

املتميزة بني البلدين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ..

نائب  مرييدوف  ر�شيد  معايل 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

خارجية تركمان�شتان ام�س بق�رص 

�شلم  الذي  اأبوظبي  يف  ال�شاطئ 

�شموه الر�شالة.

نائب  معايل  و  �شموه  وبحث 

رئي�س وزراء تركمان�شتان .. �شبل 

تنمية عالقات ال�رصاكة والتعاون 

خمتلف  يف  البلدين  بني 

اجلوانب ال�شيا�شية وال�شتثمارية 

 .. والتجارية  والقت�شادية 

التنموية  املجالت  اإىل  اإ�شافة 

والإن�شانية.

البلدين  جهود  اللقاء  وتناول 

وتعاونهما امل�شرتك يف مواجهة 

كوفيد ــ 19  تداعيات جائحة " 

".. وثمن معايل ر�شيد مرييدوف 
الذي  الدعم  ال�شياق  هذا  يف 

تقدميه  الإمارات  دولة  توا�شل 

جهود  لتعزيز  تركمان�شتان  اإىل 

ال�شحي  القطاع  يف  العاملني 

يف  الطبية  املوؤ�ش�شات  وقدرات 

مواجهة اجلائحة.

اللقاء  خالل  معاليه  ونقل 

حتيات فخامة قربان قويل بردي 

تركمان�شتان  رئي�س  حممدوف 

اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "حفظه 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد 

ومتنياته ل�شموهما موفور ال�شحة 

دوام  الإمارات  ولدولة  وال�شعادة 

التقدم والزدهار..

فيما حمله �شموه اأطيب حتياته 

اإىل الرئي�س قربان قويل حممدوف 

البلدين  لعالقات  ومتنياته 

التطور  من  مزيدا  ال�شديقني 

والرتقاء.

ال�شيخ  �شمو   .. اللقاء  ح�رص 

اآل نهيان نائب  من�شور بن زايد 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 

الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حمدان بن 

حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 

طحنون  بن  حمد  بن  حممد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 

�شهيل  ومعايل  اأبوظبي  مطارات 

بن حممد فرج فار�س املزروعي 

التحتية  والبنية  الطاقة  وزير 

و�شعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

ال�سارقةـ  وام:

املوؤ�رصات  اإدارة  فريق  ناق�س 

اجلنائية  الوطنية  والأجندة 

اجتماعه  خالل  ال�شارقة  ب�رصطة 

اأم�س مبقر القيادة برئا�شة العميد 

عام  مدير  ال�رصكال  حاجي  اأحمد 

اأبرز املبادرات  العمليات ال�رصطية 

التحليلية  والنتائج  املنفذة 

واخلطط الإ�شرتاتيجية امل�شتقبلية.

اإبراهيم  العميد  الجتماع  ح�رص 

م�شبح العاجل نائب مدير عام 

والعميد  ال�رصطية  العمليات 

دكتور خالد احلمادي مدير اإدارة 

والعميد  ال�رصطة  بحوث  مركز 

اإدارة  مدير  هديب  ح�شن  عارف 

العامة  والعالقات  الإعالم 

واأع�شاء الفريق.

نتائج  الجتماع  وا�شتعر�س 

يف  الأمنية  املراقبة  اأنظمة 

ك�شف اجلرائم اإىل جانب حتليل 

التعامل  يف  الأمنية  املعلومات 

ونتائج  اجلنائية  البالغات  مع 

باملن�شاآت  الكامريات  تركيب 

ال�شناعية والتجارية وما حققته 

الوقائي  الدور  يعزز  اأهداف  من 

اإدارة  به  تقوم  التي  والتوعوي 

العامة  والعالقات  الإعالم 

التوعوية  الر�شالة  اإي�شال  يف 

والأمنية ل�رصائح املجتمع كافة.

على  املجتمعون  اطلع  كما 

املخت�شة  للفرق  الأداء  موؤ�رصات 

ت�شهم  التي  الأولويات  وحتديد 

املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  يف 

وعر�س  طموحة  نتائج  لتحقيق 

امل�شتقبلية  الإ�شرتاتيجية  اخلطط 

الأمنية  التحديات  مواجهة  يف 

املختلفة.

ختام  يف  ال�رصكال  العميد  واأكد 

عالقات  تعزيز  اأهمية  الجتماع 

العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة 

املنفعة  يحقق  مبا  واخلا�س 

على  ينعك�س  ومبا  املتبادلة 

م�شرية التنمية بالإمارة وتطبيق 

ت�شمن  ب�شورة  املعدة  اخلطط 

لتعزيز  وفاعليته  الأداء  كفاءة 

جودة احلياة ملجتمع الإمارات.

وا�سنطن-وام:

الأمريكية  العا�شمة  يف  عقد   

ب�شاأن  الثامن  احلوار  وا�شنطن 

بني  القت�شادية  ال�شيا�شة 

الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ودولة الإمارات العربية املتحدة 

يوم 8 يونيو 2021.

من  احلوار  جل�شات  وتراأ�س 

�شعادة  الإماراتي  اجلانب 

ال�شعايل،  جمال  عبدالنا�رص 

م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون 

القت�شادية  لل�شوؤون  الدويل 

اجلانب  ومن  والتجارية، 

ها�س،  بيرت  �شعادة  الأمريكي 

م�شاعد وزير اخلارجية بالإنابة 

لل�شوؤون القت�شادية والتجارية، 

بهدف تطوير العالقات الثنائية، 

وتعزيز ال�رصاكة القت�شادية بني 

البلدين.

�شعادة  احلوار  جل�شات  افتتح 

برينيكات،  مار�شيا  ال�شفرية 

التنمية  عن  الأول  امل�شوؤول 

والبيئة،  والطاقة  القت�شادية 

م�شاعد  هود،  جووي  و�شعادة 

الأمريكي  اخلارجية  وزير 

الأدنى،  ال�رصق  ل�شوؤون  بالإنابة 

كما �شاركت فيه ال�شيدة �شيماء 

�شفري  نائبة  قرقا�س،  ح�شني 

املتحدة،  الوليات  لدى  الدولة 

امل�شوؤولني  من  عدد  جانب  اإىل 

البلدين..  حكومتي  من  الكبار 

تو�شيع  يف  البلدين  رغبة  واأكدا 

�شعيا  بينهما  العالقات  نطاق 

يف  جديدة  فر�س  ل�شتك�شاف 

جمالت اأبحاث الرعاية ال�شحية، 

والبيئة،  الف�شاء،  وبرامج 

والتجارة.

وامتدح اجلانبان انعقاد جل�شات 

احلوار باحل�شور املبا�رص ولي�س 

التي  التحديات  رغم  افرتا�شيا 

احلرج  ال�شحي  الو�شع  يفر�شها 

واأكدا  العامل،  ي�شهده  الذي 

التزامهما جتاه ا�شتمرار التوا�شل 

والنفتاح بينهما.

متانة  اجلانبني  وفدا  واأكد 

الأمريكية  القت�شادية  العالقات 

حمافظة  مع  البناءة،  الإماراتية 

دولة الإمارات على مكانتها كاأكرب 

�رصيك جتاري للوليات املتحدة 

يف منطقة ال�رصق الأو�شط و�شمال 

الثاين ع�رص على  اأفريقيا للعام 

التوايل.

ومت ت�شليط ال�شوء على حزمة من 

الإجنازات يف جمال متكني املراأة 

يف القطاع القت�شادي، ومبادرات 

املجالني  لتطوير  التعاون 

ومدى  والجتماعي،  القت�شادي 

فعالية �شيا�شات مكافحة غ�شيل 

الأموال، ومكافحة متويل الإرهاب، 

حماية  اإجراءات  وحت�شني 

ف�شاًل  الفكرية،  امللكية  حقوق 

لبيئة  الإيجابي  التطوير  عن 

ال�شتثمار.

احلوار  يف  امل�شاركون  ونّوه 

يف  املتمثل  التاريخي  باحلدث 

توقيع التفاق الإبراهيمي لل�شالم 

يف �شهر �شبتمرب 2020.

الأمريكي  اجلانبان  واأكد 

والإماراتي كذلك التزامهما بزيادة 

والبحث  بينهما،  التعاون  حجم 

العديد  يف  جديدة  فر�س  عن 

التغريات  لت�شمل  املجالت  من 

يف  والأمن  والبيئة،  املناخية 

م�شمار الرعاية ال�شحية العاملية 

ال�شحية،  الرعاية  واأبحاث 

الرقمي  والقت�شاد  والف�شاء، 

ومكافحة  اجلديدة،  والتقنيات 

اإىل  بالإ�شافة  املالية،  اجلرائم 

التمكني القت�شادي للمراأة.

ويف ختام الجتماعات اأكد وفدا 

البلدين رغبتهما يف العمل معا 

التعاون  لتعزيز  وثيق  وب�شكل 

بينهما وحتديد الو�شائل املالئمة 

لإقامة �رصاكات اأو�شع يف املنطقة 

جديدة  فر�س  عن  البحث  مع 

للتعاون وللتقارب الإيجابي.

الإمارات  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

والوليات  املتحدة  العربية 

يف  اأقامتا  الأمريكية  املتحدة 

بهدف  �رصاكة   2012 العام 

التاأ�شي�س حلوار ب�شاأن ال�شيا�شة 

القت�شادية ليكون مبثابة منرب 

�شنوي حلكومتي البلدين يتم من 

خالله ت�شجيع التبادل التجاري 

وال�شتثمارات البينية، مع ال�شعي 

اإىل متهيد الطرق اأمام بيئة اأف�شل 

يف  الثنائي  التعاون  لتطوير 

جمايل التجارة والقت�شاد.

دبي-وام:

 نظم جمل�س �شباب هيئة كهرباء 

ومياه دبي جل�شة نقا�شية حول 

وم�شتقبل  ال�شبابية  "القوة 
على  ال�شوء  لت�شليط  الطاقة" 

تاأ�شي�س  على  ال�شباب  قدرات 

�رصكات طاقة نا�شئة بح�شور 126 

ممثال عن املوؤ�ش�شات اخلدماتية 

و�رصكات الطاقة النا�شئة من 19 

دولة اإ�شافة اإىل عدد من موظفي 

الهيئة.

وتندرج اجلل�شة �شمن اجلل�شات 

املجل�س  عقدها  التي  النقا�شية 

الذي  الفرتا�شي  املخيم  خالل 

اخلام�شة  للدورة  الهيئة  نظمته 

من برنامج "الإلكرتونات احلرة" 

م�رصّع   /Free Electrons/

الأعمال العاملي الذي يهدف اإىل 

النا�شئة على  ال�رصكات  ت�شجيع 

مبتكرة يف جمال  تطوير حلول 

يف  الأوىل  للمرة  واأقيم  الطاقة 

دبي.

واأكد معايل �شعيد حممد الطاير 

الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 

اأن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 

الهيئة اأحد اأبرز اأع�شاء الئتالف 

"الإلكرتونات  لربنامج  الداعم 

تعزيز  تعمل على  حيث  احلرة" 

كربى  بني  الدويل  التعاون 

و�رصكات  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات 

دعم  بهدف  النا�شئة  الطاقة 

وت�شجيع البتكار وتطوير حلول 

التحديات  ملواجهة  ناجحة 

وتلبية  وامل�شتقبلية  احلالية 

احتياجات العامل من الطاقة يف 

امل�شتقبل.

روؤية  تدعم  الهيئة  اأن  واأ�شاف 

القيادة الر�شيدة لإ�رصاك ال�شباب 

امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  يف 

وا�شتحداث  ال�رصاكات  وبناء 

خاللها  من  ميكن  التي  الفر�س 

تعميم النفع والفائدة مبا يدعم 

واإمارة  الإمارات  دولة  مكانة 

وحا�شنة  لالإبداع  كمن�شة  دبي 

للمبتكرين وواحدة من اأف�شل مدن 

العامل ا�شتعداداً للم�شتقبل.

من جانبها قالت عائ�شة حممد 

�شباب  جمل�س  رئي�س  الرميثي 

جهود  يدعم  املجل�س  اإن  الهيئة 

طاقات  يف  لال�شتثمار  الهيئة 

ال�شباب وتر�شيخ دورهم يف قطاع 

الطاقة وت�شخري البحوث واأحدث 

لتحقيقها.  املبتكرة  التقنيات 

املجل�س يعمل على  اأن  واأ�شاف 

متكني ال�شباب وتاأهيلهم وتوفري 

لرفع  الالزمة  املقومات  كافة 

وتو�شيع  م�شاركتهم  م�شتوى 

خمتلف  يف  اإ�شهامهم  دائرة 

م�شارات التطوير مبا يعزز مكانة 

الهيئة الريادية عامليا يف كافة 

املجالت.

اأبوظبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�س  ال�شيخ من�شور بن زايد  ا�شتقبل �شمو   

جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ام�س بق�رص الوطن معايل 

�رصادار بريدي حممدوف نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية 

تركمان�شتان ال�شديقة.

مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية يف خمتلف املجالت 

خا�شة القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية مبا يحقق امل�شالح 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

وتبادل �شموه وال�شيف وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات 

الهتمام امل�شرتك.

ح�رص اللقاء معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية ومعايل بردي نياز ماتييف نائب وزير 

خارجية جمهورية تركمان�شتان.

من�سور بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س مجل�س 

الوزراء في تركمان�ستان

انطالق فعاليات معر�س »قطرة 

بعد قطرة« بال�سارقة

اأبوظبي-وام:

 اأقامت وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل ظهر ام�س اخلمي�س يف 

ق�رص الوطن حفل وداع ل�شعادة جمعة عبداهلل العبادي �شفري 

اململكة الأردنية الها�شمية لدى الدولة و�شعادة يوري بولوريز 

�شفري جمهورية اأوكرانيا لدى الدولة مبنا�شبة انتهاء فرتة عملهما 

ك�شفريين لبالدهما لدى الدولة .

ويف بداية احلفل القت �شعادة علياء املحرزي الوكيل امل�شاعد 

ل�شوؤون املرا�شم يف وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل كلمة اثنت 

خاللها على اجلهود املتميزة التى بذلها ال�شفريان لتوطيد عالقة 

بلديهما بدولة المارات العربية املتحدة،متمنية لهما التوفيق 

يف مهامهما امل�شتقبلية .

وتقدم �شعادة جمعة عبداهلل العبادي بال�شكر اجلزيل ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة ،حفظه 

اهلل مبنحه و�شام ال�شتقالل من الطبقة الوىل م�شيدا بال�شيا�شة 

احلكيمة ل�شموه والدور البارز الذي يلعبه اقليميا ودوليا.

من جانبه ا�شاد يوري بولوريز بالتطور الذي �شهدته العالقات 

اإىل  بال�شكر  متوجها  الإمارات  ودولة  بالده  بني  الثنائية 

امل�شوؤولني يف الدولة على ما وجده من تعاون كان له الثر 

الإيجابي يف جناح مهمته ك�شفري يف تعزيز العالقات املتميزة 

بني البلدين.

والجنبي  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  احلفل  ح�رص 

اخلارجية  وزارة  يف  وامل�شوؤولون  الدولة  لدى  املعتمدين 

والتعاون الدوىل .

اأبوظبي-وام:

الناجمة عن  والكوارث  والأزمات  الطوارئ  اإدارة  اعتمدت جلنة   

جائحة " كورونا " يف اإمارة اأبوظبي ا�شتخدام تطبيق احل�شن 

للمرور الأخ�رص �شمن التدابري الوقائية ل�شمان الدخول الآمن .

وجاءت هذه اخلطوة وفق اإ�شرتاتيجية الإمارة ملكافحة جائحة 

"كوفيد-19" التي تقوم على اأربع ركائز اأ�شا�شية ومرتابطة تعترب 
الطريق اإىل التعايف امل�شتدام، وهي التطعيم، والتق�شي الن�شط 

والفحو�شات، والدخول الآمن، وا�شتمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

واعتمدت اللجنة نظام املرور الأخ�رص ب�شورة ح�رصية للدخول 

الآمن اإىل كل من املراكز واملحالت التجارية، وال�شالت الريا�شية، 

والفنادق واملرافق داخلها، وال�شواطئ واحلدائق العامة، وال�شواطئ 

ال�شينما  ودور  الرتفيهية  واملراكز  ال�شباحة،  واأحوا�س  اخلا�شة 

واملتاحف، واملطاعم واملقاهي، ويبداأ العمل بهذا النظام اعتبارا 

من يوم الثالثاء املوافق 15 يونيو 2021.

واأكدت اللجنة اأن هذه الإجراءات تطبق ملن هم يف �شن 16 �شنة 

وما فوق، وتعترب مكملة لالإجراءات املعتمدة حاليًا يف اأن�شطة 

القطاعات احليوية.

ال�سارقة-وام:

للمنتدى  العام  الأمني  بو�شليبي  ماجد  الدكتور  �شعادة  اأكد   

الإ�شالمي اأهمية علم الفلك يف الثقافة الإ�شالمية، واإنعكا�شاته 

املبا�رصة يف ممار�شة ال�شعائر الدينية وخا�شة تاأدية العبادات 

.ونوه اإىل اأن ذلك دفع بامل�شلمني اإىل اأق�شى درجات الإبدع يف 

هذا العلم فمنهم من طور اأدوات للر�شد الفكلي، ومنهم من اأبدع 

يف تطوير منهج علمي يقوم على مفاهيم املالحظة التجريبية.

الإ�شالمي  املنتدى  عقدها  التي  الندوة  ختام  يف  ذلك  جاء 

علم   " عنوان:  حتت  يومني،  مدار  على  بال�شارقة  افرتا�شيًا 

الفلك وتاأثريه يف الثقافة الإ�شالمية "، �شمن م�رصوع املنتدى 

لإحياء علوم ومعارف احل�شارة الإ�شالمية، واإبراز دور الفلكيني 

العرب و امل�شلمني يف الر�شد الفلكي وتطوير قوانني الفيزياء 

والريا�شيات التي قدمت للب�رصية نقالت علمية نوعية، التي 

يعزى اإليها الف�شل يف تطور املعارف وتقدم الإنتاج احل�شاري.

وا�شتعر�شت الندوة عرب حماورها املتخ�ش�شة جتربة ثقافية 

ية لواقع واأثر علوم الفلك على الثقافة الإ�شالمية،  متنوعة وُمثرِ

واإنعكا�شاته على الأحكام امل�شتحدثة والتكاليف ال�رصعية .

اختتمت الندوة جل�شاتها مبحا�رصتني الأوىل بعنوان : الآحكام 

امل�شتحدثة املتعلقة بال�شفر والف�شاء، واإلقاها اأ.د علي الرواحنة 

رئي�س ق�شم ال�رصيعة بكلية الإمام مالك – دبي - ، حيث بني 

اأهمية املقايي�س الفلكية يف الأحكام ال�رصعية ويف تطبيقاتها 

يف  املعا�رصة  املجتمعات  تطور  مع  وامل�شتجدة  املعا�رصة، 

الفلكية  الأدوات  يف  التطور  عالقة  واأو�شح  املجالت،  �شتى 

وانعك�شاتها على م�شتجدات الع�رص، وما الأحكام ال�رصعية يف 

جمال العبادات للم�شتجدات املعا�رصة.

لعلوم  العربي  الإحتاد  ع�شو   – اجلروان  اإبراهيم  ركز  بينما 

الف�شاء والفلك يف املحا�رصة الثانية وعنوانها : ح�شاب املطالع 

والدرور" على نظام ح�شاب فلكي قدمي باملنطقة، يعتمد على 

تق�شيم اأيام ال�شنة اإىل 36 ق�شما، يعرف كل منها بـ " الدرر "، 

ويبداأ بطلوع جنم �شهيل منت�شف �شهر اأغ�شط�س من كل عام، واأنه 

هناك اأرتباطات وقتيه بينها وبني الأمطار والرياح املو�شمية، 

وبداية دخول وخروج املوا�شم الف�شيلة الأربعة، وهو علم نبع 

من �شغف العرب باملجموعات اأو الت�شكيالت النجمية، والتي 

اإ�شكال  اأعتمد عليها يف املنا�شبات الدينية املختلفة، وتاأخذ 

معينة كالعقرب واجلمل واجلدي وغريها.

ال�سارقةـ  وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 

تت�شاقط  قطرة  بعد  "قطرة  معر�س  فعاليات  انطلقت 

احلياة من ال�شماء : املاء والإ�شالم والفنون "، الذي تنظمه 

هيئة ال�شارقة للمتاحف خالل الفرتة من 9 يونيو اجلاري 

للح�شارة  ال�شارقة  متحف  املقبل يف  دي�شمرب   11 اإىل 

الإ�شالمية .

افتتح املعر�س ال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي رئي�س 

دائرة الطريان املدين يف ال�شارقة، بح�شور كل من ال�شيخ 

�شامل القا�شمي الوكيل امل�شاعد لقطاع الرتاث والفنون 

�شفري  لينري  نيكول  و�شعادة  وال�شباب  الثقافة  وزارة   -

جوزيبي  و�شعادة  الدولة  لدى  الإيطالية  اجلمهورية 

واألربتو  دبي،  يف  لإيطاليا  العام  القن�شل  فينو�شيارو 

والتجارة  ال�شياحة  عن  امل�شوؤول  العمدة  نائب  �شاكو 

مدير  منال عطايا  و�شعادة  تورينو،  مدينة  والعمل يف 

عام هيئة ال�شارقة للمتاحف، واإيدا زيليو غراندي، مدير 

اأبوظبي  اإيطاليا يف  الإيطايل - �شفارة  الثقايف  املعهد 

والربوفي�شور جيوفاين كوراتول، اأ�شتاذ بجامعة اأوديني 

 - اإيكروم  مدير  اأ�شالن  زكي  والدكتور  املعر�س،  وقَيم 

ال�شارقة.

ومت تد�شني املعر�س مبخطوطة لالآية القراآنية "وجعلنا 

املاء كل �شيء حي"، ثم عر�س جمموعة متنوعة  من 

من املقتنيات، ت�شم الأكواب وال�شجاد والنوافري والأواين 

وبع�س  حتويها،  التي  وبالق�ش�س  بزخارفها  املميزة 

املجموعات املرتبطة باملاء يف العامل الإ�شالمي، ويف 

حياة النا�س اليومية.

ويوفر احلدث 120 مقتنًى تاريخيًا وعماًل فنيًا حل�شارات 

خمتلفة من متاحف عدة يف اإيطاليا مل ي�شبق عر�شها 

خارج اإيطاليا من بينها جمموعة مقتنيات من املتاحف 

الإيطالية العامة واخلا�شة.
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اأبوظبي ـ وام:

اعتم���دت جلن���ة ال�ش����ؤون االجتماعية 

والعم���ل وال�س���كان وامل���وارد الب�رشية 

للمجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماع 

عقدته "ع���ن بعد" برئا�سة �سعادة �رشار 
حمي���د بالهول الفال�س���ي رئي�س اللجنة، 

تو�سيات مو�سوع التالحم االأ�رشي ودوره 

يف حتقيق اأه���داف التنمية االجتماعية 

امل�ستدام���ة، املحال م���ن املجل�س بعد 

الثانية  مناق�سة املو�س���وع يف اجلل�سة 

ع�رشة التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 

25 ماي���و  املا�س���ي يف مق���ر املجل�س 

باأبوظبي.

�س���ارك يف االجتم���اع اأع�س���اء اللجنة 

�سع���ادة كل م���ن.. هند حمي���د العليلي 

مقررة اللجنة، وجميل���ة اأحمد املهريي، 

وحمي���د علي ال�سام�س���ي، وخلفان را�سد 

الك�سف،  عي�س���ى  ال�سام�س���ي، وحمم���د 

وناعمة عبدالرحمن املن�سوري.

وقال���ت �سعادة هند حمي���د العليلي اإن 

اللجنة عقدت اجتماعني الإعادة �سياغة 

تو�سي���ات املو�س���وع بن���اء على ما مت 

مناق�ست���ه يف اجلل�س���ة الثاني���ة ع�رشة 

املعق���ودة بتاريخ 25 مايو 2021، حيث 

مت اإ�سافة تو�سيات اأع�ساء املجل�س اإىل 

تقرير مو�سوع التالح���م االأ�رشي، والذي 

يعترب من املو�سوعات الهامة ملا له من 

اأثر كبري على متا�سك واالأ�رشة وتالحمها.

وتبنى املجل�س الوطني االحتادي / 15 / 

تو�سية م�سنفة اإىل ت�سعة قطاعات، وقرر 

اإعادتها اإىل جلنة ال�س���وؤون االجتماعية 

والعم���ل وال�س���كان وامل���وارد الب�رشية 

لتلق���ي مالحظات االأع�س���اء و�سياغتها 

ورفعه���ا للمجل�س، حيث مت مناق�سة هذا 

املو�س���وع من قبل اللجنة �سمن حماور: 

ا�سرتاتيجي���ة وزارة تنمية املجتمع يف 

حتقيق اأهداف ال�سيا�سة الوطنية لالأ�رشة 

يف �ساأن تعزيز التالحم االأ�رشي، وجهود 

الوزارة يف التن�سيق مع اجلهات املعنية 

الإعداد الت�رشيعات وال�سيا�سات يف �ساأن 

تعزيز التالحم االأ�رشي.

وتناول���ت قطاعات التو�سي���ات الت�سع: 

توعوية،  برام���ج  واإن�ساء  الت�رشيع���ات، 

ومبادرات اال�ست�سارات االأ�رشية، وح�سانة 

املركزية  البيان���ات  االأبن���اء، وقاع���دة 

املتعلقة بق�سايا االأ�رشة، وتفعيل مر�سد 

االأحداث،  وحماي���ة  االأ�رشي���ة،  املخاطر 

ومراكز اإيواء االأطفال ورعايتهم، وت�سجيع 

اأ�سحاب الهمم على الزواج.

العنيـ  الوحدة: 

حتت �سعار " اأن���ت امل�ستقبل " ُينّظم 

و�س���وؤون اخلريجني  التوظي���ف  مركز 

للتوظيف  االإم���ارات  "جامعة  معر�س 

والتدري���ب" االفرتا�س���ي برعاي���ة من 

مدير اجلامعة باالإنابة الدكتور غالب 

احل�رشم���ي على م���دى يومي 16-15 

يونيو اجلاري.

ويه���دف املعر����س اإىل م�ساعدة طلبة 

وخريج���ي اجلامع���ة للتع���رّف على 

متطلب���ات �س���وق العم���ل والفر����س 

الوظيفية والتدريبية مب�ساركة خمتلف 

القطاع���ات اخلا�س���ة واحلكومية يف 

الدول���ة والقطاع���ات العاملي���ة، دعم 

وتعزي���ز جهود التوط���ني متا�سيًا مع 

اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة االمارات 

باالإ�ساف���ة اإىل ا�ست�سافة جمموعة من 

احلوارية  واجلل�س���ات  املهنية  الور�س 

وجمموع���ات الع�س���ف الذهني خالل 

فرتة انعقاد املعر����س، ومب�ساركة من 

خمتلف اجله���ات احلكومية واخلا�سة 

بالدولة.

الظاهري،  الدكت���ورة عائ�س���ة  وقالت 

النائب امل�س���ارك ل�س���وؤون الطلبة اأن 

معر����س جامعة االإم���ارات للتوظيف 

والتدري���ب ُي�سّكل ملتق���ى بني الطلبة 

اخلريج���ني واأ�سحاب العم���ل، والذي 

ياأتي يف �سياق روؤية جامعة االإمارات 

"جامعة امل�ستقب���ل" يف تعزيز فر�س 
توظيف طلبته���ا، واالإ�سهام يف العمل 

على خدمة جمتمعهم.  

واأّكدت د. الظاه���ري على دور جامعة 

االإم���ارات يف دعم خريجيها وطلبتها، 

وامتالكها لنخبة من اأ�سحاب املهارات 

واالأدوات املالئم���ني ملتطلب���ات �سوق 

العمل. الفتة اإىل اأن اجلامعة، وعلى مدى 

�سنوات طويلة، قدّم���ت مناذج ُم�رشّفة 

م���ن خريجيها وفق معايري ومتطلبات 

اأرب���اب العمل، ووف���ق املتغريات التي 

تطلبتها الوظائ���ف املحلية والدولية، 

كونه���م خال�س���ة برام���ج اأكادميي���ة 

معتمدة، واأن�سطة ومه���ارات ال �سّفية 

متنوع���ة وّفرت بدوره���ا الدعم الالزم 

لهم، كم���ا قدّم���ت االأدوات التعليمية 

ال�ستمرارية حت�سيلهم العملي وتعزيز 

مهاراتهم املهنية. 

فيم���ا اأو�سحت اأمل املعم���ري، رئي�س 

وحدة االإعداد املهن���ي: "نتطلّع اإىل اأن 

يكون هذا املعر����س نقطة ملتقى بني 

اخلريجني واجلهات التي تطرح فر�س 

التدريبي���ة واملنح  العم���ل والربامج 

الدرا�سي���ة، وتعريف الطلبة باملهارات 

والتخ�س�س���ات الت���ي تطلبه���ا هذه 

املوؤ�س�سات، اإىل جانب منح املوؤ�س�سات 

فر�سة للتعرّف عل���ى الطلبة ونوعية 

الت���ي ميلكونها،  امله���ارات واالأدوات 

واإب���راز املخرج���ات العالي���ة لطلبة 

جامع���ة االإمارات. كم���ا ُيعدّ املعر�س 

فر�سة للطلبة امل�ستجدين يف اجلامعة 

ليتعرفوا عل���ى متطلبات �سوق العمل 

وبالت���ايل م�ساعدته���م عل���ى حتديد 

التخ�س�سات التي �سيلتحقون بها".

وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن املن�س���ة 

املخ�س�سة ملعر����س جامعة االإمارات 

االفرتا�س���ي االأول للتوظيف والتدريب، 

تتكون من:

والت���ي  اال�ستقب���ال:  منطق���ة  اأواًل-   

توفر كذلك الدع���م الفني الأي حتديات 

تقنية، ثانيًا- منطقة التوا�سل والتي 

ت�ستطيعون من خالله���ا التوا�سل مع 

الطلب���ة واخلريج���ني باالإ�ساف���ة اإىل 

توثيق احل�س���ور للمعر�س وامل�ساركة 

بلقط���ات �سا�ساته���م عل���ى من�سات 

التوا�س���ل االجتماعي، ثالثًا- امل�رشح 

الرئي�سي حيث �سيتّم عقد حما�رشات 

متنوعة، رابع���ًا- منطقة ور�س العمل 

والتي �ست�سم 5 غرف متنوعة مبحتوى 

ور�س عم���ل وجل�سات حوارية وع�سف 

ذهن���ي، خام�سًا- منطق���ة العار�سني 

حي���ث ت�ستطيعون االلتق���اء مبمثلي 

جهات العمل وتقدمي �سريكم الذاتية يف 

هذه املنطقة.  

واأردفت املعمري: "ت�سكل هذه املن�سة 

نقطة التقاء هامة وفعالة حيث جتمع 

الباحث���ني عن عمل من طلبة اجلامعة 

وخريجيه���ا، باالإ�ساف���ة اإىل اأ�سحاب 

العمل م���ن اجلهات احلكومية، اجلهات 

ال�سب���ه حكومية، ال����رشكات اخلا�سة 

وال�رشكات العاملية. من خالل املعر�س 

ميكنكم التقدمي على ال�سواغر الوظيفية 

التي  املختلفة  والربام���ج  والتدريبية 

يوفره���ا اأ�سح���اب العم���ل، التوا�سل 

املبا�رش م���ع ممثلي اجلهات امل�ساركة 

والتحاور معهم وبن���اء �سبكة توا�سل 

مهني���ة، ح�سور اجلل�س���ات التعريفية 

بالفر�س امل�ستقبلية �سواًء كانت فر�س 

تعلي���م ع���ايل، اأو تعليم م�ستم���ر، اأو 

جل�سات تعريفي���ة بربامج ا�ستثنائية! 

ع���الوة على ذلك يوف���ر لكم املعر�س 

فر�س���ة ح�سور خمتل���ف ور�س العمل 

وجمموعات الع�سف الذهني وغريها." 
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اأبوظبي ـ الوحدة:

للخدمات  اأبوظبي  تويل �رشكة 

ال�سحية "�سح���ة" اأكرب �سبكة 

للرعاي���ة ال�سحي���ة يف دولة 

االإم���ارات، اأهمية كبرية ل�سحة 

م�ست�سف���ى  ويق���دم  امل���راأة، 

الكورني�س اإحدى من�ساآت �رشكة 

"�سحة" رعاية �سحية عاملية 
للن�ساء، عرب مرافقها  امل�ستوى 

لتح�سني  الت���ي مت حتديثه���ا 

جتربة املر�سى.

م�ست�سف���ى  تاأ�س�س���ت  وق���د 

الكورني�س عام 1977، وهي من 

دولة  يف  الرائدة  امل�ست�سفيات 

االإم���ارات التي تق���دم خدمات 

ومتخ�س�سة  اجل���ودة  عالي���ة 

مت  الوالدة،  وحديث���ي  للن�ساء 

حديثًا اإفتتاح عيادة م�ست�سفى 

واإجراء  التجميلية،  الكورني�س 

حتديثات عل���ى ق�سمي اأمرا�س 

ومرك���ز  والتولي���د،  الن�س���اء 

اخل�سوب���ة، وجتهيزها باأحدث 

لتح�سني  والتقني���ات  املعدات 

رحلة املري����س، وتوفري رعاية 

امل�ست���وى  عاملي���ة  �سحي���ة 

للمر�سى، على اأيدي اإ�ست�ساريني 

تاأهياًل  موؤهل���ني  وخمت�س���ني 

عالي���ًا ويتمتع���ون بخ���ربات 

عميق���ة، اإىل جانب التجهيزات 

املتط���ورة والتقنيات احلديثة 

التي ت�سهم يف عالج االأمرا�س 

الن�سائية بنجاح كبري.

اأحمد   �سهى  الدكت���ورة  وقالت 

تهامي �سعيد ، اإ�ست�ساري ورئي�س 

ق�سم اأمرا����س الن�ساء والتوليد 

يف م�ست�سفى الكورني�س اإن من 

التي تقدمها  التخ�س�سات  اأبرز 

اأمرا�س  م�ست�سف���ى الكورني�س، 

الن�ساء والوالدة، اإذ يقدم فريق 

العامليني رعاية  من اخل���رباء 

�سحي���ة �ساملة حلاالت احلمل 

املعق���د وللح���االت منخف�سة 

القابالت  وتعم���ل  اخلط���ورة، 

املدرب���ات مع اأطب���اء التوليد 

جنب  اإىل  جنبًا  واالإ�ست�ساريني 

ب���روح الفريق لتق���دمي اأف�سل 

دع���م وخربة طبية للم���راأة، اإذ 

مت والدة نح���و 280 األف طفل 

اإفتتاحه،  يف امل�ست�سفى من���ذ 

طف���ل   100 نح���و  والدة  ومت 

ت���واأم ) طفلني اأو 3 اأطفال ( يف 

م�ست�سفى الكورني�س منذ بداية 

العام اجلاري 2021.

اأمرا����س  اأن ق�س���م  واأ�ساف���ت 

م�ست�سفى  يف  والوالدة  الن�ساء 

الكورني����س يف اأبوظب���ي يوفر 

جتربة اإقام���ة متميزة للن�ساء 

يف غرف مت جتديدها بالكامل 

التقني���ات  ب���كل  وتزويده���ا 

وو�سائ���ل الراح���ة، اإىل جانب 

توف���ري قائمة طع���ام متنوعة 

املقيمات  للمري�سات  ومتميزة 

يف امل�ست�سف���ى بحيث ميكنها 

الذي  والوقت  وجباتها  اإختيار 

باالإ�سافة  بتناوله���ا،  ترغ���ب 

) ال�سخ�سية  امل�ساعدة  خلدمة 

الكون�س���ريج) الت���ي تهدف اإىل 

اليومية  اإحتياجته���ن  تلبي���ة 

خالل اإقامتهن.

وت�سم���ل التخ�س�س���ات الت���ي 

الكورني�س،  يوفرها م�ست�سف���ى 

يف هذا املجال: اأمرا�س الن�ساء 

والتوليد، طب التوليد مع عيادات 

متخ�س�سة للحوامل امل�سابات 

باأمرا�س ال�سكر والقلب، وغريها 

من ح���االت التوليد الطبيعية، 

والقي�رشي���ة، وح���االت الوالدة 

املتخ�س�س،  التخدير  اخلا�سة، 

ط���ب اجلنني املتق���دم، حاالت 

فقدان احلم���ل املتكررة، وعالج 

عل���ى  وامل�ساع���دة  العق���م 

االإجن���اب، ومتالزم���ة تكي����س 

عل���ى  والتدري���ب  املباي����س، 

باالإ�سافة  الطبيعية،  الر�ساعة 

ال�سحي���ة  للتخ�س�س���ات 

الع���الج  مث���ل:  امل�ساع���دة، 

التغذي���ة،  وعل���م  الطبيع���ي، 

وغريها م���ن التخ�س�سات التي 

تهم احلوامل.

اأما مركز الكورني�س للخ�سوبة؛ 

فيعد من املراكز املتميزة التي 

توفر عالجات خ�سوبة عاملية 

الأعلى  مبعدالت جناح مطابقة 

اأيدي  على  الدولي���ة،  املعايري 

ا�ست�ساري���ني وخرباء حا�سلني 

للتعامل  الدويل  االإعتماد  على 

مع ق�ساي���ا اخل�سوبة املعقدة 

للرجال والن�ساء على حد �سواء، 

وه���و مركز حدي���ث ووا�سع مت 

املري�س  راحة  لتعزيز  جتديده 

وتوفري خ�سو�سية اأف�سل.

م�ست�سفى الكورني�ض يجري عمليات تطوير لعدد من العيادات ويجهزها 

باأحدث االأجهزة والتقنيات 

»محمد بن را�سد للمعرفة« تناق�ض المهارات 

االأ�سا�سية في بناء جيل الم�ستقبل

لجنة بـ»الوطني االتحادي« تعتمد تو�سيات مو�سوع التالحم االأ�سري 

ودوره في تحقيق اأهداف التنمية

قرقا�ض: موؤ�س�سات المجتمع 

المدني تلعب دوراً مهماً في اإعداد 

الخطة الوطنية لحقوق االإن�سان

تقرير دولي: »عمالة االأطفال« تتجاوز 

160 مليوناً حول العالم

اأبوظبي ـ  وام: 

مع���ايل  التق���ى 

الدكتور اأنور حممد 

رئي����س  قرقا����س 

الوطنية  اللجن���ة 

حلق���وق االإن�س���ان 

بعدد من جمعيات 

ت  �س�س���ا موؤ و

املجتمع املدين يف 

الدول���ة عرب تقنية 

املرئي  االت�س���ال 

ملتابع���ة وتقييم التق���دم املح���رز للم�ساورات 

املجتمعي���ة اخلا�س���ة باإعداد اخلط���ة الوطنية 

حلقوق االإن�سان.

واأك���د معاليه خالل االجتم���اع على الدور املهم 

للموؤ�س�سات واجلمعيات يف اإعداد اخلطة الوطنية 

باعتبارها �رشيكا اأ�سا�سيا يف العملية الت�ساورية 

التي تق���وم بها اللجنة الوطني���ة الإعداد اخلطة. 

ومت خالل االجتماع مناق�سة جمموعة من االأفكار 

واملقرتحات املطروحة من قبل اجلمعيات والتي 

�ستحر����س اللجنة الوطنية عل���ى مراعاتها عند 

اإعداد م�رشوع اخلطة الوطنية حلقوق االإن�سان.

كانت اللجن���ة الوطنية حلق���وق االإن�سان عقدت 

خ���الل الفرتة املا�سية �سل�سل���ة من االجتماعات 

الت�ساوري���ة مع جمعي���ات وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين يف الدولة بخ�سو�س اإعداد اخلطة الوطنية 

حلقوق االإن�سان. وحتر����س اللجنة على االلتقاء 

م���ع املوؤ�س�سات واجلمعيات ب�سكل متوا�سل وفقا 

ملراحل اإعداد اخلطة واالإطار الزمني الذي و�سعته 

اللجنة.

جنيف � وام:

قال تقرير لكل م���ن مكتب العمل الدوىل ومنظمة 

يوني�سيف اأم����س اإن ح�سيلة عمالة االطفال حول 

الع���امل بلغ���ت 160 مليون طفل بزي���ادة اأربعة 

ماليني فى ال�سنوات االأربع املا�سية .

وح���ذر التقرير م���ن اأن جائحة كورون���ا واآثارها 

االقت�سادي���ة واالجتماعية قد ترفع الرقم بحواىل 

8.4 ملي���ون طفل . ووفقا للتقري���ر تلك هي اأول 

زيادة ت�سجل فى عمالة االأطفال منذ عقدين حيث 

�سج���ل العدد فى الفرتة ماب���ني 2000 و 2016 / 

94 مليون طفل .

ونبه اإىل اأن تلك االرقام اجلديدة تعك�س توقفا فى 

التقدم فى مواجهة ظاهرة عمل االأطفال وذلك الأول 

مرة منذ ع�رشين عاما .

دبي � وام:

عق���دت موؤ�س�سة حممد بن را�س���د اآل مكتوم 

للمعرف���ة اإحدى اجلهات امللحقة بهيئة دبي 

للثقاف���ة والفنون "دب���ي للثقافة" وبرنامج 

االأمم املتح���دة االإمنائي جل�سة نقا�سية حتت 

عن�ان "املعرفة من منظور جديد ..التحول اإىل 

منظومة تعليمية تركز على املهارات".

وهدف���ت ه���ذه اجلل�سة �� الت���ي تنظم �سمن 

�سل�سلة "ح���وارات املعرفة" ����� اإىل ت�سليط 
ال�س���وء على اأهم الق�ساي���ا املعرفة الراهنة 

وحتدث فيها الكات���ب وامل�ست�سار واملدر�س 

جيف اأوتيك واأدارت اجلل�سة تري�سيا فريدمان 

 Shifting مديرة املحت���وى االإبداعي يف

.Schools
وقال جي���ف اأوتيك اإن م���ا تتناوله اجلل�سة 

بالنقا����س هو حدي���ث مبني عل���ى اأبحاث 

ا�ست����رشاف م�ستقبل التعلي���م خا�سة طلبة 

ال�سف الثاين ع�رش واأن االأ�سل الذي ينبغي اأن 

يبنى عليه املو�سوع يتعلق باإعادة تعريف 

املعرفة حي���ث اإن املعرفة من منظور جديد 

تركز على املهارات فقبل تف�سي جائحة كوفيد 

– 19 كنا ننظر اإىل املنظومة التعلمية يف كل 
مكان ب�سكل يرتبط برتاتبية هرمية للمعرفة 

وين�س���ب الرتكي���ز على امله���ارات اخلا�سة 

بالن�س املكتوب على الورق وحينذاك مل يكن 

ثمة تركيز عل���ى املعرفة واملهارات الرقمية 

عن طريق االإنرتنت.

واأ�ساف اأنه بعد تف�سي اجلائحة وبني ع�سية 

و�سحاه���ا كان علينا اأن نعك����س هذا الهرم 

واأ�سبح اكت�ساب املهارات التعليمية اإلكرتونيا 

عن طريق التعلم عن بعد وهذا اأدى اإىل زعزعة 

النظ���ام التعليمي واأ�سبح مطلوبا اأن ي�سبح 

جيل كامل مطالبا باكت�ساب مهارات التعليم 

عن طريق الو�سائل غري التقليدية التي مل يكن 

اجليل ال�سابق من الطلبة قد اعتادها وكانت 

تعد ثانوية يف ال�سابق.

واأو�سح اأن ع�رش الث���ورة ال�سناعية الرابعة 

التي نعي�سها االآن يحتاج اإىل مهارات جديدة 

على اجله���ات التعليمي���ة اأن تاأخذها بعني 

االعتب���ار واأن يتم تزويد الطالب بها ليكونوا 

موؤهل���ني خلو�س غم���ار ه���ذه املرحلة من 

التطور العلمي الهائل وهذا يتطلب اأوال متكني 

الطالب من اأدوات ومهارات �سياغة امل�ستقبل 

فاقت�ساد املعرفة يقوم يف اأ�سا�سه على كمية 

وجودة و�سهولة الو�س���ول للمعلومات وهذا 

ي�ستدعي اأن ميكن الطلبة من اأدوات املعرفة 

احلديثة كاالأجهزة اللوحية واالإنرتنت املفتوح 

اإىل املعلومات  وال�رشيع لت�سهيل الو�س���ول 

ذات اجلودة العالية الأن هذا هو االأ�سلوب الذي 

�سيعتمد عليه النمو االقت�سادي يف امل�ستقبل.

 طبية �سرطة اأبوظبي تح�سل على �سهادة اعتماد دولي للمختبر الطبي

اأبوظبي ـ الوحدة:

ت�سلم معايل اللواء رك���ن طيار فار�س 

خل���ف املزروع���ي قائد ع���ام �رشطة 

ابوظب���ي �سه���ادة اعتم���اد املخت���رب 

الطب���ي الدارة اخلدمات الطبية بقطاع 

املالي���ة واخلدم���ات وفق���ًا ملتطلبات 

 15189:2012 ISO الدولية  املوا�سفة 

)املختربات الطبي���ة( تزامنا مع اليوم 

العامل���ي الإعتماد املختربات وبح�سور 

مدراء القطاعات

واأ�ساد معاليه بجه���ود اإدارة اخلدمات 

الطبي���ة ودوره���م الب���ارز يف  حتقيق 

متطلبات اجلودة والكفاءة واملتطلبات 

ذات العالقة اخلا�س���ة بنظام االإعتماد 

الوطني االإمارات���ي ENAS  واملنظمة 

.ILAC الدولية العتماد املختربات

واأكد حر�س �رشطة اأبوظبي على  تقدير 

اجلهود  املخل�س���ة لل�سباط وعنا�رش 

ال�رشط���ة املتميزين يف تطوير العمل ، 

و حتفيزهم على اال�ستمرار يف العطاء 

مثمنًا دورهم الرائد يف حتقيق اإجنازات 

متميزة  خلدمة املجتمع.

واأكدت العقيد ثريا علي الها�سمي مدير 

اإدارة اخلدمات الطبية يف �رشطة اأبوظبي 

حر�س القيادة ال�رشطية على احل�سول 

على االعتمادات املحلية والدولية يف 

كافة املجاالت ل�سمان جودة اخلدمات 

واإثراء اجلان���ب التطبيقي التي تقدمها 

االإدارات ال�رشطية من خالل تبني اأف�سل 

املمار�س���ات واملقايي�س الدولية بهدف 

االرتقاء بالعمل ورفع كفاءة العاملني 

العاملة �سمن  التخ�س�سات  يف جميع 

املنظومة ال�رشطية.

عمليات الإخ�ضاب الخارجي في مركز الخ�ضوبة تحقق �ضعف المعدل العالمي 
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتالجمعة 11 يونيو 2021 ــ العـدد 14767 

»القاب�سة« تقدم عر�ساً لتوحيد 

اأعمال »اأبوظبي الوطنية 

دبي ت�سجل نمواً كبيراً في التجارة الخارجية خالل 2020للفنادق« و»اأدنيك«
دبي-وام:

�سجلت دبي التي تعد اأحد مراكز التجارة 

الرئي�سية..

منوا كب���را يف التجارة اخلارجية خالل 

عام 2020 رغ���م التحديات االقت�سادية 

الت���ي فر�ستها جائحة كوفيد-19 حيث 

�سهد الن�س���ف الثاين م���ن 2020 قفزة 

قوي���ة يف اأحج���ام التج���ارة بن�سبة 6 

باملائ���ة على اأ�سا�س �سن���وي وارتفعت 

قيم���ة �سادرات دب���ي االإجمالية بن�سبة 

8 باملائة على اأ�سا����س �سنوي يف عام 

.2020

ج���اء ذلك يف تقرير اأ�س���دره مركز دبي 

لل�سلع املتعددة حول م�ستقبل التجارة 

2021 بعنوان "حتدي التوقعات وتعزيز 

االنتعا����س االقت�سادي بع���د اجلائحة" 

وتوقع انتعا�س اأن�سطة التجارة العاملية 

خ���الل عام 2021 بعد اأن اأظهرت مرونة 

ُملفت���ة يف عام 2020 رغ���م التحديات 

بجائحة  املرتبطة  ال�سعبة  االقت�سادية 

كوفيد-19.

وي�ستعر�س التقرير نتيجتني اأ�سا�سيتني 

عل���ى ال�سعيدين االإقليم���ي والعاملي. 

اأوال التوقع���ات ب���اأن ت�سه���م التجارة 

العاملي���ة يف تعزيز النم���و االقت�سادي 

العاملي خ���الل ع���ام 2021 وما بعده 

و�سط توقعات ب���اأن يت�سدر االقت�سادان 

االأمريكي وال�سيني هذا النمو.

وقال اأحمد ب���ن �سليم الرئي�س التنفيذي 

االأول واملدي���ر التنفي���ذي ملرك���ز دبي 

التوقعات ب�ساأن  اإن  لل�سلع املتع���ددة.. 

التج���ارة العاملية يف عام 2020 كانت 

قامتة يف �سوء ان�سغال العامل مبكافحة 

جائح���ة كوفي���د-19 وتاأثراتها وتبدو 

ال�سورة اأك���ر اإيجابية الي���وم وهو ما 

تبين���ه نتائج اأحدث اإ�س���دار خا�س من 

تقري���ر م�ستقبل التج���ارة لعام 2021 

ورغم املرون���ة الالفتة التي متتعت بها 

اأن�سط���ة التجارة العاملي���ة اإال اأنها متر 

يف الوقت ذات���ه ب�سل�سلة من التغيرات 

الوا�سعة وم���ن املتوقع اأن ن�سهد مالمح 

جديدة مل�سهد التج���ارة العاملية خالل 

ال�سن���وات القادم���ة يف �س���وء تاأث���ر 

الرقمي���ة واختالف �سلوكيات  التقنيات 

مكافحة  نح���و  والتوجه  امل�ستهلك���ني 

التغر املناخي ف�سال عن تاأثر العوامل 

اجليو�سيا�سي���ة ويق���دم تقريرنا اجلديد 

ع���ّدة تو�سي���ات ملمو�س���ة للحكومات 

وال�رشكات التي ت�سعى للتاأقلم مع هذا 

امل�سه���د اجلديد وت�رشيع وترة التعايف 

من اجلائحة".

واأو�س���ح اأن التقري���ر ت�سمن العديد من 

النتائ���ج حيث ك�س���ف اأن التكنولوجيا 

كان���ت العن����رش االأك���ر م�ساهمة يف 

التحوالت التي �سهدتها توقعات التجارة 

العاملية حيث �ست�سه���م تقنيات بلوك 

ت�س���ني والتمويل الالمركزي وغرها من 

التقنيات اجلديدة واملبتكرة يف ت�رشيع 

منو التجارة فعلى �سبيل املثال �سهدت 

اإج���راءات التمويل الالمرك���زي ا�ستثمار 

ق���در كبر من االأموال ومن���ذ بداية عام 

2021 لوحده ارتفعت القيمة االإجمالية 

لال�ستثمار يف التمويل الالمركزي مبقدار 

ثالث مرات من ح���وايل 20 مليار دوالر 

اأمريك���ي اإىل 60 ملي���ار دوالر اأمريكي 

وي�ساهم النمو امل�ستمر للبنية التحتية 

الرقمي���ة يف ت�رشي���ع التح���ول امللفت 

الأن�سطة التج���ارة من امل�ستوى الوطني 

اإىل العاملي.

من جانبها قالت فريال اأحمدي الرئي�س 

التنفي���ذي للعملي���ات يف مرك���ز دبي 

لل�سل���ع املتع���ددة.. " اإن االأدل���ة التي 

يقدمه���ا تقرير م�ستقب���ل التجارة لعام 

اإيجابي���ة  2021 ت�س���ر اإىل توقع���ات 

بخ�سو�س اآفاق التج���ارة العاملية فقد 

جنح���ت التجارة العاملي���ة يف تخطي 

كل التوقع���ات وموا�سل���ة دع���م النمو 

امل�ستمر  واالعتماد  العاملي  االقت�سادي 

على التكنولوجي���ا �سي�سهم يف ت�سكيل 

مالم���ح جدي���دة مل�ستقب���ل التج���ارة 

ومتثل���ت اإحدى ال�سم���ات البارزة خالل 

االأ�سهر االثني ع�رشة املا�سية يف تركيز 

وامل�ستثمرين  وال����رشكات  احلكوم���ات 

على املمار�س���ات امل�ستدامة يف اأن�سطة 

التج���ارة الدولية لتغدو الي���وم اإحدى 

اأب���رز االأولوي���ات يف اأجن���دات االأعمال 

كما ي�سدد التقرير على نتيجة اأ�سا�سية 

تن�سج���م م���ع نتائجن���ا ال�سابقة وهي 

اأهمية جهود التن�سيق والتعاون الدولية 

والتكنولوجيا كمحركات رئي�سية لتعزيز 

التعايف".

الذكاء  وتقني���ات  التكنولوجيا  وتوف���ر 

اال�سطناع���ي جزءاً من احل���ل لل�رشكات 

واحلكوم���ات الت���ي ت�سع���ى اإىل اإجراء 

تقييمات دقيقة ح���ول اال�ستدامة �سمن 

جداول اأعمالها التجارية.

ويق���دم تقري���ر م�ستقبل التج���ارة عدة 

تو�سيات رئي�سية للحكومات وال�رشكات 

لت�رشيع التج���ارة امل�ستدامة ب�سكل اأكرب 

ينبغ���ي للحكوم���ات تنوي���ع عالقاتها 

التجارية العاملية بهدف تعزيز التحول 

االقت�س���ادي وحتقي���ق من���و مكثف يف 

الوظائف مب���ا ي�سمن ُمعاجل���ة بطالة 

ال�سباب ونق�س العمالة اأثناء االنتعا�س 

واحلكومات  لل����رشكات  ينبغ���ي  كم���ا 

التحل���ي باملرونة وموا�سل���ة االبتكار 

ملواجه���ة التقلبات امل�ستم���رة لل�سوق 

واغتن���ام الفر����س الفري���دة الناجم���ة 

عن جائح���ة كوفي���د-19 ويجب على 

ال�رشكات زيادة اال�ستثمار يف التقنيات 

التكاليف  امل�ستقبلي���ة خلف�س  الرقمية 

وتعزيز التكامل بني القطاعات وينبغي 

لل�رشكات االرتقاء ب���دور اأن�سطة البحث 

والتطوي���ر به���دف دم���ج املمار�س���ات 

امل�ستدامة الت���ي �سيعتمد بع�سها على 

تقني���ات جدي���دة وينبغ���ي لل�رشكات 

اال�ستف���ادة من مناط���ق التجارة احلرة 

وا�ستخدامها ب�س���كل ا�سرتاتيجي عندما 

يتعل���ق االأم���ر باالتف���اق عل���ى عقود 

التداول التجارية ويجب على احلكومات 

ا�ستخدام جمي���ع اأدوات االقت�ساد الكلي 

واالأدوات املالية املتاحة لديها لتعزيز 

املنفع���ة  ذات  التجاري���ة  العالق���ات 

املتبادلة لتجن���ب اللجوء اإىل ا�ستخدام 

الر�سوم اجلمركية.

ويعد تعزيز ممار�سات حوكمة ال�رشكات 

وامل�سوؤولية االجتماعي���ة والبيئية لدى 

احلكوم���ات وال�رشكات م���ن اأجل تقييم 

اال�ستثمار عرب احلدود والتدفقات التجارية 

يف اأ�سواق االأ�سه���م وال�سندات والعمالت 

االأجنبية اأحد اأهم هذه االأ�ساليب.

و�س���ارك خالل حفل االإط���الق نخبة من 

خرباء التجارة العاملية يف حلقة نقا�س 

حول التقرير منه���م خديجة حق رئي�س 

ق�سم االأبحاث وكب���ر االقت�ساديني بنك 

االإمارات دبي الوطني وروبرتا برمارتيني 

رئي�س حتليل تكالي���ف التجارة منظمة 

التج���ارة العاملية وياني�سالف ماالهوف 

خبر تكنولوجيا الت�سفر والبلوك ت�سني 

 "Aeternity" �رشك���ة  وموؤ�س����س 

وماركو����س تري����رش الرئي����س التنفيذي 

 CB Investment" ل�رشك���ة 

وع�س���و   "Growth Holdings
 "Clear Bank" اإدارة  جمل����س 

."RTGS Global"و

عقوبات �أميركية 

واأ�ساف���ت اخلارجي���ة اأن العقوب���ات 

ت�سم���ل اأفرادا وكيان���ات اأخرى تلعب 

دورا رئي�سي���ا يف �سبكة التمويل غر 

امل�رشوع���ة، مبا يف ذل���ك هاين عبد 

املجي���د حممد اأ�سعد وه���و حما�سب 

ميني �سه���ل التحوي���الت املالية اإىل 

احلوثيني، وجامع عل���ي حممد وهو 

اأحد املنت�سب���ني اإىل احلوثيني وفيلق 

القد�س التابع للحر�س الثوري االإيراين، 

وقد �ساع���د اجلمل يف ����رشاء ال�سفن 

الوق���ود وحتويل  �سحنات  وت�سهي���ل 

االأموال ل�سالح احلوثيني.

�ليمن: مقتل 

والفتات  �س���ورا  املتظاهرون  ورف���ع 

تدين هذا الق�س���ف، منددين »بجرائم 

احلوثي« �س���د املدني���ني يف ماأرب 

واملناطق اليمنية.

اإلكرتونية  وانطلقت بالتزام���ن حملة 

ت�سني���ف احلوثيني  الإع���ادة  تدع���و 

اإرهابية نظ���را جلرائمها  »كمنظم���ة 

بحق اليمنيني«.

يف �سي���اق مت�س���ل، قال���ت جماعة 

احلوثي، اإن مقاتالت العدوان )التحالف 

الداعم لل�رشعي���ة( �سنت ثالث غارات 

جوي���ة على مديرية ����رشواح )واقعة 

حتت �سيطرة اجلماعة(، غربي ماأرب، 

دون االإ�سارة اإىل وقوع خ�سائر.

وتاأتي ه���ذه التطورات م���ع ا�ستمرار 

اجله���ود الدولية واالأممي���ة يف اإقناع 

االأطراف املت�سارعة بوقف اإطالق النار 

اإىل طاولة املفاو�سات، ويف  والعودة 

ظل وج���ود الوفد الُعماين الذي يجري 

مباحثات مع احلوثيني يف العا�سمة 

�سنعاء.

بايدن: ما زلت 

لك���ن �رشيح���ة اأخرى م���ن املعلقني 

قالت اإن عبارة ال�سيدة االأوىل ال يجب 

اإخراجها م���ن �سياقه���ا، حيث كانت 

مت���زح ومل تق�سد توجي���ه اأي اإ�ساءة 

للرئي�س االأمركي.

اإىل املن�سة  وبعدها، �سع���د باي���دن 

الإلق���اء خطابه ون�س���ي اأن يطلب من 

عنا�رش �سالح اجلو »اأخذ راحتهم«.

�نطالق فعاليات 

واتخذت ال�سلط���ات العراقية اإجراءات 

وقائي���ة م�س���ددة ملواجه���ة فرو�س 

كورونا متثلت بتوزيع الكمامات على 

ال���زوار وو�سع اأجهزة �سحية  لتعقيم 

اله���واء عند بوابات قاع���ات العر�س 

وو�س���ع اإ�سارات ومل�سق���ات للتباعد 

االجتماعي.

امل�رشف���ة على  اجله���ات  و�سمح���ت 

املعر����س لل���زوار بزي���ارة اأجنح���ة 

�سباحية  فرتت���ني  عل���ى  املعر����س 

الكتب  واقتن���اء  لالإطالع  وم�سائي���ة 

وامل�ساركة يف فعالياته التي �ست�ستمر 

حتى 20 من ال�سهر اجلاري.

�أفغان�ستان: 

واأ�ساف���ا اأن ق���وات االأمن يف مقاطعة 

اإىل امل�سلحني نظرا  ان�سمت  �سينارتو 

لعدم تلقيهم اأي اإمدادات.

وبعد جي���زان تعد �سينارتو املقاطعة 

الثانية يف اأوروزجان التي ت�سقط يف 

يد طالبان يف االأيام االأخرة.

ومن ناحية اأخ���رى، هاجمت طالبان 

قاعدة ع�سكري���ة ب�سيارة مفخخة يف 

عا�سم���ة اإقليم بغالن م���ا اأ�سفر عن 

مقتل عدد م���ن اأع�ساء ق���وات االأمن 

بينما اأ�سي���ب اآخرون، بح�سب اأع�ساء 

املجل�س املحلي.

وهذا ه���و اليوم اخلام�س على التوايل 

ال���ذي ينج���ح في���ه امل�سلح���ون يف 

ال�سيطرة على مقاطعات.

وحقق امل�سلحون �سل�سلة من املكا�سب 

يف الب���الد. ومن���ذ ب���داأ االن�سح���اب 

وغرها  املتحدة  للوالي���ات  الر�سمي 

من قوات حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( 

يف اأفغان�ستان يف االأول من اأيار/مايو 

، �سقطت 14 مقاطع���ة على االأقل يف 

يد طالبان.

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت �رشكة "القاب�س���ة" "ADQ" عن تقدمي 

عر����س اإىل �رشك���ة اأبوظبي الوطني���ة للفنادق 

"اأبوظب���ي الوطنية للفنادق" لتوحي���د اأعمالها 
م���ع �رشكته���ا التابعة �رشكة اأبوظب���ي الوطنية 

للمعار�س "اأدنيك".

و�ستثم���ر ال�سفقة املقرتحة ع���ن تاأ�سي�س اإحدى 

اأك���رب املوؤ�س�سات الرائدة يف جم���االت ال�سيافة 

والفعاليات وخدم���ات التموين يف املنطقة، من 

�ساأنه���ا اأن ترتقي بقطاع���ي ال�سياحة وال�سيافة 

يف اإم���ارة اأبوظبي مبا يخدم حتولها االقت�سادي 

بعيد املدى. كما �سي�ساه���م توحيد االأعمال بني 

ال�رشكتني يف حتقيق تاآل���ف اأكرب بني اأعمالهما 

من خالل تن�سيق حمفظ���ة اأدنيك واإعادة تنظيم 

اأ�سولها الرئي�سية.

ومن املتوقع لل�سفق���ة اأن حتقق اأرباًحا تراكمية 

القيمة بعد وقٍت ق�سر من اكتمالها.

و�سيبلغ اإجمايل اأ�سول املجموعة املوحدة حوايل 

20 ملي���ار دره���م "5.4 ملي���ار دوالر اأمريكي" 

كم���ا يف تاري���خ 31 دي�سم���رب 2020، و�ست�سمل 

اأن�سطته���ا اإدارة وملكية حمفظ���ة مكونة من 28 

فندق���ًا ت�سم حوايل 6،700 غرف���ة، وثالثة مراكز 

كبرة للمعار�س يف اأبوظبي والعني والعا�سمة 

الربيطانية لندن، ف�ساًل عن عدة �رشكات خلدمات 

التموي���ن واملقاهي واملطاع���م. ومقابل حتويل 

ملكي���ة "اأدنيك" اإىل "اأبوظبي الوطنية للفنادق"، 
تقوم االأخرة باإ�سدار �سندات قابلة للتحويل اإىل 

"القاب�س���ة" "ADQ" والتي �ستتحول اإىل حوايل 
1،221،374،045 �سهم عادي يف "اأبوظبي الوطنية 

للفنادق" عن���د اإمتام ال�سفق���ة. ويحدد العر�س 

�سعر ال�سن���دات القابلة للتحوي���ل اإىل اأ�سهم يف 

"اأبوظبي الوطنية للفنادق" ب�حوايل 3.93 درهم 
اإماراتي لل�سه���م الواحد. ويت�سمن العر�س تقدير 

قيمة االأ�سهم اململوكة ل�رشكة "اأبوظبي الوطنية 

للفن���ادق" بحوايل 3.93 مليار دره���م اإماراتي. 

وبعد ا�ستكم���ال ال�سفقة، �ستمتل���ك "القاب�سة" 

"ADQ" حوايل 54.98% من اإجمايل راأ�س املال 
امل�سدر ل�رشكة "اأبوظبي الوطنية للفنادق".

وقال من�سور املال، رئي����س اال�ستثمارات البديلة 

وعملي���ات الدمج واال�ستحواذ ل���دى "القاب�سة" 

"ADQ" اإن هذه ال�رشاكة اال�سرتاتيجية املقرتحة 
لتوحي���د االأعمال بني اثنت���ني من كربى �رشكات 

ال�سيافة والفعاليات يف اأبوظبي، �ستوفر فر�سة 

ا�ستثنائية لتحقيق القيم���ة يف قطاع ال�سياحة 

يف اإمارة اأبوظبي؛ حيث �سيوؤدي ذلك اإىل تو�سيع 

نطاق اأعمال املجموعة املوحدة، وتوفر م�سادر 

جديدة لالإيرادات، ف�ساًل عن تعزيز و�سعها املايل 

لت�سبح واحدًة من اأف�سل ال�رشكات م�ستقباًل.

يذك���ر اأنه يف ح���ال اأقرّ جمل����س اإدارة "اأبوظبي 

الوطنية للفن���ادق" العر�س املقرتح وحظي بعد 

ذل���ك مبوافق���ة امل�ساهمني، تتوق���ع "القاب�سة" 

"ADQ" اإمتام هذه ال�سفقة خالل الن�سف الثاين 
من الع���ام 2021 ب�رشط احل�س���ول على جميع 

املوافقات احلكومية والتنظيمية املطلوبة.

اأبوظبي ـ وام:

ط���ورت منظوم���ة خدم���ات اأبوظبي 

احلكومية املوح���دة "مت" .. "خا�سية 

االهت���زاز" اجلدي���دة، والت���ي تتي���ح 

اإمكانية  "مت"  تطبي���ق  مل�ستخدم���ي 

االإبالغ الف���وري عن اأية ثغرات رقمية 

تواجههم مبجرد هز هواتفهم.

ويلتق���ط التطبي���ق �س���ورة تلقائية 

ل�سا�سة الهات���ف تو�سح الثغرة، ومن 

ثم يقوم امل�ستخ���دم باإر�سال ال�سورة 

اإىل الفريق املعني مبنظومة "مت" من 

خالل التطبي���ق ملعاجلتها على نحو 

ُي�سهم يف حت�سني موؤ�رشات االأداء ورفع 

كفاءة اخلدمات املقدمة.

 وج���اء االإعالن عن اخلا�سية اجلديدة 

الثغرات  "�سائ���د  اإط���ار حت���دي  يف 

املنظومة  تطلق���ه  ال���ذي  الرقمي���ة" 

حاليًا حتت اإ����رشاف ومتابعة اللجنة 

العليا للحكومة الرقمية بهدف تعزيز 

م�ساركة اأف���راد املجتمع يف عمليات 

التطوي���ر امل�ستم���رة لتطبي���ق "مت" 

ومقرتحاتهم،  اأفكارهم  اإىل  واال�ستماع 

ع���رب ر�س���د الثغ���رات الرقمي���ة عند 

اإمت���ام املعامالت احلكومية من خالل 

التطبيق.

وي�ستهدف التحدي، الذي ي�ستمر ملدة 

30 يومًا، تكرمي اأول خم�سة متعاملني 

ينجح���ون يف ر�س���د اأكرب ع���دد من 

الثغ���رات و�سيتم منحهم جوائز قيمة، 

كم���ا �ستنظ���م منظوم���ة "مت" �سحبًا 

ع�سوائيًا على عدد من اجلوائز القيمة، 

ُيح���دد م���ن خالل���ه 10 فائزين من 

املتعاملني الذين �ساركوا يف التحدي 

بغ�س النظر عن عدد الثغرات.

وقال �سعادة الدكتور حممد عبداحلميد 

الع�سكر، املدي���ر العام لهيئة اأبوظبي 

الرقمية اإن ه���ذه اخلطوة الفريدة من 

نوعه���ا تعد اأكر من جم���رد م�سابقة 

اأو حت���ّدي للتع���رف عل���ى "الثغرات 

الرقمي���ة" يف تطبي���ق " مت"، واإمن���ا 

تعك�س نظ���رة نحو امل�ستقبل وتغيرا 

جذري���ا يف طريقة توف���ر اخلدمات 

احلكومية للمتعاملني، وب�سكل يرتجم 

روؤية القيادة الر�سيدة، ويلبي تطلعات 

مواطني و�سكان االإمارة.

واأ�ساف اأن تق���دمي " خا�سية االهتزاز 

" اجلديدة، والت���ي تتيح مل�ستخدمي 
تطبي���ق "مت" اإمكانية االإبالغ الفوري 

عن اأية ثغرات رقمي���ة، توؤ�س�س لنهج 

جدي���د يف التفك���ر والتفاع���ل م���ع 

املتعامل���ني، يقوم عل���ى فتح قنوات 

بني  االجتاه���ات  متع���ددة  توا�س���ل 

واملقيم���ني  واملواطن���ني  احلكوم���ة 

اأفكارهم  وال���زوار، للح�س���ول عل���ى 

ومقرتحاته���م التح�سينية يف مراحل 

خمتلفة من العم���ل احلكومي، متهيداً 

للو�سول اإىل تق���دمي اجليل القادم من 

اخلدمات احلكومية ع���رب توفر طرق 

�سل�سة واآمنة تتيح للمتعاملني اإمتام 

اخلدمات احلكومية عرب قنوات رقمية 

موحدة تلبي احتياجات �سكان اإمارة 

اأبوظب���ي بطريق���ة �سل�س���ة و�رشيعة 

وفعالة.

م���ن جهتها قال���ت �سع���ادة عائ�سة 

اإبراهي���م املرزوقي، املدي���ر التنفيذي 

يف  احلكومي���ة  اخلدم���ات  لقط���اع 

هيئ���ة اأبوظبي الرقمي���ة اإن منظومة 

"مت" توا�س���ل م�سرته���ا يف تق���دمي 
الرقمية  احلكومي���ة  اخلدم���ات  اأرقى 

اأبوظب���ي،  اإم���ارة  يف  للمتعامل���ني 

الذي تقدمه  الكب���ر  مدفوعة بالدعم 

القيادة الر�سي���دة يف عملية التحول 

الرقم���ي �سم���ن القط���اع احلكومي، 

وت�سجيعها لت�سافر اجلهود امل�سرتكة 

بني القطاعني احلكومي واخلا�س، مبا 

ينعك�س على تطوير وحت�سني م�ستوى 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني.

"خا�سي���ة  تق���دمي  اأن  واأو�سح���ت 

االهت���زاز" لالإب���الغ عن اأي���ة ثغرات 

رقمية يف تطبي���ق "مت"، ياأتي �سمن 

حتدي "�سائد الثغرات الرقمية" الذي 

تطلق���ه املنظومة يف �سبي���ل اإ�رشاك 

اأفراد املجتمع يف عملية بناء وتطوير 

التطبيق، كخطوة اأ�سا�سية يف حتقيق 

الريادة والتميز يف منظومة اخلدمات 

احلكومي���ة باالإمارة، ف�ساًل عن تعزيز 

�سعادة ورفاهية املتعاملني من كافة 

�رشائح املجتمع.

واأ�ساف���ت املرزوق���ي اأن املتعاملني 

يواجهون اأحيانا �سعوبة يف التفاعل 

مع اال�ستبيان���ات املتوفرة عن طريق 

الهوات���ف الذكية اأو خدمة املتعاملني 

اأو التقييمات الت���ي يتم اإر�سالها عرب 

الربي���د االإلكرتوين، وهذا ما دفعنا اإىل 

تطوير خا�سية �سهلة و�رشيعة ت�سمح 

للمتعام���ل مب�سارك���ة اآرائه وجتاربه 

بكل �سهولة وراحة.

واأ�سارت اإىل اأن هذه اخلا�سية املبتكرة 

تندرج يف اإطار حتدي "�سائد الثغرات 

الرقمية"، بهدف تعزيز روح املناف�سة 

وامل�سارك���ة ب���ني املتعامل���ني، مما 

�سي�سمح لنا بتح�سني وتطوير التطبيق 

لتق���دمي اأرق���ى اخلدم���ات احلكومية، 

ا�ستن���اداً اإىل واقع جتربة املتعاملني، 

ومتا�سيًا مع التوجهات اال�سرتاتيجية 

احلكومي���ة  اخلدم���ات  تطوي���ر  يف 

بالتن�سيق والتعاون مع كافة اجلهات 

احلكومي���ة يف اإم���ارة اأبوظبي، ومبا 

ويعزز  املتعاملني  تطلع���ات  يحاكي 

جتربتهم.

 اجلدير بالذك���ر اأنه تت���م امل�ساركة 

يف حتدي "�سائد الثغ���رات الرقمية" 

ع���رب الن�سخ���ة املحدثة م���ن تطبيق 

"مت" واملت���اح جمانًا عل���ى متجري 
و  Apple Store التطبيق���ات 

Google Play store، حيث 
يتيح التطبي���ق اإمتام واإجناز اأكر من 

600 خدمة رقمية متكاملة، بواقع ما 

يزيد عن 80% م���ن اخلدمات التابعة 

للجهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي، 

م�سكاًل يف الوقت نف�سه من�سة رقمية 

متكامل���ة للمتعامل���ني ح���ول كافة 

اخلدمات احلكومية واأحدث الفعاليات 

التي تقام يف جميع اأنحاء االإمارة.

ويتوجب على امل�ساركني يف التحدي 

اإدخ���ال الربيد االإلكرتوين اخلا�س بهم 

يف اأول مرة يقومون فيها باالإبالغ عن 

ثغرة واجهتهم، حيث �سيتلقون ر�سالة 

تاأكيد على الربيد االإلكرتوين امل�سجل 

يف كل م���رة يقومون خاللها باالإبالغ 

عن الثغرات.

وباعتبارها املن�سة الرقمية املوحدة 

للو�س���ول اإىل اخلدمات احلكومية يف 

اإم���ارة اأبوظبي، حتر�س منظومة "مت" 

على تقييم اخلدمات الرقمية املقدمة 

وحتقي���ق ر�س���ا املتعامل���ني بن�سبة 

100%، وتوف���ر جترب���ة ا�ستثنائي���ة 

له���م، متا�سيًا مع اجله���ود احلكومية 

الرامي���ة اإىل حتقيق الري���ادة والتميز 

ورفع م�ستوى جودة احلياة يف اإمارة 

اأبوظبي، مبا يجعلها واحدة من اأف�سل 

الوجهات العاملية للعمل والعي�س.

و توا�س���ل منظومة خدم���ات اأبوظبي 

احلكومي���ة املوح���دة "مت"، م�سرتها 

يف ت�رشي���ع عملية التح���ول الرقمي 

يف اإم���ارة اأبوظبي، من خالل التعاون 

م���ع خمتلف  امل�ستم���ر  والتن�سي���ق 

اجله���ات املعني���ة، من اأج���ل حتقيق 

الطموحة حلكومة  والتوجهات  الروؤى 

اأبوظب���ي، واملتمثل���ة يف دفع عجلة 

الرقم���ي وتر�سي���خ مكانة  التح���ول 

االإمارة كمركز رائد ومنوذج يحتذى به 

عامليًا يف التحول الرقمي.

منظومة »تم« ت�سيف خا�سية االهتزاز لالإبالغ الفوري عن الثغرات 

الرقمية في التطبيق

تقرير »م�ستقبل �لتجارة«: 
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دبي ـ وام:

البحري  الإنقاذ  دوريات  متكنت 

يف مرك���ز �رشط���ة املوانئ يف 

�رشط���ة دبي، من اإنق���اذ عائلة 

اإ�س���بانية تعط���ل مركبه���ا اإثر 

خل���ل فن���ي يف عر����ض البحر 

مقابل الكا�رش ال�سخري ملنطقة 

اجلمريا .

و�ساهم���ت ال�ستجابة ال�رشيعة 

مع ب���اغ العائلة يف احليلولة 

دون اجنراف املركب واإ�سطدامه 

التي���ارات  ب�سب���ب  بالكا����رش 

البحرية القوية وارتفاع املوج.

الإ�سبانية  العائل���ة  رب  ووجه 

ر�سالة �سكر اإىل القيادة العامة 

ل�رشط���ة دب���ي عل���ى �رشع���ة 

ال�ستجابة م�س���راً اإىل اأنه كان 

متجهًا يف رحلة بحرية برفقة 

اأف���راد عائلت���ه، لكن���ه فوجئ 

بتعطل املحرك وفقدان ال�سيطرة 

التيارات  على املركب نتيج���ة 

الأمر  والعالية  القوية  البحرية 

الذي دفعه اإىل الت�سال ب�رشطة 

دبي على وجه ال�رشعة.

ولف���ت رب العائلة يف ر�سالته 

اإىل اأن���ه يف غ�س���ون اأقل من 5 

دقائ���ق و�سلت دوري���ة الإنقاذ 

البح���ري اإليه، وعم���ل اأفرادها 

على طماأنته وعائلته ثم نقلهم 

اإىل بر الأمان، م�سيداً بامل�ساعدة 

ال�رشيع���ة وح�س���ن املعامل���ة 

والهتمام الكبر الذي اأوله لهم 

اأن  البحري، مبينًا  الإنقاذ  اأفراد 

رجال الإنقاذ البحري مل يكتفوا 

بنقل���ه والطمئنان عليه وعلى 

عائلت���ه، واإمنا اأي�س���ًا حر�سوا 

على �سحب مركبه اإىل املرفاأ.

م���ن جانب���ه، اأو�س���ح العقيد 

الدكتور ح�سن �سهيل ال�سويدي، 

مدير مرك���ز �رشطة املوانئ، اأن 

�رشطة دبي تلقت باغًا من اإدارة 

مركز القيادة وال�سيطرة من قبل 

رب العائلة، فعملت على الفور 

دوريات  تدخ���ل  �رشع���ة  على 

الإنق���اذ البحري الت���ي تنت�رش 

على م�ست���وى اإمارة دبي يف 9 

نقاط بحري���ة واجلاهزة دائمًا 

للتعامل م���ع احلوادث الطارئة 

وعلى م���دار 24 �ساعة، م�سراً 

اإىل اأن �رشع���ة التدخل �ساهمت 

يف منع اجن���راف املركب نحو 

العائلة  اإنقاذ  وبالتايل  الكا�رش 

ومن���ع وق���وع �سيناريو حادث 

ا�سطدام نتيجة فقدان ال�سيطرة.

وحث العقيد الدكتور ال�سويدي، 

مالك���ي املراكب عل���ى �رشورة 

التاأكد م���ن �سامة مراكبهم من 

خ���ال تفقد خمتل���ف الأجهزة 

على  واملع���دات  الإلكرتوني���ة 

�ساحية  م���ن  والتحقق  متنها 

و�سام���ة ج�سمها كامًا وب�سكل 

حتمي���ل  اإىل  ودعاه���م  دوري، 

على  باآم���ان"  اأبحر   " خدم���ة 

تطبي���ق �رشطة دبي م���ن اأجل 

�رشعة ال�ستجابة لباغاتهم يف 

احلالت الطارئة.

من جانب���ه، اأكد املق���دم علي 

عبد اهلل الق�سيب النقبي، رئي�ض 

ق�سم الإنقاذ البحري، اأن دوريات 

فور  انتقلت  البح���ري  الإنق���اذ 

تلقيه���ا الباغ اإىل مكان تواجد 

املركب وتبني اأنه ُمعطل وعلى 

متن���ه عائلة مكونة من 6 اأفراد 

مع اأطفالها، م�سراً اإىل اأن فريق 

الإنق���اذ البحري قرر على الفور 

نقل العائل���ة اإىل زورق الإنقاذ 

لأن امل���وج كان مرتفع���ًا ولأن 

تعطل املرك���ب كان يف جمرى 

البحري  والتي���ار  املاحة  خط 

الأمر الذي قد يت�سبب يف �سحب 

الزورق نح���و الكا�رش ال�سخري 

واإ�سطدامه به وبالتايل تعر�ض 

العائلة اإىل اخلطر.

ال�شارقة ـ وام:

احتف���ل معهد ال�سارقة لل���رتاث باليوم 

العاملي لاأر�سيف الذي ي�سادف 9 يونيو 

من كل عام.

ويف ه���ذا ال�س���دد نظم املعه���د زيارة 

ل���دارة الدكتور �سلط���ان القا�سمي التي 

حتت���وي عل���ى اأنف����ض املقتني���ات يف 

ع���امل املخطوط���ات والدرا�سات ورحلة 

افرتا�سي���ة اإىل الأر�سي���ف الوطني الذي 

يعترب اأقدم واأغن���ى اأر�سيف عن اخلليج 

العربي.

وقال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم 

رئي����ض معه���د ال�سارق���ة لل���رتاث " اإن 

احتفالن���ا يف اليوم العامل���ي لاأر�سيف 

ج���اء عل���ى م�ستويني هذا الع���ام الأول 

زيارة ل���دارة الدكتور �سلط���ان القا�سمي 

القدمية واخلرائط  املليئة باملخطوطات 

املطبوعة الن���ادرة واملقتنيات املتنوعة 

الت���ي ي�ستفيد منها كل باح���ث ودار�ض 

وعا�سق للمعرفة والتاري���خ والعلم، اأما 

امل�ستوى الثاين م���ن خال تنظيم رحلة 

افرتا�سية لاأر�سيف الوطني للتعرف على 

دوره يف الأر�سفة واآليات حفظ الأر�سيف 

لاأجيال القادمة و�سونه وحمايته " .

م���ن جانبها، قال���ت عائ�س���ة احل�سان 

مدي���رة مركز ال���رتاث العرب���ي التابع 

ملعه���د ال�سارق���ة لل���رتاث اإن الحتفاء 

باليوم العامل���ي لاأر�سي���ف يوؤكد دور 

املعهد يف تنفيذ وحتقيق روؤية �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي ع�س���و املجل�ض الأعلى حاكم 

ال�سارقة يف تر�سيخ الهوية الوطنية من 

خال توثي���ق الذاكرة ال�سعبية وحفظها 

يف دور املحفوظ���ات والأر�سيف و�سول 

اىل اإتاحتها للباحثني والدار�سني.

دبي ـ وام:

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 

بدبي اأم����ض الأول حما����رشة افرتا�سية 

بعن���وان "دور الأر�سيفات الأكادميية يف 

خدمة املجتمع : درا�س���ة ا�ستك�سافية " 

وذلك مبنا�سب���ة اليوم العاملي لاأر�سيف 

الذي ي�سادف 9 يونيو من كل عام.

�سه���دت املحا����رشة - الت���ي قدمته���ا 

الدكتورة اأماين حممد عبد العزيز اأ�ستاذ 

م�ساع���د يف ق�س���م املكتب���ات والوثائق 

واملعلوم���ات بجامعة القاهرة - ح�سور 

ع���دد كبر م���ن املتخ�س�سني يف جمال 

الأر�سف���ة الإلكرتوني���ة وحظيت بتفاعل 

كبر من قبل امل�ساركني .

ويهدف املركز من خال الحتفاء ال�سنوي 

باليوم العاملي لاأر�سيف اإىل ن�رش الوعي 

باأهمي���ة الوثائق والأر�سي���ف والتوثيق 

الورقية  الأر�سف���ة بنوعيها  ون�رش ثقافة 

باملعاي���ر  والتعري���ف  والإلكرتوني���ة 

العاملية لإدارة الوثائ���ق والأر�سيف من 

اأجل و�س���ع اإ�سرتاتيجية ثابتة لاأر�سيف 

الإلكرتوين.

اأماين يف حما�رشتها  الدكتورة  وتطرقت 

اإىل حم���اور عدة منه���ا تو�سيح ماهية 

الأر�سيفات الأكادميية ودورها يف تطوير 

العملي���ة التعليمي���ة من خ���ال عر�ض 

مناذج من الأر�سيف���ات الأكادميية بدول 

العامل املتقدم.
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انطالق الن�شخة الفترا�شية الأولى للموؤتمر 

الدولي لطب الطوارئ بدبي

دبي � وام:

اأم�ض  انطلقت يف دبي 

املوؤمت���ر  فعالي���ات 

ال���دويل لطب الطوارئ 

الع�رشي���ن  بن�سخت���ه 

الت���ي تعق���د للم���رة 

الأوىل ب�سكل افرتا�سي 

 2000 مب�سارك���ة 

من  ومتخ�س�ض  طبيب 

خمتلف دول العامل.

ويع���د املوؤمتر - الذي 

افتتح���ه عو�ض �سغر الكتب���ي مدير عام هيئة 

ال�سحة بدبي - اأكرب جتمع دويل �سنوي يخت�ض 

بط���ب الط���وارئ ويرك���ز على جم���الت ت�سمل 

الأمرا�ض املعدية والإ�سابات واحلوادث وال�سحة 

العامة واللتهابات الدموي���ة والعناية املركزة 

والتعلي���م الطبي والتمري����ض يف ق�سم الطوارئ 

وغرها من املجالت ذات ال�سلة بطب الطوارئ.

وق���ال عو�ض الكتبي خال الفتتاح " اإن انت�سار 

مر����ض "كوفيد-19" برهن على مدى اأهمية طب 

الط���وارئ، ومل يعد اخلرباء يقت�رُشون جمال طب 

الطوارئ عل���ى اإنقاذ حي���اة امل�سابني بجروح 

خطرة واحلالت احلرجة ليربز دوره بو�سوح يف 

مواجهة " كورون���ا " بف�سل التفاين الذي يبديه 

العاملون يف ال�سفوف الأوىل من اأق�سام الطوارئ 

يف القطاع الطبي " .

واأ�سار اإىل اأن الع���امل ي�سهد حاليا جمموعة من 

الأح���داث التي ت�سلّط ال�سوء على اأهمية حتديث 

�سيا�س���ات ال�سحة العامة وخط���ط ال�ستجابة 

الطبية اإىل جانب حت�سني كف���اءة امل�ست�سفيات 

وتزويد العامل���ني يف القطاع الطبي ل�سيما يف 

جمال طب الطوارئ بالأدوات ال�رشورية لتح�سني 

قدرتهم على التعامل مع الأزمات .

واأو�سح اأن الإمارات اأدركت اأهمية هذه الإجراءات 

يف وقت مبكر، وعمل���ت ب�سكل حثيث على مدى 

اأعوام طويل���ة لتعزيز نظام الرعاي���ة ال�سحية 

الرائ���د لديه���ا حيث جتلى ذل���ك بو�سوح خال 

الأزمة واأكدته جمي���ع التقارير الطبية العاملية 

الت���ي اأ�سار بع�سها موؤخ���را اإىل حتقيق الإمارات 

املرتب���ة الأوىل عل���ى م�ستوى منطق���ة ال�رشق 

الأو�سط وال� 14 عاملي���ًا من ناحية الكفاءة يف 

ال�ستجابة لتداعيات اأزمة "كوفيد-19".

بدورها اأثن���ت الدكتورة �س���ايل مكارثي رئي�سة 

الحتاد الدويل لطب الطوارئ على جهود اللجنة 

املنظم���ة للموؤمتر التي قدم���ت اأداًء متميزا عرب 

اجلم���ع بني برناجمه العلمي الرائد واملتحدثني 

اخلرباء من خمتلف اأنحاء العامل.

واأ�سارت اإىل اأن �سع���ار املوؤمتر وهو " ا�ستقطاب 

جهود العاملني يف طب الطوارئ " ي�سلط ال�سوء 

عل���ى ال�سعوبات الت���ي تواج���ه العاملني يف 

اخلطوط الأمامية يف قطاع الرعاية ال�سحية مبا 

يف ذل���ك مزودو خدمات طب الطوارئ خال اأزمة 

"كوفيد-19".

»ال�شارقة للتراث« يحتفي بـ »اليوم العالمي لالأر�شيف«

دبي ـ وام:

ت�س���ارك جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي يف 

الدورة ال� 52 ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب 

الذي تق���ام فعالياته يف الفرتة من 30 يونيو 

اجل���اري اإىل 15 يولي���و املقب���ل مبركز م�رش 

للمعار����ض واملوؤمترات الدولي���ة يف التجمع 

اخلام�ض.

واأو�س���ح امل�ست�سار ابراهي���م حممد بوملحة 

م�ست�سار �ساحب ال�سم���و حاكم دبي لل�سوؤون 

الثقافية والإن�سانية رئي����ض اللجنة املنظمة 

جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي اأن اجلائزة 

حتر����ض على امل�سارك���ة يف معر�ض القاهرة 

الدويل للكتاب باعتباره واحدا من اأهم معار�ض 

الكتب التي تقام يف منطقتنا العربية والعامل 

ويحظى مب�ساركة متميزة من كربى دور الن�رش 

وبعناوين يف �ستى املجالت وباإقبال �سعبي 

وا�سع من اجلمهور.

ولفت اإىل اأن جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 

ا�ستع���دت للم�سارك���ة يف ه���ذا املعر�ض من 

خال اإ�سداراتها التي جتاوزت ال� 135 اإ�سدارا 

يف جم���ال الدرا�س���ات القراآني���ة والدرا�سات 
املتعلق���ة بال�سنة النبوي���ة ودرا�سات ال�سرة 

النبوي���ة والدرا�سات الفقهية و�سل�سلة الثقافة 

الإ�سامي���ة، والرتاج���م والأع���ام والإعج���از 

العلمي، منوه���ا اإىل اأن اجلائزة �ستقوم اأي�سا 

بتوزي���ع ن�سخ من " م�سح���ف ال�سيخ خليفة 

ب���ن زايد اآل نهيان " الذي متت طباعته واأعلن 

عن بدء توزيعه خ���ال �سهر رم�سان املا�سي 

و�ستعر�ض اأي�سا 14 اإ�سدارا جديدا.

»فّن« تقود الأطفال واليافعين لر�شم 

�شخ�شياتهم المتحركة
�شرطة دبي تنقذ عائلة اإ�شبانية تعطل مركبها 

في عر�ض البحر

ال�سارقة � وام:

نّظم���ت موؤ�س�س���ة /فّن/ املعني���ة بتعزيز 

ودعم الف���ن الإعامي لاأطف���ال والنا�سئة 

يف الإمارات ور�س���ة افرتا�سية يف الر�سوم 

املدّرب���ة  فيه���ا  ا�ست�ساف���ت  املتحرّك���ة 

الإماراتية جميلة اإبراهيم التي قّدمت جملة 

م���ن املع���ارف املتعلقة باأ�س����ض الر�سوم 

املتحركة با�ستخدام برنامج فوتو�سوب.

وتناولت الور�سة التي ت�سمنت العديد من 

ال�رشوح���ات املعرفية وتطبيق���ات عملية 

الفنانة للجمهور وعرفتهم خالها  قدمتها 

عل���ى حتري���ك ال�سخ�سي���ات ع���ن برامج 

الت�سميم الفوتو�س���وب ال�سهر وامل�ستخدم 

يف اإجراء عملي���ات التعديل الوا�سعة على 

ال�س���ور وبرنام���ج »الآي م���ويف« ال���ذي 

ي�ستخ���دم لتطبيق تاأث���رات احلركة على 

الر�سوم حيث اأطلعت امل�ساركني على طرق 

�سناع���ة ال�سخ�سي���ات وو�س���ع التاأثرات 

الأل���وان واخلطوط  احلركية عل���ى �سعيد 

وغرها.

وقدمت املدرب���ة �سل�سلة من النماذج التي 

قام���ت بالعمل عليها واأر�سدت احل�سور اإىل 

كيفية �سناعتها بدءاً من الت�سميم الأ�سا�سي 

وتوليف ال�سور و�سوًل اإىل تطبيق املوؤثرات 

عرفت امل�ساركني عل���ى ال�رشوط اجلمالية 

التي متنح العمل بعداً اإبداعيًا ا�ستثنائية.

»دبي للقراآن« ت�شارك في معر�ض القاهرة الدولي للكتاب

مركز جمعة الماجد يحتفي باليوم العالمي لالأر�شيف
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�خبار و�إعالنات

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  املهري        ابراهيم سامل  احمد سامل  األول:     :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:   معاذ عدنان الصواف         الجنسية: سوريا

 باالسم التجاري ) قوس قزح املميز لخدمات السلوكية لالطفال( رخصة 

 )   63989  ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة 

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:

الجنسية:  البلويش      مندوس  ال  األول: عيل محمد عيل  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:  ابو بكر صديق عبدالقدوس خان   الجنسية:  بنغالديش

 باالسم التجاري ) مشغل السمحة للخياطة ( رخصة صادرة من دائرة 

بغرفة  واملسجلة   )   42206  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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لإعالناتكم 

بالوحدة: 

هاتف: 

 024488400

فاك�س 

024488201

  اإعالن فقدان جواز �صفر 

زير  ليندا   / املدعو  فقد 
سفره  جواز  فرنسا  ،الجنسية 
الرجاء   )36799CF18( رقم 
إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 
أقرب  إىل  أو  فرنسا    سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    

اجلمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

    

  

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ذا كيو 10 لغسيل وتلميع السيارات - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

 / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   : بطلب  إلينا  تقدموا  قد   CN- 3720107  : رقم  رخصة 

إضافة هاشل خالد سيف محمود النيادي )%50(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هادف عامر ضحى عامر املنصوري )%50( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم خميس عبيد سامل البدواوي 

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

 FOR CAR WASH AND POLISH - SOLE THE Q10 /تعديل إسم تجاري من

رشكة   - السيارات  وتلميع  لغسيل    10 كيو  ذا   -    PROPRIETORSHIP L.L.C

 FOR CAR WASH AND POLISH L.L.C THE Q10 الشخص الواحد ذ.م.م إىل

- ذا كيو 10 لغسيل وتلميع  السيارات ذ.م.م

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  اس ام ام دي للصيانة العامة ذ.م.م 

العامة  للصيانة  القنيطرة  بوابة  رشكة  مبنى   0  -  5 م  الرشكة:املصفح  عنوان   

واخرين

CN -  2992284 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  كمصفي  الحسابات،   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -2

بتاريخ  8-6-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2124001173 

 تاريخ التعديل:   2021-6-9 

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/  نايتنجل ألعامل االلكرتوميكانيك

رخصة رقم : CN- 1163791 قد تقدموا إلينا بطلب : 
خدمات  وكيل  من  اليعقويب  سعدون  سعيد  عىل  سعيد   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

إىل مالك
 تعديل نسب الرشكاء / سعيد عىل سعيد سعدون اليعقويب من  0% إىل %100 

العز تعديل اسم تجاري  ابو  السيد  اللبييش  تنازل وبيع / حذف مروه  تعديل الرشكاء 
ألعامل  نايتنجل   -   NIGHTINGALE ELECTRO-MECHANICAL من/ 
الين  هاي   -  HIGH LINE ELECTRO MECHANICAL إىل  االلكرتوميكانيك 

العامل االلكرتوميكانيك  
بن كده  فرج  نارص  السيد صالح  م 7 400509  املصفح  أبوظبي  / من  عنوان  تعديل   
زايد بن  الشيخ عمر بن  أبوظبي املصفح م 40 489130 489130 سمو  و اخرين إىل 

سلطان و اخرون 
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.

�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  رشكة متاريد لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

الرشكات،  لتمثيل  االفق  4 مبنى  املصفح م 39 ق 12 مكتب  الرشكة:   عنوان 

ذ.م.م واخرين 

  CN - 1198967 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/   ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كمصفي قانوين للرشكة 

غري  العمومية  الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-5-31 بتاريخ  

   225B5F303B368EB1B18   : العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

 تاريخ التعديل:   2021-6-10

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  اوركيديا لخدمات الشحن ذ.م.م 

عبدالله  خلف  راشد  محمد  السيد  مبنى   0  -  43 م  املصفح  الرشكة:  عنوان   

واخرين 

  CN - 2818268 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه- محاسبون قانونيون،   كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ   1-6-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2150007677          

 تاريخ التعديل:   2021-6-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعالن ت�سفية �سركة

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:   تاال لالحذية  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 11 - 0 مبنى رشكة الخزنة للتأمني ، رشكة 

مساهمة عامة 

CN -  1179543 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

للرشكة  قانوين  كمصفي  الحسابات   لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/   تعيني   -2

بتاريخ  9-6-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150008351 

 تاريخ التعديل:   2021-6-9 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل 

مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

اسم الرشكة : ثينك سبيس    ش.  ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 14 ملك ثاين عبدالله محمد الشرياوي، الربشاء 1  .

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1068781  رقم الرخصة  647730         

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

سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار :  8-6-202    تاريخ تصديق القرار : 2021-5-9   

مكتبه  املعني يف  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 
الكائن يف  مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، بزنس 
باي هاتف:   فاكس: ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  سن اليف للمقاوالت الكهربائية  ش.  ذ.م.م 

العنوان :   مكتب  رقم 116 ملك محمد احمد عتيق املهريي ، الخبييص

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1360806    رقم الرخصة 813267      

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   

التجاري لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  ايه & ام االنصاري 

لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار  :    9-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-9 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 

الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز  مكتب رقم 1- 2903 ملك سمو 

كافة  معه  -04 مصطحباً  فاكس: 2955598   04-  2955582 : االول هاتف  التجاري 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  يب ار جي لتعهدات تزويد السفن والبواخر  ش.  ذ.م.م 

العنوان : محل رقم 171 ملك مدينة ديب املالحية ، مدينة ديب املالحية 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1290643 رقم الرخصة   784428   

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها  التجاري 

محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار : 2-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-2

الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 

 : رقم  البطني هاتف   رقة  آل مكتوم،  مانع  راشد  مانع  الشيخ  يف مكتب 303 ملك 

2272828 04 فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : كلوفرليف للحفالت   ش. ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم D-2502 ملك بنك االمارات ديب الوطني، بر ديب، املركز 

التجاري 
الشكل القانوين: )ذات مسؤولية محدودة(

رقم الرخصة :  629678              
رقم القيد بالسجل التجاري :   1088352 

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنها بصدد الغاء الرتخيص 
يف  املتبعة  والنظم  االجراءات  مبوجب  وذلك  أعاله  الواردة  بالرشكة  الخاص 
الدائرة. وعىل من لديه أي اعرتاض التقدم إىل دائرة التنمية االقتصادية بديب 
SuGGEST_COMPLAIN@DuBAIDED. من خالل الربيد االلكرتوين

الثبوتية وذلك خالل 15»  GOv.AE مرفقاً معه كافة املستندات واالوراق 
يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

 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: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   مكتب رقم 9 - 2001 ملك رؤيا هولدينج ليمتد، بر ديب، 

بزنس باي
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / 
ثينك سبيس ش. ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار :  8-6-202    تاريخ تصديق القرار : 2021-5-9   

التقدم إىل املصفي املعني يف   وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة 
مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف   فاكس:   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 
للمقاوالت  اليف  سن   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري  السجل  يف 
الكهربائية     ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :    9-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-9 

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: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
رقة  آل مكتوم،  مانع  راشد  مانع  الشيخ  ملك   303 العنوان: مكتب   

البطني
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري 
يف السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /  يب ار جي لتعهدات تزويد 
السفن والبواخر    ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 2-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-2

يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل 
مكتبه الكائن يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 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
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

اعالن قطع عالقة عمل اعالن قطع عالقة عمل

EAT 54380 

منوذج إعالن النرشعن التجديد 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43628

 بإسم : بيوسنس ويبسرت، إنك.

وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف،  سويت 

200 إرفني، كاليفورنيا،  92618 الواليات املتحدة األمريكية. 

واملسجلة تحت الرقم: 43628

بتاريخ: 2003/04/28 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :10

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/07/31 وحتى تاريخ: 2031/07/31 

لالنشاءات  الرحبة  رشكة  تعلن 

 / السيد  مع  عالقتها  قطع  عن 

الجنسية  باستاتاس  ركس  جون 

رقم  سفر  جــواز  يحمل  فلبيني 

يعمل  كان  والذي   P366178DA

 ، مدين  مهندس   / بوظيفة  لدينا 

وان الرشكة غري مسوولة عن  أي 

أعاله  املــذكــور  به  يقوم  تــرف 

وتحمل   17/3/2021 تاريخ  من  اعتباراً  الرشكة  وصفة  باسم 

كل من يتعامل معه املسؤولية القانونية عن ذلك.

 الرحبة لالنشاءات

رشكة الشخص الواحد ذ م م

عن  لالنشاءات  الرحبة  رشكة  تعلن 

قطع عالقتها مع السيد / شوقي فريد 

ويحمل  الجنسية  لبناين   الرشتوين 

جواز سفر رقم RL 3841931 والذي 

مهندس   / بوظيفة  لدينا  يعمل  كان 

، وان الرشكة غري مسوولة عن  مدين 

أعاله  املذكور  به  يقوم  ترف  أي 

باسم وصفة الرشكة اعتباراً من تاريخ 

10/4/2021 وتحمل كل من يتعامل معه املسؤولية القانونية عن 

ذلك.

الرحبة لالنشاءات

رشكة الشخص الواحد ذ م م
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برلني-)د ب �أ(:

اأملانيا  يف  حديث  ا�ستطالع  نتائج  اأظهرت   

كورونا  تطعيم  اإعطاء  الأملان  راأي  اختالف 

لالأطفال بدءا من �سن 12 عاما.

الأوىل  القناة  ا�ستطالع  نتائج  وح�سب 

بالتلفزيون الأملاين )ايه اآر دي(، فاإن 43% من 

الأملان اأعربوا عن اأمنيتهم يف تطعيم الأطفال 

�سد كورونا بدءا من هذا ال�سن باأ�رسع ما ميكن، 

على  موافقتهم  عدم  عن  اأعربوا   %48 مقابل 

تطعيم هذه ال�رسيحة العمرية.

�رسحت  لالأدوية  الأوروبية  الوكالة  كانت 

من  اعتبارا  لالأطفال  كورونا  تطعيم  باإعطاء 

اأن  بيونتيك/فايزر، غري  بلقاح  �سن 12 عاما 

اأعلنت  اأملانيا  يف  للتطعيم  الدائمة  اللجنة 

اليوم تو�سية بعدم اإعطاء اللقاح بوجه عام 

لالأ�سحاء من الأطفال اأو املراهقني بني 12 و17 

اللقاح على  اإعطاء هذا  عاما، واأو�ست بق�رس 

اأ�سحاب التاريخ املر�سي من هذه الفئة.

نظام  األغت  اأملانيا  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

الأولويات يف اإعطاء لقاحات كورونا منذ يوم 

الثنني املا�سي، وقد اأو�سحت نتائج ال�ستطالع 

اختالف اآراء الأملان اأي�سا حول هذه اخلطوة، 

حيث اعترب 53% اأنها خطوة �سحيحة مقابل 

43% راأوا اأنها خاطئة.

�سملهم  ممن   %61 اعترب  للنتائج،  ووفقا 

ال�ستطالع اأن التدابري احلالية للحد من جائحة 

كورونا، منا�سبة مقابل 24% اعتربوا اأنها تدابري 

مبالغ فيها، فيما راأى 13% اأنها غري كافية.

وراأى 71% ممن �سملهم ال�ستطالع اأنهم عوملوا 

بعدالة يف اإعطاء التطعيمات مقابل 23% راأوا 

عك�س ذلك.

 �نق�سام �لألمان ب�ساأن تطعيم �لأطفال �سد كورونا

برلني-)د ب �أ(:

 �سحبت جامعة برلني احلرة درجة الدكتوراه من وزيرة 

الأ�رسة ال�سابقة يف اأملانيا، فرانت�سي�سكا جيفي، والتي 

تنتمي للحزب ال�سرتاكي الدميقراطي.

فرع  رئي�سة  من  املقدمة  الأطروحة  مراجعة  وبعد 

احلزب ال�سرتاكي يف العا�سمة الأملانية، اأعلنت رئا�سة 

�سحب  اخلمي�س  اليوم  بالإجماع  قررت  اأنها  اجلامعة 

درجة الدكتوراه من جيفي بعد اإجراء م�ساورات �ساملة.

درجة  منح  جرى  اأنه  اجلامعة  رئا�سة  واأو�سحت 

الدكتوراه جليفي بناء على " خداع ب�ساأن ا�ستقاللية 

اإجنازها العلمي"، م�سرية اإىل اأن جيفي اقتب�ست ن�سو�سا 

ومراجع ملوؤلفني اآخرين دون اأن متيزها ب�سكل كاف.

اأيار/ يف  الوزاري  من�سبها  عن  تخلت  جيفي  كانت 

الر�سالة  ب�ساأن  طويلة  مناق�سات  بعد  املا�سي  مايو 

وحول  الدكتوراه،  درجة  على  للح�سول  قدمتها  التي 

�ستخو�س  اأنها  اآنذاك  واأو�سحت  النتحال،  اتهامات 

انتخابات برملان  ال�سرتاكي  كمر�سح رئي�سي للحزب 

ولية برلني يف اآواخر اأيلول/�سبتمرب املقبل، حتى حال 

�سحبت اجلامعة منها درجة الدكتوراة.

اإىل خالفة  اأن جيفي كانت ت�سعى  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

زميلها يف احلزب، مي�سائيل مولر، يف رئا�سة حكومة 

ولية برلني.

ويف رد فعل على قرار اجلامعة، اأعلنت جيفي قبولها 

بالقرار " ول اأزال عند ت�رسيحاتي التي قلت فيها اإنني 
كتبت العمل املقدم يف 2009 وفقا لأف�سل ما علمت 

واعتقدت"، واأكدت اأن الأخطاء التي ُن�ِسَبْت اإليها مل تكن 

مق�سودة اأو خمططة.

جامعة برلين ت�سحب درجة �لدكتور�ة من وزيرة 

�لأ�سرة �لألمانية �ل�سابقة
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نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

EAT 166567 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156878

 بإسم: توين اند غاي برونكتس ليمتد

 وعنوانه: ماسكولو هاوس ، ماريش  

اململكة  رود  ماريز  ،سانت  وارف 

املتحدة

واملسجلة تحت الرقم: 156878 بتاريخ: 2013/04/21 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :8

تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية 

انتهاء لحامية يف: 2021/05/05 وحتى تاريخ: 2031/05/05 

EAT 168002 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158614

 بإسم: كاتربيلر إنك.

 وعنوانه: 100 إن. إي. ، أدمز 

سرتيت ، بيوريا ، إلينويز  9540-61629 ،  الواليات 

املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 158614 بتاريخ: 2013/04/10  

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :7

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/06/15 وحتى تاريخ: 2031/06/15 

EAT 168005 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158617

 بإسم: كاتربيلر إنك.

 ، بيوريا   ، أدمز  سرتيت   ، إي.  إن.   100 وعنوانه:   

إلينويز  61629-9540 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 158617

بتاريخ: 2013/04/10   

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :37

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/06/15 وحتى تاريخ: 2031/06/15 

EAT 168001 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158616

 بإسم: كاتربيلر إنك.

 وعنوانه: 100 إن. إي. ، أدمز  سرتيت ، بيوريا 

املتحدة  الواليات    ،  61629-9540 إلينويز    ،

األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 158616 بتاريخ: 2013/04/10 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/06/15 وحتى تاريخ: 2031/06/15 

EAT 10426 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44099

 بإسم: يونيليفر يب ال يس

  ، ويرال   ، بورت صناليت  وعنوانه:   

مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 44099

بتاريخ: 2003/06/24   

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3

تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية 

انتهاء لحامية يف: 2021/08/29 وحتى تاريخ: 2031/08/29 

EAT 10427 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44101

 بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،  مرسيسايد 

، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 44101 بتاريخ: 2003/02/01 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :21

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/08/29 وحتى تاريخ: 2031/08/29 

EAT 10428 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44102

 بإسم: يونيليفر يب ال يس

  ، ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه:   

مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 44102 بتاريخ: 2003/02/01 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3

تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية 

انتهاء لحامية يف: 2021/08/29 وحتى تاريخ: 2031/08/29 

EAT 168003 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158615

 بإسم: كاتربيلر إنك.

 ، بيوريا   ، أدمز  سرتيت   ، إي.  إن.  وعنوانه: 100   

إلينويز  61629-9540 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 158615 بتاريخ: 2013/04/10 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :12

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  املفعول ملدة عرش سنوات  نافذة  الحامية 

لحامية يف: 2021/06/15 وحتى تاريخ: 2031/06/15 

EAT 10424 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44098

 بإسم: يونيليفر يب ال يس

 وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،

 مرسيسايد ، اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 44098

بتاريخ: 2003/06/24 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :21

تاريخ  من  اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية 

انتهاء لحامية يف: 2021/08/29 وحتى تاريخ: 2031/08/29 

�إعالنات
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الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

الجمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

   �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة الكون 

للكمياويات ذ.م.م 
رخصة رقم :  CN - 1016612 قد تقدموا إلينا بطلب:

تنازل وبيع/ اضافة محمد سعيد عيل راشد  تعديل الرشكاء 
العلوي %51

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد عيل راشد العلوي
 تعديل نشاط/ حذف استرياد 4610008

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
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 

 - لينكس  ياس  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

: تعديل  إلينا بطلب  : CN- 1169624 قد تقدموا   رخصة رقم 

رشكة   - والضيافة  للفنادق  الدار  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء 

 ALDAR HOTELS & HOSPITALITY الشخص الواحد ذم م

 - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

االستثامرية  للعقارات  الدار  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC ذ.م.م

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 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / شعاع 

النور لتجارة املنظفات واملطهرات    

رخصة رقم : CN - 2139265 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  اعرتاض عىل  أو  له حق  من  كل  فعىل 

أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 
حارض  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

للمشاريع وانظمة البييئة ذ.م.م 
رخصة رقم :  CN -   1016450 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة احمد حارض خلف محمد 
املهريي %51    

محمد  خلف  حارض  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
املهريي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
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/ خليل محمد العبيديل للمقاوالت 

العامة 

رخصة رقم : CN- 1010802 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 KHALIL MOHAMMED ALOBEIDLI من  تجاري  إسم  تعديل 

GENERAL CONTRACTING - خليل محمد العبيديل للمقاوالت العامة 

التطوير   -  ALTATWIR FOR CAPACITY DEVELOPMENT إىل  

لتنمية القدرات 

تعديل نشاط / إضافة بيع الوسائل و النامذج التعليمية - بالتجزئة 4761002

 تعديل نشاط / إضافة بيع أجهزة ومعدات تنمية القدرات العقلية - بالتجزئة 

4773975

 تعديل نشاط / حذف مقاوالت مشاريع املباين بانواعها 4100002 

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/   مطعم وكافترييا 

اوركيد الرشق 

رخصة رقم :  CN -  3881522 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله محمد عبدالله حيدره 

العولقي %100   

محمد  عوض  احمد  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الجابري

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 

الفضاء  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
للديكور والصيانة العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
رخصة رقم :  CN -  1066056 قد تقدموا إلينا بطلب:

حسن  محمد  خليل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
شجاعي العبيديل %100   

محمد  سيف  سامل  عيل  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 
القبييس

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/ تيكنيكال كور للمقاوالت 

العامة ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1958697 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عىل سعيد محمد سعيد املزروعي 

)%50(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعيد محمد سعيد سامل املزروعي 

)%50(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عشري عىل سليامن املزروعي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعيد محمد سعيد سامل املزروعي 

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 
تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  لقمة 

هنية للأمكوالت املرصية  
إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3663891  : رقم  رخصة 

بطلب:
إلغاء رخصة

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ يوالند للمفروشات 
رخصة رقم : CN- 3676338 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / احمد سعيد عتيق سامل الخمريي من مالك 
إىل رشيك 

من  %100  الخمريي  سامل  عتيق  أحمد سعيد   / الرشكاء  نسب  تعديل 
إىل %51 

 )%49( عابد  احمد  فضل  ندى  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 -  YOLAND FURNITURE من  تجاري  إسم  تعديل  محدودة 
يوالند للمفروشات إىل YOLAND FURNITURE L.L.C  - يوالند 

للمفروشات  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.

   �إعــــالن 

سكاي  يب  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للديكور

رخصة رقم :  CN - 3806566 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م

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/  جلف سكاي 

لالطارات وزينة السيارات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN -  1129326 قد تقدموا إلينا بطلب:

اسد  محمد  حمدان  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
عبدالرحيم الدهامين %51   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفة الرضه محمد عيل 
الظاهري

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/ لوكيشن ملستلزمات 

الرحالت

رخصة رقم :  CN -  2876007 قد تقدموا إلينا بطلب:

 LOCATION PICNIC مــن/  ــجــاري  ت اســم  تعديل   

 AL اىل  الرحالت  ملستلزمات  لوكيشن   ACCESSORIES

ملستلزمات  العزام   AZZAM PICNIC ACCESSORIES

الرحالت

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 

العاملية  اعتامد  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للنقليات العامة ذ.م.م         

رخصة رقم :   CN - 2108083 قد تقدموا إلينا بطلب:

 HOUSE تعديل نسب الرشكاء/ البيت الهنديس للمقاوالت ذ.م.م 

اىل   %40 من   ENGINEERING CONTRACTING LLC

   %50

ذ.م.م  لالستثامر  اعتامد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

ETIMAD INVESTMENT LLC

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 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ هايب تور للسفريات 

ذم م 
رخصة رقم : CN- 2240906 قد تقدموا إلينا بطلب :

عبدالرحيم  محمدرسول  فضل  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الخوري )%51(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / يانج يوي من رشيك إىل مدير
 تعديل نسب الرشكاء / يانج يوي من  49% إىل  %0

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف السيد تيمور عبدالله راشد سعيد 
الشكييل

 تعديل مدير / حذف تيمور عبدالله راشد سعيد الشكييل
دائرة  مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ طاولة محمد سعيد لبيع 
املنتجات الشعبية رقم 41 

رخصة رقم : CN- 1151158 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منصور محمد سعيد سيف الكعبي 

)%100(
الكعبي  بنان  / حذف محمد سعد سيف  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل   
 TABLE MOHAMMED SAEED مــن/   تجاري  اسم  تعديل 
محمد  طاولة   -  PUBLIC PRODUCTS TRADING NO41
 TABLE MANSOUR إىل   41 رقم  الشعبية  املنتجات  لبيع  سعيد 
 - MOHAMMED PUBLIC PRODUCTS TRADING N041

طاولة منصور محمد لبيع  املنتجات الشعبية رقم 41
 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 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مكتبة سولف 
للقرطاسية 

رخصة رقم :  CN -  2860086 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد عوض سامل الهنايئ 

%100
سعيد  محمد  خلفان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

سليامن النعيمي
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/ بيت النور للخياطة النسائية 

رخصة رقم : CN- 1037197 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خوله عبدالرزاق ابراهيم املرزوقي )%51(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ثيفور محمد بيازيد كامل الله من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / ثيفور محمد بيازيد كامل الله من 

100% إىل %49 

تعديل وكيل خدمات / حذف محمد سامل احمد سامل املزروعي تعديل رأس املال / من 

NULL إىل  200000 

 3.20x1  تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

إىل 1x1 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تعديل إسم تجاري من/ BAIT ALNOOR LADIES TAILORING - بيت النور 

للخياطة النسائية إىل BAIT ALNOOR LADIES TAILORING L.L.C  - بيت 

النور للخياطة النسائية 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.

   �إعــــالن 

انوار  كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الطيبة 

رخصة رقم :  CN -  1048568 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة عبدالله عتيق مبارك خميس 

الرميثي%100  

عبدالرحمن  عبدالله  زايد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

يوسف العيل

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 

للنظافة  تو  وان  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN-3877805 قد تقدموا إلينا بطلب : 
  ONE TWO CLEANING L.L.C من/  تجاري  اسم  تعديل 
 MUHAMMED PARVEJ إىل  ذ.م.م  للنظافة  تو  وان   -
بارفيز  محمد   -  GENERAL  MAINTENANCE L.L.C

للصيانة العامة ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901( 

للمباين  الداخلية  التنظيف  خدمات  حذف    / نشاط  تعديل 
)8121001(

 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.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

اجلمعة 11 يونيو 2021-العـدد 14767 
�أخبار وتقارير

جنيف -وكاالت 

يوم  ال�سوي�رسية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

اخلمي�س اأن القمة املقررة الأ�سبوع املقبل بني 

الرئي�س الأمريكي جو بايدن والرئي�س الرو�سي 

فالدميري بوتني �ستعقد يف فيال فخمة بحديقة 

تطل على بحرية جنيف.

ر�سدها  مت  ا�ستعدادات  للوزارة  بيان  واأكد 

موؤخرا، حيث منعت ال�رسطة والقوات امل�سلحة 

الأول  اأم�س  من  بداية  احلديقة  اإىل  الو�سول 

الثالثاء.

نحو  بارتفاع  معدنيا  �سياجا  عمال  واأقام 

مرتين حول احلديقة.

التي  ال�رسطة بحرا�سة بوابة املدخل  وتقوم 

جرى اإغالقها. ومت تعليق لفتة على البوابة 

اجلمهور  اأمام  مغلقة  "احلديقة  عليها  كتب 

يونيو، متاما،  اإىل 18  يونيو  الثالثاء 8  من 

ملنا�سبة خا�سة".

الثامن  القرن  الف�سيحة يف  الفيال  بناء  ومت 

بحرية  على  �رسفتها  وتطل  تل.  فوق  ع�رس، 

ومروجا  اأ�سجارا  احلديقة  وت�سم  جنيف، 

خ�رساء.

الفيال  جنيف  مدينة  ت�ستخدم  ما  ونادرا 

ل�ست�سافة منا�سبات ر�سمية، كما اأن املوقع 

يظل مغلقا معظم فرتات ال�سنة.

يرتقبها  التي  القمة،  تعقد  اأن  املقرر  ومن 

العامل ب�سغف ، الأربعاء القادم، يف ختام اأول 

زيارة يقوم بها بايدن لأوروبا كرئي�س لبالده. 

وتت�سمن الزيارة امل�ساركة يف فعاليات من 

وقمة  لندن  ال�سبع يف  قمة جمموعة  بينها 

حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( يف بروك�سل.

بوري�س  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  اوجتمع 

جون�سون يوم اخلمي�س، مع الرئي�س الأمريكي 

جنوبي  "كورنوال"  مقاطعة  يف  بايدن  جو 

غرب اإجنلرتا، وذلك قبل يوم من انطالق قمة 

جمموعة الدول ال�سبع.

اأن  الأمريكية  )�سي.اإن.اإن.(  �سبكة  وذكرت 

جون�سون اأطلع الرئي�س الأمريكي على ميثاق 

رئي�س  اأ�سدره  م�سرتك  اإعالن  وهو  الأطل�سي، 

ورئي�س  ت�رس�سل  ون�ستون  بريطانيا  وزراء 

الوليات املتحدة الأمريكية فرانكلني روزفلت 

عن حجم  للتعبري  1941؛  اأغ�سط�س   14 يف 

ال�سداقة التاريخية التي جتمع البلدين.

اأعلنت  قد  الربيطانية  الوزراء  رئا�سة  وكانت 

اأن امل�سئولني �سيوقعان خالل لقائهما اليوم 

"ميثاقا اأطل�سيا" جديدا ياأخذ يف العتبار خطر 
الهجمات الإلكرتونية والحتبا�س احلراري.

يذكر اأن بايدن و�سل - اأم�س - اإىل بريطانيا 

اأوروبية وزيارة خارجية منذ  اأول جولة  يف 

حيث  املا�سي؛  يناير  يف  من�سبه  توليه 

ت�ستمر ملدة 8 اأيام، وت�سمل زيارة مقر الحتاد 

الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي "ناتو" يف 

نظريه  مع  قمة  عقد  عن  ف�سال  "بروك�سل"، 
يومي  مدار  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي 

اجلاري مبدينة جينيف  يونيو  من  و16   15

ال�سوي�رسية.

جنيف -وكاالت 

تعهد رئي�س وزراء بريطانيا بوري�س جون�سون 

ال�سناعية  الدول  انطالق قمة جمموعة  قبل 

غدا  بالده  ت�ست�سيفها  التي  الكربى  ال�سبع 

�سد  العامل  يف  البالغني  بتطعيم  اجلمعة، 

فريو�س كورونا امل�ستجد بنهاية العام املقبل 

يف  منفرد  اإجناز  اأعظم  "�سيكون  اإنه  قائال 

تاريخ الطلب".

ولكن لالأ�سف، هذا الوعد لي�س خطة، بح�سب 

رئي�س وزراء بريطانيا الأ�سبق جوردون براون 

الذي قال اإنه يخ�سى من اأن املبادرة التي يبدو 

اأنها تركز على تقا�سم جرعات اللقاح املتاحة 

القطيع  مناعة  حتقق  لن  العامل،  دول  بني 

املطلوبة جلعل العامل اآمنا مرة اأخرى.

ويقول براون يف مقال ن�رسته وكالة بلومربج 

�سابقا  اجتماعا   12 ح�رس  اإنه  لالأنباء 

اأو  للوزراء  كرئي�س  �سواء  ال�سبعة  ملجموعة 

تتم  كيف  يعرف  فهو  لذلك  للمالية،  كوزير 

على  تعتمد  التي  املجموعة،  اجتماعات 

بالطبع  ي�سمح  مبا  الر�سمي  غري  الطابع 

للم�ساركني فيها باحلديث املتحرر من القيود 

الدبلوما�سية.

يف املقابل، فاإن املناق�سات الالنهائية حول 

دون  يعقد  ما  غالبا  والذي  الجتماع  مائدة 

ذلك  ي�سبح  اأن  ر�سمية، وميكن ميكن  اأجندة 

مربرا للتقاع�س وجتنب اتخاذ قرارات �سعبة. 

التي  الجتماعات  من  الكثري  براون  ويتذكر 

ثم  املائدة  راأ�س  على  الرئي�س  فيها  جل�س 

توجه اإىل كل زعيم من امل�ساركني ل�سوؤاله عن 

اأفكاره. وعندما حتركت جمموعة الدول ال�سبع 

املالية  الأزمة  اأثناء  كما حدث  فعال  ب�سكل 

العاملية عام 2008 ا�ستفاد العامل كله.

امل�سهد  تخيل  ي�ستطيع  اأنه  براون  وي�سيف 

خالل قمة جمموعة ال�سبع غدا اجلمعة عندما 

قدم  اإنه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  يقول 

بالفعل 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا 

مئات  لتقدمي  م�ستعد  واأنه  النامية  للدول 

و�ستقدم  بعد.  فيما  اجلرعات  من  املاليني 

كميات  �رساء  على  تعاقدت  التي  بريطانيا 

 100 حوايل  اللقاحات  من  حاجتها  تفوق 

مليون جرعة للدول النامية.

كميات  تقدمي  عن  الأخرى  الدول  و�ستعلن 

كبرية من اجلرعات. و�سيهنئ القادة بع�سهم 

لو  حتى  ولكن  ال�سخاء.  هذا  على  البع�س 

تعهدت جمموعة ال�سبع يف بيانها اخلتامي 

بتقدمي مليار جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 

ذلك  يكفي  لن  فقط،  �سخ�س  مليون   500

لتحقيق مناعة القطيع يف العامل.

اإن العامل يحتاج اإىل 11 مليار جرعة لتطعيم 

جميع البالغني يف العامل كما وعد جون�سون. 

ومن بني ملياري جرعة جرى توزيعها بالفعل 

ح�سلت الدول الأغنى على 85% منها حتى الآن. 

وقد ح�سل نحو ن�سف البالغني الأمريكيني على 

وح�سل  اللقاح،  من  الأقل  على  واحدة  جرعة 

جرعة  على  البالغني  الربيطانيني  من   %60

من  فقط   %1 اأن  حني  يف  الأقل،  على  واحدة 

جرعات اللقاحات التي اأنتجها العامل و�سلت 

اإىل دول جنوب ال�سحراء الأفريقية واأن ن�سبة 

من ح�سلوا على التطعيم من بني مليار �سخ�س 

يف الدول الأ�سد فقرا يف العامل تبلغ 1 اإىل 500.

 400 على  الآن  الأفريقية  الدول  وتعاقدت 

مليون جرعة من اللقاحات لكن الدول الأ�سد 

فقرا تواجه م�سكلتني، قد ت�ستطيع جمموعة 

تلبية  ميكن  ل  اأنه  الأوىل  حلها.  ال�سبع 

الفقرية  الدول  لهذه  العاجلة  الحتياجات 

احلايل  ال�سيف  خالل  لالنتظار  ا�سطرت  اإذا 

واخلريف املقبل لكي حت�سل على ما يتبقى 

لن  اأغلبها  لآن  الغربية،  الدول  جرعات  من 

ي�سل قبل العام املقبل.

ت�ستطيع  لن  اأنها  فهي  الثانية  امل�سكلة  اأما 

الدول  يف  املناعة  م�ستويات  اإىل  الو�سول 

الغنية.  الدول  من  مايل  دعم  دون  الغربية 

قمة  اإن  القول  املبالغة  قبيل  من  ولي�س 

جمموعة ال�سبع غدا اجلمعة هي التي �ستقرر 

من يعي�س ومن ميوت، من خالل حتديد من 

�سيح�سل على اللقاح لي�سبح اآمنا ومن الذي 

�سيظل بدون تطعيم ليواجه خطر املوت.

باري�س -وكاالت 

هزت  التي  الواقعة  على  يومني  بعد 

فرن�سا، ق�ست حمكمة، اخلمي�س، بال�سجن 

مع  �سهرا  و14  النفاذ  مع  اأ�سهر   4

وقف التنفيذ على �ساب �سفع الرئي�س 

اإميانويل ماكرون

العمر  من  يبلغ  تاريل  داميان  واملتهم 

28 عاما، ومت القب�س عليه بعد ال�رسبة 

على  ملاكرون  وجهها  التي  املباغته 

بينما  الثالثاء،  وجهه ب�سوت م�سموع، 

التحية  يوجه  الفرن�سي  الرئي�س  كان 

حل�سد جنوب �رسقي البالد.

دون  اإنه �رسب  للمحققني  تاريل  وقال 

تفكري، على حد قول مكتب املدعي العام.

واجهها  التي  ال�سفعة  حادثة  تثري 

داخل  جولة  خالل  ماكرون  اإميانويل 

احلكومة  بني  جدل  الثالثاء  فرن�سا 

التي ترى اأنه "ت�رسف معزول" وبع�س 

درجة  عن  يت�ساءلون  الذين  املحللني 

رف�س رئي�س الدولة التي يرتجمها هذا 

الفعل قبل اأقل من عام من النتخابات 

الرئا�سية.

وقالت النيابة م�ساء الأربعاء اإن الرجل 

 28( تي  داميان  ماكرون،  �سفع  الذي 

الع�سور  بتاريخ  املعجبني  من  عاما( 

الو�سطى وم�سرتك يف مواقع الإلكرتونية 

مبا�رسة  و�سيحاكم  املتطرف.  لليمني 

اخلمي�س.

ال�سفعة  ال�سيا�سية  الطبقة  كل  ودانت 

مت�س  خطرية  بادرة  اأنها  معتربة 

بالدميوقراطية بينما قللت ال�سلطات من 

خطورتها الأربعاء.

الناطق  فيها  يرى  اأن  الوارد  غري  ومن 

الر�سمي با�سم احلكومة رمزا لـ"غ�سب" 

الفرن�سيني على ماكرون. ويوؤكد غابرييل 

اأتال اأنه اإذا كان هناك "فرن�سيون قلقون 

)...( فهم يعرفون  وم�سككون وغا�سبون 

كيف يعربون عن ذلك يف اإطار النقا�س 

ويف اإطار الت�سويت".

ويرى موؤيدون اآخرون للرئي�س على غرار 

كري�ستوف  الأغلبية  نواب  كتلة  رئي�س 

دليل  هي  احلادثة  هذه  اأن  كا�ستانري 

منذ  املتهم  الدولة  رئي�س  اإرادة  على 

فرتة طويلة بالغطر�سة اأو حتى الزدراء، 

للخروج ملقابلة ال�سكان.

يف الواقع بداأ اإميانويل ماكرون الأ�سبوع 

املا�سي جولة على املناطق الفرن�سية 

جل�س نب�س البالد بعد اأكرث من عام من 

الوباء.

- عودة "لل�سرتات ال�سفراء"؟ 

اإىل  الفرن�سي  الرئي�س  احلادث  يعيد 

الأجواء املتوترة التي كانت حميطة به 

قبل انت�سار وباء كوفيد-19.

وكان اأف�سل جت�سيد لها اأزمة "ال�سرتات 

ال�سفراء" التي دفعت ماليني الفرن�سيني 

نهاية  عطالت  من  لعدد  ال�سوارع  اإىل 

للتنديد   2018 نهاية  يف  الأ�سبوع 

ب�سيا�سة احلكومة.

واأحرقت �سور لرئي�س الدولة خ�سو�سا 

وتراجعت  امل�سريات  خمتلف  خالل 

اأدنى  اإىل  ماكرون  اإميانويل  �سعبية 

م�ستوى حينذاك )20 يف املئة فقط من 

الآراء الإيجابية يف دي�سمرب 2018(.

وحذّر اخلبري ال�سيا�سي با�سكال بريينو 

"موؤ�رسا  ال�سفعة قد تكون  اأن هذه  من 

الذي  ال�ساخن جدا"  الغ�سب  اإىل عودة 

"جمده" وباء كوفيد.
برتران،  كزافييه  الراأي  هذا  وي�ساركه 

تر�سحه  اأعلن  الذي  اليميني  املر�سح 

لالنتخابات الرئا�سية للعام 2022. وهو 

يوما حجم  يقدر  مل  "ماكرون  اأن  يرى 

اأزمة ال�سرتات ال�سفراء".

جان  موؤ�س�سة  اأجرتها  درا�سة  واأ�سارت 

جوري�س يف ابريل اإىل اأن حجم الكراهية 

لإميانويل ماكرون هو العامل الرئي�سي 

القومي  اليمني  مر�سحة  فوز  لحتمال 

 ،2022 انتخابات  يف  لوبان  مارين 

بالإ�سافة اإىل التقارب يف الربامج بني 

واليمني  الوطني"  "التجمع  حزبها 

اجلمهوريني  بحزب  املتمثل  املحافظ 

و"�سيطنة" اجلبهة الوطنية ال�سابقة.

اأن  ال�سدد  الدرا�سة يف هذا  وراأى معدو 

امل�ساعر الأربعة التي يولدها اإميانويل 

ماكرون وتربز ب�سكل اأكرب كلها �سلبية: 

"الغ�سب" و"الياأ�س" و"ال�سمئزاز" ثم 
"العار"، م�سريين اإىل اأن العواطف تلعب 

"دورا مهما" يف ال�سلوك النتخابي.

- الإغراء ال�سعبوي -

تطور  اأي�سا  تعك�س  ال�سفعة  هذه  لكن 

اجلدل ال�سيا�سي يف فرن�سا.

يك�سف  ذلك  اإن  بريينو  با�سكال  وقال 

الرئي�س  بني  �سيء  هناك  يعد  "مل  اأنه 

وال�سعب الفرن�سي الغا�سب" بينما على 

مدى عقود مت تنظيم النقا�س ال�سيا�سي 

مع "القوى اجلماعية".

ونقابات  اأحزاب  هناك  "كانت  واأ�ساف 

وهيئات و�سيطة. مل يعد هناك �سيء" 

و"ل حتى اأيديولوجيا".

تعود هناك  "عندما ل  واأو�سح بريينو 

هناك  تكون  ل  وعندما  اأيديولوجيا 

قوى جماعية )...( يبقى اأ�سخا�س واأفراد 

وهناك  نكرههم،  او  نحبهم  اأن  ميكننا 

املجتمع  لأن  الكراهية  من  الكثري 

الفرن�سي غا�سب".

�سوي�سرا تجهز فيال فخمة ال�ست�سافة قمة بايدن-بوتين

رئي�س وزراء بريطانيا يجتمع ببايدن قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول ال�سبع

رئي�س وزراء بريطانيا االأ�سبق:  الرهان على �سخاء مجموعة ال�سبع لمواجهة 

جائحة كورونا ال يكفي

الحكم على �سافع ماكرون بالحب�س 4 اأ�سهر

حادثة  الرئي�س ماكرون تثير انق�ساماً في فرن�سا

الدنمارك تطالب االأمم المتحدة بتقليل االنتقادات الموجهة ل�سيا�ستها الخا�سة باللجوء

القاهرة  )د ب اأ(

يف  �سكري،  �سامح  امل�رسي  اخلارجية  وزير  اأكد   

ات�سال هاتفي تلقاه يوم اخلمي�س من الأمني العام 

لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س تطلعه ل�ستمرار 

فيما  املتحدة  والأمم  والت�ساور بني م�رس  التن�سيق 

يتعلق بالق�سايا الإقليمية والدولية املختلفة حتقيقا 

لالأمن وال�ستقرار والرخاء املاأمول، ف�ساًل عن امل�سائل 

حتديات  من  بها  يرتبط  وما  والتنموية  الإن�سانية 

عاملية.

الأطراف  اأي�سا على �رسورة م�ساهمة  �سكرى  و�سدد 

خالل  ومن  املتحدة  الأمم  راأ�سها  وعلى  الدولية، 

جمل�س الأمن، يف دفع اإثيوبيا اإىل النخراط بجدية 

اأجل  من  املفاو�سات  يف  �سادقة  �سيا�سية  وباإرادة 

التو�سل لالتفاق املن�سود.

وهناأ �سكري جوتريي�س ملا حظي به من تاأييد من 

قبل جمل�س الأمن لتويل الأمانة العامة لالأمم املتحدة 

لولية ثانية، معربا عن اأطيب التمنيات له بالتوفيق.

و�رسح ال�سفري اأحمد حافظ املتحدث الر�سمي با�سم 

اآخر  حول  تركزت  املحادثة  باأن  اخلارجية،  وزارة 

امل�ستجدات على �سعيد ملف �سد النه�سة وما اآلت 

اإليه التطورات الأخرية من عدم حتقيق اأي تقدم يف 

املوقف  على  �سكري  الوزير  اأكد  حيث  ال�ساأن،  هذا 

امل�رسي الثابت املتمثل يف رف�س الجراءات الأحادية 

املت�سلة مبلء خزان �سد النه�سة و�رسورة التو�سل 

اإىل اتفاق قانوين ُملزم ب�ساأن قواعد ملء وت�سغيل �سد 

النه�سة يحقق م�سالح الدول الثالث.

وزير الخارجية الم�سري يوؤكد لجوتيري�س 

�سرورة م�ساهمة االأطراف الدولية في 

اأزمة �سد النه�سة

ا�ستية يطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الفل�سطينيين 

بعد عملية االغتيال في جنين

وفد وزاري فل�سطيني يتوجه اإلى م�سر خالل يومين 

لبحث ملف اإعمار قطاع غزة

رام اهلل -وكاالت 

الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  حذر 

اخلمي�س،  يوم  ا�ستية،  حممد 

لعملية  اخلطرية  التداعيات  من 

قوة  ارتكبتها  التي  الغتيال 

اإ�رسائيلية خا�سة يف جنني اليوم، 

واأدت اإىل مقتل ثالثة فل�سطينيني 

ال�ستخبارات  من  )�سابطان 

وا�سفا  حمرر(،  واأ�سري  الع�سكرية 

املنظم،  الدولة  بـ«اإرهاب  اإياها 

الذي ي�ستدعي تدخال دوليا عاجال 

لل�سعب  احلماية  وتوفري  لوقفه 

الفل�سطيني«.

لوكالة  وفقا   - اأ�ستية  واعترب 

عملية   - الفل�سطينية  الأنباء 

الغتيال باأنها »حماولة من قبل 

رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني 

جللب  وليته،  املنتهية  نتنياهو 

الحتفاظ  من  متكنه  فعل  ردود 

فيه  له  يتبق  مل  الذي  مبن�سبه 

�سوى ب�سعة اأيام«.

وطالب املجتمع الدويل ومنظمات 

حقوق الإن�سان الدولية، والوليات 

بالتدخل  الأمريكية  املتحدة 

القتل  عمليات  لوقف  العاجل 

�سيا�سة  واإدانة  الإ�رسائيلية، 

والتطهري  والعن�رسية  ال�سطهاد 

�سلطات  متار�سها  التي  العرقي 

الحتالل يف الأرا�سي املحتلة

رام اهلل  )د ب اأ(-

الفل�سطينية  احلكومة  اأعلنت   

يوم اخلمي�س، اأن وفدا من وزرائها 

امل�رسية  العا�سمة  اإىل  �سيتوجه 

املقبلني  اليومني  خالل  القاهرة 

قطاع  اإعمار  اإعادة  ملف  لبحث 

غزة.

احلكومة  عن  �سادر  بيان  وذكر 

رئي�س  نائب  برئا�سة  الوفد  اأن 

�سي�سم  عمرو  اأبو  زياد  احلكومة 

العامة  وزراء القت�ساد والأ�سغال 

واحلكم  والزراعة  والإ�سكان، 

املحلي.

واأو�سح البيان اأن الوفد �سيبحث 

ملف  امل�رسيني  امل�سوؤولني  مع 

اإعادة اإعمار غزة، واآليات التن�سيق 

مبا يف ذلك الآليات الدولية لإعادة 

الإعمار.

وكان وفد حكومي من غزة و�سل 

لبحث  املا�سي  الأحد  يوم  م�رس 

اإعادة اإعمار قطاع غزة عقب جولة 

التوتر الأخرية مع اإ�رسائيل ال�سهر 

املا�سي.

و�سم الوفد يف حينه وكالء وزارات 

العامة  والأ�سغال  احلكم املحلي، 

غزة  يف  والقت�ساد  والإ�سكان، 

يرافقهم رئي�س احتاد املقاولني يف 

القطاع.

العامة  الأ�سغال  وزارة  واأعلنت 

بدء  اأيام  قبل  غزة  والإ�سكان يف 

اإزالة الأنقا�س والركام الناجت عن 

موجة التوتر الأخرية مع اإ�رسائيل 

بدعم م�رسي لبدء اإعادة الإعمار.

وجاء ذلك بعد اإر�سال م�رس نحو 

عرب  غزة  قطاع  اإىل  �ساحنة   50

عملية  للم�ساعدة يف  رفح  معرب 

واملباين  والركام  الأنقا�س  اإزالة 

اخلطرة والآيلة لل�سقوط.

غزة  يف  حملية  اأو�ساط  وقدرت 

الركام الناجت عن عمليات التدمري 

ال�سكنية  والبنايات  لالأبراج 

 300 من  باأكرث  العامة  واملقرات 

األف طن ويتوقع اإزالته يف عملية 

قد ت�ستغرق عدة اأ�سابيع.

العامة  الأ�سغال  وزارة  وبح�سب 

 1200 اإح�ساء  مت  فاإنه  غزة  يف 

وحدة �سكنية تدمرت ب�سكل كامل، 

تدمرت  �سكنية  وحدة  و1000 

غري  و�سارت  بليغ  جزئي  ب�سكل 

وحدة  األف  و20  لل�سكن،  �ساحلة 

وطفيف.  متو�سط  بني  ما  �سكنية 

تلك  اإعمار  اإعادة  تكلفة  وقدرت 

 150 بنحو  ال�سكنية  الوحدات 

مليون دولر.

اإطالق  لوقف  اتفاقا  م�رس  ورعت 

الفل�سطينية  الف�سائل  بني  النار 

بعد  غزة  قطاع  يف  واإ�رسائيل 

العا�رس  يف  بداأت  توتر  موجة 

من ال�سهر املا�سي وا�ستمرت 11 

 250 من  اأكرث  خاللها  قتل  يوما 

فل�سطينيا..

جنيف -وكاال ت

 160 اإىل  العامل  يف  العاملني  الأطفال  عدد  ارتفع 

مليون طفل بزيادة 8.4 مليون يف ال�سنوات الأربع 

اآخرين معر�سني خلطر  املا�سية مع وجود ماليني 

اآثار كوفيد-19، بح�سب تقرير جديد  العمل ب�سبب 

�سادر عن منظمة العمل الدولية واليوني�سف.

ويحذر تقرير عمل الأطفال من اأن التقديرات العاملية 

لعام 2020 والجتاهات وطريق امل�ستقبل الذي �سدر 

ع�سية اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال يف 12 

يونيو من اأن التقدم نحو اإنهاء عمل الأطفال قد توقف 

لأول مرة منذ 20 عامًا، مما يعاك�س الجتاه ال�سابق 

الذي �سجل انخفا�س عدد الأطفال العاملني مبقدار 94 

مليون طفل بني عامي 2000 و2016.

يف اإطار ال�سنة الدولية للق�ساء على عمل الأطفال، 

فيه  ت�سارك  الذي   ،8.7 العاملي  التحالف  ي�سجع 

الأع�ساء  الدول  الدولية،  العمل  اليوني�سف ومنظمة 

املدين  واملجتمع  العمالية  والنقابات  وال�رسكات 

واملنظمات الإقليمية والدولية على م�ساعفة جهودها 

يف الكفاح العاملي �سد عمل الأطفال من خالل تقدمي 

تعهدات باتخاذ خطوات ملمو�سة.

كوبنهاجن  )د ب اأ(

حدة  تخفيف  املتحدة  الأمم  من  الدمنارك  طلبت   

النتقادات خلطة البالد ملنع طالبي اللجوء من عبور 

حدودها.

اخلمي�س  يوم  لالأنباء  "بلومربج"  وكالة  وذكرت 

اأنه يف ر�سالة اإىل املفو�س ال�سامي لالأمم املتحدة 

ل�سوؤون الالجئني، اأ�سارت احلكومة الدمناركية اإىل اأن 

املنظمة "اأ�ساءت تف�سري" موقف البالد.

جاء ذلك بعد اأن حذرت الأمم املتحدة من اأن خطة 

الدمنارك لإجبار الالجئني على تقدمي طلبات اللجوء 

خارج الحتاد الأوروبي �سوف توؤدي اإىل "�سباق نحو 

القاع" وتعر�س حياة ورفاهية الالجئني للخطر.

وانتقد م�رسعون يف الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي 

الدمنارك ب�سبب العديد من �سيا�سات الهجرة واللجوء. 

ويت�سمن ذلك قرارا باإجبار الالجئني ال�سوريني على 

العودة اإىل البلد املنكوب باحلرب بناء على تقييم 

دمناركي باأن املنطقة املحيطة بالعا�سمة اآمنة الآن.

طالبي  ملنع  دمناركي  قانون  م�رسوع  مترير  ومت 

الأ�سبوع  قانونا  لي�سبح  البالد  دخول  من  اللجوء 

املا�سي.

وقالت وكالة الالجئني التابعة لالأمم املتحدة اإنها 

ت�سعر بخيبة اأمل كبرية لأن الدمنارك مت�سي قدما يف 

خططها "على الرغم من املخاوف اجل�سيمة ب�ساأن 

حقوق الإن�سان التي اأثارتها املفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني".

متزايد يف  تهديد  اأنها  على  العن�رسية  اإىل  وُينظر 

الدمنارك، ويظهر ا�ستطالع للراأي اأن الدمنارك مل تربم 

بعد اتفاقا ملزما مع دولة خارج الحتاد الأوروبي 

للتعامل مع الالجئني الذين ل تريدهم.

اليوني�سف تحذر من ارتفاع عدد 

االأطفال العاملين في العالم



اأبوظبي-وام:

 ا�ستوؤنفت اأم�س الأول مناف�سات املو�سم 

ال�ساد�س من الدوري الباك�ستاين املمتاز 

للكريكي���ت، على امللع���ب الرئي�سي يف 

ا�ست���اد زاي���د للكريكي���ت يف العا�سمة 

اأبوظبي.

وج���اء ا�ستئن���اف البطولة عل���ى اأر�س 

الإم���ارات، بعد اأن مت اإيق���اف مناف�سات 

ال���دوري يف مار�س املا�س���ي بباك�ستان 

على خلفية جائحة كورونا.

وت�ستمر مناف�سات الفرق ال� 6 امل�ساركة 

يف الدوري حتى 24 يونيو اجلاري، حيث 

تقام املباريات بجدول مباريات م�سغوط 

و3 مباريات يف اليوم اإحداها يف ال�ساعة 

اخلام�سة، والثانية يف الثامنة والثالثة 

يف العا�رشة م�ساء.

وقدم �سعادة عارف حمد العواين، الأمني 

اأبوظبي الريا�سي، ال�سكر  العام ملجل�س 

والتقدير للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

والأزمات والك���وارث، ولدائرة ال�سحة – 

اأبوظبي ولكافة اجلهات ذات الخت�سا�س، 

على جهوده���م املبذولة يف تذليل كافة 

ال�سعوبات، ل�ستكمال مناف�سات الدوري 

الباك�ستاين املمتاز يف العا�سمة اأبوظبي، 

مبينًا اأن الإمارات اأ�سبحت منوذجًا عامليًا 

ملهمًا ويف طليع���ة الوجهات الريا�سية 

الدولي���ة، من خ���ال خططه���ا املميزة 

وتطبيقها امُلحكم ملجموعة من ال�سوابط 

والتدابري الوقائية والإجراءات الحرتازية 

الرامية ل�سامة و�سحة اجلميع.

وقال الع���واين: "يويل جمل����س اأبوظبي 

اأهمية ق�س���وى لدعم خطط  الريا�س���ي 

التعايف ومبادرات عودة احلياة الطبيعية 

التدريجي���ة ملجرياتها يف ظ���ل اإ�رشافه 

على مراحل عودة الن�ساط الريا�سي يف 

اإمارة اأبوظب���ي، مبا ميكنها من احت�سان 

جمموعة من نخبة الفعاليات الريا�سية 

العاملي���ة، تاأكيداً على ثق���ة الحتادات 

واملوؤ�س�سات الريا�سية الدولية باملكانة 

التي قطعته���ا العا�سمة يف اإدارة الأزمة، 

وبع���د اأن اأ�سبحت من املدن الأكرث اأمانا 

يف العامل، حيث خرجت جميع البطولت 

التي ا�ست�سافتها يف اأبهى �سوره".

واأ�س���اف: "نرحب بجميع امل�ساركني يف 

الدوري الباك�ست���اين املمتاز من لعبني 

ومنظم���ني، متمنني التوفي���ق وال�سامة 

للجميع، ونقدم ال�سكر لفريق عمل ا�ستاد 

زايد للكريكيت، الذين ت�سافرت جهودهم 

مع جهود اجلمي���ع ل�ست�سافة مباريات 

ال���دوري ب�سكل اآمن ومري���ح، ما يعك�س 

الحرتافية يف العمل.
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�سان جيرمان يخطف فاينالدوم 

من بر�سلونة ر�سمياً

الع�سيمي يلتقي روؤ�ساء الوفود الم�ساركة في »بطولة 

فزاع الدولية لأ�سحاب الهمم«
دبي-وام:

 التق���ى ماجد الع�سيم���ي مدير 

الدولية لأ�سحاب  ف���زاع  بطولت 

الهمم عرب تقنية الت�سال املرئي 

عن بع���د روؤ�ساء الوفود امل�ساركة 

ع����رشة  احلادي���ة  الن�سخ���ة  يف 

لبطولة ف���زاع الدولي���ة لرفعات 

الق���وة لأ�سحاب الهم���م - كاأ�س 

الع���امل دب���ي 2021 التي تنطلق 

ب�سالة نادي دبي لأ�سحاب الهمم 

19 يوني���و اجلاري حت���ت رعاية 

�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 

الريا�سي.

وت�ستمر فعالي���ات البطولة حتى 

24 يونيو اجل���اري وتعد املحطة 

التاأهيلي���ة الأخ���رية لاأبطال من 

اأجل حج���ز مقاعدهم يف التحدي 

الباراملبي املرتقب يف طوكيو.

ورحب الع�سيمي يف بداية اللقاء 

بروؤ�ساء الوفود ومنتخبات بادهم 

يف دبي موؤكدا توفري كل الإمكانات 

ل�سمان �سامة و�سحة امل�ساركني 

يف هذا احل���دث العامل���ي املهم 

من خ���ال تطبي���ق اأعلى معايري 

ال�سامة وال�سح���ة والتي حققت 

جناحا منقطع النظري يف بطولت 

فزاع لأ�سح���اب الهمم التي متت 

ا�ست�سافتها خال الفرتة املا�سية.

وق���ال اإن دبي مليئ���ة باحليوية 

والتفاعل وتام����س م�ساعر اإرادة 

" اأ�سح���اب الهم���م" بحث���ا عن 
بلوغه���م غاياته���م واأهدافهم يف 

اآخر البطولت املوؤهلة من اأجل اأن 

يحقق الاعبون والاعبات حلمهم 

عرب بوابتها.

واأكد مدير بط���ولت فزاع الدولية 

لأ�سح���اب الهمم اأن هذه املرحلة 

تعد بكل املقايي�س حتديا كبريا يف 

م�سرية ه���ذه الفئة والتي تتطلب 

تكات���ف اجلميع م���ن اأجل تهيئة 

وا�ستدامة البيئة املائمة لاعبني 

طموحاتهم  لتحقي���ق  والاعبات 

املر�سومة يف هذا امللتقى العاملي 

الذي ي�سارك فيه نخبة من الأبطال 

من خمتلف قارات العامل لتفجري 

اإبداعاتهم يف �سالة رفعات القوة.

و�سدد على اأهمي���ة هذه البطولة 

من خ���ال التعاون م���ع اللجنة 

الباراملبية الدولية كونها املحطة 

املتاحة  الفر����س  واأخر  الأق���وى 

من اأجل التاأه���ل اإىل " باراملبية 

طوكيو".

قطاع���ات  روؤ�س���اء  وا�ستعر����س 

باإجناح  اخلا�سة  البطولة اخلطط 

احلدث م���ن م�سابق���ات وتطبيق 

اأعلى معايري ال�سامة والتحديثات 

اخلا�س���ة بالبطول���ة وتفا�سيلها 

وم�سارك���ة ال���دول وخا�س���ة اأن 

البطولة تقام يف اأجواء ا�ستثنائية 

والتي تتطلب الت���زام امل�ساركني 

التي  الحرتازية  الإجراءات  بكافة 

و�سعتها اجله���ات املخت�سة من 

اأج���ل الو�سول اإىل اآف���اق النجاح 

الذي ين�سده اجلمي���ع يف ن�سخة 

دبي.

اأبوظبي ت�ست�سيف مباريات الدوري 

الباك�ستاني الممتاز للكريكيت

الريا�ضة

ال�سارقة - وام:

 اأ�سدر �ساحب ال�سم���و ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سم���ي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم 

الأم���ريي رق���م /17/ ل�سنة 2021م ب�س���اأن تنظيم نادي 

ال�سارقة لل�سقارين.

ون�س املر�سوم على اأن ُين�َس���اأ يف الإمارة نادي خمت�س 

ب�س���وؤون ريا�سة �سي���د ال�سق���ور والأن�سط���ة الثقافية 

واملجتمعية ُي�سم���ى: "نادي ال�سارقة لل�سقارين"، يتمتع 

بال�سخ�سية العتبارية والأهلية الكاملة لإجراء الت�رشفات 

القانونية الازمة لتحقيق اأهدافه وممار�سة اخت�سا�ساته، 

يتبع املجل�س الريا�سي ويعمل حتت اإ�رشافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئي�س يف املنطقة الو�سطى 

بالإمارة، ويجوز بق���رار من املجل�س الريا�سي بناًء على 

طلب رئي�س جمل�س اإدارة الن���ادي اأن ُين�سئ له فروع يف 

باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقًا للمر�سوم يهدف النادي اإىل حتقيق ما يلي:

1. احلفاظ على املوروث الثقايف املرتبط مبمار�سة ريا�سة 

ال�سيد بال�سقور والتوعية املجتمعية باأهميتها وتعزيز 

ممار�ستها وذلك من خال بيئة حمفزة ت�ساهم يف تطويرها.

2. الإ�سه���ام يف دم���ج كاف���ة اأفراد املجتم���ع من خال 

ممار�سة ريا�سة ال�سيد بال�سقور وكافة الأن�سطة الثقافية 

واملجتمعية التي ينظمها النادي.

3. تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ريا�سة ال�سيد بال�سقور 

على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

4. امل�ساهمة يف و�سع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير 

الأنظمة القانوني���ة والإدارية املرتبط���ة بريا�سة ال�سيد 

بال�سقور يف الإمارة وفق اأف�سل املمار�سات.

5. متكني الكفاءات الوطنية وتوف���ري الإمكانيات الازمة 

ملمار�سة وتنظيم �سباقات ال�سيد بال�سقور.

وبح�س���ب املر�سوم يكون للنادي يف �سبيل حتقيق اأهدافه 

ممار�سة الخت�سا�سات الآتية: 

1. ر�س���م ال�سيا�سة العامة وو�س���ع اخلطط ال�سرتاتيجية 

لتنظيم العمل يف النادي.

2. تاأهي���ل القيادات والكف���اءات يف جمال ريا�سة ال�سيد 

بال�سقور.

3. متثي���ل الإمارة على امل�ستوي���ني الداخلي واخلارجي 

للدول���ة يف اجلهات ذات ال�سلة بريا�سة ال�سيد بال�سقور 

بالتن�سيق مع املجل�س الريا�سي.

4. اإع���داد وتنفيذ احلمات التعريفي���ة والرتويجية التي 

ت�ستهدف ن�رش ثقافة ريا�سة ال�سيد بال�سقور.

5. تنظيم وا�ست�سافة املهرجانات وامل�سابقات واملوؤمترات 

والتجمعات ذات ال�سلة بريا�سة ال�سيد بال�سقور وا�ستقطاب 

امل�ساركني بالتن�سيق مع املجل�س الريا�سي.

6. اإتاحة الفر�سة لكافة فئات املجتمع ملمار�سة ريا�سة 

ال�سي���د بال�سق���ور و�سقل مواه���ب املتميزين لتهيئتهم 

للم�ساركة يف البطولت وامل�سابقات املحلية والإقليمية 

والدولية.

7. توف���ري كافة الإمكاني���ات واملتطلبات الازمة لتمكني 

وت�سجيع كافة فئات املجتم���ع ملمار�سة ريا�سة ال�سيد 

بال�سقور والأن�سطة الثقافية واملجتمعية.

8. التع���اون مع خمتلف الأندي���ة واملوؤ�س�سات يف داخل 

وخارج الدولة.

9. اإعداد ورفع التو�سيات وم�ساريع الت�رشيعات املت�سلة 

مبمار�سة ريا�سة ال�سيد بال�سق���ور يف الإمارة للمجل�س 

الريا�سي لتخاذ ما يراه منا�سب ب�ساأنه.

10. توف���ري الرعاية الطبية ومركز اإيواء لل�سقور والطرائد 

احلية.

11. تطبي���ق اأنظمة اجل���ودة والأي���زو ومتطلبات العمل 

املوؤ�س�سي ومعايري التميز يف النادي.

12. تاأ�سي����س ال�رشكات التجارية بكاف���ة اأ�سكالها �سواء 

لاأغرا�س الريا�سية اأو لا�ستثمارات العائدة للنادي بعد 

موافقة املجل�س الريا�سي.

13. اأية اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها النادي من احلاكم اأو 

املجل�س التنفيذي لاإمارة.

ون�س املر�سوم على اأن يت���وىل اإدارة النادي جمل�س اإدارة 

ي�سكل من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ساء ي�سدر 

بت�سميتهم قرار من احلاكم اأو من ينوب عنه، ويتم اختيار 

نائب الرئي�س م���ن بني الأع�ساء خ���ال الجتماع الأول 

للمجل�س توافقيًا اأو عرب القرتاع ال�رشي املبا�رش.

كما ن�س املر�سوم على اأن تكون مدة الع�سوية يف املجل�س 

اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ قرار ت�سكيله، ويجوز متديدها 

مل���دة اأو مدد مماثلة على اأن ي�ستمر املجل�س يف ت�رشيف 

اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�سكيل جمل�س جديد اأو 

التجديد للمجل�س املنتهى.

وبح�سب املر�سوم ُي�سرتط يف ع�سو املجل�س ما يلي: .

1. اأن يكون من مواطني الدولة.

2. اأن يكون متمتعا بالأهلية املدنية حممود ال�سرية، ح�سن 

ال�سمعة، مل ي�سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�رشف، 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره طبقا للقانون.

3. األ يقل عمره عن خم�س وع�رشين �سنة ميادية.

4. األ يكون ع�سوا يف اأي من جمال�س اإدارات الأندية الأخرى.

5. األ يقل موؤهل���ه العلمي عن �سهادة الثانوية العامة اأو 

ما يعادلها.

وتفقد اأو ت�سقط ع�سوية املجل�س يف احلالت الآتية:.

1. الوفاة.

2. فقدان �رشط من �رشوط الع�سوية املن�سو�س عليها يف 

هذا املر�سوم.

3. ال�ستقالة اخلطية وقبولها من املجل�س الريا�سي.

4. التغي���ب ع���ن اجتماعات املجل�س اأربع���ة اجتماعات 

متتالي���ة اأو �ست���ة اجتماعات متفرقة ب���دون عذر يقبله 

املجل�س خال ال�سنة امليادية على اأن حت�سب من تاريخ 

اأول اجتماع للمجل�س.

واإذا �سغ���ر من�سب ع�سو املجل�س لأي من الأ�سباب الواردة 

يف الفقرة ال�سابقة، للحاكم اأو من ينوب عنه تعيني بديل 

له ويكمل الع�سو اجلديد مدة ع�سوية �سلفه.

وح���ول اخت�سا�سات جمل����س اإدارة النادي ن�س املر�سوم 

عل���ى اأنه مبراعاة الت�رشيعات والنظم واللوائح الحتادية 

واملحلي���ة ذات ال�سلة، يتوىل املجل����س مبا�رشة اأعمال 

النادي وت�رشي���ف �سوؤونه والعمل على حتقي���ق اأهدافه، 

ويعترب ال�سلطة العليا فيه، ول���ه يف �سبيل ذلك ممار�سة 

الخت�سا�سات التية:.

1. اعتماد ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية العامة للنادي وبراجمه 

وم�رشوعاته بعد عر�سها على املجل�س الريا�سي والإ�رشاف 

على تنفيذها وو�سع اخلطط التي تكفل تطوير العمل يف 

النادي والعاملني فيه.

2. الإ����رشاف على �سري العمل يف النادي وفق الت�رشيعات 

والأنظمة ال�ساري���ة واإ�سدار الق���رارات الإدارية والتعاميم 

الازمة ومتابعة تنفيذها.

3. و�سع اللوائ���ح املالية والإدارية ونظم العمل الداخلية 

للن���ادي و�رشوط الع�سوية في���ه وعر�سها على املجل�س 

الريا�سي.

4. ت�سكيل اللجان الدائم���ة اأو املوؤقتة مل�ساعدته يف اأداء 

مهامه وحتديد م�سمياته���ا ومهامها و�ساحياتها ونظام 

عملها والإ�رشاف عليها.

5. اق���رتاح املوازنة ال�سنوية واعتم���اد احل�ساب اخلتامي 

للن���ادي وعر�سهما على املجل�س الريا�سي لتخاذ الازم 

ب�ساأنها.

6. متثيل النادي يف اإبرام العق���ود والتفاقيات ومذكرات 

التفاهم وال�رشاكات مع الآخرين بعد اعتمادها من املجل�س 

الريا�سي.

7. فت���ح واإدارة احل�سابات امل�رشفي���ة املالية والتجارية 

للنادي.

8. تعيني املدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.

9. ال�ستعان���ة مبن يراه من الفنيني واخلرباء واملتطوعني 

واجله���ات املخت�سة ملعاونت���ه يف اأداء مهامه وحتقيق 

اأهدافه.

10. اأي���ة اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من قبل احلاكم او 

املجل�س التنفيذي لاإمارة.

ويجتمع املجل�س بناًء على دعوة من الرئي�س اأو نائبه – 

حال غياب الرئي�س – مرة كل �سهر على الأقل اإل اإذا اقت�ست 

امل�سلحة اأن يجتمع ملرات اأكرث من ذلك، وتكون اجتماعات 

املجل�س �سحيحة اإذا ح�رشها اأكرث من ن�سف عدد الأع�ساء، 

�رشيطة اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم، وت�سدر قرارات 

املجل�س باأغلبية اأ�سوات احلا�رشين وعند ت�ساوى الأ�سوات 

يرجح اجلان���ب الذي منه رئي�س اجلل�س���ة وتدون قرارات 

املجل�س يف حما�رش يوقع عليها رئي�س اجلل�سة وجميع 

الأع�ساء احلا�رشين.

كما ن�س املر�س���وم على اأن يتحمل ع�سو املجل�س وحده 

امل�سوؤولية عما يبدر عنه من اأفعال اأو ت�رشيحات اأيًا كان 

�سكلها اأو و�سيلتها اإذا ترتب عليها اأي جزاءات اأو غرامات، 

واإذا ارتاأى اأحد اأع�ساء املجل�س اأن ت�رشيف �سوؤون النادي 

تتم بطريقة �سارة مب�ساحله، اأو اأن املجل�س يعتزم القيام 

بت�رشف اأو ميتنع عن القي���ام بت�رشف من �ساأنه الإ�رشار 

مب�سالح النادي، فله احلق اأن يقدم طلبًا للمجل�س الريا�سي 

مدعمًا بامل�ستندات الثبوتية لإ�س���دار ما يراه من قرارات 

يف ه���ذا ال�ساأن، ول يجوز لع�سو املجل�س الت�رشف يف اأي 

من ممتلكات النادي الثابتة واملنقولة بالبيع اأو الرهن اأو 

التن���ازل اأو ال�ستبدال اإل بقرار من جمل�س الدارة وموافقة 

املجل�س الريا�سي.

ويك���ون للنادي مدي���ر تنفيذي متفرغ م���ن ذوي الكفاءة 

واخلربة يف املجال الريا�سي والثقايف، يتم تعيينه بقرار 

من جمل�س الإدارة بعد موافقة املجل�س الريا�سي، ويحدد 

جمل�س الإدارة �ساحياته ومهامه ويكون م�سوؤوًل اأمامه.

وبح�سب املر�سوم تتكون املوارد املالية للنادي مما يلي:.

1. املخ�س�سات احلكومية.

2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممار�سة اخت�سا�ساته.

3. ريع ا�ستثمار اأموال النادي والت�سويق وحقوق الرعاية.

4. ر�سوم ع�سوية النت�ساب وال�سرتاكات.

5. التربعات والهبات والو�سايا التي يوافق عليها املجل�س 

الريا�سي.

6. اأي���ة موارد اأخرى يقرها احلاك���م اأو املجل�س التنفيذي 

لاإمارة.

ون�س املر�سوم على اأن يتبع النادي يف تنظيم ح�ساباته 

و�سجاته الأ�سول والقواعد املحا�سبية للمجل�س الريا�سي، 

وتبداأ ال�سنة املالية للنادي يف اليوم الأول من �سهر يناير 

وتنته���ي يف اليوم الواحد والثاث���ني من دي�سمرب يف كل 

عام، ويجوز للمجل�س الريا�س���ي الطاع على ال�سجات 

والك�سوفات املالية وامل�رشفية والإدارية للنادي.

وبن���اًء عل���ى اقرتاح جمل����س الإدارة واعتم���اد املجل�س 

الريا�سي ي�سدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئي�س 

املجل�س الريا�سي.

كما ن�س املر�سوم على:

1. يلتزم املجل�س باملوازنة املعتمدة للنادي ول يجوز له 

جتاوزها اإل بعد موافقة املجل�س الريا�سي.

2. يلتزم النادي بكافة الق���رارات والتعاميم ال�سادرة عن 

املجل�س الريا�سي.

3. ي�س���در الرئي�س بناء على موافق���ة املجل�س الريا�سي 

القرارات واللوائح والأنظم���ة املتعلقة ب�سوؤون املوظفني 

وال�سوؤون املالية وتعديلها مبا ين�سجم مع اأهداف النادي 

واخت�سا�ساته.

4. حت���دد �ساحيات الرئي�س ونائ���ب الرئي�س والأع�ساء 

واللجان بالن���ادي طبقًا لائحة ال�س���ادرة من املجل�س 

الريا�سي.

5. ل يجوز للنادي اإنفاق اأمواله اإل يف الأوجه التي اأن�سئ 

من اأجلها.

6. تعت���رب جميع املمتلكات الثابتة واملنقولة والتربعات 

والإعانات ملكًا للنادي ولي�س لأع�سائه حق الت�رشف بها 

ويف حال حله يوؤول كل ذلك اىل املجل�س الريا�سي.

7. تعت���رب اأم���وال النادي اأمواًل عام���ة وتعفى من جميع 

ال�رشائ���ب والر�سوم املحلي���ة بكافة اأ�سكاله���ا واأنواعها 

با�ستثناء الر�سوم ال�ستهاكية.

8. يلت���زم النادي بكاف���ة النظم واللوائ���ح ال�سادرة عن 

الحتادات الريا�سية املحلية والدولية واملتعلقة بن�ساطه.

9. يلت���زم جمل����س الإدارة بالطاع عل���ى التقرير املايل 

ال�سهري للنادي يف كل اجتماع دوري له.

10. ل يحق ملجل�س الإدارة احل�سول على قرو�س مالية من 

اأي جهة بدون موافقة املجل�س الريا�سي.

ووفقًا للمر�س���وم ُيلغى املر�سوم الأمريي رقم /80/ ل�سنة 

2016م ب�ساأن اإن�ساء نادي ال�سارقة لل�سقارين.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوماً اأميرياً بتنظيم نادي 

ـ �ستات�س بريفورم(:ال�سارقة لل�سقارين باري�س- د ب اأ ـ 

 تو�سل لع���ب الو�سط الهولن���دي جيورجينيو 

فاينال���دوم لتفاق من اأج���ل الن�سمام ل�سفوف 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي، رغم التقارير التي 

اأ�س���ارت منذ عدة اأ�سه���ر اإىل اقرتابه من النتقال 

لرب�سلونة الإ�سباين.

واأعلن �سان جريم���ان، ام�س اخلمي�س، اأن الاعب 

الدويل الهولندي، وقع عق���دا مدته ثاث �سنوات 

للعب يف ملعب )حديقة الأمراء(، مع ورود تقارير 

تفيد بزيادة راتبه ب�سكل كبري من قبل الباري�سيني 

مقارنة مب���ا كان يتقا�ساه من فريق���ه ال�سابق 

ليفربول الإجنليزي.

وان�س���م فاينالدوم لليفربول قادما من نيوكا�سل 

يونايت���د الإجنليزي يف 2016، و�رشعان ما اأثبت 

نف�سه كاعب رئي�سي م���ع الفريق الأحمر، حيث 

غاب عن امل�ساركة يف 11 مباراة فقط مع )الريدز( 

بالدوري الإجنليزي املمتاز خال تلك الفرتة.

وحاول ليفرب���ول الإبقاء عل���ى فاينالدوم /30 

عاما/، لكنه اعرتف ال�سهر املا�سي بعدم تو�سله 

لتفاق مع النادي الإجنليزي على عقد جديد.

وبدا اأن���ه من امل�سلم به اأن���ه �سيظهر لحقا يف 

بر�سلونة، بالنظر اإىل التقاري���ر التي اأكدت قرب 

انتقاله اإليه، ل�سيما عقب تويل الهولندي رونالد 

كومان تدريب الفريق الكتالوين يف اآب/اأغ�سط�س 

املا�سي.

كان من املتوقع اأن يكون فاينالدوم ثالث �سفقة 

جمانية لرب�سلونة يف فرتة النتقالت ال�سيفية 

احلالية، بعد �سريخيو اأجوي���رو واإريك جار�سيا، 

ثنائي مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، ومن املتوقع 

اأن يعقبهما ممفي�س ديباي، مهاجم اأوملبيك ليون 

الفرن�سي، الذي زامل فاينالدوم يف منتخب هولندا، 

حينما كان كومان مدربا للمنتخب الربتقايل.

ولك���ن اإدارة �سان جريم���ان، ال�ساعية ل�ستعادة 

لق���ب ال���دوري الفرن�سي الذي فق���ده الفريق يف 

املو�سم املن�رشم، حققت اجنازا ، بعدما ا�ستدرجت 

فاينالدوم للعا�سمة الفرن�سية يف النهاية.

وميثل فاينالدوم تعزيزا جيدا لو�سط ملعب �سان 

جريمان، الذي ي�سم حاليا اإدري�سا جايي، ولياندرو 

باريدي�س واأندير هرييرا ودانييلو برييريا بالإ�سافة 

ملاركو فرياتي.

رئي�س التحاد الألماني للريا�سات الأولمبية 

يواجه اقتراعاً ب�سحب ثقة

فرانكف���ورت-)د ب اأ(:  يواجه الفون�س هورمان رئي�س 

الحتاد الأملاين للريا�سات الأوملبية اقرتاعا ب�سحب 

الثقة هو واأع�ساء جمل�سه، بعد نهاية اأوملبياد طوكيو، 

و�سط حالة من اجلدل ب�ساأن �سري العمل يف الحتاد.

واأو�سح الحتاد الأمل���اين للريا�سات الأوملبية ام�س 

اخلمي�س اأن ت�سويت الأع�ساء �سيجرى يف جل�سة عامة 

ا�ستثنائية �ستقام قريبا بعد نهاية الدورة الباراليمبية 

يف اخلام�س من اأيلول/�سبتمرب املقبل.

ويرتاأ�س هورمان الحتاد الأملاين للريا�سات الأوملبية 

منذ كانون اأول/دي�سمرب 2013 لكن يف الأعوام الأخرية 

وجهت انتقادات متكررة لطريقته يف قيادة الحتاد.

ويف اأيار/ماي���و املا�سي مت اإر�س���ال خطاب من قبل 

موظفني بالحت���اد دون الك�سف عن هوياتهم، اتهموا 

من خاله هورمان بخلق "مناخ من اخلوف" يف املقر 

الرئي�سي لاحتاد يف فرانكفورت، كما اأثريت اإدعاءات 

حول و�سع املوظفني حتت �سغوط نف�سية والرتاخي 

يف تنفيذ اإجراءات مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

الإ�صابة قد تحرم 

المنتخب الإيطالي 

من بيليجريني في 

يورو 2020

روما-)د ب اأ(:

 اأعلن الحتاد الإيطايل لكرة القدم ام�س اخلمي�س 

اأن لورين���زو بيليجرين���ي لعب و�س���ط روما قد 

يغيب عن �سفوف املنتخب الأول يف بطولة يورو 

2020 التي تنطلق غدا اجلمعة من خال املباراة 

الفتتاحية التي جتمع الزوري ب�سيفه الرتكي يف 

روما.

واأو�سح احتاد الكرة الإيطايل اأن بيليجريني /24 

عاما/ تعر�س لاإ�سابة خال التدريبات "لكن مع 

ذلك �سيبقى جزءا من الفري���ق الذي �سي�سافر اإىل 

روما اليوم".

وم���ع ذلك، اأر�سل احتاد الكرة الإيطايل اإىل الحتاد 

الأوروب���ي للعبة )يويف���ا( لا�ستف�سار منه ب�ساأن 

اإمكانية ا�ستب���دال بيليجريني باعب فيورنتينا 

جايتانو كا�سرتوفيلي.

واأ�سار البيان "مع ترقب و�سول رد يويفا، �سين�سم 

كا�سرتوفيلي اإىل �سفوف الفريق يف روما".

وت�س���م املجموع���ة الأوىل لي���ورو 2020 اأي�سا 

�سوي�رشا وويلز حي���ث يلتقي املنتخبان بعد غد 

ال�سبت يف باكو.



 ال�شارقة-وام:

الزري  �س���يف  الل���واء  �س���عادة  تّوج 

ال�سام�س���ي قائد عام �رشطة ال�سارقة، 

الفائزي���ن يف  بطولة القائ���د "البادل 

تن����س-2021 " يف ن�س���ختها الأوىل 

التي اقيمت  بتنظيم من ق�سم الأن�سطة 

الريا�سية والإجتماعية.

ا�ست�ساف البطولة نادي �سباط �رشطة 

ال�سارق���ة يف مرك���ز "ب���ادل اإرينا " 

مبنطقة مليحة وفق التدابري الوقائية 

بح�س���ور  الإحرتازي���ة  والإج���راءات 

�سعادة العميد الدكتور حممد خمي�س 

العثمني مدير ع���ام اأكادميية العلوم 

ال�رشطية و العقيد طارق املدفع مدير 

الأداء   الإ�سرتاتيجي���ة وتطوي���ر  اإدارة 

ب�رشطة ال�سارقة.

و�سهدت البطول���ة م�ساركة 28 لعبًا 

�سكلوا 16 فريقا من منت�سبي القيادة 

مبختل���ف الإدارات لت�سمل فريقني من 

كل اإدارة و حق���ق املركز الأول كل من 

النقيب اأحم���د الزري واملالزم من�سور 

ه�س���ام الزرعوين م���ن الإدارة العامة 

فيم���ا ح�سل  املركزي���ة  للعملي���ات 

عل���ى املركز الثاين امل���الزم �سلطان 

الطنيجي وامل���الزم را�سد الق�سري من 

مكتب القائد العام.

واأ�س���اد الل���واء ال�سام�س���ي مب�ستوى 

الالعب���ني امل�ساركني يف البطولة وما 

حققته م���ن نتائج مميزة .. م�سريا اىل 

اأن القيادة يف طور اإن�ساء /3/ مالعب 

جديدة خا�س���ة بريا�سة البادل  تن�س 

�سيتم تد�سينه���ا يف القريب العاجل ، 

و�سُتتاح من بعده���ا لكافة منت�سبي 

القي���ادة واأُ�رشه���م كم����رشوع جديد 

ي�ساف اإىل �سل�سل���ة اإجنازات القيادة 

بالأن�سطة الريا�سية واملجتمعية.

اأبوظبي-وام:

رابطة   يوا�س���ل م�سوؤولو مباري���ات 

املحرتفني الإماراتية ح�سورهم البارز 

يف امل�س���اركات اخلارجية، التي يتم 

تكليفهم بها، عل���ى �سعيد م�سابقات 

الحتادي���ن الدويل والق���اري، ترجمة 

جلهود الرابط���ة، التي اأطلقت برنامج 

تاأهيل م�سوؤويل املباريات من الكوادر 

الوطني���ة من���ذ 2012، وعمل���ت من 

خالل الربنامج عل���ى توفري الدورات 

تر�سيحهم  اإىل  بالإ�ساف���ة  التدريبية، 

للم�ساركة يف اإدارة مباريات خمتلف 

واأهم امل�سابقات.

وي�سارك حاليا حمد املزروعي كمراقب 

مباري���ات كاأ����س الحت���اد الآ�سيوي، 

املقام���ة يف الأردن م���ن 21 اإىل 27 

مايو اجل���اري ..كما مت تعيينه مراقب 

الآ�سيوية  الت�سفي���ات  مباري���ات يف 

املزدوجة املوؤهل���ة اإىل كاأ�س العامل 

2022 ونهائي���ات اآ�سي���ا 2023، يف 

البحرين، خالل الف���رتة من 30 مايو 

اجلاري اإىل 17 يونيو املقبل.

ويعد املزروعي اأول م�سوؤول مباريات 

اإماراتي يتم اختي���اره للم�ساركة يف 

م�سابقات الحت���اد القاري ..كما عمل 

مديراً ملجموعة دب���ي يف كاأ�س اآ�سيا 

2019، و�س���ارك يف تنظي���م نهائيات 

اآ�سيا حتت 23 يف بانكوك يف 2020، 

ثم م�س���وؤول اأمنًي���ا ملجموعة دوري 

اأبطال اآ�سيا بج���دة يف الفرتة من 27 

اأبريل اإىل 19 مايو من العام اجلاري.

كم���ا مت تعي���ني فه���د احلو�سني يف 

مباريات الت�سفيات التمهيدية للجولة 

الثانية للمجموعة الرابعة للت�سفيات 

الآ�سيوية املزدوجة املوؤهلة اإىل كاأ�س 

الع���امل 2022 ونهائيات اآ�سيا 2023، 

والتي �ستق���ام يف الريا�س باململكة 

العربي���ة ال�سعودية، م���ن 3 اإىل 15 

يوني���و املقب���ل، فيما �س���ارك �سابقًا 

يف بطول���ة كاأ�س الحت���اد الآ�سيوي، 

وكمن�س���ق عام حمل���ي يف مباريات 

دوري اأبط���ال اآ�سيا، ومراقب مباريات 

يف مباريات البطولة العربية وغريها 

من امل�ساركات اخلارجية.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة19
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طاقم تحكيم �شعودي لإدارة مباراة 

»الأبي�ض« مع اإندوني�شيا

ال�شارقة-وام:

الريا�س���ي تنظيم  ال�سارق���ة  اعتمد جمل����س 

الن�سخ���ة اجلديدة من ط���واف ال�سارقة الدويل 

للدراجات يف �سهر يناير من العام 2022 وقرر 

تكليف �سعادة عب���د امللك جاين نائب رئي�س 

املجل�س لرئا�سة الطواف.

جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الدوري الذي 

عقده مبحمي���ة القرم مبدينة كلب���اء برئا�سة 

�سعادة عي�س���ى هالل احلزامي رئي�س املجل�س 

وح�سور الأع�ساء وا�ستعر�س عددا من الأجندة 

املدرجة يف جدول الأعمال.

وناق�س املجل�س الرتتيب���ات اخلا�سة باإقامة 

امللتقى الريا�سي ال�سنوي واختار �سعادة عبد 

اهلل ب���ن مليح ع�سو جمل����س الإدارة لرئا�سته 

وملف اإقامة دورة كلب���اء لالألعاب ال�ساطئية 

2021 عل���ى اأن يحدد موعدها لحقا و�ست�سم 

"7" األع���اب وهى كرة الق���دم ال�ساطئية وكرة 
الطائ���رة ال�ساطئي���ة وكرة ال�سل���ة ال�ساطئية 

واجل���ري عل���ى ال�ساط���ئ مل�ساف���ة 10 كلم 

والتجديف وال�سباحة املفتوحة والرتايثلون.

كما ناق����س الجتماع عددا م���ن الأجندة من 

بينه���ا التزامات اخلط���ة الإ�سرتاتيجية العليا 

للمجل����س لتحقيق الأه���داف املطلوبة جتاه 

الأندية اإعالميا ومنها متكني الأندية من تطوير 

هويتها املوؤ�س�سية �سمن هوية ريا�سية موحدة 

ودعم الأندية تقنيا من خالل اأر�سفة اإلكرتونية 

وحتديد ال�سواب���ط املتعلقة باملواد املن�سورة 

وو�سع القواعد الالزمة لتنظيم عملية ا�ستخدام 

اأدوات امل�سارك���ة الرقمية وحت�سني جودة اأداء 

الإعالم الريا�سي بالأندية .

واأثن���ى �سع���ادة عي�سى ه���الل احلزامي على 

تكاتف منظومة العم���ل باملجل�س من اإدارات 

وجلان دائم���ة تعزيزا للتطوي���ر امل�ستمر مبا 

يق���ود اإىل حتقي���ق الأه���داف املن�س���ودة من 

ل���كل اخلطط  الدقيقة  املجل����س واملتابع���ة 

والربام���ج املو�سوعة الت���ي ت�سب يف �سالح 

تطوير الريا�سة بالإمارة.

دبي-وام:

 يلتقي منتخ���ب الإمارات الأول 

اجلمعة  الي���وم  الق���دم  لك���رة 

م���ع نظ���ريه الأندوني�س���ي يف 

الت�سفي���ات الآ�سيوية امل�سرتكة 

العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة 

اآ�سيا 2023. وتقام  2022، واأمم 

التا�سعة  ال�ساع���ة  يف  املباراة 

اإل الرب���ع م�س���اء عل���ى ا�ستاد 

لقاءات املجموعة  زعبيل �سمن 

ال�سابع���ة التي ت�ست�سيفها دبي 

خالل الفرتة من 3 اإىل 15 يونيو 

اجلاري.

املب���اراة  منتخبن���ا  ويدخ���ل 

ور�سي���ده 12 نقط���ة يف املركز 

الثاين بع���د فيتن���ام املت�سدر 

�ساح���ب ال 14 نقطة، على اأمل 

الف���وز والو�س���ول اإىل النقط���ة 

15 ملالحق���ة ال�سدارة يف حال 

اأم���ام ماليزيا يف  تعرث فيتنام 

املواجه���ة التي �ستق���ام بنف�س 

التوقي���ت على ا�ستاد اآل مكتوم، 

اأو عل���ى اأقل تقدير احلفاظ على 

نف����س ف���ارق النق���اط واإحالة 

ال�رشاع على ال�سدارة اإىل اجلولة 

الأخرية عندما يلتقي مع فيتنام 

ا�ستاد زعبيل  وجها لوجه على 

يف 15 من يونيو اجلاري.

وميلك منتخبن���ا اأف�سلية كبرية 

الأندوني�سي حيث  عن املنتخب 

اأن الأبي����س خا�س 6 مباريات، 

ف���از يف 4 وخ����رش يف اإثن���ني، 

و�سج���ل 15 هدف���ا، وا�ستقب���ل 

5، ول���ه 12 نقط���ة، بينما لعب 

منتخ���ب اأندوني�سيا 7 مباريات 

تع���ادل يف واح���دة، وخ�رش يف 

اأه���داف، وا�ستقبل  6، و�سجل 5 

22 هدف���ا، وله نقطة واحدة يف 

الأخري من جدول ترتيب  املركز 

املجموعة.

مير" الأبي�س" الإماراتي بظروف 
جيدة حي���ث حقق فوزين خالل 

اأ�سب���وع واح���د، عل���ى كل من 

ماليزيا وتايالند، وح�سم املركز 

الث���اين ل�ساحله بع���د اأن كان 

يف املرك���ز الرابع قب���ل اأن تبداأ 

وميلك  املجمع���ة،  الت�سفي���ات 

خط هجوم قوي �سجل 7 اأهداف 

يف مباراتي���ه الأخريت���ني منهم 

4 عل���ى ح�س���اب ماليزيا، و3 

على ح�ساب تايالند، كما حقق 

فوزين كبريين وديا على كل من 

الهند 6 / �سف���ر يف 29 مار�س 

املا�سي، و5 / 1 على الأردن يف 

24 مايو املا�سي، ولديه مدرب 

خبري هو الهولن���دي بريت فان 

مارفيك الذي كانت اآخر اإجنازاته 

الآ�سيوية قي���ادة منتخب الهند 

اإىل نهائيات موندي���ال رو�سيا، 

يف نف�س الوق���ت الذي �سيبحث 

فيه عل���ى مبخوت جن���م قلب 

هجوم املنتخ���ب وهدافه الأول 

عن تعزيز ترتيب���ه الدويل بني 

اأف�سل هدايف العامل، حيث ميلك 

73 هدف���ا دوليا،  يف ر�سي���ده 

يتفوق بهم على عدد من اأف�سل 

الراهن  الوقت  لعبي العامل يف 

على راأ�سهم الأرجنتيني ليونيل 

مي�س���ي، والبولن���دي روب���ريت 

لوفاندوفي�سكي.

الهولندي  امل���درب  يدف���ع  وقد 

اأ�سا�سية يف  مارفيك بت�سكيل���ة 

ال�س���وط الأول ل�سم���ان نتيجة 

املب���اراة، ث���م اللج���وء لراحة 

الرئي�سية  العنا����رش  عدد م���ن 

لع���دم  الث���اين  ال�س���وط  يف 

اللق���اء احلا�سم  اإرهاقه���م قبل 

م���ع منتخب فيتن���ام باجلولة 

الأخرية ال���ذي �سيح�سم �سدارة 

ترتيب املجموع���ة..اأو يلجاأ اإىل 

ال�سيناري���و الث���اين م���ن خالل 

الدف���ع بعنا�رش غ���ري اأ�سا�سية 

يف ال�س���وط الأول ث���م اج���راء 

التغي���ريات بح�س���ب متطلبات 

املباراة لتحقي���ق نف�س الهدف، 

وه���و تخلي����س الالعب���ني من 

الإره���اق قبل مب���اراة فيتنام، 

ول �سيم���ا يف ظل ارتفاع درجة 

احلرارة و الرطوب���ة هذه الأيام 

اأثناء اإقامة املباريات.

كان املنتخب الوطني الإماراتي 

قد خا����س ح�سة تدريبية مهمة 

الول، وحر����س املدرب  اأم����س 

على جتريب اأكرث من خطة لعب، 

لع���الج بع����س ال�سلبيات التي 

ظهرت يف املباراة الأخرية اأمام 

تايالن���د، خ�سو�س���ا يف م�ساألة 

بناء الهجمة من اخللف لالأمام، 

ويف م�ساأل���ة اللم�س���ة الأخرية 

وع���دم اإنه���اء الهجم���ة ب�سكل 

جيد مما ت�سب���ب يف اإهدار عدد 

الأكيدة، وحذر  الفر�س  كبري من 

ال�ستهانة  من  الالعبني  املدرب 

باملناف����س، موؤك���دا اأن���ه فريق 

متطور يلعب ك���رة �رشيعة، ول 

يع���اين م���ن اأي �سغ���وط، لأنه 

ل ميل���ك حظوظ���ا يف التاأهل، 

اأن ت�ساهم  وبالتايل من املمكن 

تلك الط���روف يف دفعه لتقدمي 

عر����س ق���وي لإطه���ار القدرات 

وترك ب�سمة قوية قبل اأن يغادر 

املباراة  تل���ك  لأن  الت�سفي���ات 

الأندوني�سي  للمنتخب  بالن�سبة 

هي الأخرية يف الت�سفيات.

»الأبي�ض« يواجه منتخب اأندوني�شيا اليوم في الت�شفيات 

الآ�شيوية بحثاً عن النقطة »15«

اعتماد تنظيم طواف ال�شارقة الدولي للدراجات 

في يناير 2022

دبي-وام:

 اأ�سند الحتاد الدويل لكرة القدم مهمة حتكيم 

مباراة الي���وم اجلمعة التي جتم���ع منتخبنا 

الوطني مع نظريه الإندوني�سي يف الت�سفيات 

الآ�سيوي���ة املوؤهلة للموندي���ال واأمم اآ�سيا اإىل 

طاقم حتكيم �سعودي.

يقوده طاقم التحكيم ال���دويل حممد الهوي�س 

" حكم �ساحة " وي�سم عب���د الرحيم ال�سمري 
" م�ساع���د اأول " ويا�رش عب���د اهلل ال�سلطان " 
م�ساع���د ث���ان " وعمار اإبراهي���م حمفوظ من 

البحرين حكما رابعا.

اأبوظبي-وام:

 ح���ددت رابطة املحرتفني الإماراتية تاريخ 

19 اأغ�سط�س املقبل، موعدا لنطالق املو�سم 

اجلدي���د 2021-2022، ال���ذي ي�سمل دوري 

اخللي���ج العرب���ي وكاأ�س اخللي���ج العربي 

وكاأ�س �سوب���ر اخلليج العربي ودوري حتت 

21 عاما.

جاء قرار الرابطة بالتن�سيق مع اجلهات ذات 

العالق���ة ودعما مل�س���رية منتخبنا الوطني 

لكرة القدم يف الت�سفيات املزدوجة املوؤهلة 

اإىل كاأ����س العامل 2022 وكاأ�س اآ�سيا 2023، 

وفق طل���ب اإدارة منتخبن���ا الوطني الأول، 

وعقب �سل�سلة اجتماعات تن�سيقية عقدتها 

اإدارة امل�سابقات والعمليات يف الرابطة مع 

ممثلي اإدارت���ي املنتخبات وامل�سابقات يف 

احتاد الإمارات لكرة القدم.

و�ست�سه���د الفرتة املقبل���ة، عقد اجتماعات 

تن�سيقي���ة مع ال�رشكاء م���ن اأندية وممثلي 

القنوات املالك���ة للحقوق لعتماد املقرتح 

النهائ���ي لأجن���دة املو�س���م املقبل جلميع 

البط���ولت وحتدي���د املواعيد وف���ق اأف�سل 

العمليات الفنية والت�سويقية والتنظيمية.

ح�شور دولي متميز لم�شوؤولي مباريات 

رابطة المحترفين

»رابطة المحترفين« :

19 اأغ�شط�ض موعد انطالق 

المو�شم الجديد

�شرطة ال�شارقة تتوج الفائزين ببطولة البادل تن�ض 



    

تاأخ���رت رحل���ة طائ���رة تقل 

الرئي�س  يرافق���ون  �صحفي���ن 

الأمريكي ج���و بايدن، لتغطية 

الأوىل، من  زيارته اخلارجي���ة 

الإقالع اإىل اأوروبا عدة �صاعات، 

ليل���ة الثالث���اء، ولك���ن لي�س 

ب�صبب �صوء الأحوال اجلوية اأو 

تاأخر الطيار.

فقد عانت الطائرة امل�صتاأجرة 

ب�صبب  فني���ة،  م�ص���اكل  م���ن 

اأو  »ال�صي���كادا«،  ح����رات 

»الزي���ز« التي تغزو مناط���ق وا�صعة 

�رقي الوليات املتحدة.

وكان ل بد م���ن ا�صتدعاء طائرة بديلة 

يف نهاية املطاف، لتقل ال�صحفين من 

مطار »دال�س« الدويل، قرب العا�صمة 

وا�صنطن، اإىل اململكة املتحدة يف وقت 

مبكر من �صب���اح الأربعاء، بعد انتظار 

اأكرث من �صت �صاعات.

وجتتاح املليارات م���ن هذه احل�رات 

الكبرية وال�صاخب���ة، منطقة العا�صمة 

الأمريكي���ة، ومناطق اأخ���رى على طول 

ال�صاح���ل ال�رقي بع���د اأن ظهرت من 

حتت الأر�س لأول م���رة منذ 17 عاما، 

وهي من �صم���ن ف�صيلة »برود اإك�س«، 

التي تعي�س يف دورات حياة مدتها 17 

عاما.

اأ�ص���ارت بع����س مواق���ع 

اأن  اإىل  الإنرتن���ت 

غابي  التقن���ي،  اخلب���ري 

 UC صريلين���غ، يعتقد اأن�

ال���ذي   Browser
يعترب رابع اأ�صهر مت�صفح 

ي�صتخ���دم ع���رب الهواتف 

بنقل  “متهم  الع���امل  يف 

امل�صتخدم���ن  بيان���ات 

اأثناء ت�صفح املواقع “.

وتبع���ًا للمعلوم���ات املتوف���رة فاإن 

“ن�صخ املت�صف���ح املخ�ص�صة لأجهزة 
Android و iOS تق���وم باإر�صال 
عناوي���ن املواق���ع الإلكرتوني���ة التي 

يزوره���ا امل�صتخدم���ون اإىل خ���وادم 

�ركة UCWeb والتي تعود ملكيتها 

ل�ركة Alibaba ال�صينية، وبغ�س 

النظر فيما اإذا كان امل�صتخدم ي�صتعمل 

و�صعي���ة الت�صفح اخلف���ي اأم ل اأثناء 

ت�صفح املواقع عرب املت�صفح املذكور”.

واأ�ص���ار �صريلينغ اإىل اأن “كل م�صتخدم 

تخ�صي�صه  يت���م  املذكور  للمت�صف���ح 

�صمن رقم تعري���ف خا�س، اأي اأنه من 

املمك���ن يف هذه احلال���ة تتبع ن�صاط 

امل�صتخ���دم ع���رب الإنرتنت م���ن قبل 

.”UC ال�ركات امل�صوؤولة عن

وتاأت���ي ه���ذه التهام���ات للمت�صفح 

تزامنًا مع ح���ذف تطبيقاته من متجر 

اخلا�س  الإلك���رتوين   App Store
باأجهزة اآبل.

تهم بالتج�ص�س تالحق اأحد اأ�صهر املت�صفحات 

يف العامل

ح�صرات »نادرة« ت�ؤخر رحلة مرافقي 
بايدن اإىل اأوروبا

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

اعتقلت ال�رطة الرو�صية اإمراأة بتهمة القتل، بعد اأن اأخرجت طفلتها 

ال�صغ���رية من �رف���ة �صقتها املوجودة على ارتف���اع 60 قدمًا يف 

مدينة �صاراتوف، كو�صيلة ملعاقبتها على بكائها امل�صتمر، فتمزقت 

مالب�س الطفلة وهي متدلية و�صقطت لتلقى حتفها على الفور.

وُن�ررٍ مقطع فيديو يظهر فيه �صوت الطفلة اأنا�صتا�صيا )3 �صنوات(، 

وهي ت����رخ لوالدتها اآنا روزانكينا البالغ���ة من العمر 23 عامًا، 

وتخربها اأنه���ا خائفة، ومع ذلك ا�صتم���رت الأم يف تدلية طفلتها 

خارج ال�رفة حتى �صقطت عن طري���ق اخلطاأ ولقيت حتفها جراء 

ال�صطدام ال�صديد بالأر�س. واأظهرت لقطات الفيديو اأي�صًا وجود الأم 

يف امل�صع���د، وهي حتمل طفلتها امليت���ة وت�صعد بها ل�صقتها مرة 

اأخرى يف الطابق ال�صاد�س وهي حتاول اإنعا�صها.

وذك���رت تقارير ال�رطة، اأن احلادثة وقعت بالتزامن مع عودة الأم 

من اإحدى املالهي الليلية وكانت يف حالة �صكر.

متكنت ”مفارز مديري���ة مكافحة اإجرام بغداد”، من ك�صف جرمية 

قتل ب�صعة لطفل ر�صيع يبلغ من العمر 9 اأ�صهر، على يد جده والد 

اأمه، بوا�صطة مواد خمدرة خملوطة بالكحول“.

واأ�صافت اأن: ”عملية القب�س جاءت بعد اإحالة الأوراق التحقيقية 

للق�صي���ة، اىل مكتب مكافحة اإجرام املحمودية، وت�صجيل احلادث 

على اأنه وفاة طبيعية للطفل“.

وتابع���ت ”اعرتف )املته���م( بقيامه بو�صع اأع�ص���اب خمدرة مع 

الكح���ول، واإ�صافتها اإىل حليب الطفل الر�صيع اأثناء فرتة نوم اأمه، 

واأفاد باأن���ه فعل ذلك دون �صعور، كونه مدمن على �رب الكحول 

واملواد املخدرة“.

AL WAHDA 20 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون20 صفحة/درهم واحد

اأم تقتل طفلتها بعد اإدالئها من ال�صرفة

ب���داأت ق�صة الكفاح ل�صي�صة اأبو دوح بالأق�ر، منذ اأكرث 

م���ن 50 �صنة عقب وفاة زوجها وه���ي حامل يف ال�صهر 

ال�صاد�س.

وق���ررت العمل، لكن الع���ادات والتقاليد التي متنع عمل 

ال�صي���دات وقفت حائ���اًل يف بداية الأم���ر، فقامت بق�س 

�صعرها وارتدت مالب�س الرجال وبداأت تخرج للعمل بعد 

اأن اأجنبت مولودتها الوحيدة هدى.

وبداأت اأبو دوح يف العمل مب�صانع احلجارة، وبعد �صنوات 

من التعب عملت مب�صح الأحذية ب�صارع املحطة بالأق�ر 

واأمام الفنادق وغريها، حتى كربت طفلتها هدى، وقامت 

بدعمها حتى زواجها.

ومل جت���د اأبو دوح اأمامه���ا اإل الكفاح م���ن اأجل ابنتها 

واأحفادها، حتى ظهرت حقيقتها للمجتمع،

ومت تكرميه���ا عل���ى دورها الكب���ري يف رعاي���ة اأبنائها 

بالك�صب احلالل، وانهالت عليه���ا اللقاءات التلفزيونية 

من خمتل���ف و�صائل الإعالم الدولي���ة ومت ت�صوير فيلم 

تلفزيوين وثائقي عن احلاجة �صي�صة، التي فازت بلقب 

الأم املثالية.

اإمراأة تنكرت مبالب�س الرجال 

ملدة 50 �صنة
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ً

 جد يقتل حفيده الر�صيع بخلط حليبه 

باملخدرات

اإنها  العراقي���ة  ال�رط���ة  قالت 

األقت القب�س عل���ى اإمراأة قامت 

بقتل زوجها باإطالق النار عليه، 

وهروبها من منزلها لثالثة اأيام 

من زمن وقوع اجلرمية.

واأ�صاف���ت ال�رط���ة اأن ال�صكوك 

دارت ح���ول الزوج���ة وبعد بذل 

وجمع  عنها  والتح���ري  اجلهود 

املعلومات مت التو�صل اىل مكان 

تواجدها واألق���ي القب�س عليها 

وكان برفقتها متهم اآخر، واعرتفا 

�راحة اأثناء التحقيق بقيامهما 

بالتخطيط لقتل املجني عليه.

اجلرائ���م  ح���دة  وت�صاع���دت 

اجلنائي���ة يف الع���راق، خ���الل 

الأ�صهر املا�صية، وت�صببت مبقتل 

ع����رات العراقين يف خمتلف 

حمافظات البالد.

بالتزام���ن م���ع اق���رتاب 

بعيد  الحتف���الت  موعد 

باأمري���كا،  ال�صتق���الل 

الن�صخة  فرن�ص���ا  اأر�صلت 

الثانية من متثال احلرية 

ال�صهري اإىل اأمريكا، والتي 

يطلق عليها لقب “الأخت 

ال�صغرية”.

ال�صبيه  التمث���ال  ويلقب 

الكبري  بتمث���ال احلري���ة 

ب�”الخت ال�صغرية” نظراً 

حلجمه ال�صغري، حيث اأن 

حجمه اأ�صغر من الن�صخة 

الكبرية بحوايل 16 مرة تقريبًا.

وبح�صب “�ص���ي اإن اإن”، اأر�صل التمثال، 

ي���وم الثن���ن املا�ص���ي، م���ع مرا�صم 

احتفالية خا�صة حيث رفع من املتحف 

)CNAM( يف  للفنون واحلرف  الوطني 

و�ص���ط باري����س، حيث ن�ص���ب منذ عام 

.2011

ويبل���غ وزن التمث���ال 450 كيلوغراًما، 

بط���ول 10 اأقدام، و�صن���ع لأول مرة يف 

عام 2009. وهو ن�صخة طبق الأ�صل من 

منوذج اجل�س الأ�صلي امل�صنوع يف عام 

.1878

و�صي�صي���د التمث���ال يف جزي���رة اإلي�س 

الأمريكي���ة  ب���ن الأول اإىل اخلام�س من 

يوليو متوز / املقبل.

اأمريكا ت�صتقبل متثال احلرية الثاين »االأخت 

ال�صغرية«

اعتمد مطعم ”ماكغواير“ الأيرلندي، 

فكرة غريب���ة، بعد اأن عل���ق اأوراقًا 

نقدي���ة تقدر قيمته���ا بنحو مليوين 

دولر يف �صقف���ه وجدرانه؛ ما جذب 

اإليه العديد م���ن الزبائن على مدار 

�صنوات.

وتع���ود الفك���رة اإىل ع���ام 1977، 

الزوج���ان مارتن ومويل  حن قرر 

ماكغواير افتتاح مطعمهما ال�صغري، 

وتلقت الزوجة حينذاك اأول اإكرامية، 

وهي عبارة عن دولر واحد.

وعنده���ا ق���رر الزوج���ان الحتفاء 

ب���اأول ”بق�صي����س“ يح�صالن عليه، 

با�صتخدام  بالتوقيع عليه وتعليقه 

خي���ط يف �صقف املطع���م، ليتحول 

الأمر اإىل تقليد عندهما بتعليق كل 

”اإكرامي���ة“ يح�ص���الن عليها على 

احلائط اأو �صقف احلانة.

”�صيكاغو  ويف مقابلة مع �صحيفة 

تريبيون“ يف عام 1999، قال مارتن 

اأنه قام وزوجته بتعليق الكثري من 

الأوراق النقدي���ة يف �صقف وجدران 

احلان���ة، التي تبل���غ م�صاحتها 15 

األ���ف قدم مربعة )نح���و 1400 مرت 

مربع(.

ويواج���ه الزوج���ان، �صهي���ة بع�س 

الزبائ���ن ل�رقته���ا باعتبارها يف 

”متن���اول اليد“، ولك���ن ما ي�صعب 
�رقة تل���ك الأموال وج���ود توقيع 

عليها من مالكي املطعم ، بالإ�صافة 

اإىل و�ص���ع عالمات �ص���وداء مميزة 

عليه���ا؛ ما يدفع اأ�صح���اب املحال 

واملتاج���ر يف املدين���ة اإىل رف����س 

اأخذها من ال�صارق.

القب�س على �صيدة قتلت زوجها 

رميًا بالر�صا�س

مطعم يعلق ملي�ين دوالر على جدرانه ويجد حيلة ذكية 

لعدم �صرقتها

نهاية ماأ�صاوية ل�صيدة 

اأربعينية ب�صبب كالب 

�صيد مت�ح�صة
تعر�صت �صيدة اأربعينية لهجوم وح�صي من قبل 3 كالب 

�صي���د اأثناء زيارتها ملجموعة م���ن اأ�صدقائها. واأ�رعت 

الط���وارئ اإىل منزل الأم الأ�صرتالية املعروفة ب�صخ�صيتها 

املحبوبة ج���داً، لكنهم وجدوها يف و�صع ماأ�صاوي يرثى 

له حتى توفيت على اإثره. حيث اأ�صيبت اأماندا كارمايكل 

باإ�صابات خطرية يف رقبتها و�صدرها وذراعها.

وقال رئي�س بلدية فريزر كو�صت، جورج �صيمور، اإن الكالب 

اأعدمت بعد ما �صيطر عليها ال�صباط من �صقيفة يف مكان 

الإقامة ووجدوها غري م�صجلة.

واأ�صار عمدة البلدي���ة، �صيمور اإىل اأنه مت احتجاز الكالب 

على الفور، وقتلها بطريقة رحيم الليلة املا�صية بعد اأن 

�صلم املالك الكالب ووافقت ال�رطة على ذلك.

اأعلن���ت الهند اأم����س اخلمي�س ت�صجيل 

اأعلى ح�صيل���ة وفيات يومية منذ بدء 

تف�ص���ي وب���اء كورونا، حي���ث ر�صدت 

6148 وف���اة جديدة خ���الل ال�صاعات 

ال����24 املا�صي���ة، وهي كذل���ك اأعلى 

ح�صيلة يومية يتم ت�صجلها يف العامل.

ووفقا لبيانات وزارة ال�صحة الهندية، 

ارتفع العدد الإجمايل لإ�صابات كورونا 

يف الهن���د اإىل 29.2 ملي���ون اإ�صابة، 

بع���د ت�صجي���ل 94052 اإ�صابة جديدة 

يف ال�صاعات ال����24 املا�صية، وو�صل 

اإجمايل حالت الوفاة اإىل 359676.

خرباء يحذرون من ثغرة تهدد باخرتاق تطبيق »وات�صاآب«

ن�ر املرك���ز الوطني الإر�صادي 

ال�صيرباين  لالأم���ن  ال�صع���ودي 

تغريدة جديدة له على ح�صابه 

اأول  الر�صم���ي على “توي���رت”، 

اأم����س الأربعاء، ح���ذر فيها من 

وج���ود ثغ���رة ته���دد باخرتاق 

تطبيق “وات�صاآب”.

ال�صع���ودي  املرك���ز  واأف���اد 

ال�صي���رباين”  “الأم���ن  ب���اأن 

ق���د اأك���د اأن تطبي���ق املرا�صلة 

ال�صه���ري “وات�ص���اآب” لالأجهزة 

تعم���ل  الت���ي  الإلكرتوني���ة، 

بنظام “اأندروي���د”، هو تطبيق 

معر�س لالخ���رتاق على ن�صخة 

)v2.21.8.13(، بدعوى وجود 

ثغ���رة تتيح للمهاج���م جتاوز 

امل�صار.

ودعا املرك���ز الوطني الإر�صادي 

لالأمن ال�صي���رباين امل�صتخدمن 

كاف���ة اإىل حتدي���ث الن�صخ اإىل 

الأحدث، عرب الدخول اإىل متجر 

التطبيقات “بالي �صتور”، فيما 

اأ�صدر حتذي���ر اأمني اآخر يتعلق 

بوجود ثغرات رقمية وهجمات 

اإلكرتوني���ة يف بع�س تطبيقات 

اأو منتجات “ميكرو�صوفت”.

الهند ت�صجل اأعلى ح�صيلة وفيات ي�مية 

بك�رونا يف العامل

برج الدار 

امل�صتدير

يف اأب�ظبي

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«
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