
دبي-وام:

 خالف قطاع الرقابة التجارية 

وحماية امل�صتهلك باقت�صادية 

دبي 48 من�ص���اأة جتارية لعدم 

االحرتازية  بالتداب���ر  االلتزام 

انت�ص���ار  اخلا�ص���ة باحلد من 

"كوفي���د  كورون���ا  فرو����س 

اأهمها ع���دم ارتداء  19"، ومن 

الكمامات والتهاون يف تطبيق 

وعدم  اجل�صدي،  التباعد  قواعد 

االلت���زام ب�ص���اعات العمل يف 

املطاعم، يف حمالت االأ�ص���واق 

املفتوحة واملراكز التجارية.

وق���ام فريق التفتي����س التابع 

للقطاع مبخالف���ة 39 مطعمًا 

ومقهى لتقدمي الوجبات داخل 

املطعم بعد ال�صاعات امل�صموح 

بها، وخمالفة حمالت جتارية 

متار�س اأن�صطة جتارية متنوعة 

منها جتارة اإطارات ال�ص���يارات 

ولوازمه���ا، ومطع���م، ومقهى، 

رجايل،  و�ص���الون  وكافتريا، 

وخدم���ات الطب���ع والن�ص���خ، 

الهوات���ف املتحركة  وجت���ارة 

وخياطة  وتف�ص���يل  ولوازمها، 

املالب�س الن�صائية، 

العين-وام:

 زار �صمو ال�ص���يخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

�صعادة حمد بن �صهيل اخلييلي وذلك 

مبنزل االأ�رسة مبنطقة زاخر يف مدينة 

العني.

جرى خالل اللقاء تب���ادل االأحاديث 

الودي���ة حول م�ص���رة اخلر والنماء 

التي ت�ص���هدها الدولة يف ظل قيادة 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

.. داعي���ني املوىل عز وج���ل اأن مين 

على �صموه مبوفور ال�صحة و العافية 

وال�صعادة.

كما مت ا�صتعرا����س عدد من الق�صايا 

الت���ي ته���م الوط���ن و املواطن يف 

املجاالت كافة.

ح����رس اللق���اء ال�صي���خ يا����س بن 

حمدان ب���ن زايد اآل نهيان و عدد من 

امل�صوؤولني .

بيروت-)د ب اأ(:

دعا رئي�س حكومة ت�رسيف االأعمال يف 

لبن���ان ح�صان دياب الق���وى ال�صيا�صية 

لتقدمي تنازالت لت�صكي���ل حكومة، كما 

دع���ا اأ�صقاء واأ�صدقاء بالده للوقوف اإىل 

جانب ال�صعب.

ونا�ص���د دي���اب يف كلمة وجهه���ا اإىل 

اللبنانيني م�صاء ام����س االأربعاء القوى 

ال�صيا�صية« اإىل تق���دمي التنازالت وهي 

�صغرة مهما كربت، الأنها تخفف عذابات 

املخيف.  امل�ص���ار  وتوقف  اللبناني���ني 

فت�صكيل احلكومة، بعد نحو ع�رسة اأ�صهر 

على ا�صتقالة حكومتنا، اأولوية ال يتقدم 

عليها اأي هدف اأو عنوان«. 

ووجه ن���داء اإىل اأ�صقاء لبنان واأ�صدقائه 

نا�صدهم فيه »ع���دم حتميل اللبنانيني 

تبعات ال يتحملون اأي م�صوؤولية فيها«،

دبي-وام:

 وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكت���وم نائب رئي�س الدولة 

رئي����س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 

"رع���اه اهلل"، ام�س، بالب���دء بعملية 
تقييم �صام���ل الأكرث من 1300 خدمة 

ال���وزارات واجلهات  رقمي���ة تقدمها 

االإعالن  ليتم  االحتادي���ة،  احلكومية 

عن اأف�صل واأ�ص���واأ اجلهات احلكومية 

يف تق���دمي اخلدم���ات الرقمية مطلع 

�صهر �صبتمرب املقبل .

وقال �صم���وه يف تغريدة عرب تويرت : 

" وجهنا الي���وم باإجراء تقييم �صامل 
للخدمات الرقمي���ة والذكية املقدمة 

للجمه���ور ع���رب كاف���ة موؤ�ص�ص���ات 

 4  .. االحتادي���ة  ووزارات احلكوم���ة 

�صبتمرب القادم باإذن اهلل �صنعلن عن 

اأف�صل واأ�صواأ خم�س جهات حكومية .. 

واهلل املوفق".

واأك���د �صاحب ال�صم���و ال�صيخ حممد 

بن را�صد اآل مكت���وم اأن تقدمي اأف�صل 

اخلدم���ات يف العامل ه���و على راأ�س 

العمل احلكومي  االأولويات وحم���ور 

يف دولة االإمارات، واأن توفر جتربة 

للمتعامل���ني يف احل�صول  مثالي���ة 

على اخلدمات احلكومية عرب القنوات 

الرقمية هو اله���دف االأول واالأ�صا�صي 

الذي تعمل احلكومة لتحقيقه.

الخرطوم-وكاالت:

قالت املدعية العام���ة للمحكمة اجلنائية 

الدولية، فاتو بن�ص���ودا، اإنه بناء على �صر 

التحقيق���ات الت���ي جتريه���ا املحكمة مع 

علي حممد علي، املع���روف ب�«كو�صيب«، 

فاإن احلكومة ال�صوداني���ة مطالبة بت�صليم 

رئي�س املوؤمتر الوطني الذي مت حله، اأحمد 

هارون، القابع حاليا يف �صجن كوبر �رسقي 

اخلرطوم، وذلك قبل يوليو املقبل.

واأكدت فاتو بن�صودا اأنها اأجرت »حمادثات 

بناءة« مع م�صوؤولني باحلكومة ال�صودانية، 

ب�صاأن ت�صليم مطلوبني، على راأ�صهم الرئي�س 

ال�صابق عمر الب�صر، واآخرين �صدرت �صدهم 

مذك���رات اعتقال ب�صب���ب اتهامهم بارتكاب 

جرائ���م حرب، وجرائم �ص���د االإن�صانية يف 

دارفور.

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

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون 

رئي�س اإيطاليا بيوم الجمهورية
قتيالن فل�ضطينيان بانفجار في غزة 

اأبوظبي-وام:  بعث �صاحب ال�صم���و ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

نهي���ان رئي�س الدول���ة "حفظه اهلل" برقية تهنئ���ة اإىل فخامة 

�صرجيو ماتاريال رئي����س اجلمهورية االإيطالية وذلك مبنا�صبة 

ي���وم اجلمهورية لبالده. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رع���اه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �صرجيو ماتاريال.

وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة اإىل معايل 

ماريو دراجي رئي�س وزراء اجلمهورية االإيطالية.

غزة-)د ب اأ(:

 اأعلن���ت وزارة الداخلية التابع���ة حلركة حما�س يف غزة ام�س 

االأربعاء عن مقتل فل�صطينيني اثنني بانفجار نتج عن »ج�صم 

من خملفات اإ�رسائيل«. 

وذك���رت الوزارة يف بيان �صحفي اأن االنفجار وقع »داخل اأحد 

مواقع املقاومة و�صط قطاع غزة اأثناء تفكيك ج�صم م�صبوه من 

خملفات اجلي�س االإ�رسائيلي«. 

ومل تو�صح الوزارة املزيد من التفا�صيل واإن كان اجل�صم املذكور 

من خملفات موجة التوتر االأخرة التي اندلعت ال�صهر املا�صي 

ملدة 11 يوما بني الف�صائ���ل الفل�صطينية واإ�رسائيل يف قطاع 

غزة وقت���ل خاللها اأكرث م���ن 250 فل�صطينيا و13 �صخ�صا يف 

اإ�رسائيل.

اندالع حريق كبير في م�ضفاة 

للنفط بطهران

مو�ضكو: �ضنتحرى اإعالن ال�ضودان 

مراجعة اتفاقية ع�ضكرية مع رو�ضيا

طهران-)د ب اأ(:

 اندلع حريق كبر يف م�صفاة "�صهيد توندجويان" للنفط 

بالعا�صمة االإيرانية طهران ام����س االأربعاء، ح�صبما اأكد 

متحدث با�صم ال�رسكة.

وق���ال اإن احلري���ق اندلع ب�صب���ب اأعطال فني���ة ورف�س 

التكنهات اأن يكون قد جنم عن عملية تخريب.

وقال تقري���ر لوكالة اأنباء "ا�صنا" اإن اأنبوبا للغاز انفجر 

يف امل�صفاة.

واأ�صار املتح���دث اإىل اأنه مل يت�ص���ح بعد حجم احلريق 

واأن رج���ال االإطفاء يعملون حاليا الإخماد احلريق. وقال 

اأي�صا اإنه ال توجد معلومات دقيقة حول خ�صائر ب�رسية، 

مو�صحا اأن كل امل�صت�صفيات القريبة يف حالة تاأهب.

واأ�صاف اإن العديد من فرق االنقاذ التابعة للهالل االأحمر 

االإيراين توجهوا اإىل موقع احلريق.

وقال �صكان يف املنطقة اإنه���م �صاهدوا �صحبا كبرة من 

الدخان يف العديد من االأحياء يف جنوب املدينة.

من جانبه���ا، قالت دائرة االإطفاء اإنها �صتك�صف عن مزيد 

من التفا�صيل عن احلريق يف وقت الحق م�صاء االربعاء.

مو�ضكو-)د ب اأ(:

 اأعلنت مو�صكو اأنها حتلل اإعالن رئي�س اأركان اجلي�س 

ال�صوداين ب���اأن اخلرطوم تعيد النظر يف اتفاقية مع 

رو�صيا ب�صاأن اإن�صاء مركز اإمداد ودعم مادي للبحرية 

الرو�صية على اأرا�صي ال�صودان.

ونقل موقع قناة "اآر تي" عربية عن املتحدث با�صم 

الرئا�ص���ة الرو�صي���ة دميرتي بي�صك���وف القول ام�س 

االأربع���اء اإن مو�صك���و اَطلعت عل���ى ت�رسيح رئي�س 

االأركان ال�ص���وداين الفريق اأول رك���ن حممد عثمان 

احل�ص���ني، م�صيفا :"ال ن���زال على توا�ص���ل م�صتمر 

مع اجلان���ب ال�صوداين عرب القن���وات الدبلوما�صية، 

و�صنتحرى هذه امل�صاألة". وكان رئي�س اأركان اجلي�س 

ال�ص���وداين قد �رسح موؤخ���را يف مقابلة تليفزيونية 

ب���اأن حكومة اخلرطوم حتتف���ظ ب�"حرية املناورة" 

اإزاء االتفاقي���ة املربمة مع رو�صيا، واأو�صح اأن هناك 

"اإعادة نظر يف االتفاقية لتحقيق م�صالح ال�صودان"، 
م�ص���را اإىل اأن االتفاقي���ة مل تطرح عل���ى املجل�س 

الت�رسيع���ي الإقرارها النهائ���ي، "ال يف العهد الذي 

وقعت فيه، وال حتى االآن.

المحكمة الجنائية 

تطلب ت�ضليم رئي�س 

»حزب الب�ضير«

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

حمدان بن زايد يزور حمد بن �سهيل الخييلي

محمد بن را�سد يحدد 4 �سبتمبر لالإعالن عن اأف�سل 
واأ�سواأ 5 جهات في الخدمات الرقمية  

البرلمان العربي يمنح ال�سي�سي 
»و�سام القائد« 

القاهرة-)د ب اأ(:

 منح رئي�س الربملان العربي عادل الع�صومي 

ام����س االأربعاء الرئي�س امل����رسي عبد الفتاح 

ال�صي�صي "و�صام القائد" والذي ُيعد اأرفع و�صام 

يقدمه الربملان العربي مللوك وروؤ�صاء الدول.

جاء ذل���ك خالل لقاء الرئي�س امل�رسي برئي�س 

الربملان العرب���ي ام����س بالقاهرة،حيث قال 

الع�صوم���ي اإن "الرئي�س ال�صي�ص���ي قدم م�رس 

للعامل كنموذج تنموي عربي زاخر باالجنازات".

وياأتي تقليد الرئي�س امل����رسي بهذا الو�صام 

تقدي���راً جله���وده احلثيث���ة واملنعك�صة يف 

حتركات م�رس و�صيا�صاتها الواعية والر�صينة 

يف خدم���ة جمي���ع ق�صاي���ا االأم���ة العربية، 

واآخره���ا التو�صل التفاق وق���ف اإطالق النار 

بني اجلانبني الفل�صطيني واالإ�رسائيلي، والذي 

�صاهم يف احلد من اخل�صائر الب�رسية واملادية 

بقطاع غزة.

دبي تخالف 48 من�ضاأة تجارية لعدم االلتزام 

بالتدابير االحترازية لكوفيد-19

»طالع  �س2«

»طالع  �س3«

اأبوظبي-وام:

 اأو�صح���ت دائ���رة ال�صحة - اأبوظبي اجله���ة التنظيمية لقطاع 

الرعاي���ة ال�صحية يف االإمارة اإن نق����س فيتامني /د/ قد يلعب 

دورا رئي�صيا يف زيادة خطر االإ�صابة بفرو�س كوفيد-19 و حدة 

االأعرا�س التي قد يعاين منها امل�صاب.

جاء ذلك ا�صتن���ادا اإىل درا�صة حملية اأجرته���ا الدكتورة حبيبة 

ال�صف���ار االخت�صا�صية االإماراتية يف جم���ال االأمرا�س اجلينية 

والدكتورة فاطمة العانوت���ي اأ�صتاذ الكيمياء احليوية ال�رسيرية 

يف جامعة زايد، واعتمدتها جلن���ة اأبوظبي الأخالقيات البحوث 

اخلا�صة بجائحة كوفيد-19 التابعة للدائرة.

»�ضحة اأبوظبي«:  فيتامين »د« قد يلعب دوراً 

رئي�ضياً في الحد من م�ضاعفات كورونا

وقف العمل بقرار التجنيد االإجباري 

في منبج ال�ضورية
دم�ضق-)د ب اأ(:

اأوقفت االإدارة الذاتية يف منطقة 

منب���ج بريف حل���ب ال�رسقي  

يف �صوري���ة ق���رار التجني���د 

االجباري الذي كان وراء اندالع 

املظاهرات يف املدينة وريفها .

وقال رئي�س املجل�س الع�صكري 

يف مدين���ة منب���ج حمد حاج 

م�صطفى ، يف بي���ان �صحفي 

االأربعاء  ام����س  اجتماع  عقب 

�صم وجه���اء و�صيوخ الع�صائر 

املدني���ة  واالإدارة  منب���ج  يف 

الدميقراطي���ة وقيادات جمل�س 

نعي�س   ": الع�صك���ري  منب���ج 

وريفه���ا ظروف���ًا  منب���ح  يف 

حرج���ة حتتاج م���ن اجلميع 

االإخالقية  م�صوؤوليت���ه  حتمل 

واالإن�صانية جت���اه دماء واأمن 

واأم���ان منبج واأهله���ا  وبعد 

االأحداث املوؤ�صفة التي �صهدتها 

مدينتنا يف اليومني  املا�صيني 

لوقوع �صحايا وجرحى  واأدت 

م���ن اأهلن���ا الذي���ن خرج���وا 

�صعبية  مبطال���ب  مطالب���ني 

حمقة ".

»تتمة �س8« »تتمة �س8«

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

وجه بتقييم اأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الحكومة االتحادية

دياب يحذر من تداعيات انهيار لبنان على 
�سعبه والدول ال�سديقة وال�سقيقة

تطبيق »حظر العمل وقت الظهيرة« 

اعتباراً من 15 يونيو
دبي-وام:

 تطب���ق وزارة املوارد الب�رسي���ة والتوطني اعتبارا من 15 

يونيو اجلاري ق���رار حظر تاأدية االأعمال التي توؤدى حتت 

ال�صم�س ويف االأماكن املك�صوفة من ال�صاعة الثانية ع�رسة 

والن�صف ظهراً وحتى ال�صاعة الثالثة من بعد الظهر وذلك 

حتى 15 �صبتمرب املقبل.

واأك���دت الوزارة اأهمية "قرار حظ���ر العمل وقت الظهرة" 

يف احلفاظ على �صحة العمال و�صالمتهم املهنية، م�صرة 

اإىل �رسورة موا�صلة املن�ص���اآت خالل فرتة احلظر تطبيق 

التدابر واالإجراءات االحرتازي���ة للحد من تف�صي فرو�س 

"كوفيد- 19" ووقاية العاملني من االإ�صابة به. 
 وثمن���ت ال�رساكة اال�صرتاتيجية م���ع القطاع اخلا�س يف 

تطبيق القرار وحتقيق اأهدافه 
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫19  6,613.37  6,626.232,839.140.06 2,837.17

اأبوظبي 28/43 دبي 28/41 ال�صارقة 29/42 عجمان 42 /28 اأم القيوين 43 /27 راأ�س اخليمة 44 /26 الفجرة 41 /30 العني 27/46 ليوا 27/46  ال�صلع 37 /25     الفجر 4.05 الظهر 12.23  الع�رس 3.43  املغرب 7.10 الع�صاء 8.35



  عجمان-وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 

اأن  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 

املربعة  مهرجان   « فعاليات 

للفنون » التي �شتقام يف �شهر 

اأكتوبر القادم تعك�س مالمح اإرث 

احل�شارة الإن�شانية يف الإمارات 

به  تتمتع  ملا  عنوانا  وت�شكل 

اإمارة عجمان من مواقع تراثية 

وليكون  وفنية  ثقافية  واأن�شطة 

اأحد ج�شور التالقي واحلوار بني 

خمتلف اأفراد املجتمع والطالع 

تتمتع  التي  الفنون  كافة  على 

بها الدولة وت�شمل جميع الفنون 

الثقافية والرتاثية .

الطالع  خالل   - �شموه  وقال 

واأهداف  واأن�شطة  برامج  على 

املهرجان الذي �شيقام يف احلي 

عجمان  لبلدية  التابع  الرتاثي 

بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  بح�شور 

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد 

التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد 

بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 

و�شعادة  والتخطيط  البلدية 

�شالح اجلزيري مدير عام دائرة 

من  وعدد  ال�شياحية  التنمية 

بكافة  الفنون  اإن   - امل�شوؤولني 

اأ�شيال  جزءا  تعد  مناحيها 

املجتمعات  وذاكرة  ركائز  من 

حتيا  بالإبداع  اأنه  موؤكدا   ..

ال�شعوب وتتطور.

واأ�شاف اأن الوالد �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

عجمان يحر�س دائما على اإبراز 

كافة  يف  والثقافة  الفنون  دور 

الفعاليات التي تقام يف الإمارة 

وياأتي هذا املهرجان يف دورته 

توجيهاته  على  بناء  الأوىل 

وروؤية الإمارة بنقل ر�شالة فنية 

الفعاليات  خالل  من  وثقافية 

اإىل جميع املواطنني واملقيمني 

والزائرين للإمارة.

عجمان  اإمارة  اأن  �شموه  واأكد 

اهتماما  الفنية  الأن�شطة  تويل 

خالل  من  وتدعمها  ملحوظا 

التي  املعار�س  واإقامة  تنظيم 

�شاهمت يف رفد احلركة الثقافية 

والإبداعية يف الإمارة.

واملوؤ�ش�شات  الدوائر  كافة  ودعا 

اإمارة  يف  العاملة  والهيئات 

امل�شاهمة يف دعم هذا  عجمان 

احلدث وتقدمي برامج وفعاليات 

فرتة  ليكون  ترثيه  متنوعة 

به  يتمتع  و�شياحية  ترفيهية 

اجلمهور.

املهرجان يجب  اإن  �شموه  وقال 

اأن يت�شمن اأهدافا ترقى بالذائقة 

غني  الفن  اأن  واإثبات  الفنية 

وحدات  على  ويحتوى  وحيوي 

من  العديد  ت�شم  وعنا�رص 

الأن�شطة املتنوعة .

خالل  واحل�شور  �شموه  وا�شتمع 

من  واف  �رصح  اإىل  العر�س 

فعاليات  تنفيذي  الكتبي  مرمي 

حول  العمل  وفريق  الدائرة  يف 

والأ�شاليب  الطرق  خمتلف 

ثيمة  عن  التعبري  يف  اخلا�شة 

يف  امل�شاركة  الفنية  الأعمال 

الأخرى  الفعاليات  اأو  املهرجان 

املهرجان  اأن  اإىل  م�شرية   ..

ومبا  باأماكنه  متنوعا  �شيكون 

واملبدعون  الفنانون  يطرحه 

الأوىل  الن�شخة  يف  امل�شاركون 

من »مهرجان املربعة للفنون« 

التي  والثقافية  الفنية  الفعالية 

اأيام  ع�رصة  مدار  على  تقام 

فنية  جتربة  للزائرين  وتوفر 

ا�شتثنائية  تاريخية  اأجواء  يف 

اأكرث من 60 فنانا  يقدم خاللها 

اأعمالهم .. ف�شال عن ور�س العمل 

واحلفالت املو�شيقية.

برامج  على  �شموه  تعرف  كما 

والأهداف  احلدث  وترتيبات 

وعلى  املهرجان  من  املرجوة 

والفعاليات  املختلفة  الأن�شطة 

وت�شمل  املهرجان  ترافق  التي 

العمل  ور�س  من  وا�شعًا  طيفًا 

والكبار  لل�شغار  التدريبية 

اهتمام  حمل  ت�شكل  والتي 

�شت�شهم  كما   .. املهرجان  زوار 

تقدمي  يف  الفنية  املراكز 

فنون  حول  متنوعة  معلومات 

يف  املختلفة  واأ�شاليبها  الر�شم 

جذب  نقطة  ي�شكل  �شيق  قالب 

واأ�شحاب  بالفنون  للمهتمني 

الإبداعات.

وتطرق العر�س اإىل اأهم الأعمال 

ذات  �شخ�شيات  قبل  من  الفنية 

جلنة  وت�شكيل  مبدعة  عقلية 

يف  الفائزة  ال�شخ�شية  لختيار 

اأعمال  �شتقدم  والتي  املهرجان 

لها  خ�ش�س  متميزة  اإبداعية 

اآلف  ع�رصة  اإىل  ي�شل  مبلغ 

املنظمة  اللجنة  وحددت  درهم 

املوعد النهائي للم�شاركة حتى 

تر�شل  اأن  على   2021 يوليو   3

دائرة  اإىل  التقدمي  مقرتحات 

التنمية ال�شياحية يف عجمان.

بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  وقال 

مهرجان  اإن  النعيمي  حميد 

املربعة يعد من مقومات اجلذب 

لعجمان  وال�شياحي  الرتفيهي 

فيما ت�شعى الإمارة اإىل ا�شتقطاب 

الفنانني  من  وا�شعة  جمموعة 

والإبداعات  املواهب  واأ�شحاب 

من  الزوار  ل�شتقبال  ونتطلع 

جميع اأنحاء العامل �شمن بيئة 

دور  على  ال�شوء  ت�شلط  اآمنة 

عجمان الرائد يف جمال الفنون 

والفعاليات العاملية.

يهدف  املهرجان  اأن  واأو�شح 

الرتويج  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

املوهوبني  من  اجلديد  للجيل 

خالل  من  املبدعة  والعقول 

والثقافة  للفن  جديدة  من�شة 

دائرة  ت�شعى  فيما  الإمارة  يف 

عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية 

على  قائم  اقت�شاد  بناء  اإىل 

الإمارة  يف  والبتكار  الإبداع 

انطالقًا من اإميانها الرا�شخ باأن 

ثقافة الزدهار والبتكار ت�شتند 

اأفراد  لدى  امللهمة  الأفكار  اإىل 

بذل  على  واحلر�س  املجتمع 

كافة اجلهود لالرتقاء مب�شتويات 

التطور الفني والإبداعي.

حممد  �شالح  اأكد  جانبه  من 

املربعة  مهرجان  اإن  اجلزيري 

اإمارة  قيم  يعك�س  للفنون 

الإبداعية ويقدم جتربة  عجمان 

مناظرها  خالل  من  متنوعة 

الرتاثية  ومبانيها  الطبيعية 

وجمموعة الأن�شطة التي تقدمها 

اإغنائها باملواهب  ما ي�شهم يف 

ال�شابة و�شوًل اإىل تعزيز مكانة 

للثقافة  حيوي  كمركز  الإمارة 

للمبدعني  وحا�شنة  والفنون 

وملتقى للمواهب.

مهرجان  اأن  اجلزيري  واأ�شاف 

املربعة �شيقام خالل الفرتة من 

28 اأكتوبر حتى 6 نوفمرب 2021 

رواد  من  نخبة  فيه  وي�شارك 

من  واملبدعني  املعا�رص  الفن 

ال�شوء  لت�شليط  الإمارات  دولة 

على العديد من ال�شكال الفنية 

و�شي�شتقبل  الإبداعية  والر�شوم 

الفعاليات  من  بباقة  زواره 

واملتنوعة  الغنية  الرتاثية 

الإماراتي  بالرتاث  حتتفي  التي 

هوية  مكونات  وتربز  العريق 

تتناقله  الذي  الوطني  املوروث 

مكانة  من  معززة  الأجيال 

عجمان كمحطة لاللتقاء الفكري 

ال�شعوب  فيها  تتوا�شل  التي 

وجتتمع �شتى ثقافات العامل.

2 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأبوظبي-وام: اأعلنت 

املجتمع عن تقدمي 98,545 جرعة من لقاح 

"كوفيد-19" خالل ال�شاعات الـ 24 املا�شية 
مت  التي  اجلرعات  عدد  يبلغ جمموع  وبذلك 

تقدميها حتى يوم اأم�س الربعاء 13,066,261 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 132.11 جرعة 

لكل 100 �شخ�س.

لتوفري  الوزارة  خطة  مع  متا�شيا  ذلك  ياأتي 

اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعيًا  "كوفيد-19"  لقاح 

املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي 

اأعداد احلالت وال�شيطرة  �شت�شاعد يف تقليل 

على فريو�س "كوفيد-19".

محمد بن زايد يعين مديراً 

عاماً لهيئة اأبوظبي للدعم 

االجتماعي

تقديم 98.545 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 

.. والإجمالي 13.066.261

�سفاء 2.110 من كورونا وت�سجيل 

2.154 اإ�سابة وحالتا وفاة 

  اأبوظبي-وام:

ووقاية  ال�شحة  وزارة  مع خطة  متا�شيا 

نطاق  وزيادة  لتو�شيع  املجتمع 

الكت�شاف  بهدف  الدولة  الفحو�شات يف 

املبكر وح�رص احلالت امل�شابة بفريو�س 

 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 

واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة 

عن اإجراء 218,977 فح�شا جديدا خالل 

فئات  على  املا�شية   24 الـ  ال�شاعات 

اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

التق�شي  اإجراءات  تكثيف    و�شاهم 

نطاق  وتو�شيع  الدولة  يف  والفح�س 

يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

اإ�شابة جديدة  2,154 حالة  الك�شف عن 

جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 

م�شتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة، 

الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

امل�شجلة  احلالت  جمموع  يبلغ  وبذلك 

574,958 حالة.

حالتني  وفاة  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

الإ�شابة  تداعيات  نتيجة  م�شابتني 

يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 

عدد الوفيات يف الدولة 1,686 حالة.

املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعربت 

وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن 

بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  لذوي 

العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد 

ال�شحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع 

بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�شالمة  ل�شحة  �شمانًا  الجتماعي 

اجلميع.

 2,110 �شفاء  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

حالت جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 

امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 

الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من 

ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

ال�شفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك 

554,589 حالة.

ولي عهد عجمان يطلع على برامج واأن�سطة 

مهرجان المربعة للفنون

»ال�سحة« تجري 218,977 فح�ساً جديداً

اأبوظبي-وام:

 اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات 

عبداهلل  �شعادة  بتعيني  قراراً  اأبوظبي  لإمارة 

اأبوظبي  لهيئة  عامًا  مديراً  العامري  حميد 

للدعم الجتماعي.

�سفير الدولة: رغبة عراقية بتعزيز حركة 

الب�سائع وال�سلع مع االإمارات

بغداد-وام:

اأكد �شعادة �شامل عي�شى الزعابي �شفري 

العراق  جمهورية  لدى  الإمارات  دولة 

العالقات  توثيق  يف  الدولة  رغبة 

التجارية والقت�شادية مع العراق.

الزعابي  �شعادة  ت�رصيحات  وجاءت 

التجارية  الغرف  احتاد  زيارته  خالل 

رئي�س  مع  حمادثات  وعقب  العراقية 

اأّكد  حيث  الزهريي،  عبدالرزاق  الحتاد 

هذه  بتعزيز  العراق  "رغبة  يف  الثقة 

الب�شائع  حركة  وتن�شيط  الأوا�رص 

رغبة  اأكد  كما  الإمارات".  مع  وال�شلع 

ال�رصكات الماراتية الكبرية بال�شتثمار 

يف العراق ال�شقيق.

رئي�س  مع  اللقاء  اأّن  �شعادته  واأو�شح 

مثمراً  كان  الغرفة  اإدارة  وفريق 

وناجحًا، واأّنه مل�س الرغبة وال�شتعداد 

للتعاون يف توثيق العالقات التجارية 

والقت�شادية.

الغرف  احتاد  رئي�س  قال  جانبه،  من 

الزهريي  عبدالرزاق  العراقية  التجارية 

اإّن "هناك بيئة خ�شبة لدخول ال�رصكات 

بر�شانتها  املعروفة  الإماراتية 

ومهنّيتها".

 محمد بن ر��سد يحدد 4 �سبتمبر لالإعالن عن �أف�سل و�أ�سو�أ 5 جهات 
في �لخدمات �لرقمية  

وجه بتقييم اأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الحكومة التحادية

�سموه : تقديم اأف�سل خدمات حكومية 

في العالم على راأ�س اأولويات حكومتنا 

 - مكافاأة المجتهدين ر�سالة باأننا نقدر جهد 

المجتهدين وال ن�سمح بالتقاع�س والتق�سير

دبي-وام:

 وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

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

"رعاه اهلل"، ام�س، بالبدء بعملية تقييم �شامل لأكرث من 
1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات واجلهات احلكومية 

اجلهات  واأ�شواأ  اأف�شل  عن  الإعالن  ليتم  الحتادية، 

احلكومية يف تقدمي اخلدمات الرقمية مطلع �شهر �شبتمرب 

املقبل .

وقال �شموه يف تغريدة عرب تويرت : " وجهنا اليوم باإجراء 

تقييم �شامل للخدمات الرقمية والذكية املقدمة للجمهور 

 4  .. الحتادية  احلكومة  ووزارات  موؤ�ش�شات  كافة  عرب 

�شبتمرب القادم باإذن اهلل �شنعلن عن اأف�شل واأ�شواأ خم�س 

جهات حكومية .. واهلل املوفق" .

اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأكد �شاحب 

راأ�س  على  هو  العامل  يف  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  اأن 

الإمارات،  دولة  احلكومي يف  العمل  وحمور  الأولويات 

واأن توفري جتربة مثالية للمتعاملني يف احل�شول على 

اخلدمات احلكومية عرب القنوات الرقمية هو الهدف الأول 

والأ�شا�شي الذي تعمل احلكومة لتحقيقه.

وقال �شموه : " خالل 3 اأ�شهر �شنقيم مدى جناح اجلهات 

اإىل  احلكومية يف تقدمي خدمات رقمية متكاملة ت�شل 

املتعاملني حيثما كانوا ويف اأي وقت ..

متكنهم من اإجناز معامالتهم ب�شهولة و�رصعة وباأعلى 

الكفاءة، مبا يرتقي بتجاربهم ويعزز جودة  م�شتويات 

لي�س  احلكومية  خلدماتنا  امل�شتمر  التقييم   .. حياتهم 

.. التقييم يف حكومة الإمارات  اأو روتينيًا  اإداريًا  اإجراء 

جوانب  وتلم�س  بالتميز  الحتفاء  هدفه  بناء  نهج 

لفريق  ر�شالة  املجتهدين  ومكافاأة   .. والتطوير  التح�شني 

عملنا احلكومي باأن لكل جمتهد يف حكومة الإمارات كل 

تقدير وت�شجيع ودعم".

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  توجيه �شاحب  وياأتي 

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

"رعاه اهلل"، بتقييم اخلدمات الرقمية التي تقدمها اجلهات 
�شموه  يتبناه  �شامل  توجه  �شمن  الحتادية،  احلكومية 

ويقوم على اإجراء تقييم �شنوي لكافة اخلدمات احلكومية، 

اإ�شافة اإىل التقييم ال�شنوي لأداء الوزراء والوكالء ومدراء 

عموم اجلهات الحتادية، واإتاحة نتائج التقييم والتقارير 

ال�شادرة عن اآراء املتعاملني وتطبيق املت�شوق ال�رصي، بكل 

�شفافية، ليطلع عليها اأفراد املجتمع، مبا ي�شهم يف التعرف 

على اأهم التحديات واأوجه التغيري يف اخلدمات احلكومية 

لتحقيق م�شتهدفات دولة الإمارات لت�شبح اأف�شل دولة يف 

العامل بحلول مئويتها.

- تر�سيخ نهج التحول الرقمي

مرحلة  الرقمية  اخلدمات  تقييم  عملية  اإطالق  وي�شكل 

برت�شيخ  القيادة  وروؤى  توجهات  لتج�شيد  هادفة  جديدة 

وتوفري  الإمارات،  دولة  حكومة  يف  الرقمي  التحول  نهج 

خدمات رقمية متميزة وذات جودة وكفاءة عالية، وحت�شني 

جتربة املتعامل يف احل�شول على كافة اخلدمات احلكومية 

الرقمية، وتعزيز الثقة يف اخلدمات الرقمية بكافة اأنواعها 

يف دولة الإمارات.

وي�شمل نطاق التقييم كافة اجلهات احلكومية الحتادية، 

عرب  تقدميها  يتم  رقمية،  خدمة   1300 من  اأكرث  ويغطي 

املن�شات الرقمية والتطبيقات الذكية للجهات احلكومية 

حول  واأ�شواتهم  املتعاملني  لآراء  بال�شتماع  الحتادية، 

هذه  حول  ر�شاهم  مدى  وقيا�س  لهم  املقدمة  اخلدمات 

اخلدمات.

ويركز التقييم على جتربة املتعامل عرب القنوات الرقمية 

واملعلومات،  اخلدمة  على  احل�شول  �شهولة  حيث  من 

خطوات  وتقليل  احلكومية،  للخدمة  املثلى  والتجربة 

التقدمي على اخلدمة، ودفع الر�شوم ب�شال�شة وي�رص، ودقة 

الإجراءات ومتابعة حالة الطلبات، و�رصعة الإجناز.

 6 حماور يف �سيا�سة املتعامل الرقمي

املا�شي،  مار�س  يف  الإمارات  دولة  حكومة  واأطلقت 

�شيا�شة املتعامل الرقمي واخلدمة احلكومية الرقمية، مبا 

ي�شمن حتقيق م�شتهدفات اإ�شرتاتيجية الإمارات للخدمات 

تنفيذها بحلول  يتم  مبادرة   28 تت�شمن  التي  احلكومية 

تناف�شية  تعزيز  اإىل  الإ�شرتاتيجية  وت�شعى   ،2023 عام 

العاملي يف تقدمي خدمات  امل�شتوى  الإمارات على  دولة 

املجتمع،  اأفراد  مع  بال�رصاكة  ت�شميمها  يتم  ا�شتباقية 

ي�شمن  واأي مكان مبا  وقت  اأي  اإليها يف  الو�شول  وميكن 

حتقيق ر�شا املتعاملني بن�شبة تفوق %90.

وتركز ال�شيا�شة على حت�شني جتربة املتعامل يف احل�شول 

على اخلدمات، ورفع الكفاءة احلكومية، اإ�شافة اإىل تفعيل 

الربط ال�شامل واملتكامل بني الأنظمة الرقمية يف اجلهات 

 : اأ�شا�شية، هي  6 حماور  الحتادية، من خالل  احلكومية 

البيانات  اأوًل، وطلب  وا�شتباقية  رقمية  خدمات حكومية 

مرة واحدة، واملمكنات احلكومية الرقمية، واملن�شة الرقمية 

املوحدة، وا�شتمرارية اخلدمات الرقمية، اإ�شافة اإىل التعريف 

باأهم اخلدمات وكيفية ال�شتفادة منها.

عبدالعزيز النعيمي:يهدف للترويج للجيل الجديد من الموهوبين 



اأبوظبي-وام:

 ��ستقبل �لغالرييا بجزيرة �ملاريه يف �أبوظبي، �أكرث 

من 2.7 مليون ز�ئر خالل �سهر مايو 2021، وتعد هذه 

�أعلى ن�سبة �إقبال �سهرية ي�سهدها �ملركز حتى �ليوم.

وتاأتي هذه �لأرقام يف �أعقاب �سهر حافل بالفعاليات 

�ملتنوعة �لتي ت�سمنت عرو�ض �سهر رم�سان �ملبارك 

وعيد �لفطر �ل�سعيد، و�إطالق فعالية "�سيف ��ستوديو" 

من  بعامل  "�حتفل  �لرتويجية  �حلملة  من  كجزء 

�لنكهات".

كذلك �سهد �ملركز خالل �سهر مايو �فتتاح متجر �ألعاب 

من  �إثنني  و�فتتاح  �أ�ض"،  �آر  "تويز  �ل�سهري  �لأطفال 

�ملتاجر �لفاخرة "رولك�ض" و" �إيف �سان لور�ن"، �إىل 

جانب �إطالق �لعديد من عرو�ض �لطعام و�لرتفيه مثل 

باإطالق  �ل�سهر  و�ختتم   "Eat & Play" فعالية 

فعالية �لتخفي�سات �لكربى �لتي �متدت لثالثة �أيام، 

غري  تخفي�سات  �ملتاجر  من  نخبة  خاللها  وقدمت 

م�سبوقة و�سلت �إىل %80.

�إن  وقال ديفيد روبن�سون، مدير عام مركز �لغالرييا 

هذ� �لإقبال �لكبري من �لزو�ر خالل �سهر مايو 2021 

�لغالرييا  بها  يتمتع  �لتي  �ملميزة  �ملكانة  يعك�ض 

كوجهة مف�سلة للت�سوق و�لرتفيه و�حلياة �لع�رصية 

يف �إمارة �أبوظبي مع حر�سنا �لد�ئم على تطبيق �أعلى 

معايري �ل�سحة و�ل�سالمة للجميع.

دبي-وام:

حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  وجه   

رئي�ض  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 

�إد�رة  جمل�ض  بت�سكيل  �لتنفيذي  �ملجل�ض 

�حتاد �لإمار�ت لل�سقور برئا�سة �سمو �ل�سيخ 

�أحمد بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم على �أن 

يكون �لإحتاد جهة م�ستقلة تتخذ من دبي 

�لريا�سات  جميع  وتطور  تخدم  لها،  مقر� 

و�ملناف�سات و�لأن�سطة �ملتعلقة بال�سقور .

وتوجيهات  روؤية  مع  متا�سيا  ذلك  ياأتي 

�لقيادة �لر�سيدة باحلفاظ على �لرت�ث و�إبر�ز 

�أهميته �مل�ستمدة من تاريخ دولة �لإمار�ت 

لالأجيال  �ملوروث  هذ�  ونقل  وثقافتها، 

بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  توجه  و  �ملقبلة 

�ل�سكر  بخال�ض  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 

و�لتقدير �إىل �سمو ويل عهد دبي على ثقته 

�لرت�ثية جزء  �لريا�سات  �أن  موؤكد�  �لغالية 

�لإمار�ت  ثقافة وتاريخ دولة  ل يتجز�أ من 

�لتي �أ�سبحت بف�سل �هتمام ودعم �لقيادة 

للحفاظ  م�رصفا  عامليا  منوذجا  �لر�سيدة 

على �لرت�ث و�إبر�ز مالحمه �لأ�سيلة.

وقال �سموه: " �إن ريا�سة �ل�سقور كانت و 

لتز�ل �إحدى �لريا�سات �ملرتبطة بوجد�ننا 

وهويتنا �لوطنية وعاد�تنا �لتي تو�رثناها 

وقد  �لأجيال  وعرب  �ملوؤ�س�سني  �لآباء  من 

طويلة  عقود  منذ  �لريا�سة  تلك  حظيت 

ز�يد  �ل�سيخ  باهتمام بالغ من �ملغفور له 

�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، �لذي  بن �سلطان 

لتلك  قدمه  مبا  �لأول  �ل�سقار  مبثابة  كان 

�لريا�سة من روؤى ن�سري عليها حتى يومنا 

هذ� ون�ستلهم منها �سبل �لتفوق و�لتميز".

و�لأجد�د  �لآباء  تر�ث   "  : �سموه  و�أ�ساف 

وعلينا  جميعا  نحملها  كبرية  م�سوؤولية 

�سونها كما تركوها لنا بهذه �ل�سورة �لفريدة 

�لتي ن�ست�رصف منها كيفية �ملحافظة على 

تر�ثنا .. كما كانو� حري�سني على �لعتز�ز 

بتاريخنا وتقاليدنا، وهو ما ي�سكل بالن�سبة 

لنا د�فعا للتطوير �مل�ستمر من خالل ترك 

�لريا�سات  م�سرية  يف  و��سحة  ب�سمات 

�لرت�ثية �لتي �ستتو�رثها �لأجيال ".

وقد �أ�سدرت �لهيئة �لعامة للريا�سة �لقر�ر 

�حتاد  باإ�سهار   2021 ل�سنة   /26/ رقم 

�لإمار�ت لل�سقور برئا�سة �سمو �ل�سيخ �أحمد 

و�سيتوىل  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن 

�لإ�رص�ف  و  �لريا�سة  ن�رص ممار�سة  �لحتاد 

على تنظيم �سباقاتها وفعالياتها �ملختلفة 

�لريا�سة  تلك  وتطور  ��ستد�مة  يحقق  مبا 

�لرت�ثية �لعريقة.

و�سيعمل " �حتاد �لإمار�ت لل�سقور " على 

تعزيز مفهوم �لريادة مبا يحقق �لتناف�سية 

�لعاملية من خالل تطبيق كل �لو�سائل �لتي 

تعزز تر�ث دولة �لإمار�ت عن طريق ن�رص كل 

معلومات  من  �ل�سقور  بريا�سة  يرتبط  ما 

وحقائق، وكيفية ممار�ستها و �أبرز �جلو�نب 

و�لتثقيف  �لوعي  درجة  لرفع  فيها  �لفنية 

تعد  �لتي  �لريا�سة  بهذه  �خلا�ض  �ملن�سود 

من �ملوروثات �لثقافية �لأ�سيلة �لتي يعتز 

بها �أبناء �لوطن.

وي�ستهدف �لحتاد متثيل �لدولة عامليا يف 

�سمعتها،  وتعزيز  �ل�سقور  ريا�سة  جمال 

�ملحافل  �لإحتاد مبختلف  مكانة  وتر�سيخ 

�لنتماء  تعميق  على  �لعمل  و  �لريا�سية 

�إ�سافة  �لوطنية  �لهوية  وتاأ�سيل  �لوطني 

�إىل بناء قاعدة جماهريية كبرية من �أفر�د 

وتنمي  �ل�سقور  بريا�سة  تهتم  �ملجتمع 

�لوطني  مبوروثهم  لديهم  �لفخر  م�ساعر 

وعاد�تهم وتقاليدهم �لعريقة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»طيران الإمارات« ت�ستاأنف 

رحالتها اإلى بوكيت

جامعة عجمان تنظم حفل تخريج طلبتها 

دفعة 2021 بيومه الأول

حمدان بن محمد يوجه بت�سكيل اتحاد الإمارات لل�سقور 

برئا�سة اأحمد بن محمد 

دبي-و�م:

�ست�ستاأنف  �أنها  �لإمار�ت"  "طري�ن  �أعلنت   

خدمتها �إىل جزيرة بوكيت مبعدل �أربع رحالت 

�أ�سبوعيًا �عتبار�ً من 2 يوليو �ملقبل.

�لوجهة  فتح  �إعادة  بعد  �خلطوة  هذه  وتاأتي 

مت  �لذين  �لدوليني  �ل�سياح  �أمام  �لتايلندية 

تطعيمهم بالكامل �سد " كوفيد-19 " و�سوف 

هذه  �إىل  ي�سافرون  �لذين  �لعمالء  ي�ستمتع 

بدون  بال�سفر  �ل�سهرية  �ل�سياحية  �لوجهة 

حجر �سحي مع �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية 

�ملعتمدة.

و�ست�سغل " طري�ن �لإمار�ت " على خط دبي- 

بوكيت طائرة " بوينج 300ER-777 " بتق�سيم 

�لدرجات �لثالث و�عتبار�ً من 2 يوليو �ستغادر 

�أيام  دبي   "  378 كيه  ئي   " �لناقلة  رحلة 

�لثالثاء و�جلمعة و�ل�سبت و�لأحد يف �ل�ساعة 

3 �سباحًا لت�سل �إىل مطار بوكيت �لدويل يف 

�ل�ساعة 12:30 ظهراً.

�أما رحلة �لعودة " ئي كيه 379 " ف�ستقلع من 

بوكيت يف �ل�ساعة 12:30 بعد منت�سف �لليل، 

�أيام �لأربعاء و�ل�سبت و�لأحد و�لإثنني، لت�سل 

�إىل مطار دبي �لدويل يف �ل�ساعة 3:05 �سباح 

نف�ض �لأيام، علما �أن جميع �ملو�عيد بالتوقيت 

�ملحلي لكل من دبي وبوكيت.

�ل�سياحية  �لوجهات  من  بوكيت  وجزيرة 

�لأو�سط  �ل�رصق  من  �مل�سافرين  لدى  �ملف�سلة 

�لرحالت  و�ستوفر  �أخرى،  ومناطق  و�أوروبا 

و�لختيار  �لر�حة  للعمالء  �لأربع  �لأ�سبوعية 

باأن  علما  عطالتهم  خطط  مع  يتنا�سب  �لذي 

�إىل  خدمتها  ��ستاأنفت   " �لإمار�ت  طري�ن   "
�لعا�سمة �لتايلندية بانكوك برحلة يومية منذ 

�سبتمرب �ملا�سي.
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الغاليريا بجزيرة الماريه 

ي�ستقبل اأكثر من 2.7 مليون 

زائر خالل مايو 2021

عجمان-و�م:

�لول  �أم�ض   " عجمان  جامعة   " �حتفلت   

�لأول  �ليوم  طلبتها خالل  من   220 بتخريج 

من حفل �لتخرج �لذي ي�ستمر ثالثة �أيام حتى 

�لثالث من يونيو �جلاري.

جامعة  مدير  �ل�سغري  كرمي  �لدكتور  وهناأ 

هيئة  �أع�ساء  و  �خلريجني  �لطالب  عجمان 

�لتدري�ض و�ملوظفني على مثابرتهم و عملهم 

�لدوؤوب على �لرغم من �لتحديات �لتي ميثلها 

وباء كورونا.

و�سهد �حلفل �أجو�ء من �لبهجة و �لفرح و �لفخر 

حيث ��سطف �خلريجون و�حد� تلو �لآخر يف 

�سيار�تهم مع عائالتهم مع �سيحات �لتهنئة 

�ل�سجادة  على  �لطالب  و�سار  �أحبائهم  من 

�حلمر�ء �ملوؤدية �إىل �مل�رصح لت�سلم �سهاد�تهم 

من مدير �جلامعة.

اأبوظبي-وام:

 �ختتمت �م�ض مناف�سات �لدورة 

"�مل�سابقة  من  ع�رصة  �لثانية 

�لإمار�ت  ملهار�ت  �لوطنية 

2021" �لتي عقدت حتت رعاية 

بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 

�لن�سائي  �لحتاد  رئي�سة  مبارك 

�لأعلى  �ملجل�ض  رئي�سة  �لعام 

�لرئي�سة  و�لطفولة  لالأمومة 

�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�رصية 

للتعليم  �أبوظبي  مركز  ونظمها 

و�ملهني على  �لتقني  و�لتدريب 

�أبوظبي  مركز  يف  �أيام   3 مد�ر 

�لوطني للمعار�ض.

 86 �مل�سابقة  خالل  وتناف�ض 

17 جماًل  ومو�طنة يف  مو�طنا 

و�سط  وفنيًا  وتقنيًا  هند�سيًا 

ح�سور رفيع �مل�ستوى من عدد 

�أ�سادو�  �لذين  �مل�سوؤولني  من 

للم�سابقة  �لر�قي  بالتنظيم 

و�لأد�ء �ملتقدم للطلبة.

�إبر�هيم  وقام معايل ح�سني بن 

�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم 

مبارك  �لدكتور  �سعادة  ير�فقه 

عام  مدير  �ل�سام�سي  �سعيد 

مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 

�ساملة  بجولة  و�ملهني  �لتقني 

�أجنحة  خمتلف  خاللها  تفقد 

�ملناف�سات ومنها �أنظمة �لتحكم 

با�ستخد�م  و�لنحت  �ل�سناعي 

�ل�سيار�ت  وتقنيات  �حلا�سوب 

تقنيات  برجميات  وحلول 

وت�سميم  �ل�رصكات  معلومات 

وتقنيات  �لنرتنت  مو�قع 

و�لر�سم  �جلر�فيكي  �لت�سميم 

�ملجوهر�ت  و�سناعة  �لهند�سي 

عبد�لرحمن  �لدكتور  بح�سور 

معهد  عام  مدير  �حلمادي 

و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 

عبد�هلل  علي  و�لدكتور  �ملهني 

�أبوظبي  بوليتكنك  �لنقبي مدير 

و�ملهند�ض علي حممد �ملرزوقي 

�أبوظبي  مركز  عام  مدير  نائب 

مهار�ت  رئي�ض  بالنابة  �لتقني 

�لإمار�ت ونخبة من �مل�سوؤولني.

و�أ�ساد معاليه باأد�ء �ملت�سابقني 

تنفيذهم  ودقة  ومتيزهم 

�لتي  �لعلمية  مل�رصوعاتهم 

ثقة  ..موؤكد�ً  فيها  يتناف�سون 

�سباب  يف  �لر�سيدة  �لقيادة 

دور  �د�ء  على  وقدرتهم  �لوطن 

وتطور  تنمية  م�سرية  يف  بارز 

�لدولة على خمتلف �لأ�سعدة.

�مل�سابقة  �أن  معاليه  و�أ�ساف 

�لإمار�ت  ملهار�ت  �لوطنية 

�لر�ئدة  دورها  �أد�ء  تو��سل 

بجد�رة ..م�سري� �إىل �أن "اأبوظبي 

�لتقني" يعمل وفق �أرقى �ملعايري 

�لعاملية من �أجل تاأهيل �لكو�در 

�لوطنية وثقل مهار�تها وتنمية 

�لإبد�ع  قدر�تها وحتفيزهم على 

و�لبتكار.

بالرب�مج  معاليه  و��ساد 

�ملختلفة �لتي يحت�سنها �ملركز 

�لتقني  �لتعليم  "�أ�سبوع  مثل 

للعمل"  و"نعم  و�لإبتكار" 

وغريها من �ملبادر�ت �ملميزة.

من جانبه �أعرب �سعادة �لدكتور 

مبارك �سعيد �ل�سام�سي عن فخره 

�لذين  �لإمار�ت  وفتيات  ب�سباب 

 17 يف  وحما�ض  بقوة  �ساركو� 

تخ�س�ض هند�سي وتقني ومهني 

متو�فقه متامًا مع �لتخ�س�سات 

خالل  فيها  �سيتناف�سون  �لتي 

�مل�سابقة  من  �لقادمة  �لدور�ت 

�لعاملية للمهار�ت ..م�سري�ً �ىل �أن 

كافة �مل�سوؤولني �أ�سادو� بالروح 

�لعالية ودقة وروعة �لتقان لدى 

�أبناء �لوطن خالل �ملناف�سات.

�لوطنية  �مل�سابقة  �ن  و�أ�ساف 

يف  �لرئي�سية  �ملالمح  تربز 

�لتقني"  "�أبوظبي  ��سرت�تيجية 

�لكو�در  تاأهيل  ت�ستهدف  �لتي 

مو�هبه  و�كت�ساف  �لوطنية 

ومهار�ته.

علي  �ملهند�ض  قال  جهته  من 

جلان  �أن  �ملرزوقي  حممد 

�لتحكيم يف �مل�سابقة �لتي ت�سم 

70 خبري�ً متخ�س�سًا قامت خالل 

�لأيام �لثالثة من �مل�سابقة بر�سد 

�ملت�سابقني  جميع  �أد�ء  وتقيم 

فور  �ملحكمون  يقوم  ثم  ومن 

بتحديد  �ملناف�سات  �نتهاء 

بامليد�ليات  �لفائزين  �أ�سماء 

و�لربونزية  و�لف�سية  �لذهبية 

وتكرميهم  عنهم  �لإعالن  ليتم 

خالل حفل يقام غد� �خلمي�ض يف 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض 

بح�سور نخبة من �مل�سوؤولني.

اختتام مناف�سات الم�سابقة الوطنية لمهارات 
الإمارات 2021

ال�سريعة.. نموذج جمالي حي 

لنظام الري الإماراتي 

العني-الوحدة:

�سكلت �لأفالج منذ �لقدم م�سدر�ً رئي�سيًا من م�سادر �ملياه 

�لعذبة، ولعبت دور�ً مهمًا يف توفري �ملياه على مد�ر �لعام 

ل�سكان و�حة �لعني، وظلت حتى �ليوم رمز�ً تر�ثيًا يربط 

�ملا�سي باحلا�رص ويدون لهذه �ملنطقة تاريخها �لقدمي 

��ستوحت  �ملنطلق  هذ�  ومن  و�سموده.  �إن�سانها  وكفاح 

حديقة �حليو�نات بالعني م�رصوع �ل�رصيعة �ملبتكر �لذي 

�أكتوبر  �فتتاحه يف  �لذي مت  �مل�ساريع  �أ�سخم  �أحد  يعد 

2016، حيث ينتقل �لز�ئر �أثناء رحلته �إىل �أجو�ء �إمار�تية 

�لأفالج،  مياه  وخرير  �خل�رص�ء  �لو�حات  بهدوء  تت�سم 

ويتعرف �أثناء جتو�له على معلومات متنوعة عن نظام 

�لأفالج وكيفية ��ستخد�مها. 

حتافظ حديقة �حليو�نات بالعني يف م�ساريعها �ملتنوعة 

�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �لطبيعي  �لبيئي  �ملوروث  على 

�ملتحدة، ففي هذ� �مل�رصوع يتعرف �لز�ئر على نظام �لري 

بالأفالج �لذي ميثل و�حد�ً من �أقدم طرق �لري �لتقليدية 

جمال  �مل�رصوع  وي�سور  �سنة،  �آلف   3 منذ  �مل�ستخدمة 

وعر�قة �ملا�سي بت�سميم حد�ئقي للو�حات �لتي �سميت 

بها مدينة �لعني، وتظلله �أ�سجار �لنخيل �ل�سخمة و�أ�سجار 

�لفو�كه �ملحلية و�مل�ساحات �خل�رص�ء يف عر�ض هند�سي 

منظم برب�عة لل�رصيعة و�لفلج.

العني-وام:

�آل  ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر   

نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 

�سعادة حمد بن �سهيل �خلييلي وذلك 

مبنزل �لأ�رصة مبنطقة ز�خر يف مدينة 

�لعني.

�لأحاديث  تبادل  �للقاء  خالل  جرى 

�لودية حول م�سرية �خلري و�لنماء �لتي 

ت�سهدها �لدولة يف ظل قيادة �ساحب 

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

د�عيني   .. �هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�ض 

�سموه  على  مين  �أن  وجل  عز  �ملوىل 

مبوفور �ل�سحة و �لعافية و �ل�سعادة.

�لق�سايا  من  عدد  ��ستعر��ض  مت  كما 

يف  �ملو�طن  و  �لوطن  تهم  �لتي 

�ملجالت كافة.

ح�رص �للقاء �ل�سيخ يا�ض بن حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان و عدد من �مل�سوؤولني .

حمدان بن زايد يزور حمد بن �سهيل الخييلي
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عجمان ـ وام:

بح���ث ال�شي���خ الدكتور عب���د العزيز بن 

علي النعيمي الرئي�س التنفيذي جلمعية 

الإح�شان اخلريي���ة يف عجمان ووفد من 

هيئ���ة اله���ال الأحمر برئا�س���ة �سعادة 

�سامل العامري نائب الأمني العام لقطاع 

ال�س�ؤون املحلية يف الهيئة .. �سبل تعزيز 

التعاون بني اجلانبني يف جمال الأعمال 

اخلريية والإن�سانية بجانب ت�سليط ال�س�ء 

على اأهمية ال�رشاكة ال�سرتاتيجية ودورها 

يف حتقي���ق احلي���اة الكرمي���ة للجمه�ر 

امل�ستهدف.

ورح���ب ال�سيخ الدكت�ر عب���د العزيز بن 

عل���ي النعيمي ب�ف���د اله���ال الأحمر .. 

م��سحا اأن الزي���ارة جاءت لتعزز اأوا�رش 

التع���اون بني اجلانب���ني وتر�سخ مفه�م 

العمل اخل���ريي والتعرف عل���ى الأجندة 

ل�سرتاتيجية للم�ساري���ع اخلريية للعام 

اجل���اري .. م�ؤكدا على اأهمية ال�رشاكة مع 

امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات ال�سلة بالعمل 

اخل���ريي وتبادل اخل���رات وتعميق �سبل 

التعاون فيم���ا بينها �سعي���ا نح� متيز 

وم�ساعدة  باملجتمع  ولارتقاء  الأ�سل�ب 

املحتاجني من امل�اطنني واملقيمني.

و�ساهد ال�فد فيلما ت�سجيليا عن م�ست�سفى 

الإح�سان وتفقد اأق�س���ام جممع الإح�سان 

الطبي وتعرف على اأهم املمار�سات التي 

تتب���ع يف الرعاية ال�سحي���ة وامل�ساريع 

العامة التي من �ساأنها تلبية احتياجات 

امل�ستحقني م���ن الأ�رش املتعففة ومتكني 

الأعب���اء املعي�سية  الأيت���ام وتخفي���ف 

عنه���م لتحقيق احلياة الكرمي���ة وزيادة 

ن�سب���ة الر�سا لدى الفئات امل�ستهدفة من 

املجتمع. ويف نهاية الزيارة كرم ال�سيخ 

الدكت����ر عبد العزيز ب���ن علي النعيمي 

وفد الهال الأحمر تقديرا لتعاون الهيئة 

امل�ستمر مع اجلمعية .. فيما اأ�ساد �سعادة 

�سامل العام���ري بدور اجلمعية يف ابتكار 

املبادرات الن�عية التي تنا�سب الظروف 

لت�سخ���ري كل الإمكانيات من اأجل حتقيق 

التكافل املجتمعي.

ح����رش اللقاء .. الدكت����ر حقي اإ�سماعيل 

املدير التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية 

وحمم���د اليماحي مدير اله���ال الأحمر 

مرك���ز دبي ورا�س���د الكعبي مدي���ر اإدارة 

املتط�عي���ني و�سلط���ان املزروعي مدير 

مركز الهال الأحمر الطبي وحممد خمي�س 

الكعبي رئي�س ق�سم امل�ساعدات املحلية 

املجتمعية.

اأبوظبيـ  الوحدة: 

الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  ا�ست�سافت 

امل�ؤل���ف  الأول  اأم����س  اأب�ظب���ي  يف 

الفرن�س���ي امل�رشي الأ�سل ، ، غيلبريت 

�سين����ي، وذلك بالتع���اون مع املعهد 

الثقايف الفرن�سي يف الإمارات و�رشكة 

"كلت�رش اآند ك����" لت�قع كتابه اجلديد 
بعنوان" ال�سقر" .

�سين�ي�  غيلب���ريت  امل�ؤل���ف  وحتدث 

خ���ال الفعالي���ة التي اأقيم���ت ام�س 

يف مق���ر الرابطة الثقافي���ة الفرن�سية 

يف اأب�ظب���ي ح�ل كتاب���ه الأخري، "ذا 

فالك�ن" "ال�سقر". وكانت هذه ال�سرية 

الذاتية ال�رشدية مل�ؤ�س�س دولة المارات 

املغف����ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه ، واملكت�بة اأ�سااً 

باللغ���ة الفرن�سية، وه���ي مت�فرة يف 

امل�قع اخلا�س بالرابطة .

ا ح�ل كتابه اجلديد: " لقد  وقال معلقاً

ملعت الفك���رة يف ذهن���ي قبل ب�سع 

�سن�ات عندما متت دع�تي اإىل معر�س 

الكتاب الدويل يف اأب� ظبي واكت�سفت 

والفريدة  الرائعة  القيادية  ال�سخ�سية 

للمغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان رحم���ه اهلل – وقلت لنف�سي اإن 

�سخ�سية ه���ذا الراحل العظيم ت�سلح 

لأن تك�ن يف رواية".

ويذك���ر ان رواي���ة "ال�سق���ر" متوفرة 

باللغة العربية، وم���ن املقرر اأن تتم 

الإجنليزية  باللغة  ون�رشها  ترجمتها 

والعديد من اللغات الأخرى. 

���اأ هي�غ���� هرني،  وم���ن جانبه، هنَّ

امل�ست�سار الثقايف لل�سفارة الفرن�سية، 

 : غيلبريت �سين����ي على الرواية قائااً

" لقد متكنت رواية "ال�سقر" من بناء 

ج�رش بني فرن�س���ا والإمارات العربية 

املتحدة بت�سليط ال�س�ء على احلياة 

امللهمة لل�سيخ زايد رحمه اهلل م�فرةاً 

فر�س تفاهم اأف�سل ما بني البلدين". 

وق���ال حمم���د بلدج����دي، مدير عام 

يف  الفرن�سي���ة  الثقافي���ة  الرابط���ة 

اأب�ظب���ي: " نحن يف غاي���ة ال�سعادة 

ل�ست�ساف���ة ه���ذه الفعالي���ة مل�ؤلف 

فرن�سي م����رشي حائز عل���ى العديد 

من اجل�ائ���ز و�ساح���ب الكتب الأكرث 

ا. بالتزامن مع احتفالنا بالدورة  مبيعاً

الثاث���ني ملعر����س اأب�ظب���ي الدويل 

للكت���اب، �سن�ستم���ر يف تقدير ودعم 

�سن���اع الفن الذي���ن ي�سته�ي وميتع 

غالبيتنا". 
وعقب �سين����ي حديثه عن رحلته يف 

جمال الكتابة والتطرق اإىل العديد من 

مناحي حياته الفنية، ا�سطف ال�سي�ف 

ملقابلة غيلبريت، واحل�س�ل على ن�سخ 

م�قعة من كتابه. وتقديراًا من الرابطة 

الثقافية الفرن�سية يف اأب�ظبي للم�ؤلف 

احلا�سل على العدي���د من اجل�ائز، مت 

ا به.  ت�سمية مكتبتها تيمناً

الت���ي منحته خلفيةاً  وبف�سل ن�ساأته 

ا للرتاث  ���ا عميقاً ثقافي���ةاً مميزة وفهماً

الثق���ايف العربي والغرب���ي، واطاعه 

العميق على الفن����ن املتن�عة، متكن 

الكاتب الفرن�سي امل�رشي من اأن يكتب 

باحرتافي���ة بالغ���ة 30 رواية ومقالة 

و�سرية ذاتية. 

ويف اخلتام، قال غيلب���ريت �سين�ي" 

ا عن  لقد كانت جتربة خمتلف���ة متاماً

جتربت���ي ال�سابقة يف معر�س اأب�ظبي 

الدويل للكتاب ب�سبب القي�د الناجمة 

عن ال�باء، لكنني ممنت لكل من جعل 

ا".  هذا احلدث ممكناً

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
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موؤلف فرن�سي يوقع كتابه ال�سقر بمقر الرابطة الثقافية الفرن�سية في اأبوظبي

نواك�سوطـ  وام:

حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

الدكت�ر �سلطان ب���ن حممد القا�سمي ع�س� 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة .. ا�ست�سافت 

العا�سمة امل�ريتاني���ة ن�اك�س�ط الن�سخة 

الرابعة من ملتقى ال�سارقة للتكرمي الثقايف 

الذي كرم اأربع قامات ثقافية كبرية من جيل 

امل�ؤ�س�سني لاأدب امل�ريتاين املعا�رش �سعرا 

و�رشدا ه���م ال�ساعر اأحمد ول���د عبد القادر 

والدكت�ر العام���ة ال�ساعر اخلليل النح�ي 

والدكت����ر ال�ساع���ر ناجي حمم���د الإمام 

والروائ���ي الدكت�ر م��سى ول���د اأبن�. و�سط 

جمه����ر من الأدباء و املثقفني بداأت مرا�سم 

امللتقى - الذي اأقيم يف ق�رش امل�ؤمترات - 

بلقاء معايل خمتار ولد داهي وزير الثقافة 

و ال�سباب و الريا�س���ة يف م�ريتانيا ل�فد 

دائرة الثقاف���ة يف ال�سارقة برئا�سة �سعادة 

عبداهلل بن حممد الع�ي����س رئي�س الدائرة 

وحممد اإبراهيم الق�سري مدير اإدارة ال�س�ؤون 

الثقافي���ة يف الدائرة حيث اأعرب عن �سكره 

و تقدير ملب���ادرات �ساح���ب ال�سم� حاكم 

ال�سارقة الثقافية املتتالية التي من �ساأنها 

دعم الثقافة العربية على جميع امل�ست�يات 

.. م�ؤكدا ا�ستعداد ال�زارة للتعاون ملزيد من 

الأن�سطة الثقافية امل�سرتكة.

من جهتها ن�هت فاطم���ة بنت عبد املالك 

رئي�سة جهة ن�اك�س����ط - خال ح�س�رها 

امللتقى مبب���ادرة ال�سارقة لتكرمي املثقفني 

والعناي���ة التي متنحه���ا اإم���ارة ال�سارقة 

للمبدعني امل�ريتانيني.

من ناحيته قال �سعادة عبداهلل الع�ي�س - 

يف كلمته خال احلف���ل - : " اأنها منا�سبة 

جديدة �سعي���دة جتمع الأ�سقاء من املحيط 

اإىل اخلليج فه���ا هي م�ريتانيا ت�ستقبلنا � 

كما ع�دتنا � بكل حفاوة وترحيب لنت�سارك 

جميعا فرح���ة اللقاء والت�ا�س���ل العربي 

ا�ستمرارا ل�سن�ات من التعاون الثقايف البناء 

جتلت فيها اأوا�رش الأخ�ة بني دولة الإمارات 

العربي���ة املتحدة واجلمه�ري���ة الإ�سامية 

امل�ريتاني���ة حيث �سهد العق���د املن�رشم 

العديد من الأن�سطة الثقافية امل�سرتكة كانت 

فيه���ا باد �سنقيط اأر�س���ا خ�سبة للتفعيل 

الثقايف ازدهت فيها منابر الأدب وخ�سبات 

امل�رشح".

موريتانيا تحت�سن ملتقى ال�سارقة الرابع للتكريم الثقافي �سرطة اأبوظبي تح�سل على موا�سفة عالمية الأولى 

من نوعها لـ»اإدارة م�سرح الجريمة«

�سرطة اأبوظبي تنقل م�ساباً »الإح�سان الخيرية« و »الهالل الأحمر« تبحثان تعزيز التعاون

بكورونا جواً من دلما اإلى 

م�ست�سفى الرحبة

اأب�ظبي � ال�حدة:

نقلت طائ���رة الإ�سعاف اجل����ي يف اإدارة طريان 

�رشطة اأب�ظبي بقط���اع العمليات املركزية مقيم 

اآ�سي�ي اجلن�سية خم�سيني اإىل م�ست�سفى الرحبة.

وكان���ت غرفة عمليات ط���ريان �رشطة اأب�ظبي قد 

ا من مرك���ز القيادة والتحكم يف اإدارة  تلقت باغاً

العمليات، يفيد باإ�سابة �سخ�س بفريو�س ك�رونا 

بجزيرة دملا، وبحاجة اإىل رعاية.

واأقلعت طائرة الإ�سعاف اجل�ي على الف�ر ووفرت 

له الرعاية الطبية الازم���ة اأثناء نقله بالطائرة 

املروحية من جزيرة دمل���ا اإىل م�ست�سفى الرحبة 

لتلقي العاج الازم.

وتنف���ذ اإدارة ط���ريان �رشطة اأب�ظب���ي العديد من 

امله���ام الن�ساني���ة واملجتمعي���ة املتخ�س�سة، 

املتمثل���ة يف تقدمي خدم���ات الإ�سعاف، والبحث 

والإنق���اذ والت�س�ي���ر اجل����ي ومراقب���ة الطرق 

وغريها، بال�ستعانة باأح���دث املعدات والأجهزة 

والآليات امل�ستخدمة يف اإنقاذ واإ�سعاف املر�سى 

وامل�سابني.

»مركز ال�سباب العربي« يطلق بودكا�ست 

»ق�ستي« بالتعاون مع »�سكاي نيوز عربية«

اأب�ظبي � وام:

اأطلق مركز ال�سب���اب العربي �سل�سلة "ق�ستي" من 

"ب�دكا�ست ال�سباب العرب���ي" بالتعاون مع قناة 
"�سكاي ني����ز عربي���ة" لتقدمي حمت����ى اإبداعي 
م�سم�ع اح���رتايف يقدم ق�س�سا ملهم���ة لل�سباب 

العربي وي��سع اآفاقه املعرفية با�ستخدام تطبيقات 

التكن�ل�جيا واحلل�ل الرقمية.

وت�ف���ر �سل�سلة "ق�ستي" م���ن ب�دكا�ست ال�سباب 
العربي م�ساحة اإبداعي���ة مفت�حة لتقدمي ق�س�س 

النج���اح والإجناز امللهمة يف قالب �رشدي يحاكي 

اهتمام���ات ال�سب���اب يف الب���اد العربية ويحكي 

طم�حاتهم.

وتاأتي الن�سخة املحدثة م���ن "ب�دكا�ست ال�سباب 

العربي" �سمن "املكتبة ال�س�تية" التابعة للمركز 

والت���ي حتت�ي عل���ى خمزون متن�ع م���ن الكتب 

ال�س�تية واملحت����ى املعريف امل�سم����ع املتاح 

لل�سباب باللغة العربية يف اأي وقت ومن اأي مكان.

المتحف الرقمي بالفجيرة يعلن اأ�سماء الفائزين 

بجائزة هداد للفنون
الفجريةـ  الوحدة:

اأعل���ن املتحف الرقمي للف���ن الت�سكيلي 

الإمارات���ي التاب���ع جلمعي���ة الفج���رية 

الجتماعية الثقافية، عن اأ�سماء الفائزين 

يف الدورة الأوىل من جائزة هداد للفن�ن 

التي اأقيمت �سمن فعاليات املعر�س الفني 

اخلليج���ي الأول "دراي�س" مب�ساركة 106 

فنان���ني وفنانات من الراع���م واأ�سحاب 

الهمم على م�ست�ى  دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

وته���دف اجلائزة الت���ي ينظمها املتحف 

الرقمي بالتعاون مع اجلمعية اخلليجية 

لاإعاقة، برعاية عائل���ة �سعد الأحبابي 

والفنانة منى املن�س����ري ع�س� جمل�س 

اإدارة اجلمعية اخلليجي���ة، وجمل�س زايد 

لأ�سح���اب الهمم التابع جلمعية الفجرية 

الثقافي���ة، اإىل دع���م واإب���راز واحت�سان 

املبدعني وامل�ه�بني يف الفن الت�سكيلي 

من الراع���م واأ�سحاب الهمم وت�سجيعهم 

وحتفيزهم على العطاء الفني.

و�سمت قائم���ة الفائزي���ن باجلائزة، 18 

فائزااً يف خمتلف فئاتها الرئي�سية، حيث 

فاز �سلطان ماجد �سلطان البادي، وعائ�سة 

حمي���د ال�س�يدي، وميث���ة ح�سن حم�سن 

حممد ال�سفار بجائ���زة اأف�سل عمل فني 

عن فئة براعم الفن الت�سكيلي. ونال اأحمد 

حممد علي الي��سفي، ووفاء �سعيد حممد 

احلارثية، حممد ن�سال وجيه عبدو جائزة 

اأف�سل الأعم���ال الفردية عن فئة اأ�سحاب 

الهمم.

فيما ح�سد جائزة اأف�سل الأعمال امل�ساركة 

)مراك���ز( من فئة اأ�سح���اب الهمم كل من: 

مها اخل�ستي من ن���ادي الطم�ح الك�يتي 

لاإعاقات الذهنية، وحممد ال�سام�سي من 

مركز الع���ني للت�حد، وحنان اإبراهيم من 

اإدارة التاأهي���ل املهن���ي والزراعي، و�سارا 

اأده���م من مركز اأولدن���ا لأ�سحاب الهمم، 

ورا�سد الكي�مي من مركز اأب�ظبي للرعاية 

والتاأهي���ل، و�سامل���ة مبخ����ت من مركز 

العني للرعاية والتاأهيل، واآية اأب� بكر من 

مركز غياثي للرعاية والتاأهيل، وعائ�سة 

الفاح���ي من مركز مدين���ة زايد للرعاية 

والتاأهي���ل، وخلفان ال�س�ي���دي من مركز 

اأب�ظب���ي للت�حد، واإبراهي���م عبد اهلل من 

مركز ال�سلع للرعاية والتاأهيل.

كما ذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة 

اإىل مركز احلد للتاأهيل مبملكة البحرين، 

ومرك���ز الفل���ج لأ�سحاب الهم���م بدولة 

الإم���ارات، بينما ح�س���ل كل من م�ؤ�س�سة 

زاي���د العليا لأ�سح���اب الهم���م، ومركز 

العني للت�حد، ون���ادي الطم�ح الك�يتي 

لاإعاق���ات الذهنية عل���ى تقدير خا�س 

تثمينااً مل�ساركاتهم الفاعلة.

اأبوظبي ـ الوحدة:

ت�سلم �سعادة الل�اء مكت�م علي ال�رشيفي 

مدير عام �رشطة  اأب�ظبي �سهادة العتماد 

ISO/  2017 الدولي���ة   امل�ا�سف���ة  يف 

IEC 17025: املقدم���ة من نظام العتماد 
ال�طن���ي الماراتي ENAS والتي ح�سلت 

عليه���ا اإدارة  م����رشح اجلرمية يف �رشطة 

اأب�ظب���ي  باعتباره���ا اأول جهة �رشطية 

حت�سل عليها عامليااً.

وق���دم ال�سه���ادة �سع���ادة عم���ر �س�ينع 

ال�سناع���ة  وزارة  وكي���ل  ال�س�ي���دي 

والتكن�ل�جي���ا املتقدم���ة اإىل  مدير عام 

�رشط���ة اأب�ظب���ي وهن���اأه عل���ى حتقيق 

القيادة العامة عل���ى هذا الإجناز املتميز 

بح�س�ر ال�سيدة فرح الزرع�ين مدير اإدارة 

الت�رشيعات الفنية والقائمة باأعمال مدير 

ادارة العتماد ال�طني )اينا�س( .

الل����اء مكت����م علي  واع���رب �سع���ادة 

ال�رشيفي عن تقديره  جله�د فريق العمل  

باإدارة  م�رشح اجلرمية يف احل�س�ل على 

ه���ذا  الإجن���از العاملي  املتف���رد واأثنى 

عل���ى التع���اون  امل�سرتك  ب���ني القيادة 

العام���ة ووزارة  ال�سناعة  والتكن�ل�جيا 

واهتمامه���ا الكب���ري مبنج���زات  �رشط���ة 

اب�ظبي .

وياأت���ي حتقيق هذا الإجن���از مبتابعة من 

الل�اء ال�سيخ حممد بن طحن�ن ال نهيان 

مدير قطاع �س�ؤون الأمن واملنافذ ب�رشطة 

اب�ظبي للح�س�ل على امل�ا�سفة العاملية 

والتي ت�سع املعايري واملتطلبات جلهات 

الفح����س والتعامل مع م�اد الفح�س مثل 

الأدل���ة والعينات املرف�ع���ة من م�سارح 

اجلرمية مم���ا يعزز م�سداقي���ة ومقب�لية 

الأدلة  يف ال�سلط���ات الق�سائية عامليااً و 

لدى جهات الفح�س .

رواية �شردية تتناول اأبعاد ال�شخ�شية القيادية لل�شيخ زايد  
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 ت�سكيل لجنة تحكيم 

الدورة ال�ساد�سة ع�سرة 

لجائزة البردة 

خيارات »الت�سوق« و »الترفيه« تعززان ال�سياحة ال�سيفية 

في الإمارات
اأبوظبي-وام:

 جنحت الإمارات خالل ال�سنوات 

ف�س���ل  جع���ل  يف  املا�سي���ة 

ال�سيف ف�س���ال �سياحيا بامتياز 

م�ستفيدة م���ن قائمة طويلة من 

مراكز الت�سوق ال�سخمة، واملدن 

الرتفيهية املغطاة، واملنتجعات 

ال�سياحي���ة، ،وم���ا ت�سه���ده من 

فعالي���ات ت�س���وق ط���وال فرتة 

املو�سم.

اأ�سابيع قليل���ة من بدء  وقب���ل 

العطل���ة ال�سيفية بداأت اجلهات 

املحلية املعنية يف الإعالن عن 

براجمه���ا ال�سيفية له���ذا العام 

والت���ي ت�ستهدف من خاللها اإىل 

توفري خيارات ترفيهية وعرو�ض 

ت�س���وق للمقيمني عل���ى اأر�سها 

ول�رشيح���ة كبرية م���ن ال�سياح 

القادمني من اخلارج.

وتربز امل���دن الرتفيهية املغطاة 

اإم���ارة  اأول لقا�س���دي  كخي���ار 

اأبوظبي يف ظ���ل العرو�ض التي 

تقدمه���ا " يا�ض ووتروورلد" و " 

و "عامل فرياري"،  وارنر براذرز" 

فيم���ا �سيكون املقيمون و الزوار 

عل���ى موعد م���ع الن�سخة الأهم 

م���ن مو�س���م اأبوظب���ي للت�سّوق 

الذي ي�سلّط ال�سوء على ت�سكيلٍة 

ح�رشية م���ن جت���ارب الت�سّوق 

والعرو�ض ال�سخمة يف خمتلف 

الفئات.

وحتتف���ل عرو����ض اأبوظبي هذا 

املنا�سبات  م���ن  بالعديد  العام 

والفعالي���ات ، مب���ا فيه���ا عيد 

الأ�سح���ى، واإط���الق الت�سكيالت 

املو�سمي���ة، والأ�سب���وع الذهبي 

الأ�سواء  ومهرج���ان  ال�سين���ي، 

اإىل احتفالت  ديوايل، بالإ�سافة 

اليوبيل الذهبي باليوم الوطني .

واإىل جان���ب حم���الت الت�سّوق 

املو�سمية، ت�ستمل اأجندة عرو�ض 

2021 على جمموعة  اأبوظب���ي 

من الفعاليات العاملية اجلديدة، 

الت�سّوق  مهرجانات  �سمنها  من 

املبتك���رة، وفعاليتان جديدتان 

.. اأ�سب���وع اأبوظب���ي لهواة جمع 

العائلة  واأ�سبوع  النادرة  القطع 

اأبوظب���ي.. ت�ستهدفان فئاٍت  يف 

حلم���الت  بالن�سب���ة  جدي���دة 

الت�سّوق يف املنطقة.

ويف الإط���ار ذات���ه تفر�ض دبي 

مفهوم  عل���ى  اخلا�ض  واقعه���ا 

ال�سياح���ة ال�سيفية يف املنطقة 

عرب �سل�سل���ة متنوعة من مراكز 

الت�س���وق ال�سخمة، والتي ت�سهد 

عرو�س���ًا ت�سويقية مغرية طوال 

املو�س���م، بالإ�سافة اإىل خيارات 

لل�سغ���ار  املوجه���ة  الرتفي���ه 

والكب���ار على حد �س���واء، وهو 

ما جعلها اإح���دى اأهم الوجهات 

ال�سياحية ال�سيفية يف املنطقة.

دب���ي  تع���د  عادته���ا  وعل���ى 

زائريه���ا ه���ذا الع���ام ب�سي���ف 

العائلي  بامل���رح  مل���يء  مميز 

والعرو�ض  الحتفالية  والأجواء 

التي  املذهل���ة  والتخفي�س���ات 

تقدمها مراكز ووجهات الت�سوق 

يف املدين���ة. ه���ذا ال�سيف، من 

الأه���ل الباحث���ني ع���ن اأحدث 

اخلا�سة  واملنتج���ات  املالب�ض 

باأطفاله���م، اإىل حمّب���ي الأزياء 

الراغب���ني يف مواكب���ة اأح���دث 

�سيحات املو�سة واجلمال.

ال�سيف  وتوفر دبي خالل ف�سل 

للباحث���ني  مثالي���ة  فر�س���ة 

والتخفي�سات  العرو����ض  ع���ن 

وال�سفقات الت���ي تقّدمها مراكز 

على خمتلف  الت�سّوق  ووجهات 

اأن���واع املالب����ض واملقتني���ات 

والأدوات الإلكرتونية التي حتمل 

ا�س���م اأرق���ى واأ�سه���ر العالمات 

العاملية.

ول يخلو الت�س���وق يف دبي من 

املتعة خا�سة واأنه ياأتي متالزما 

مع العرو�ض الثقافية والرتفيهية 

املبا�رشة، حيث ي�سهد �سيف هذا 

"ع���امل مده�ض"،  العام ع���ودة 

احلية  املو�سيقي���ة  واحلف���الت 

وعرو����ض الكوميديا الرجتالية 

والعرو����ض امل�رشحية مب�ساركة 

جنوم من جمي���ع اأنحاء العامل، 

اإ�ساف���ة اإىل معار����ض الفن���ون 

الفنانني  وعرو�ض  الت�سكيلي���ة، 

املحلي���ني والعامليني، والأفالم 

اللياقة  وح�س�ض  ال�سينمائي���ة، 

البدنية يف مواقع ل مثيل لها.

ال�سارق���ة  ت�ستع���د  بدوره���ا 

وتعده���م  زواره���ا  ل�ستقب���ال 

بق�ساء اإجازة �سيفية ممتعة بني 

معاملها ومرافقه���ا البارزة مثل 

جزي���رة النور الت���ي ت�سم بيت 

وديوان  ن���ور  ومقهى  الفرا�سات 

الألعاب وغريها  ومنطقة  الآداب 

الكثري.

وتربز حديق���ة املنتزه واألعابها 

الوجه���ات  كاإح���دى  املائي���ة 

املف�سلة يف الإمارة خالل ف�سل 

ال�سي���ف واإىل جانبه���ا متحف 

ال�سارق���ة لل���رتاث والعديد من 

خورفكان  �ساطئ  مثل  ال�سواطئ 

وكورني�ض كلبا.

وال�سيء ذات���ه يف باقي اإمارات 

الدولة الت���ي ت�ستعد مبجموعة 

م�سابهة من الفعاليات ل�ستقبال 

ف�سل ال�سيف.

دبي تخالف 

وجت���ارة عامة، ون���ادي لياقة بدنية 

بارت���داء  اللت���زام  لع���دم  رج���ايل 

الكمام���ات، حيث تواج���دت املحالت 

املخالفة يف الأ�س���واق املفتوحة يف 

مناطق الرقة، وامل�سلى، واملرر، وعيال 

نا�رش، والنهدة، واملطينة، والق�سي�ض، 

واخلبي�سي، وه���ور العنز، واملرقبات، 

والكرامة، واملمزر، واحلمرية، والبدع، 

واأبوهيل، والرفاعة، وزعبيل، وال�سوق 

الكب���ري، ويف املراك���ز التجارية، ومت 

التنبي���ه عل���ى حملني م���ن حمالت 

املراكز التجارية لعدم و�سع مل�سقات 

التباعد اجل�سدي.

واأ�سارت اقت�سادي���ة دبي اإىل اأنها من 

خالل موا�سلة جولتها بالتعاون مع 

خمتلف ال����رشكاء �ستق���وم بالرتكيز 

يف احلم���الت التفتي�سية على املراكز 

التجارية والأماك���ن التي من املمكن 

اأن ت�سه���د جتمع���ات وذل���ك حر�سا 

عل���ى �سالمة املجتم���ع، ولن تتهاون 

م���ع املخالف���ات والتج���اوزات التي 

يتم ر�سده���ا اأو الإبالغ عنها من قبل 

امل�ستهلك���ني واملتعامل���ني، يف حني 

�س���ددت الدائرة على ����رشورة التزام 

التج���ار بالتداب���ري الحرتازي���ة ومن 

اأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق مبادئ 

التباعد اجل�سدي.

وج���ددت اقت�سادي���ة دب���ي دعوتها 

للجمه���ور لالإب���الغ ع���ن اأي حالت 

اأو ظواه���ر �سلبية خمالف���ة للتدابري 

الحرتازي���ة ع���رب التطبي���ق الذك���ي 

»م�ستهل���ك دبي« املتوف���ر لالأجهزة 

النقالة الذكية اأو بالت�سال على الرقم: 

600545555 اأو عرب املوقع اللكرتوين 

.consumerrights.ae

تطبيق »حظر 

وكذل���ك الدور املجتمع���ي الن�سط يف 

مراقب���ه تطبيق���ه مبا يعك����ض القيم 

الإن�ساني���ة ال�سائ���دة يف املجتم���ع 

الإماراتي.

ودع���ت ال���وزارة اأف���راد املجتمع اإىل 

التوا�سل مع مركز الت�سال على الرقم 

املجاين 80060 لالإبالغ عن اأية حالة 

تخالف الق���رار حيث يتلق���ى املركز 

باأربع لغ���ات وعلى مدار  الت�سالت 

ال�ساعة، م�سرية اإىل الدور الكبري الذي 

يقوم به املقيمني يف مراكز »تقييم« 

يف ر�س���د املخالف���ات حي���ث تتلقى 

الوزارة تلك البالغات وفقا لالإجراءات 

وال�سوابط املتبعة.

الق���رار يت�سمن تطبيق  اأن  واأو�سحت 

وال�سوابط  الإج���راءات  م���ن  حزم���ة 

الوقائية التي ت�ستهدف حماية العمال 

من التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض املبا�رشة، 

ف�سال عن تطبيق وتنفيذ جمموعة من 

مبادرات التوعية والإر�ساد بامل�ساركة 

مع عدد م���ن اجله���ات واملوؤ�س�سات 

احلكومية واخلا�سة.

ويل���زم الق���رار اأ�سح���اب العمل باأن 

يعلقوا يف مكان بارز من مكان العمل 

جدول ب�ساع���ات العمل اليومية على 

اأن يكون باللغة التي يفهمها العامل 

بالإ�سافة اإىل اللغة العربية.

كما يلزم القرار اأ�سحاب العمل بتوفري 

الو�سائل الوقائي���ة املنا�سبة حلماية 

العم���ال من اأخطار الإ�سابات التي قد 

تنجم عن ا�ستعمال الآلت وغريها من 

اأدوات العمل واتب���اع جميع اأ�ساليب 

الوقاي���ة الأخرى املق���ررة يف قانون 

العمل والقرارات الوزارية املنفذة له، 

التي  اإتباع للتعليمات  العمال  وعلى 

ته���دف اإىل حمايتهم من الأخطار واأن 

ميتنعوا عن القيام باأي عمل من �ساأنه 

عرقلة التعليمات.

وبح�سب الق���رار، يكون �ساحب العمل 

م�سوؤول عن خمالف���ة ت�سغيل العمال 

خ���الل فرتة احلظ���ر وكذل���ك كل من 

ي�ستخ���دم عامال لي����ض م�سموحا له 

قانونا با�ستخدام���ه ويقوم بت�سغيله 

باملخالف���ة لأحكام ه���ذا القرار الذي 

اأ�سحاب العم���ل الذين يقومون  يلزم 

بت�سغيل العمال باأن يوفروا لهم مكانا 

مظلال للراحة خالل فرتة توقفهم عن 

العمل.

ومبوجب القرار، ف���اإن �ساعات العمل 

ال�سباحي���ة  فرتتيه���ا  اليومي���ة يف 

وامل�سائية اأو يف اأي منهما ل تتجاوز 

ثماين �ساعات عم���ل ويف حالة قيام 

العامل بالعمل لأك���ر من ذلك خالل 

الأرب���ع والع�رشين �ساعة فاإن الزيادة 

تع���د عمال اإ�سافي���ا يتقا�سى العامل 

عنها اأجرا ا�سافيا ح�سب اأحكام قانون 

تنظيم عالقات العمل.

وتعاق���ب كل من�ساأة ل تلتزم بتطبيق 

اأحكام و�رشوط القرار بغرامة قدرها 5 

اآلف درهم عن كل عامل وبحد اأق�سى 

50 األ���ف درهم يف حالة تعدد العمال 

الذين يتم ت�سغيلهم خالل فرتة احلظر، 

بالإ�ساف���ة اإىل اإيقاف مل���ف املن�ساأة 

املخالفة اأو خف�ض درجة ت�سنيفها يف 

نظ���ام ت�سنيف املن�ساآت املعتمد لدى 

الوزارة وذلك بناء على مدى ج�سامة 

املخالفة املرتكبة.

»�صحة �أبوظبي«: 

وبينم���ا ت�سري العديد م���ن الدرا�سات 

العاملي���ة اإىل الرتب���اط الوثيق بني 

ح���دة م�ساعفات الإ�ساب���ة بالعدوى 

الفريو�سية كالإنفلونزا ونق�ض فيتامني 

»د« ا�ستهدفت الدرا�سة تقييم العالقة 

بني تركيز فيتامني »د« لدى املري�ض 

و�سدة م�ساعفات الإ�سابة بكوفيد-19 

وخط���ر الوفاة، وذلك من خالل درا�سة 

عين���ة م���ن امل�ساب���ني بكوفيد-19 

يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة 

وا�ستخال����ض وحتلي���ل النتائج ذات 

ال�سلة.

واأظه���رت الدرا�س���ة - الت���ي �سملت 

522 م�ساب���ا بفريو�ض كوفيد-19 يف 

الإمارات ممن تبلغ اأعمارهم 18 �سنة 

فما ف���وق- وجود عالق���ة بني نق�ض 

فيتامني »د« وح���دة الأعرا�ض التي 

يع���اين منه���ا املر�س���ى امل�سمولون 

بالدرا�سة .

واأ�سارت الدرا�س���ة اإىل اأن  حوايل ٪59 

م���ن املر�سى الذين يعانون من نق�ض 

اأو نق����ض ح���اد يف فيتام���ني »د« 

نتيجة  �سديدة  تعر�سوا مل�ساعف���ات 

اإ�سابتهم بفريو�ض كوفيد-19، لي�ساف 

نق�ض فيتام���ني »د« اإىل ال�سيخوخة 

وال�سمن���ة كاأحد العوام���ل الرئي�سية 

ملخاطر م�ساعفات الإ�سابة.

واأو�سحت الدرا�س���ة اأن فيتامني »د« 

له اأثر وقائي �سد فريو�ض كوفيد-19 

ملا له من ن�ساط مناعي ومقدرة على 

التفاعل م���ع م�ستقبالت الفريو�ض يف 

اخلاليا املناعية وحماربته.

وبهذا ال�سدد، قال���ت الدكتورة اأ�سماء 

ملركز  التنفي���ذي  املدي���ر  املناع���ي 

الأبحاث والبت���كار يف دائرة ال�سحة 

اأبوظبي: »تقدم ه���ذه الدرا�سة نتائج 

البحث  واع���دة ت�ستدعي مزيدا م���ن 

لت�سلي���ط ال�س���وء على م���ا اإذا كان 

باإم���كان مكمالت فيتام���ني »د« اأن 

ت�ساعد يف خف�ض حدة وخطر الإ�سابة 

بكوفيد-19 للفئات الأكر عر�سة.

واأ�ساف���ت :« ا�ستن���ادا اإىل ما ورد يف 

الدرا�سة، نوؤكد يف دائ���رة ال�سحة اأن 

تناول املكمل الغذائي لفيتامني »د« 

يعد الآن اأحد التدابري الوقائية و�سمن 

الإجراءات الحرتازية الواجب اتخاذها 

للح���د من خطر الإ�ساب���ة بالفريو�ض 

وامل�ساعفات املرتبط���ة به واحلفاظ 

على �سحة و�سالمة املجتمع«.

اأنه �سمن اجلهود املبذولة  واأو�سحت 

كوفيد-19، حتر�ض  جائحة  ملواجهة 

الدائرة عل���ى اتخاذ جميع الإجراءات 

وتوظيف خمتل���ف الأدوات والو�سائل 

للحف���اظ على �سحة و�سالم���ة اأفراد 

املجتم���ع كاف���ة .. و تع���د الأبحاث 

والدرا�س���ات الوطني���ة كتل���ك الت���ي 

قدمته���ا الدكت���ورة حبيب���ة ال�سفار، 

اأ�سا�سيا يف جهود ال�ستجابة  عن�رشا 

للجائحة نظ���را لتوفريه���ا نتائج و 

اأ�س�سا بحثية ميكنن���ا ال�ستناد اإليها 

املمار�سات  اأف�س���ل  اتب���اع  ملوا�سلة 

واحلفاظ على �سحة املجتمع«.

وت�سغ���ل الدكت���ورة حبيب���ة ال�سفار 

من�س���ب عمي���دة م�سارك���ة بالإنابة 

ل�سوؤون الطلبة يف كلية الطب والعلوم 

يف  م�سارك���ة  واأ�ست���اذة  ال�سحي���ة 

اجلينات والأحي���اء اجلزيئية ومديرة 

مركز التكنولوجيا احليوية يف جامعة 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

دياب يحذر 

م�سيفًا »ال�سع���ب اللبناين ينتظر من 

اأ�سقائه واأ�سدقائه الوقوف اإىل جانبه، 

وم�ساعدته يف حمنت���ه القا�سية، ول 

يتوقع منهم اأن يتفرجوا على معاناته 

اأو اأن يكونوا م�ساهمني يف تعميقها«.

وراأى اأن النهي���ار، يف ح���ال ح�سوله 

»�ستكون تداعياته خطرية جداً، لي�ض 

على اللبنانيني فح�س���ب، واإمنا على 

املقيم���ني على اأر�س���ه اأي�سا، وكذلك 

ال�سقيق���ة وال�سديقة، يف  الدول  على 

الرب اأو ع���رب البحر، ول���ن يكون اأحد 

قادرا على �سبط ما يحمله البحر من 

موجات«.

ووج���ه دي���اب ن���داء اإىل اللبنانيني، 

دعاهم فيه« اإىل ال�س���رب على الظلم 

ال���ذي يعانون من���ه اأو �سيطالهم من 

اأي ق���رار تاأخذه اأي جه���ة ويزيد يف 

معاناتهم«. 

واأ�ساف »ل اأريد توجيه التهام لأحد، 

لأن املرحل���ة تتطل���ب اأعلى درجات 

امل�سوؤولية كي نتمكن من تخفيف اآلم 

ال�سقوط يف حال ح�سوله ل �سمح اهلل.

يذك���ر اأن���ه كان مت تكلي���ف �سع���د 

احلري���ري، يف 22 ت�رشين اأول/اأكتوبر 

جديدة  حكوم���ة  بت�سكيل  املا�س���ي، 

تخلف حكومة ح�سان دياب الذي قدم 

ا�ستقالة حكومته يف 10 اآب/اأغ�سط�ض 

املا�س���ي، على خلفي���ة انفجار 4 من 

ال�سهر ذاته الذي هز مرفاأ بريوت. 

وق���دم احلري���ري للرئي����ض عون يف 

اأول/دي�سمرب  كان���ون  م���ن  التا�س���ع 

املا�س���ي ت�سكيلة حكومي���ة من 18 

وزيراً مل ير�ض بها الرئي�ض عون. 

وتع���ر حت���ى الآن ت�سكي���ل حكومة 

جديدة.

وقف �لعمل 

ووف���ق البي���ان ، »وبن���اء عليه عقد 

اجتماع مو�سع لكاف���ة ع�سائر مدينة 

منب���ج وريفه���ا م���ع الإدارة املدينة 

والع�سكري���ة ون���زوًل عن���د رغب���ات 

ومقرتحات �سي���وخ ووجهاء الع�سائر 

حلفظ اأم���ن وا�ستقرار البل���د وال�سلم 

الأهلي والتعاي����ض امل�سرتك وحر�سًا 

عل���ى واأد الفتن���ة وحق���ن الدماء مت 

التف���اق وتق���رر يف ه���ذا الجتماع 

عل���ى اإيق���اف العمل بحمل���ة الدفاع 

الذات���ي يف منبج وريفه���ا واإحالتها 

�رشاح  واإط���الق  والنقا�ض،  للدرا�س���ة 

كافة املعتقل���ني يف الأحداث الخرية 

، وت�سكيل جلنة للتحقيق باحليثيات 

التي مت فيها اإط���الق النار وحما�سبة 

كل من كان متورطا بذلك ».

و�سه���دت مدينة منب���ج وريفها خالل 

احتجاج���ات  املا�سي���ني  اليوم���ني 

ملدنيني �سد قرارات الإدارة الذاتية يف 

املدينة ب�ساأن التجنيد الإجباري الذي 

تفر�س���ه الإدارة على ال�سبان من عمر 

18 وحتى 30 عاًما، اأ�سفرت عن مقتل 

ثمانية اأ�سخا�ض واإ�سابة اأخرين .

اأبوظبي-الوحدة:

اأعلن���ت وزارة الثقافة وال�سب���اب ت�سكيل جلنة 

حتكيم جائزة الربدة يف دورتها ال�ساد�سة ع�رشة، 

التي تهدف اإىل احلف���اظ على الفنون التقليدية 

الإ�سالمية، والعتزاز بالثقافة والرتاث الإ�سالمي 

املت�سامح واملنفتح على العامل. 

وت�س���م جلنة التحكي���م كاًل من: �س���امل في�سل 

القا�سم���ي، العن���ود بوخما�ض، و�س���ام �سوكت، 

الدكت���ورة ه���دى �سميت�سهوزين- اأب���ي فار�ض، 

ارد�سري جمرد تاك�ست���اين، هيا الكتبي، م�سعب 

الدوري، الدكتور اأحم���د م�سطفى، حممد مندي، 

ماجد اليو�سف، ثريا �سي���د، وحاجي نور الدين، 

ت���اج ال�رش ح�سن، حممد ع���اّلن، عبيدة البنكي، 

عدي الأعرجي، عبدالرزاق املحمود.

وقالت معايل نورة بن���ت حممد الكعبي وزيرة 

الثقافة وال�سباب: "�سعداء بالإعالن عن ت�سكيل 

جلنة حتكيم جائ���زة الربدة، حيث ت�سم اللجنة 

نخبة م���ن املتخ�س�س���ني يف فئ���ات اجلائزة 

املختلف���ة، الذي���ن يتمتعون بخ���ربات وا�سعة 

متكنهم من مراجعة وتقيي���م الأعمال املر�سحة 

للجائزة بكل م�سداقي���ة و�سفافية، مبا ين�سجم 

مع روح املب���ادرة التي ج���اء اإطالقها احتفاًل 

بذكرى املولد النبوي ال�رشيف".

واأ�سافت معاليها: "على مدى �سبع ع�رشة �سنة 

املا�سي���ة، عملنا من خ���الل جائزة الربدة على 

ن�رش واإبراز اإبداعات الفن الإ�سالمي، وتقدميه اإىل 

الع���امل مبا يظهر القي���م الإن�سانية واحل�سارية 

التي �سكلت م�سامينه ع���رب مئات ال�سنني، وقد 

حّفزت اجلائ���زة نه�سة فني���ة اإ�سالمية اأ�سافت 

الكث���ري اإىل واقع الفنون العاملي���ة، كما عملنا 

عل���ى اأن تكون اجلائزة بواب���ة وقناة للمبدعني 

وتكرميهم وت�سجيعهم على ال�ستمرار يف الإبداع 

والبتكار".   

م���ن جانبه���ا، قالت ثري���ا �سي���د، ع�سو جلنة 

التحكي���م: "ي�سعدين اأن اأك���ون ع�سواً يف جلنة 

دة له���ذا العام، حيث  التحكي���م يف جائزة الربرُ

تكت�سب اجلائزة اأهمية كربى لكونها ت�سجع على 

تطوير اخلط التقليدي واحلديث، ويدرك القائمون 

على اجلائزة دور ِكال اخلطني يف التطور الناجح 

لهذا الفن اجلميل، وم���ن الرائع اأن نرى ت�سمني 

الطباعة العربي���ة يف فئاتها مما يجعل جائزة 

دة فريدة من نوعها". الربرُ

وقال ت���اج ال�رش ح�سن، ع�سو جلن���ة التحكيم: 

"تعترب جائ���زة الربدة مبادرة فريدة من نوعها، 
حي���ث ت�ستقطب يف دوراتها املتج���ددة �سنويًا 

م�س���اركات املبدعني من ال�سع���راء واخلطاطني 

والفنانني الذين يرتاكم اإبداعهم العايل والراقي 

ليك���ّون متحفًا قيمًا وعظيمًا، واإّنه ل�رشف عظيم 

يل، اأن اأك���ون �سمن جلنة التحكي���م بالنظر اإىل 

م�ست���وى امل�س���اركات والتناف����ض العايل الذي 

برنامج »�سند« في »كليات التقنية« يح�سد 

جائزة »�ستيفي العالمية«
اأبوظبي ـ وام:

ف���از برنامج "�سن���د" يف كليات التقنية 

العليا بجائ���زة "�ستيفي العاملية" على 

م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

وح�س���د الربنام���ج اجلائ���زة �سمن فئة 

اأف�س���ل ال�ستجاب���ات جلائح���ة كورونا 

"كوفيد-19" حيث اأثبت فاعلية وتفوقا 
كبريين يف التعامل الإبداعي مع ظروف 

اجلائحة وتطوير طرق واأ�ساليب ا�ستدامة 

العم���ل والإجن���از وابتكار حل���ول ذكية 

لت�سهي���ل ا�ستمراري���ة العمل مع احلفاظ 

التام عل���ى الإجراءات الحرتازية �سمانا 

ل�سالمة اجلميع.

املبادرات  اأح���د  "�سند"  برنام���ج  ويعد 

ال�سرتاتيجية للكليات الداعمة للتوطني 

والذي اأطل���ق يف العام الأكادميي 2017 

- 2018 به���دف ا�ستقط���اب اخلريجني 

فر�سة  ومنحه���م  اجل���دد  واخلريج���ات 

التاأهي���ل الوظيفي من خ���الل العمل يف 

الكليات بعق���ود موؤقته ملدة ت�سل اىل 6 

اأ�سهر يح�سلون بعدها على �سهادة خربة 

تدعم فر�سه���م الوظيفية مع منح فر�سة 

للح�س���ول عل���ى عقود عم���ل دائمة يف 

الكلي���ات للمتميزين منهم والراغبني يف 

موا�سلة م�سوارهم املهني يف الكليات.

وا�ستقطب الربنامج حت���ى نهاية العام 

املا�سي 12 دفعة من اخلريجني الراغبني 

يف اللتح���اق به وال�ستف���ادة من هذه 

الفر�س���ة وعددهم 276 خريجا وخريجة 

ح�س���ل 35 يف املائة منهم على وظائف 

يف الكلي���ات يف حني ح�سل البقية على 

�سه���ادة خربة من مم���ا اأهلهم للح�سول 

على فر�ض وظيفي���ة يف موؤ�س�سات عمل 

خمتلفة.

وع���رب �سع���ادة الدكت���ور عبداللطي���ف 

ال�سام�س���ي مدير جمم���ع كليات التقنية 

العليا ع���ن �سعادته بح�س���ول برنامج 

"�سند" عل���ى تقدير عامل���ي وذلك بعد 
تطبيقه على مدار نحو اأربع �سنوات حقق 

خاللها اجنازات كبرية على م�ستوى دعم 

توظيف اخلريجني اجلدد عرب متكينهم من 

معاي�سة جترب���ة عمل واقعية واحل�سول 

عل���ى �سهادة خ���ربة تفتح له���م فر�ض 

التوظيف املبكر منوها اىل ال�ستفادة من 

كفاءات اخلريج���ني الذين تفخر الكليات 

بان�سمامهم اليها �سمن فريق عملها ممن 

اأثبت���وا كفاءة ومتيز خ���الل فرتة العمل 

�سمن "�سند" واأبدوا رغبتهم يف موا�سلة 

م�سوارهم املهني يف الكليات.

وثمن جهود كافة العاملني على برنامج 

"�سن���د" والذي���ن �ساهم���وا يف اجناحه 
منذ التاأ�سي�ض وعمل���وا على ا�ستمرارية 

العمل بكفاءة على الربنامج خالل فرتة 

اجنازات  لتحقي���ق  و�سول  كوفي���د-19 

ملمو�سة مبا يدعم روؤية التوطني ويعزز 

م���ن ال�ستثم���ار يف الطاق���ات الوطنية 

ال�سابة. 

دبي ت�سجل ارتفاعاً بنحو 10% في الطلب 

على الطاقة و »الحمل الذروي«

دبي-وام:

 اأعل���ن معايل �سعيد حممد الطاي���ر، الع�سو املنتدب 

الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع 

بنحو 10% يف الطلب عل���ى الطاقة و10% يف احلمل 

ال���ذروي يف اإمارة دبي، وذلك منذ بداية العام اجلاري 

وحت���ى نهاية مايو 2021، مقارن���ة بنف�ض الفرتة من 

العام املا�سي 2020.

وارتفع الطل���ب على الطاقة يف الأ�سهر اخلم�ض الأوىل 

من العام اجلاري اإىل 16،467 غيغاوات �ساعة مقارنة 

مع 14،988 غيغ���اوات �ساعة لنف�ض الفرتة من العام 

املا�س���ي، اأي بزيادة قدره���ا 1479 غيعاوات �ساعة 

بن�سبة 10%، فيم���ا ارتفع احلمل الذروي من الكهرباء 

يف اإمارة دب���ي منذ بداية العام وحت���ى نهاية مايو 

2021 اإىل 7966 ميغاوات، مقارنة مع 7248 ميغاوات 

لنف����ض الفرتة يف ع���ام 2020، اأي بزيادة قدرها 718 

ميغاوات وما ن�سبته ٪10.
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اأبوظبي ـ وام:

ت�شارك جامعة اأبوظبي يف "املعر�ض البينايل للعمارة 

اخلام�ض" الذي ي�شت�شيفه املركز الثقايف الأوروبي حتت 

�شعار "زمان، ف�ش���اء، وجود" وت�شتمر اعماله حتى 21 

نوفمرب املقبل يف مدينة البندقية الإيطالية وذلك تزامنا 

مع "معر�ض بينايل البندقية للعمارة".

ويحتف���ي املعر����ض الذي يقام كل عام���ن مب�رشوعات 

معماري���ة من خمتلف اأنحاء العامل وتركز على التطوير 

احل����رشي املائي وامل���دن اخل����رشاء وتطوي���ر املواد 

الطبيعية واجلديدة والنظم والطرق الإن�شائية.

وي�ش���ارك يف املعر����ض فريق من طلبة واأع�ش���اء هيئة 

تدري����ض ق�شم الهند�شة املعماري���ة والت�شميم يف كلية 

الهند�شة بجامعة اأبوظبي من خالل فريق عمل "ا�شتوديو 

اأبوظب���ي للعمارة العامودية" وه���و معر�ض يهدف اإىل 

اإعادة ت�ش���ور التكيف البيئ���ي والقت�ش���ادي للن�شيج 

العمراين يف اأبوظبي.

وين�شم فريق جامعة اأبوظبي اإىل 212 مهند�شا معماريا 

وفنان���ن وممثلي جامع���ات واأخ�شائين يف التخطيط 

العم���راين وخرباء مهنين ميثلون اأكرث من 51 بلدا حول 

العامل.

ويرتاأ�ض فريق جامعة اأبوظبي كل من الربوفي�شور ناديا 

منجد والربوفي�ش���ور اأبو�شتولو�ض كرييازي�ض الأ�شتاذين 

امل�شاعدي���ن يف ق�ش���م الهند�شة املعماري���ة والت�شميم 

وي�شم الفريق اآي���ة ديباجة واأحمد العواودة امل�شاعدين 

البحثين اإىل جانب 21 طالبا وطالبة من اجلامعة.

وقال���ت الربوفي�شور ناديا منج���د اإن امل�شاركة يف هذا 

املعر����ض تعترب فر�شة مميزة لق�شم الهند�شة املعمارية 

والت�شميم يف جامعة اأبوظبي حيث ميثل من�شة اإبداعية 

ل�شتعرا�ض الأفكار والتاأم���الت الت�شميمية حول مدينة 

اأبوظبي ومنظومتها العمرانية.

واأ�شارت اإىل اأن املعر�ض يوف���ر من�شة لتبادل املعارف 

واخل���ربات وحر�شن���ا عل���ى امل�شاركة به���دف التعلم 

والتفاعل مع باقي امل�شاركن نظرا ملكانته كنقطة و�شل 

جتمع خمتلف وجهات النظ���ر املنبثقة عن تخ�ش�شات 

وجمالت خمتلفة".

من جانبه قال الربوفي�شور اأبو�شتولو�ض كرييازي�ض اإننا 

نعت���ز بامل�شاركة يف املعر�ض وعل���ى الرغم من حداثة 

ن�ش���اأة ق�شم الهند�شة املعماري���ة والت�شميم يف جامعة 

اأبوظب���ي اإل اأنه ا�شتطاع اأن يحقق اإجنازات م�شهودة من 

حيث الأعمال الطالبية احلا�شل���ة على جوائز والبحث 

العلمي العاملي والعتمادات املرموقة".

وكان���ت جامعة اأبوظب���ي قد اأ�ش�شت برنام���ج الهند�شة 

املعماري���ة للطلب���ة ع���ام 2010 اله���ادف اإىل تعزيز 

وتطوير مهارات الطلبة الإبداعية يف الت�شميم والعمارة 

واحل�شول على املعرفة التقنية والبيئية الالزمة.

وتاأ�ش����ض املركز الثق���ايف الأوروبي ع���ام 2002 ونظم 

وا�شت�ش���اف اأك���رث م���ن 50 معر�ش���ا للف���ن املعا�رش 

والت�شميم والهند�شة املعمارية يف جميع اأنحاء العامل 

بالإ�شافة اإىل مئات الجتماعات وور�ض العمل والندوات 

والفعاليات الثقافية الأخرى.

ال�شارقة ـ وام:

اختتمت دائرة املوارد الب�رشية بال�شارقة 

بالتعاون م���ع هيئة ال�شارق���ة للتعليم 

اخلا����ض برنامج "ا�شته���داف" للتوجيه 

املهن���ي لطلب���ة الثانوي���ة العامة لعام 

2021 وال���ذي �شارك في���ه 2000 طالب 

وطالب���ة بح�ش���ور الهيئ���ات الإداري���ة 

والتدري�شية.

وعقد الربنامج بنظ���ام التدريب عن بعد 

ع���رب من�شة اأكادميي���ة ال�شارقة للتعليم 

بالتن�شي���ق مع هيئ���ة ال�شارقة للتعليم 

اخلا�ض خ���الل 6 اأي���ام تدريبية ت�شمن 

عددا من الور�ض التي تناولت العديد من 

املح���اور ، اأبرزها امله���ارات ال�شخ�شية 

وقي���ادة ال���ذات، ومه���ارة اإدارة الوقت، 

ومهارات التوا�ش���ل مع الآخرين يف زمن 

"كورونا"، واإعداد وكتابة ال�شرية الذاتية، 
والتح�شري للمقابالت ال�شخ�شية.

ويتمثل برنام���ج " ا�شتهداف " يف تقدمي 

خط���وط عري�ش���ة ومب���ادىء اإر�شادي���ة 

مهني���ة للطلب���ة والطالب���ات املواطنن 

العمل  �ش���وق  اآلي���ات  لفه���م ومعرف���ة 

ومتطلبات���ه واحتياجاته، والتخ�ش�شات 

العلمية والأكادميي���ة املطلوبة، وقانون 

العمل وذلك �شعي���ًا لتوجيهم اإىل امل�شار 

ال�شحيح يف اتخاذ القرارات امل�شتقبلية 

وفق  املنا�شبة  اجلامعي���ة  للتخ�ش�شات 

متطلبات �شوق العمل.

ويت�شم���ن الربنام���ج لق���اءات م�شرتكة، 

وور����ض عم���ل، ون���دوات وحما����رشات، 

وحلق���ات نقا�ض للوقوف على فهم اآليات 

�ش���وق العمل والوظائ���ف، والتخ�ش�شات 

العلمية والأكادميية املطلوبة، والتحديات 

املوجودة، و�رشح منهجية التعامل الأمثل 

معها وال�شتعانة باخلرباء وامل�شت�شارين 

اأف�شل  تطبيق  ل�شم���ان  والخت�شا�شين 

املمار�شات يف هذا املجال.

وتهدف دائ���رة املوارد الب�رشية من خالل 

برنام���ج "ا�شتهداف" اإىل حت�شن وجتويد 

م�شت���وى تعام���ل الطلبة م���ع متطلبات 

�ش���وق العمل، عرب فه���م وا�شتيعاب قيم 

النظ���ام والعم���ل واملواطن���ة والأخالق 

اأثناء  التخ�ش�ض  والإنتاج، والربط ب���ن 

الدرا�شة اجلامعية والوظيفة امل�شتقبلية، 

وتقبل العم���ل يف قطاع العمل احلكومي 

واخلا�ض، والتعامل الأمثل مع التحديات 

والعقب���ات و التعري���ف بكيفية اكت�شاب 

والعلمية  املهني���ة  والق���درات  املهارات 

والعقلية والنف�شية وال�شلوكية وال�شحية 

امل�شاع���دة عل���ى حتقي���ق الطموح���ات 

ال�شخ�شي���ة يف حت�شي���ل فر����ض العمل 

والتميز يف اأداء الأعمال.

وتكمن اأهمي���ة الربنام���ج يف ا�شتهدافه 

ل�رشيحة الطالب الذين ميثلون قوى العمل 

الواع���دة، واملقبلة على دخول  الوطنية 

�شوق العمل حيث ي�شكلون �شلب العملية 

التنموي���ة يف قل���ب قطاع���ات الأعمال ، 

وا�شتهدافهم يعزز التنمية امل�شتدامة على 

م�شتوى الدولة.

12 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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 »عمومية وانتخابات« جمعية 

ال�شحفيين الإماراتية اليوم

دبي ـ وام:

تعق���د اجلمعية العمومي���ة العادية وانتخابات 

جمل����ض اإدارة جمعي���ة ال�شحفي���ن الإماراتية 

اليوم اخلمي����ض ويتناف�ض 24 م���ن ال�شحفين 

عل���ى 9 مقاعد هم اأع�شاء جمل����ض الإدارة، يف 

الدورة رقم 9، وينتخب 153 ع�شوا، من الأع�شاء 

العامل���ن الذين �ش���ددوا ال�ش���رتاك حتى عام 

2021، من اجمايل عدد الأع�شاء العاملن وهم 

404 اأع�شاء.

وت�ش���م قائمة املر�شح���ن، حمم���د احلمادي، 

وف�شيل���ة املعين���ي، وعب���د الرحم���ن عبد اهلل 

نق���ي الب�شتكي، وعلى الهن���ورى، وحممد �شعيد 

الطنيجي، وامنة الكتب���ي، ونبيل احمد عبد اهلل 

حريب���ي الكث���ريي، وفهد ام���ريي، وح�شن على 

املناع���ي، وهند عي�شى ابراهي���م، وامال عمارة 

عبيدي، وخال���د عبد الرحمن الغيالين، وابت�شام 

على ال�شاعر الكندي، وح�شن يو�شف عمران اأحمد 

ال�شام�شي، ولولوة ثاين حممد عبد اهلل، و�شالمة 

عبيد حم���د الكتبي، واإبراهيم �شلطان احل�شاوي، 

وناهد مب���ارك النقبي، وح�ش���ة �شيف ال�شحي، 

واأحمد حمم���د بن دروي�ض، وها�شم عثمان �شامل 

اآل حمم���د، وعلى �شهدور، والدكتور اأحمد �شديق 

املن�شوري، ورائد ال�شايب.

التقاري���ر طبقا جلدول  وي�شتعر����ض الجتماع 

العم���ال، والتي ت�شم���ل الت�شديق على حم�رش 

الجتماع ال�شابق الذي عقد يف اأبريل عام 2019 

لجتماع اجلمعي���ة العمومية العادية واجتماع 

اجلمعية العمومية غري العادية، وعر�ض التقرير 

الإداري لن�ش���اط اجلمعية عامي 2019 و2020، 

ومناق�ش���ة برام���ج الن�شاط وخط���ة العمل عن 

عام 2021، كما �شيناق����ض الجتماع امليزانية 

التقديرية للعام احل���ايل، وامليزانية العمومية 

للجمعية عامي 2019، و2020، واختيار مدقق 

احل�شاب���ات للع���ام احلايل من ب���ن العرو�ض 

املقدم���ة وحتديد مكافاأت���ه، واأي�شا القرتاحات 

املقدم���ة م���ن الأع�ش���اء، ثم النتق���ال ايل بند 

انتخاب جمل�ض الإدارة، وما ي�شتجد من اأعمال.

»موارد ال�شارقة« تختتم برنامج التوجيه المهني لطلبة 

المدار�س »ا�شتهداف«

اأبوظبيـ  وام:

وزارة  مع  بالتعاون  الوطني  الأر�شيف  اأعلن 

الرتبية والتعليم عن اأ�شماء الطلبة الفائزين 

مت  التي  اخلم�شن"  "كتاب  م�شابقة  يف 

عاما  خم�شن  مرور  مع  بالتزامن  اإطالقها 

قيم  غر�ض  وا�شتهدفت   ، الحتاد  قيام  على 

املواطنة ال�شاحلة، والولء والنتماء للوطن 

وقيادته احلكيمة يف نفو�ض الطلبة، وت�شجيع 

الطلبة على الكتابة الأدبية عن تاريخ الدولة 

وقادتها العظام الذين �شيدوا �رشح الحتاد، 

وارتقوا بالإن�شان واملكان.

علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �شعادة  واأكد 

اأن  الوطني  لالأر�شيف  التنفيذي  املدير 

ال�رشيك  مع  يتعاون  وهو  الوطني  الأر�شيف 

الإ�شرتاتيجي، وزارة الرتبية والتعليم، يوؤدي 

دوره يف التن�شئة الوطنية ال�شليمة لالأجيال، 

والولء  للوطن  النتماء  تعزيز  يف  وي�شهم 

الوطنية  الهوية  وتر�شيخ  احلكيمة  للقيادة 

الواعد،  امل�شتقبل  جيل  الطلبة  نفو�ض  يف 

ومتتن الأ�ش�ض العلمية والأدبية يف الكتابات 

الطالبية، واإ�شفاء الطابع الوطني عليها، وهم 

يعربون عن فخرهم مبا�شي الآباء والأجداد، 

وعن تفاوؤلهم مب�شتقبلهم يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة، حتى �شار نتاجهم الثقايف 

بحب  املفعمة  قلوبهم  من  �شادرا  عفويا 

الوطن ومتاأ�شية بقادته العظام.

واعترب  الفائزين،  الطلبة  �شعادته  وهناأ 

املبادرة  هذه  امل�شاركن يف  الطلبة  جميع 

من الفائزين؛ لأنهم خا�شوا جتربة مهمة يف 

ومثيالتها  املبادرة  هذه  اأن  موؤكدا  الكتابة 

العمل  على  امل�شاركن  بت�شجيع  كفيلة 

الدوؤوب من اأجل تنمية احل�ض الأدبي وع�شق 

املواهب  وباكت�شاف  الطلبة،  لدى  الكتابة 

لتكون  عليها  ال�شوء  وت�شليط  الطالبية، 

الثقافية  احلركة  الأ�شا�شية يف  اللبنات  من 

امل�شتقبلية يف الدولة.

يحوي  الذي  الكتاب  اإ�شدار  اأن  اأىل  واأ�شار 

بالتزامن  توزيعه  �شيتم  الفائزة  الق�ش�ض 

هذه  نتاج  يت�شمن  وهو  التكرمي،  حفل  مع 

التجربة الثقافية امللهمة ي�شتهدف الأطفال 

واليافعن.

واأعرب املدير التنفيذي لالأر�شيف الوطني عن 

ارتقت  التي  املبادرة  هذه  بنتائج  �شعادته 

الطلبة، وحثتهم على  الوطني لدى  باحل�ض 

�شاأنها  من  التي  التجارب  هذه  مثل  خو�ض 

اأن تو�شع الأفق الذهني لديهم، م�شريا اإىل اأن 

الفائزين  الطلبة  �شيكرم  الوطني  الأر�شيف 

يف حفل ينظمه بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم، و�شيمنح الأر�شيف الوطني جلميع 

امل�شاركن �شهادات م�شاركة وح�شور.

ح�شدت  التي  اخلم�ض  الق�ش�ض  اأن  يذكر 

اجلوائز، هي "ق�شة �شعب" للطالبة يا�شمينة 

"طيف  وق�شة  احلويتن،  مدر�شة  من  ظاهر، 

يف قلب �شيخة" للطالبة حور اأمين عبيد من 

مدر�شة ال�شفاء بنت عبد اهلل للتعليم الثانوي، 

وق�شة "زايد وحلم الف�شاء" للطالبة جودي 

ميا�شة  للطالبة  زايد"  "�شند  وق�شة  �شمري، 

عبد اهلل ال�شام�شي من مدر�شة اأم الإمارات يف 

"الإمارات ما�ض قا�ض حا�رش  العن، وق�شة 

وارف م�شتقبل واعد" للطالبة �شيماء عبد اهلل 

من مدر�شة اأم املوؤمنن للتعليم الثانوي.

ال�شارقةـ  وام:

العربية  الأكادميية  �شاركت 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 

البحري فرع ال�شارقة يف اجلل�شة 

بالدورة  اخلا�شة  التعريفية 

الثالثة من معر�ض التخ�ش�شات 

اجلامعية بال�شارقة يف ن�شخته 

قدراتها  ..م�شتعر�شة  الفرتا�شية 

املتقدمة  واإمكاناتها  التعليمية 

اأمام  يف جمال التعليم البحري 

واأولياء  الطالب  من  امل�شاركن 

الأمور وبح�شور عدد من اجلهات 

احلكومية ومئات الطالب.

فتح  عن  الأكادميية  واأعلنت 

القادم  للف�شل  الت�شجيل  باب 

بكالوريو�ض  بتخ�ّش�شي 

البحرية  الهند�شة  تكنولوجيا 

ثالث  مهند�ض  �شهادة   -

النقل  تكنولوجيا  وبكالوريو�ض 

ثان  �شابط  �شهادة   - البحري 

مالحة.

وقال الدكتور اإ�شماعيل عبدالغفار 

اإ�شماعيل فرج رئي�ض الأكادميية 

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

اعتباراً  اإنه  البحري  والنقل 

لدولة  ال�شرتاتيجي  للموقع 

التجارة  طرق  قلب  الإمارات يف 

كمركز  مكانة  من  حققته  وما 

م�شاركتنا  تعد  عاملي  بحري 

مهمة  خطوة  احلدث  هذا  يف 

الإمارات  ا�شتعدادات  مع  تتوافق 

للخم�شن عامًا القادمة من اأجل 

امُلهتمن  املدار�ض  توعية طالب 

يفتحه  وما  البحري  بالقطاع 

اأمامهم من فر�ض مهنية عديدة.

واأ�شاف: "نثق باأن هذه اجلل�شات 

التعريفية التفاعلية التي جتمع 

وفريقنا  املدار�ض  طالب  بن 

اأكادمييا وبحريا �شتكون  اخلبري 

اإلهام  يف  كبرية  قيمة  لها 

ال�شباب وت�شجيعهم كي يلتحقوا 

بالقطاع البحري كما نطمح دوًما 

اإىل تخريج كوادر بحرية موؤهلة 

ل�شخ دماًء جديدة  تاأهياًل جيداً 

البحرية وذلك من  ال�شناعة  يف 

خالل تزويدهم باخلربة العملية 

قبل  املهنة  م�شاعب  ملواجهة 

يف  احلقيقية  التجارب  خو�ض 

وت�شجيعهم  العملية،  احلياة 

وحتفيز مهارات الإبداع والبتكار 

لديهم".
يعقوب  يو�شف  قال  جهته  من 

رئي�ض  مكتب  مدير  املن�شوري 

الأكادميية  فرع  اأمناء  جمل�ض 

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

اإننا  بال�شارقة  البحري  والنقل 

حتقيق  على  جاهدين  نعمل 

حلكومة  ال�شرتاتيجية  الروؤية 

ل�شنوات  حافظت  التي  الإمارات 

التناف�شية  عديدة على مكانتها 

كما  عامليًا  البحري  القطاع  يف 

روؤية  متكن  اإىل  دومًا  ن�شعى 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض 

يف دعم تناف�شية الكوادر الوطنية 

نعترب  حيث  ومهنيًا  علميًا 

اأنف�شنا �رشيًكا يف م�شرية الدولة 

البحرية ل�شيما يف جمال متكن 

املراأة يف القطاع البحري فن�شبة 

بلغت  الأكادميية  يف  الطالبات 

جمموع  من  باملائة   40 حوايل 

حتقيق  على  ي�شاعد  ما  طالبنا 

التوازن بن اجلن�شن ويجعل مّنا 

منوذًجا عاملًيا لتمكن املراأة يف 

القطاع البحري الذي يهيمن عليه 

الذكور على مر الع�شور.

واأ�شاف املن�شوري اأنه مل�شاعدة 

قرارات  اتخاذ  على  الطالب 

من  اأنه  نوؤمن  �شليمة  اأكادميية 

رائدة  بحرية  كاأكادميية  واجبنا 

تزويد ال�شباب باملوارد املنا�شبة 

واإتاحة الفر�ض اأمامهم للتوا�شل 

البحرية  ال�شناعة  قادة  مع 

الهدف  هذا  حتقيق  اإىل  ون�شعى 

انطالًقا من الروؤية التي و�شعتها 

لنا قيادتنا الر�شيدة ومبا يتوافق 

مع الأجندة الوطنية لل�شباب يف 

دولة الإمارات.

وتاأكيًدا على القيمة ال�شرتاتيجية 

الإمارات  بدولة  البحري  للقطاع 

قال الدكتور الربان اأحمد يو�شف 

البحري  النقل  كلية  نائب عميد 

الإمارات  تعد  والتكنولوجيا 

واحدة من اأهم الوجهات الرئي�شة 

البحرية حيث يتخطى  لالأعمال 

حجم ال�شناعة فيها 280 مليار 

ع�رشات  على  كما حتتوي  درهم 

العاملية  املالحية  ال�رشكات 

اإ�شافة اإىل امتالكها لأكرث من 19 

ميناًء بحريًا مت ت�شنيف بع�شًا 

اأف�شل ع�رشة موانئ  منها �شمن 

على م�شتوى العامل لذلك يحتاج 

القطاع البحري اإىل دعم كبري من 

ِقبل املوؤ�ش�شات التعليمية وهنا 

مركزيًا  دوراً  الأكادميية  تلعب 

الكوادر  على  الطلب  تلبية  يف 

البحرية الإماراتية التي يحتاجها 

ال�شوق املحلي والإقليمي اإ�شافة 

مكانة  تعزيز  امل�شاهمة يف  اإىل 

الإمارات كواحدة من اأهم املراكز 

املالحية الدولية لي�ض فقط على 

�شعيد بنيتها التحتية ومرافقها 

البحرية ولكن اأي�شًا كمركز علمي 

للتطوير والبتكار.

اأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ت�شارك في معر�س التخ�ش�شات الجامعية الفترا�شي

»ال�شارقة للمتاحف« ت�شتعر�س اأهمية الحفاظ 

على البيئة والحياة البحرية

ال�شارقةـ  وام:

ال�شارقة  هيئة  تنظم 

مع  بالتزامن  للمتاحف، 

الذي  للبيئة  العاملي  اليوم 

واليوم  يونيو   5 ي�شادف 

يف  للمحيطات  العاملي 

كل  من  يونيو  من  الثامن 

عنوان  حتت  فعالية  عام، 

التلوث  من  خالية  بيئة   "
 ،" م�شتدامة  مائية  وثروة 

اأهمية  لت�شليط ال�شوء على 

البحرية،  واحلياة  البيئة 

و�شمان خلوها من التلوث، 

التي  احللول  وا�شتح�شار 

عليها  احلفاظ  �شاأنها  من 

وا�شتدامتها.

مت�شقة  الفعالية  وتاأتي 

العاملي  اليوم  اأهداف  مع 

للبيئة، الذي بداأ الحتفال به 

عام 1972، واليوم العاملي 

للمحيطات الذي بداأ الحتفال 

به عام 2009، حيث ت�شعى 

الهيئة من خاللها اإىل توعية 

التي  باملخاطر  اجلمهور 

والتعريف  بالبيئة،  حتيط 

واملائية  البيئية  بالرثوات 

الدولة،  به  تزخر  التي 

اأجل  من  املبذولة  واجلهود 

وا�شتدامتها  عليها  احلفاظ 

لالأجيال القادمة.

التي  الفعالية  وتت�شمن 

�شتعقد يوم 8 يونيو اجلاري 

افرتا�شية،  عمل  ور�شة 

بيئة  اأجل  من   " بعنوان 

بحرية م�شتدامة "، ت�شتهدف 

الأطفال من عمر 10 اإىل 14 

توعيتهم  اإىل  وتهدف  عاما، 

باأهمية احلفاظ على البيئة 

على  وت�شجيعهم  البحرية، 

لتعزيز  احللول  ابتكار 

ا�شتدامتها، واحرتام القوانن 

بغية  ت�رشيعها  مت  التي 

احلفاظ عليها.

كما تت�شمن الفعالية جل�شة 

بعنوان  افرتا�شية  حوارية 

التلوث  من  خالية  "بيئة 
م�شتدامة"،  مائية  وثروة 

تهدف اإىل التعريف بالرثوات 

دولة  يف  واملائية  البيئية 

املبذولة  واجلهود  الإمارات، 

و�شبل  عليها،  للحفاظ 

البيئي،  النظام  ا�شتعادة 

وبحث احللول جلعل الرثوة 

املائية م�شتدامة.

خم�س ق�ش�س تفوز بم�شابقة »كّتاب الخم�شين«

طلبة جامعة اأبوظبي ي�شتعر�شون م�شروعاتهم البحثية في 

معر�س عالمي للعمارة باإيطاليا
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

اخلمي�س 3 يونيو 2021 ــ العـدد 14760 
اأخبار الوطن

المجل�س الوطني االتحادي يعقد جل�سته 

الـ 13 الثالثاء المقبل

�سرطة راأ�س الخيمة 

تنفذ حملة توعوية 

لمرتادي ال�سواطئ

العني ـ الوحدة: 

�أن���ور ن�سيبة،  كرّم معايل زكي 

ل�ساحب  �لثق���ايف  �مل�ست�س���ار 

�ل�سمو رئي�س �لدولة - �لرئي�س 

�لأعل���ى جلامع���ة �لإمار�ت يف 

�لأول طالبات  �أم����س  مكتب���ه  

اجلامعـــة الفائـــزات بجائـــزة 

م�سابقة "م�سبار �لأمل �لأدبية". 
وقد �أ�سف���رت �مل�سابقة عن فوز 

ق�س���ة »�إبح���ار يف �ملجهول« 

للكاتبة مرمي �ل�ساعدي باملركز 

�لأول، وباملرك���ز �لث���اين ق�سة 

»ر�سال���ة �لأمل« للكاتبة مهرة 

�لثال���ث  وباملرك���ز  �لكعب���ي، 

ق�سة »عندم���ا �لتقى �لقمر�ن« 

للكاتبة �أروى �ل�سيابي.

توّجه معايل  �ملنا�سب���ة،  بهذه 

زك���ي ن�سيب���ة �إىل �لطالب���ات 

باأن حتت�سن  "نفتخ���ر  بالقول: 

جامعة �لإمار�ت �ساّبات �لوطن 

�مُلتمّي���ز�ت �لالت���ي يحر�س���ن 

�ل�سورة  وُي���رزن  �لإبد�ع،  على 

�مُل�رشق���ة للم���ر�أة �لإمار�تي���ة 

�لق���ادرة على حتقيق طموحات 

�لوط���ن و�آمال���ه، وُيثلن دلياًل 

حّيًا عل���ى روؤية موؤ�س�س �لدولة 

�ملغف���ور ل���ه �ل�سي���خ ز�يد بن 

�سلطان �ل نهيان "طيب �هلل ثر�" 

و�إمكاناتها  بطاقاته���ا  و�إيانه 

�لإبد�عية".

و�ختت���م معاليه �للق���اء قائاًل: 

"�أننت �أمل هذه �لبالد وم�ستقبلها 
و�لنم���وذج �لأمث���ل لطموحات 

وبجهودكن  �لقادم���ة،  �لأجيال 

�ستظّل ر�ية �لوطن خفاقة عالية 

يف  �ستى ميادين �لعزّة و�لفخر 

�إىل  �ليوم  و�أدعوك���ن  و�لريادة. 

مو��سلة تطوير �أنف�سكن وتنمية 

قدر�تك���ن، وكل���ي ثق���ة باأنكن 

�ستكّن د�ئم���ًا يف �لطليعة نحو 

�لريادة و�بتكار �مل�ستقبل".

كان �لباحث و�لكاتب �لإمار�تي 

�لدكت���ور حمم���د حم���د�ن بن 

جر�س �ل�سويدي قد نّظم موؤخر�ً 

م�سابقة "م�سبار �لأمل �لأدبية" 

بهدف �كت�ساف �ملو�هب �لأدبية 

�إبر�ز  على  �ل�سابة، وحتفيزه���ا 

�إبد�عها، وتق���دمي قر�ء�ت نقدية 

لتطوي���ر نتاجاته���م �لإبد�عية، 

وغر����س �لثق���ة �لإبد�عي���ة يف 

من  �لرهبة  و�إز�ل���ة  نفو�سه���م، 

مو�جهة �لنقد من خالل �حلو�ر.

»وزارة ال�سحة« تطبق اأف�سل الممار�سات العالمية 

في خدمات الفح�س الطبي

زكي ن�سيبة ُيكّرم الطالبات الفائزات في 

م�سابقة »م�سبار االأمل االأدبية«

راأ�س اخليمة ـ وام:

نفذ فرع �لرقاب���ة و�ملتابعة يف �إد�رة �رشطة 

�ملنافذ و�ملطار�ت ب�رشطة ر�أ�س �خليمة حملة 

توعوية ملرت���ادي عدد م���ن �سو�طئ �لمارة 

حلثه���م على �تب���اع �لر�س���اد�ت �لتي حتول 

دون تعري����س �سالمتهم و�سالمة �أفر�د �أ�رشهم 

للغرق.

و�أ�سار �لر�ئد عارف �لهرنكي مدير فرع �لرقابة 

و�ملتابعة يف �إد�رة �رشطة �ملنافذ و�ملطار�ت 

بر�أ�س �خليمة �إىل �أن تنفيذ هذه �حلملة ياأتي 

يف �سوء حر�س �لقيادة �لعامة ل�رشطة ر�أ�س 

�خليم���ة على رفع م�ست���وى �لوعي بني �أفر�د 

�ملجتمع ومرت���ادي �ل�سو�طئ يف ظل �لقبال 

�ملتز�يد على �ل�سو�طئ مع بدء مو�سم �ل�سيف 

وم���ا ي�سهده من �رتف���اع م�سطرد يف درجات 

�حل���ر�رة و�لرطوب���ة يف مثل ه���ذ� �لوقت من 

�لعام.

و�أ�ساف �أن �حلملة ت�سمنت �للتقاء ب�رشيحة 

من مرتادي بع�س �سو�ط���ئ �لإمارة وتوجيه 

حزم���ة منوعة م���ن �لر�س���اد�ت و�لن�سائح 

�ل�سفوية لهم �لتي حتثهم على �رشورة مر�قبة 

�أبنائهم خ���الل تو�جدهم عل���ى �ل�سو�طئ �أو 

ممار�سته���م �ل�سباحة د�خ���ل �ملياه و�حلر�س 

عل���ى �رتد�ئهم �س���ر�ت �لنجاة م���ع �لتقيد 

مبمار�س���ة �ل�سباح���ة يف �لأماك���ن �لآمن���ة 

بالإ�ساف���ة �إىل تق���دمي فكرة له���م عن حالة 

�لأم���و�ج و�لتيار�ت �لتي ت�س���كل خطر� على 

�ل�سباحني.

ولفت �إىل �أن هذه �حلملة لقت تفاعال وجتاوبا 

من قبل مرتادي �لبحر و�ل�سو�طئ �لذين عرو� 

عن �سكره���م و�متنانهم على تنظيم مثل هذه 

�حلمالت �لتثقيفية و�لتوعوية �لهادفة.

وذكر �لر�ئد �لهرنكي �أن هذه �حلملة �ستتو��سل 

طيل���ة �أ�سه���ر ف�سل �ل�سيف �حل���ايل على �أن 

ت�سمل جمي���ع �سو�طئ �لإمارة بهدف �لو�سول 

لأكر عدد ممك���ن من مرتادي �ل�سو�طئ ون�رش 

�ملعرفة بينه���م، موؤكد� عل���ى �أهمية تعاون 

�لأه���ايل يف �جن���اح �حلمل���ة و�حلر�س على 

رقابة �أبنائهم باعتبار �أن م�سوؤولية �سالمتهم 

تقع يف �ملقام �لأول على عاتقهم.

دبي ـ وام:

تو��س���ل وز�رة �ل�سح���ة ووقاية 

�ملجتمع تقدمي عدد من خدمات 

�لطبي وم���ن �سمنها  �لفح����س 

فح�س �للياقة �لطبية لاللتحاق 

�جلدد  وللموظفني  باجلامع���ات 

و�لإقامة بغر����س �لعمل �إ�سافة 

�إىل خدمة �مل�سورة و�لفح�س ما 

�إمكانية  قبل �لزو�ج مع توف���ر 

�إ�سد�ر بدل فاقد ل�سهادة خلو من 

�لأمر��س لفح�س ما قبل �لزو�ج 

وذلك �نطالق���ا من حر�سها على 

��ستد�مة تق���دمي خدمات �سحية 

�أف�سل  وف���ق  ومبتكرة  �سامل���ة 

�ملمار�سات و�أعلى معاير �لتميز 

�لعاملية.

عل���ى  �ل���وز�رة  وحتر����س 

�تب���اع �لإج���ر�ء�ت �لحر�زي���ة 

لتح�سني  �لوقائي���ة  و�لتد�ب���ر 

�سح���ة �ملجتم���ع م���ن �نت�سار 

"كوفي���د-19" وجميع �لأمر��س 
�ملعدي���ة م���ن خ���الل ت�رشي���ع 

بدقة  �لطبية  �لفحو�س  �إجر�ء�ت 

عالية وبزم���ن قيا�سي للت�سهيل 

و�إ�سعاد  �ملجتم���ع  �أف���ر�د  على 

عم���ل  باأ�سالي���ب  �ملتعامل���ني 

ريادية حتقق نتائج ذ�ت جودة.

ومتك���ن خدمة "فح����س �للياقة 

لاللتح���اق  �لط���الب  �لطبي���ة 

للطالب  �ملتاحة  باجلامعـــات" 

يف �لدول���ة و�لبعثات �خلارجية 

�لتابعة لوز�رة �لربية و�لتعليم 

�لطبية  �للياقة  من طلب �سهادة 

بعد �خل�سوع لفح�س طبي ي�سمل 

�لتقيي���م �لطبي �لع���ام وفح�س 

�ل���دم ..يف ح���ني تتي���ح خدمة 

فح�س �للياقة �لطبية للموظفني 

�جل���دد يف �لهيئ���ات �حلكومية 

و�سبه �حلكومي���ة و�خلا�سة يف 

�لدول���ة طل���ب �سه���ادة �للياقة 

�ملر�كز  مر�جع���ة  بع���د  �لطبية 

�لطبي  �لفح�س  لإجر�ء  �ل�سحية 

مالءمته  من  و�لتاأك���د  للموظف 

طبيا للعمل �لوظيفي.

وتاأت���ي خدمة �لفح����س �لطبي 

بغر�س �لإقام���ة �سمن �أولويات 

وز�رة �ل�سح���ة ووقاية �ملجتمع 

�لأمر��س  �ملجتمع من  لتح�سني 

�إج���ر�ء�ت  وت�رشي���ع  �ملعدي���ة 

�لفحو����س �لطبي���ة بدقة عالية 

للت�سهيل  �لإقام���ة  و��ست�س���د�ر 

�أف���ر�د �ملجتم���ع و�إ�سعاد  على 

�ملتعامل���ني باأ�سالي���ب عم���ل 

ريادي���ة حتقق نتائ���ج �رشيعة 

تتن���وع  حي���ث  ج���ودة  وذ�ت 

�خلدمات �ملقدمة مبر�كز �لفح�س 

�لطبي لالإقامة �بتد�ء من طباعة 

بتاأ�س���رة  �خلا�س���ة  �لنم���اذج 

�لإقامة و�إج���ر�ء �لفح�س �لطبي 

وتتطلب �خلدمة م���ن �ملتعامل 

توف���ر ن�سخ���ة م���ن م�ستند�ته 

�ل�سخ�سية �ل�سارية �ل�سالحية.

وتوفر �ل���وز�رة للمتعاملني من 

و�لفح�س  �مل�سورة  خدمة  خالل 

ما قبل �لزو�ج خدمة �ل�ست�سارة 

�لزو�ج  قبي���ل  �لالزمة  �لطبي���ة 

للتاأكد من خلوه���م من �أمر��س 

�لدم �لور�ثية و�لأمر��س �ملعدية 

و�ملنقول���ة جن�سيا بهدف تقدمي 

�لن�سائ���ح و�لتو�سيات و�سمان 

جمتمع �سح���ي و�أطفال خالني 

م���ن �أمر�����س �ل���دم �لور�ثي���ة 

و�لأمر��س �ملعدية .. فيما يكن 

�إ�س���د�ر �ل�سه���ادة يف 25 مركز 

�سحي تابع للوز�رة حيث تعتمد 

�مل���دة �لالزم���ة لالإجن���از على 

نتيجة �حلال���ة �لطبية للطرفني 

وتر�وح ما ب���ني 3 �إىل 10 �أيام 

عمل ومتتد �سالحية �لتقرير �إىل 

3 �أ�سهر.

كما توفر �ل���وز�رة خدمة �إ�سد�ر 

ب���دل فاق���د ل�سه���ادة خلو من 

�لأمر��س لفح�س ما قبل �لزو�ج 

من  �ملتعاملني  متك���ن  و�لت���ي 

�لتقدم بطلباتهم للح�سول على 

�سهادة بدل تالف �أو فاقد ل�سهادة 

مت �إ�سد�ره���ا �سابق���ا بخ�سو�س 

�خللو م���ن �لأمر��س بهدف �إمتام 

�إجر�ء�ت �لزو�ج.

وقال �سعادة �لدكتور ح�سني عبد 

�لرحمن �لرن���د �لوكيل �مل�ساعد 

و�لعي���اد�ت  �ملر�ك���ز  لقط���اع 

�ل�سحي���ة و�ل�سح���ة �لعامة �إن 

توف���ر هذه �خلدم���ات ياأتي يف 

�إط���ار ��سر�تيجية وز�رة �ل�سحة 

ووقاية �ملجتمع لتقدمي �لرعاية 

و�ملتكاملة  �ل�سامل���ة  �ل�سحي�ة 

بطرق مبتكرة وم�ستد�مة ت�سمن 

�ملجتمع  �أف���ر�د  و�سالمة  �سحة 

ووقايتهم من �لأمر��س.

و�أ�س���اف �أن �ملتعام���ل حم���ور 

�إليه  للو�سول  ون�سعى  خدماتنا 

من خالل تنويع خدمات �لفح�س 

�لطب���ي و�سم���ان تقديها وفق 

�أعلى معاي���ر �لتميز و�لدقة يف 

�لبيانات  وتدقي���ق  �لإج���ر�ء�ت 

و�إ�سد�ر �لنتائ���ج لتعزيز كفاءة 

�ل�سحي���ة  �خلدم���ات  جمم���ل 

�لوز�رة  �لت���ي تقدمها  �ملتطورة 

لإ�سعاد �ملتعاملني.

و�أ�سار �لدكتور �لرند �إىل �أن مر�كز 

للوز�رة  �لتابعة  �لطبي  �لفح�س 

م���زودة بالأجه���زة و�ملع���د�ت 

بالفحو�س  �ملرتبط���ة  �ملتطورة 

�لطبية مث���ل �أجهزة فح�س �لدم 

�ملحالي���ل  وتوف���ر  و�لأ�سع���ة 

معاير  باأعلى  �ملخت���ر  جلهاز 

�جلودة و�ل���كادر �لطبي و�لفني 

�لإجر�ء�ت  �أح���دث  على  �ملدرب 

لتحقي���ق نتائ���ج متط���ورة يف 

�لإجر�ء�ت  و�ن�سيابي���ة  �رشع���ة 

و�ملو��سفات  �ل�سر�ط���ات  وفق 

و�ملعاي���ر �لعاملي���ة يف �لدقة 

و�ل�سفافي���ة وحت�س���ني رحل���ة 

�لنتظار  وقت  وتقليل  �ملتعامل 

ع���ر تق���دمي خدم���ات �لفح�س 

�لطبي باأف�سل �لأ�ساليب و�لنظم 

�لإلكروني���ة و�لتقنيات �لذكية، 

بهدف ت�سهيل جتربة �ملتعاملني 

وحتقيق �ل�سعادة يف �ملجتمع.

يذكر �أن خدم���ة �لفح�س �لطبي 

بغر�س �لإقامة تتوفر يف مر�كز 

�لطب �لوقائي مب�ست�سفى �لكويت 

بدبي "�لر�حة �سابقًا "و�لغبيبة 

وكلباء ودبا �حل�سن وخورفكان 

و�لذي���د بال�سارقة ويف �لفجرة 

و�أم  وعجم���ان  �خليمة  ور�أ����س 

�لقيوين ومرك���ز فح�س �لعمالة 

�لو�ف���دة يف �ملنطقة �ل�سناعية 

بال�سارق���ة بالإ�سافة �إىل مو�قع 

ومر�ك���ز �لفح�س �لطبي لالإقامة 

يف مركزي �لت�سوق "ابن بطوطة" 

و "�س���وق �لتن���ني2 " ومناطق 

"و"�سالح  و"�لينابيع  "تيكوم" 
الدين"و"اخلبي�صي" بدبي.

العني ـ وام:

عقد �ملجل�س �ل�ست�ساري لكلية 

�لقان���ون يف جامع���ة �لإمار�ت 

- عن بع���د - �جتماعه �لثاين 

للعام �جلامعي 2021-2020 ، 

بح�سور �أع�ساء �ملجل�س �سعادة 

�مل�ست�س���ار �لدكتور عبد�لوهاب 

�ملجل����س  رئي����س  عب���دول 

�ل�ست�س���اري للكلي���ة، و�سعادة 

�لدكت���ور مط���ر �لني���ادي �سفر 

�لدول���ة لدى �لكوي���ت و�سعادة 

�لقا�سي �سلطان ر��سد �ملطرو�سي 

�لوكيل �مل�ساعد لقطاع �ل�سوؤون 

�لقانونية بوز�رة �لعدل و�سعادة 

يعق���وب �حلو�سني م�ساعد وزير 

�خلارجي���ة ل�س���وؤون �ملنظمات 

�خلارجي���ة  ب���وز�رة  �لدولي���ة 

و�سع���ادة  �ل���دويل  و�لتع���اون 

�مل�ست�سار �لدكتور حممد حممود  

�لكمايل مدير عام معهد �لتدريب 

وز�رة  �لق�سائية يف  و�لدر��سات 

�لدكتورجمال  و�سع���ادة  �لعدل 

�ل�سميط���ي مدي���ر ع���ام معهد 

دبي �لق�سائ���ي و�سعادة دملوك 

بن حمم���د دمل���وك - حمامي 

و�سعادة �لدكت���ور فهد �ل�سبهان 

م���ازن  و�سع���ادة  حمام���ي   -

ب�ست���اين - حمام���ي، و�لدكتور 

حممد ح�سن عميد كلية �لقانون 

وكيل  فتيح���ة حممد  و�لدكتور 

كلية �لقانون.

�لدكتور حممد  �لأ�ستاذ  و�أو�سح 

ح�سن- عميد كلي���ة �لقانون " 

�أن كلي���ة �لقان���ون ت�سعى �إىل 

جامعة  ��سر�تيجي���ة  حتقي���ق 

�لإمار�ت يف تفعي���ل �ل�رش�كات 

مع �لقط���اع �خلا�س و�ل�رشكات 

�لر�ئ���دة للتع���اون يف جمالت 

�لتدريب لطلب���ة �لكلية وجمال 

�سيما  ل  �لقانونية  �ل�ست�سار�ت 

و�أن كلي���ة �لقانون تقدم �لعديد 

من �ل�ست�سار�ت �لقانونية لهذه 

�جله���ات، م�س���ر�ً �إىل �جله���ود 

�ملبذول���ة  من كلية �لقانون يف 

جامعة �لإم���ار�ت، لتطوير هذه 

�ملهار�ت  وتعزي���ز  �ل����رش�كات 

�سوق  لطلبته���ا يف  �ملطلوب���ة 

�لعمل.

�لإح�ساء�ت  �أبرز  �للقاء  وتناول 

و�ملحدد�ت عن توجه �لقطاعني 

�لع���ام و�خلا����س يف توظي���ف 

و�حلاجة  �جلامع���ات،  خريجي 

لإعادة �لنظر يف طبيعة �لر�مج 

وحمتو�ه���ا ، ومو�كبتها ل�سوق 

�لعمل �ملتغ���ر لإك�ساب �لطلبة 

و�جلديدة،  �ملطلوب���ة  �ملهار�ت 

من خالل توف���ر فر�س لتدريب 

طلب���ة �لكلي���ة، وعق���د �لعديد 

�لعلمية  و�لن���دو�ت  �لور�س  من 

و�ملوؤمت���ر�ت م���ع ذوي �خلرة 

يف  و�لدولية  �ملحلية  و�لكفاءة 

خمتلف �ملجالت و�لتخ�س�سات  

�ملوؤ�س�سات  �حتياج���ات  وف���ق 

�ملجتمعي���ة و�إ����رش�ك �أ�سحاب 

تطوي���ر  عملي���ة  يف  �لعم���ل 

�لر�م���ج �لأكاديي���ة وبع����س 

�لر�م���ج �لتخ�س�سي���ة لتطوير 

��سر�تيجيات �لتعلم يف �لكلية، 

نظر� للمناف�سة �لكبرة يف �سوق 

�لعمل.

�أع�س���اء �ملجل�س طرح  وناق�س 

حمت���وى بر�م���ج �ملاج�ست���ر 

قبل  من  �ملتخ�س�س���ة  �جلديدة 

�لكلية بالتعاون مع كليات �أخرى 

يف �جلامع���ة ، مثل كلية �لطب 

وكلية �لعل���وم وكلية �لهند�سة 

�مل�سوؤولية  ، مث���ل برنام���ج " 

الطبيـــة "، وكذلك برنامج دويل 

ين���درج حت���ت بند �ل����رش�كات 

  ، و�لتكنولوجي���ا" �لقان���ون   "
وذلك بالتو��س���ل و�لتعاون مع 

جامعات مرموقة يف بريطانيا، 

و �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية، 

م�سرك���ة،  بر�م���ج  لإن�س���اء 

بالإ�ساف���ة �إىل مناق�س���ة  فكرة 

يف  متخ�س�سة  بر�م���ج  لإن�ساء 

�لدر��سات عليا.

اأبوظبي ـ الوحدة:

يعقد �ملجل�س �لوطني �لحتادي جل�سته 

�لثالثة ع����رشة من دور �لنعقاد �لعادي 

�ل�سابع ع�رش،  �لت�رشيعي  �لثاين للف�سل 

ي���وم 8 يوني���و �حلايل وذل���ك يف مقر 

�ملجل�س باأبوظبي، برئا�سة معايل �سقر 

غبا�س رئي�س �ملجل�س.

ويناق�س �ملجل�س خاللها م�رشوع قانون 

�حتادي ب�س���اأن �ل�سحة �لنف�سية ويوجه 

خم�سة �أ�سئلة تتعلق بقطاع �ل�سحة.

وي�س���ادق �ملجل����س عل���ى م�سبط���ة 

�جلل�سة �لثانية ع�رشة �ملعقودة بتاريخ 
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ال�سيطرة علي حريق محدود 

بملعب الأهلي الم�سري 

في القاهرة

رماية »ال�سارقة الريا�سي للمراأة« تتاألق 

محلياً وخليجياً
ال�شارقة-وام:

جنح���ت العبات الرماي���ة بنادي 

ال�شارقة الريا�شي للمراأة يف تقدمي 

مو�شم ا�شتثنائ���ي يف ظل ظروف 

جائحة » كورون���ا » التي اأثرت 

على خمتلف املجاالت وا�شتطعن 

التاأل���ق وح�ش���د املراك���ز االأوىل 

�ش���واء على امل�شتوى اخلليجي اأو 

املحلي.

وحتظى لعبة الرماية كغريها من 

االألعاب بنادي ال�شارقة الريا�شي 

للمراأة بدعم كبري من قبل م�شوؤويل 

موؤ�ش�شة ال�شارق���ة لريا�شة املراأة 

حيث توفر لالعبات كل ما يحتجن 

اإليه لتطوير اللعبة وح�شد االألقاب.

و�شه���د املو�ش���م الريا�شي لعام 

2021/2020 طف���رة كبرية للعبة 

وو�شل ع���دد الالعبات يف النادي 

اإىل 16 العبة ح�شدن 12 ميدالية 

منه���م ذهبي���ة و5 ف�شي���ات و6 

برونزيات .

فق���د ح�ش���دت الالعب���ة �شهيلة 

البلو�ش���ي املركز االأول وامليدالية 

بالبطول���ة  بندقي���ة  الذهبي���ة 

الرم�شانية ال���� 13 التي نظمتها 

موؤ�ش�ش���ة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 

اأم���ا امليدالي���ات الف�شية فكانت 

من ن�شيب الالعبات مروة جوهر 

بندقية ونورة الكتبي بندقية 10 

اأمتار ومرية عمر م�شد�س 10 اأمتار.

البطول���ة  برونزي���ات  وكان���ت 

الرم�شاني���ة ال� 13 من ن�شيب كل 

من غاية �شهيل 10 اأمتار م�شد�س 

ومروة جوهر بندقي���ة 10 اأمتار، 

ويف بطول���ة اليوم الوطني ال� 49 

التي نظمها ن���ادي الذيد الثقايف 

الريا�شي ح�ش���دت الالعبة غاية 

�شهيل املركز الثال���ث وامليدالية 

الربونزية.

وكان لالعبات النادي ن�شيب االأ�شد 

يف بطولة الذي���د ال� 14 ال�شنوية 

والتي نظمها نادي الذيد الثقايف 

نورة  الريا�ش���ي حيث ح�ش���دت 

الكتبي املرك���ز الثاين وامليدالية 

اأمتار وكان  الف�شية بندقي���ة 10 

املركز الثالث وامليدالية الربونزية 

م���ن ن�شي���ب �شم�ش���ة الظاهري 

نا�شئ���ات م�شد�س 10 اأمتار ونورة 

الكتب���ي بندقية 10 اأمتار وجاءت 

الالعب���ة غاية �شهي���ل يف املركز 

الرابع �شيدات ورجال.

اأما يف بطولة االإمارات » تارجيت 

�شربين���ت » التي نظمه���ا احتاد 

االإم���ارات للرماية فق���د ح�شدت 

العبات النادي غاية �شهيل وعلياء 

النيباري وعائ�ش���ة علي و�شم�شة 

الظاهري املركز الثالث »فرق«.

وعلى امل�شتوى اخلليجي ح�شدت 

الالعبة غاية �شهيل املركز الثاين 

وامليدالي���ة الف�شي���ة يف بطولة 

اخلليج االفرتا�شي���ة التي نظمها 

مب�شاركة  للرماية  االإمارات  احتاد 

» االإم���ارات وال�شعودي���ة وعمان 

والبحرين والكويت ».

وقالت هند احلو�شني ممثل نادي 

ال�شارقة الريا�ش���ي للمراأة رئي�س 

�شعبة اكت�شاف ورعاية املوهوبني 

» ن���ويل اللعبة اهتمام���ا كبريا 

ونبحث عن زيادة عدد املمار�شات 

للرماي���ة على م�شتوى الدولة مبا 

يتنا�ش���ب مع تط���ور اللعبة على 

امل�شتوى الدويل ونبحث عن كيفية 

تطوير كوادرنا االإدارية والفنية«.

من جهتها قالت �شيخة ال�شام�شي 

اإن اال�شتعدادات  اإداري���ة اللعب���ة 

خ���الل املو�ش���م كان���ت كب���رية 

والتدريبات متت عن بعد مع بداية 

اجلائحة ثم توا�شلت ب�شكل يومي 

يف املي���دان و�شط الت���زام كامل 

باالإجراءات االحرتازية .. واأ�شافت 

: » �شوف نبداأ اال�شتعداد للمو�شم 

الق���ادم يف اأول اأغ�شط����س القادم 

وهدفنا ح�شد اأكرب عدد من املراكز 

وامليداليات حمليا وخارجيا » .

تعاون بين »بالمز الريا�سية« و«في بي اإ�س للرعاية 
ال�سحية« لدعم بطولة محاربي الإمارات

الريا�ضة

ال�سارقة-وام:

 قرر االإحتاد االآ�شيوي لكرة القدم نقل مباريات املجموعة 

االأوىل لت�شفي���ات كاأ�س اأمم اآ�شي���ا وكاأ�س العامل 2022 

م���ن ال�شني اإىل دولة االإم���ارات لتقام على ملعب نادي 

ال�شارقة الريا�شي والتي ت�شم منتخبات �شوريا وال�شني 

والفلبني واملالديف وجوام.

وتق���دم �شع���ادة عي�شى هالل احلزام���ي رئي�س جمل�س 

ال�شارق���ة الريا�شي بال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�شارقة ول�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 

بن �شلطان القا�شمي ويل عه���د ونائب حاكم ال�شارقة ، 

ول�شم���و ال�شيخ عبداهلل بن �شامل ب���ن �شلطان القا�شمي 

نائب حاكم ال�شارقة عل���ى دعم �شموهم الدائم والكبري 

للريا�شة والريا�شيني واالإ�شتجابة وامل�شاندة الإ�شت�شافة 

اإم���ارة ال�شارقة ملباريات املجموع���ة االأوىل لت�شفيات 

كاأ����س اأمم اآ�شيا وكاأ�س الع���امل 2022 على ملعب نادي 

ال�شارقة الريا�شي.

وق���ال " هذا اإن دل فاإمنا يدل على متيز االإمارة البا�شمة 

من جديد باحل�شول عل���ى الثقة يف ا�شت�شافة وتنظيم 

مباريات املجموعة مما يوؤكد اأي�شًا اجلاهزية ال�رسيعة 

يف كل الظ���روف الإ�شتقبال احلدث الذي �شيجعل االإمارة 

حمط االأنظار من جديد".

واأ�ش���اف اإن االإم���ارة البا�شم���ة اعت���ادت على حتقيق 

النجاحات املميزة يف التنظيم الرائع ملختلف االأحداث 

واملنا�شب���ات الريا�شي���ة الكبرية وهنال���ك العديد من 

ال�شواه���د واآخرها االإ�شادة الت���ي ح�شلت عليها االإمارة 

الإ�شت�شاف���ة مباريات املجموعة الثاني���ة لدوري اأبطال 

اآ�شيا وهو االأم���ر الذي يوؤكد جاهزية فريق عمل جمل�س 

ال�شارقة الريا�شي واأنديته يف العمل على تنظيم اأي حدث 

ريا�شي بالتن�شيق مع اجلهات املختلفة مبا يتواكب مع 

االإمكانيات العالية لالإمارة وجاهزية من�شاآتها الريا�شية 

والبنى التحتية ومبا يعك�س ال�شمعة الطيبة.

وق���ال رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ش���ي " نثمن اأي�شًا 

تع���اون خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية منها 

القيادة العام���ة ل�رسطة ال�شارق���ة والتن�شيق امل�شرتك 

من اأجل التنظي���م والتن�شيق الإ�شت�شافة املباريات بكل 

�شال�شة وي����رس �شمن االج���راءات االحرتازية والوقائية 

مع احلفاظ على االأم���ن وال�شالمة العامة وهذا يوؤكد اأن 

اجلميع يعمل كفريق عمل واحد من اأجل احل�شول على 

�شهادة متيز جديدة لالإم���ارة التي جاءت حمل ثقة من 

االإحتادين االآ�شي���وي واالإماراتي لكرة القدم كونها على 

درجة عالي���ة من اجلاهزية من ناحي���ة املالعب التي 

تقام عليها املباريات اأو مالع���ب التدريبات باال�شافة 

اإىل اخلربات الكبرية والكفاءات الب�رسية التي ت�شاهم يف 

جناح ومتيز هذه االأحداث.

واأكد �شعادته اأن فري���ق العمل جاهز لهذه املهمة التي 

تعترب حتديًا جديداً ونحن على ثقة بنجاح اجلميع كل 

يف موقع���ه يف هذا احلدث وتقدمي عم���ل ريا�شي كبري 

يربهن على االإمكاني���ات العالية واملوا�شلة على نف�س 

النهج من التميز.

اختيار ال�سارقة ل�ست�سافة مباريات المجموعة الأولى لت�سفيات 

كاأ�س اأمم اآ�سيا والمونديال

 دبي-وام:

اأ�شادت الوفود واملنتخبات امل�شاركة يف الن�شخة 

الثالثة ع�رسة من بطولة اآ�شيا للرجال وال�شيدات 

للمالكم���ة " دله���ي – دبي" بالنج���اح الكبري 

للبطولة والتنظيم الرائ���ع وباالإجراءات الدقيقة 

التي مت تطبيقها يف البطول���ة التي ا�شت�شافتها 

دولة االإم���ارات خالل الفرتة من 21 اإىل 31 مايو 

املا�شي ونظمها االحت���ادان االآ�شيوي واالإماراتي 

للمالكمة بالتعاون مع االحتاد الهندي للمالكمة 

وجمل�س دبي الريا�شي.

واأعرب���ت الوف���ود امل�شاركة ع���ن �شكرها لدولة 

االإم���ارات واإم���ارة دب���ي واالحتادي���ن االآ�شيوي 

واالإمارات���ي لتنظيم البطول���ة على النحو االأمثل 

وه���و االأمر ال���ذي اأدى اإىل اإنقاذها م���ن االإلغاء 

وجعله���ا فر�ش���ة مثالي���ة الإع���داد املالكم���ني 

االآ�شيويني ملناف�ش���ات اأوملبياد " طوكيو 2021 

"، حي���ث يتطلعون الإحراز اأك���ر من 15 ميدالية 
اأوملبية.

وغ���ادرت جميع الوفود دب���ي اإىل اأوطانها حيث 

خا�شت املناف�ش���ات يف اأج���واء رائعة ت�شمنت 

اإجراءات احرتازي���ة دقيقة بالتن�شيق مع اجلهات 

الر�شمية باإمارة دبي مم���ا جعل البطولة خالية 

متاًما من االإ�شاب���ات الوبائية وا�شتمتع اجلميع 

باإقامة مريحة وكرم ال�شيافة العربية.

فم���ن جانبه ثمن الرو�شي عم���ر كرملوف رئي�س 

االحت���اد الدويل للمالكمة ال���ذي ح�رس فعاليات 

البطول���ة قدرة دول���ة االإمارات عل���ى ا�شت�شافة 

البطول���ة يف ظل الظروف التي مي���ر بها العامل، 

واأثن���ى على البني���ة التحتي���ة والريا�شية التي 

تتمت���ع به���ا الدولة ب�ش���كل عام ودب���ي ب�شكل 

خا�س واأك���د قدرتها على تنظيم وا�شت�شافة اأكرب 

البط���والت العاملي���ة بجودة عالي���ة، وتطبيقها 

لالإج���راءات االحرتازية والوقائي���ة الدقيقة مما 

قدم للع���امل النموذج يف كيفية مواجهة االأزمات 

واال�شتم���رار يف احلياة، وق���دم �شكره اإىل اللجنة 

املنظمة الإخراجه���ا البطولة بهذا التنظيم املميز 

يف اأقل من �شهر.

كما اأ�شاد املالكم العامل���ي الربيطاين اأمري خان 

خ���الل ح�ش���وره نهائي���ات مناف�ش���ات الرجال 

وم�شاركته يف تتويج االأبط���ال بالتنظيم الرائع 

للبطول���ة يف دبي، م�ش���ريا اإىل اأن هذه هي املرة 

االأوىل التي يح�رس فيها مناف�شات بطولة مالكمة 

يف دبي واأعرب عن اندها�شه بروعة التنظيم موؤكدا 

اأن االحتاد االإماراتي وجمل�س دبي الريا�شي قاما 

بعمل رائع يف تنظيم هذه البطولة .

ولفت اإىل اأن انتق���ال البطولة من دلهي اإىل دبي 

كان فر�شة رائعة للمالكمني االآ�شيويني للم�شاركة 

يف بطولة عالي���ة امل�شت���وى واال�شتعداد اجليد 

لالأوملبي���اد واال�شتمتاع بق�ش���اء اأيام رائعة يف 

البطولة، م�ش���ريا اإىل اأن دبي هي املدينة االأف�شل 

واالأك���ر اأماًنا يف العامل ملا تفر�شه من اإجراءات 

دقيقة ت�شمن �شالم���ة اجلميع، وقد �شاهمت هذه 

االأجواء يف تقدمي البطول���ة نخبة من املالكمني 

ال�شاعدي���ن الذي���ن توقع لهم اأن يكون���وا اأبطااًل 

اأوملبيني و�شيتمكن غالبيتهم من الفوز مبيداليات 

يف االأوملبياد املقبل".

اأبوظبي-وام:

 وقعت �رسك���ة باملز الريا�شية املنظمة 

لبطولة حماربي االإمارات مذكرة تفاهم 

وتعاون م�شرتك مع كل من مدينة برجيل 

الطبي���ة وري�شبون����س بل����س ميديكال 

التابعتني ملجموعة يف بي اإ�س للرعاية 

ال�شحية.

جاء ذلك خ���الل املوؤمتر ال�شحفي الذي 

عقد ام�س بح�شور فوؤاد دروي�س الرئي�س 

التنفي���ذي لباملز الريا�شي���ة وبطوالت 

حماربي االإمارات وعمران اخلوري رئي�س 

تطوير االأعمال مبدين���ة برجيل الطبية 

وميجور توم لوي����س الرئي�س التنفيذي 

ل�رسكة ري�شبون�س بل�س ميديكال.

واأع���رب ف���وؤاد دروي����س ع���ن �شعادته 

بالتعاون بني بطولة حماربي االإمارات 

وهذي���ن ال�رسحيني الطبيني م���ع اإبرام 

مذك���رة التفاهم والذي ت�شه���م يف اإثراء 

البطولة.

واأو�ش���ح اأن بامل���ز الريا�شية حري�شة 

على تعزيز التعاون امل�شرتك مع مدينة 

برجيل الطبية وري�شبون�س بل�س ميديكال 

وهو االأمر الذي �شي�شهم يف توفري الدعم 

والرعاي���ة ال�شحية على م���دار الن�شخ 

املختلف���ة لبطوالت حمارب���ي االإمارات 

وكذلك الفعاليات واالأحداث االأخرى التي 

تنظمها ال�رسكة.

واأعرب عم���ران اخل���وري وميجور توم 

لوي�س عن �شعادتهما بالتعاون مع باملز 

االإمارات  الريا�شية وبط���والت حماربي 

والذي ياأتي انطالق���ا من اهتمام هاتني 

املوؤ�ش�شت���ني بدعم وتنمي���ة الفعاليات 

الريا�شية على م�شتوى الدولة ..م�شريين 

اإىل اأن ثمار هذه االتفاقية �شتنعك�س على 

الن�شخت���ني 19 و20 من البطولة املقرر 

عقدها يف 18 و19 يونيو اجلاري.

القاهرة-)د ب اأ(:

 اأعل���ن النادي االأهلي امل����رسي ال�شيطرة علي 

حريق حمدود يف املدرج القدمي مللعب )خمتار 

التت�س( بالعا�شمة القاهرة.

وذكر االأهلي عرب موقعه الر�شمي ام�س االأربعاء 

اأن حريقا حمدودا �شب يف املدرج القدمي با�شتاد 

خمتار التت�س، اأثناء عملية اإخالئه متهيدا لهدمه، 

وفقا لقرار جمل�س االدارة .

واأو�شح الن���ادي "مت ا�شتدعاء ق���وات احلماية 

املدنية، التي دفع���ت ب�شيارتي اإطفاء، وجنحت 

يف اإخم���اد احلريق ،وال�شيط���رة علي  املوقف 

متاما.. ومل ي�شفر احلادث عن وقوع اأية خ�شائر".

يذك���ر اأن جمل�س اإدارة االأهلي امل�رسي قد اأ�شدر 

ق���رارا يف وقت �شاب���ق باإخالء امل���درج القدمي 

مبلعب خمتار التت�س، الذي يجري عليه الفريق 

تدريباته، متهيدا لهدمه بعد نقل غرف املالب�س 

ومكاتب الفريق االأول للم���درج اجلديد يف ذات 

امللعب.

اإ�سادة دولية بتنظيم بطولة اآ�سيا للمالكمة في دبي

اإجراء احترازي يت�سبب في غياب 

�ستة لعبين عن منتخب ا�سكتلندا 

في ودية هولندا

لندن-)د ب اأ(:

 اخت���ار م�شوؤولو االحتاد اال�شكتلندي لكرة القدم، 

ترك �شتة العبني يف مع�شك���ر الفريق باإ�شبانيا، 

وذلك قبل ال�شفر اإىل الربتغال للعب مباراة ودية 

اأمام هولندا، ام�س االأربعاء، يف ظل �شعيهم لتجنب 

اأزمة كبرية ب�شبب انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

قبل انطالق كاأ�س اأمم اأوروبا 2020. وذكرت وكالة 

االأنب���اء الربيطانية )بي ايه ميدي���ا(، اأن كل من 

ديفيد مار�شال و�شتيفن اأودونيل وناثان باتري�شون 

وجرانت هانلي وجون ماكج���ني و�شي اأدامز، مل 

ي�شافروا مع فريق املدرب �شتيف كالرك اإىل ملعب 

"�شتاد اجلرف" يف الربتغ���ال، حيث قرر االحتاد 
بقائهم يف مع�شكر الفريق يف الفينكا باإ�شبانيا.

وج���اء ذلك ب�شبب اقرتاب الالعبني املذكورين من 

ج���ون فليك العب املنتخ���ب اال�شكتلندي، والذي 

ج���اءت عينته اإيجابي���ة يف فحو�س الك�شف عن 

االإ�شابة بفريو�س كورونا اأم�س االول الثالثاء.

وجاءت عينات الالعبني ال�شت املذكورين �شلبية 

يف عدة مرات، مبا فيه���ا فحو�س ام�س االأربعاء، 

وذلك منذ ان�شمامهم اإىل مع�شكر املنتخب اال�شبوع 

املا�شي، كم���ا اأنهم لي�ش���وا مطالبني باخل�شوع 

للعزل الذاتي.



دبي-وام:

 ي�ض���ارك احت���اد الإم���ارات للريا�ضات 

ال�ضت�ية يف اأعمال م�ؤمتر الحتاد الدويل 

للتزلج الذي يعقد اجلمعة املقبل »عن 

بع���د« مب�ضارك���ة 135 ع�ض����ا، بهدف 

احل�ض�ل على ع�ض�ي���ة الزمالة للعام 

احلايل والع�ض�ي���ة الدائمة اعتبارا من 

العام املقبل.

واأع���د الحتاد ملف���ًا متكام���ًا يغطي 

جاهزية الإمارات لأن تك�ن ع�ض�اً دائمًا 

يف الحتاد ال���دويل للتزل���ج يظهر ما 

تتمتع به الدولة م���ن من�ضاآت ريا�ضية 

حديثة ولعبن حمرتف���ن يف ريا�ضة 

التزلج و ما حققته الريا�ضات ال�ضت�ية 

م���ن اإجن���ازات يف ال�ضن����ات املا�ضية 

والت�ضهيات  املتط����رة  والإمكاني���ات 

واخل���رات الت���ي ت�ؤهله���ا ل�ضت�ضافة 

وتنظيم البط����لت وامل�ؤمترات الدولية 

والعاملية بكفاءة عالية.

والإمارات من اأوائل الدول العربية التي 

ت�ضعى للح�ض�ل على الع�ض�ية الدائمة 

يف الحت���اد الدويل للتزلج والتي تتيح 

اإمكانية امل�ضاركة يف البط�لت الدولية 

والعاملية التي تقام حتت مظلة الحتاد 

الاعبن  اأم���ام ترخي�ص  الباب  وتفتح 

الذي���ن ميثل����ن الدولة م���ع احت�ضاب 

�ضاعات التزلج وتدوينها با�ضم الع�ض� 

يف قاعدة بيانات الحت���اد و ا�ضت�ضافة 

التزل���ج املحلي���ة والإقليمية  بط�لت 

والعاملية باعتم���اد ر�ضمي من الحتاد 

الدويل للتزلج.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

اخلمي�ص 3 ي�ني� 2021 �� الع�دد 14760  الريا�ضة

اختتام مناف�سات بطولة اآ�سيا 

للرجال وال�سيدات للمالكمة 

دلهي - دبي

اأبوظبي-وام:

 ر�ضح الحتاد الآ�ضي�ي لكرة القدم 

جن���م ن���ادي اجلزي���رة ومنتخبنا 

ال�طني علي مبخ�ت للف�ز بلقب 

جنم �ضهر ماي���� يف دوريات غرب 

اآ�ضيا.

ون�رش الحتاد القاري على م�قعه 

الر�ضم���ي تقريرا م��ضع���ا اأكد فيه 

اأن علي مبخ����ت كان اأبرز جن�م 

الدوري الإماراتي هذا امل��ضم بعد 

قيادته لفريق اجلزيرة حل�ضد لقب 

دوري اخللي���ج العرب���ي، ووا�ضل 

ت�ضجي���ل  ه�ايت���ه يف  ممار�ض���ة 

الأه���داف خال �ضه���ر ماي� حيث 

هز �ضباك املناف�ضن 3 مرات، كما 

�ضجل 3 اأهداف اأخرى "هاتريك" يف 

اأمام �ضقيقه  مباراة منتخب باده 

الأردين الت���ي فاز فيها " الأبي�ص" 

الإماراتي بنتيج���ة / 5 / 1/ يف 

اإط���ار اللقاءات ال�دي���ة ا�ضتعدادا 

للت�ضفي���ات الآ�ضي�ي���ة امل�ضرتكة 

امل�ؤهل���ة مل�ندي���ال كاأ�ص العامل، 

ونهائيات اأمم اآ�ضيا.

وجنح علي مبخ����ت يف ت�ضجيل 

14 هدف���ا يف اآخ���ر 10 مباريات 

له مع نادي اجلزي���رة واملنتخب 

3 مرات"  ال�طن���ي، م���ن بينه���ا 

هاتريك" اثنان منهم مع املنتخب 

اأمام الهن���د والأردن يف مباراتن 

وديتن. والثالثة اأمام الفجرية يف 

الدوري يف املباراة التي فاز فيها 

اجلزيرة بنتيجة 4 / 2.

اله���داف  ه����  مبخ����ت  ويع���د 

الإماراتي  للمنتخ���ب  التاريخ���ي 

خليجيا، وه���داف اآ�ضيا يف بط�لة 

ا�ضرتاليا عام 2015، وهداف نادي 

اجلزيرة التاريخي اأي�ضا، و�ضاحب 

اأعل���ى ر�ضيد من الأهداف لاعبن 

امل�اطن���ن والأجان���ب يف م��ضم 

واحد بدوري املحرتفن "33 هدفا" 

يف م��ضم 2016 – 2017، وجنح 

يف ت�ضجي���ل الكث���ري م���ن الأرقام 

القيا�ضية، منه���ا دخ�له م��ض�عة 

لاأرق���ام القيا�ضي���ة  "جيني����ص" 
باأ�رشع هدف يف اآ�ضيا عام 2015.

و�ضمت تر�ضيحات الحتاد الآ�ضي�ي 

لنجم �ضهر ماي� مع علي مبخ�ت 

كل م���ن بافيتمب���ي ج�ميز لعب 

اإيجال�  ال�ضع�دي، واأودي�ن  الهال 

لع���ب ال�ضباب ال�ضع����دي، ويزن 

الع���رب لعب ال�ح���دات الأردين، 

وع���دي الدب���اغ لع���ب العرب���ي 

لعب  العكاي�ضي  واأحمد  الك�يتي، 

ورونالد جناه  الك�يت���ي،  الك�يت 

لعب ال�ضل���ط الأردين، واإ�ضماعيل 

عب���د اللطي���ف لع���ب املح���رق 

البحريني.

فتح باب الت�سجيل للم�ساركة في »اأبوظبي جراند �سالم 

للجوجيت�سو« في ميامي

اأبوظبي-وام:

ملح���رتيف  اأب�ظب���ي  رابط���ة  اأعلن���ت   

اجل�جيت�ض� عن فتح باب الت�ضجيل اأمام 

الاعب���ن والاعبات م���ن خمتلف دول 

الع���امل، الراغب���ن يف امل�ضاركة بج�لة 

اأب�ظب���ي جراند �ض���ام للج�جيت�ض� يف 

مدينة ميامي الأمريكية، التي �ضتقام يف 

الثامن من اأغ�ضط�ص املقبل.

واأو�ضح���ت الرابطة - التي تنظم اأكرث من 

80 بط�لة ريا�ضية ح����ل العامل �ضن�يا 

- اأن الفئ���ات امل�ضتهدف���ة للت�ضجيل هي 

الأحزم���ة البنف�ضج���ي والبن���ي والأ�ض�د 

للرج���ال وال�ضيدات، والف�ز باملركز الأول 

يف اأي م���ن فئاتها مين���ح �ضاحبه 2000 

نقط���ة يف الت�ضني���ف ال���دويل ال�ضن�ي 

لاعبن  النقدي���ة  واجل�ائ���ز  للرابط���ة، 

الفائزين باملراكز الأوىل يف تلك البط�لة 

225 األ���ف دولر اأمريك���ي، لفتة اإىل اأنها 

�ضتقام يف ال�ضالة املغطاة ب�ضالة مركز 

املعار�ص مبيام���ي مع تطبيق الإجراءات 

الحرتازية والروت�ك����ل الطبي املعتمد 

يف كل بط����لت الرابطة خ���ال امل��ضم 

املا�ض���ي حفاظا على �ضام���ة الاعبن 

واملنظمن واحلكام.

من ناحيته اأكد طارق البحري مدير رابطة 

اأن امل�عد  اأب�ظبي ملحرتيف اجل�جيت�ض� 

املحدد للت�ضجيل املبك���ر للم�ضاركة يف 

البط�لة ينتهي 2 ي�لي���� املقبل ، بينما 

يظل الباب مفت�ح اأمام الت�ضجيل النهائي 

يف الثال���ث من اأغ�ضط����ص 2021، اإل يف 

حال ال��ض����ل اإىل العدد امل�ضتهدف قبل 

امل�ع���د النهائي، م�ض���ريا اإىل اأنه يف تلك 

احلالة �ضيتم اإغاق باب الت�ضجيل ب�ضكل 

مبكر.

وق���ال البح���ري: " �ضع���داء بثقة جن�م 

يف  اجل�جيت�ض����  ريا�ض���ة  واأ�ضاط���ري 

الع���امل واإقبالهم الكبري عل���ى امل�ضاركة 

يف بط�لتن���ا، التي ول���دت ق�ية لتبقى، 

و�ضعادتن���ا اأكر بات�ضاع نط���اق �ضل�ضلة 

ج�لت اأب�ظبي جراند �ضام ح�ل العامل 

حي���ث �ضتقام لأول م���رة هذا العام يف 7 

م���دن عاملية، هي ميامي يف 8 اأغ�ضط�ص، 

وم��ضك���� يف 12 �ضبتم���ر، و�ضاو باول� 

 12 وبك���ن يف  اأكت�ب���ر،  و 24   23 يف 

دي�ضم���ر2021 ، و�ضي���دين يف 20 فراير 

2022، ولن���دن يف 27 مار�ص 2022، ثم 

اأب�ظب���ي يف 13 و 14 ماي���� 2022، مما 

ي�ؤكد تط�رها بع���د اأن كانت بدايتها يف 

�ضي���ف 2015 باأربع ج�لت، ثم اأ�ضبحت 

5 ج�لت اعتبارا من 2016، حتى و�ضلت 

حاليا اإىل 7 ج�لت".

البط�لة عل���ى امل�ضت�ى  وعن مكا�ض���ب 

الفن���ي .. اأو�ض���ح : " اأن���ه م���ع انطاق 

مناف�ضات امل��ضم ال�ضابع لبط�لة اأب�ظبي 

جراند �ضام �ضنحر�ص على تقدمي اجلديد، 

وه���ذا امل��ض���م �ضرنفع م�ضت����ى الفئات 

امل�ضارك���ة لأول م���رة لنبداأ م���ن احلزام 

البنف�ضجي للرتكيز على الن�عية وج�دة 

الاعبن اأكرث من الك���م، يف ال�قت الذي 

�ضن�ضتم���ر يف تطبيق منظ�م���ة التحكيم 

اجلديدة التي اعتمدناها امل��ضم املا�ضي 

وجنحت يف احل���د من اللع���ب ال�ضلبي، 

واأبرزها اللج�ء ل�قت اإ�ضايف مدته دقيقة 

حل�ضم التع���ادل، ثم لآخر من ح�ضل على 

نقاط يف حال ا�ضتمرار التعادل، مع اإلغاء 

الأف�ضليات، وتطبيق تقنية "عن ال�ضقر" 

يف التحكيم لإتاحة الفر�ضة اأمام احلكام 

للرج����ع اإىل الفيدي� لتخ���اذ القرار يف 

احل���الت التحكيمية ال�ضعب���ة من اأجل 

حتقيق العدالة".

واأ�ض���اف: " نت�قع ع����دة م�ضاركة اأندية 

الن�ضخ���ة  يف  الإم���ارات  واأكادميي���ات 

اجلديدة من ج�لت اأب�ظبي جراند �ضام، 

بع���د الغي���اب يف امل��ض���م املا�ضي عن 

ج�لت ميامي ولن���دن وري� دي جانريو، 

وم��ضك� با�ضتثن���اء لعبنا عمر الف�ضلي 

الذي حر�ص عل���ى امل�ضاركة يف امل��ضم 

املا�ضي بج�لة م��ضك� وح�ضل فيها على 

امليدالية الذهبية يف وزنه، و�ضتحقق تلك 

الع�دة ا�ضتفادة كبرية لاعبينا من خال 

الحت���كاك الق�ي مع خمتل���ف املدار�ص 

العاملي���ة، م���ن اأجل ال�ضتع���داد خل��ص 

التحديات القارية والدولية املقبلة".

تر�سيح مبخوت للقب العب ال�سهر في دوريات 

غرب اآ�سيا

 دبي-وام:

 اختتم���ت مناف�ضات الن�ضخة الثالثة ع�رشة من 

بط�لة اآ�ضي���ا للرجال وال�ضيدات للماكمة دلهي 

– دبي 2021 الت���ي ا�ضت�ضافتها دولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة خال الفرتة م���ن 21 حتى 

31 ماي���� 2021، ونظمها الحت���ادان الآ�ضي�ي 

والإمارات���ي للماكم���ة بالتعاون م���ع الحتاد 

الهندي للماكمة وجمل�ص دبي الريا�ضي، واأقيمت 

مناف�ضاتها يف فندق ل� مرييديان املطار بدبي.

وح�ضد ماكم���� اأوزبك�ضتان 6 ميداليات ذهبية 

يف نهائ���ي الرج���ال الذي �ضه���د مناف�ضة ق�ية 

يف 10 اأوزان خمتلف���ة، فيما حققت منغ�ليا 3 

ميداليات ذهبي���ة، وح�ضلت الهند على ميدالية 

ذهبية واحدة، وو�ضل جمم����ع املكافاآت التي 

قدمها الحت���اد الدويل للبط�ل���ة اإىل 400000 

دولر اأمريكي مت ت�زيعها على الفائزين باملراكز 

الأوىل يف البط�ل���ة، حي���ث ح�ض���ل املاكم�ن 

الفائزون باملركز الأول م���ن الرجال وال�ضيدات 

على جائزة مالية قدرها 10000 دولر اأمريكي 

لكل فائز، فيم���ا ح�ضل الفائزون باملركز الثاين 

على جائزة مالي���ة قدرها 5000 دولر اأمريكي، 

وح�ض���ل كل فائ���ز بامليدالي���ة الرونزية على 

جائزة مالية قدرها 2500 دولر اأمريكي.

وت����ج الفائ���زون يف خمتل���ف الأوزان كل من 

�ضعادة اأن�ص العتيبة رئي�ص الحتادين الآ�ضي�ي 

والإماراتي للماكمة، وا�ضتف���ان ك�فاك، الأمن 

العام لاحتاد الدويل للماكمة، و�ضكن ب�لت�ف 

نائب رئي�ص الحتاد الآ�ضي�ي للماكمة، وي��ضف 

الكاظم نائب رئي�ص الحتاد الآ�ضي�ي للماكمة، 

وحممد ب� خاطر رئي�ص اللجنة العليا املنظمة 

للبط�لة – نائب رئي�ص احتاد الإمارات للماكمة، 

وعمر الكندي ع�ض� جمل�ص اإدارة احتاد الإمارات 

للماكمة مدير البط�لة، كما �ضارك يف التت�يج 

املاكم العاملي الريطاين اأمري خان الذي ح�رش 

النهائي واأ�ضاد باأداء املاكمن الآ�ضي�ين.

وع���ر عمر الكندي مدير البط�ل���ة عن �ضعادته 

بالنج���اح الكبري ال���ذي �ضهدت���ه البط�لة التي 

جاءت ا�ضت�ضافتها وتنظيمها يف وقت ق�ضري بعد 

اعتذار الهند ع���ن التنظيم قبل اأقل من �ضهر من 

م�عد البط�لة، م�ضيدا مب�ضت�ى التناف�ص والأداء 

الفني الذي ظه���ر به املاكم�ن واملاكمات منذ 

اجل�لة الأوىل وحتى نهاية البط�لة خا�ض�ا فيها 

130 نزاًل من اأق�ى املناف�ضات والأداء التحكيمي 

املتميز.

ملف اإماراتي متكامل تمهيداً للح�سول على 

الع�سوية الدائمة لالتحاد الدولي للتزلج

ال�سارقة-وام:

 ناق����ص جمل�ص ال�ضارق���ة الريا�ضي مع 

م�ضتثمري���ن اأجان���ب من اجلب���ل الأ�ض�د 

وكرواتي���ا فر�ص ت��ضي���ع ال�ضتثمار يف 

اأندية الإمارة مبا يتما�ضى مع الإمكانيات 

الريا�ضي وخطط  القط���اع  الكب���رية يف 

املجل����ص عر جلنة ال�ضتثمار والت�ض�يق 

الريا�ضي من خال جذب خمتلف الفر�ص 

واجلهات مبا يع�د بالفائدة على الأندية 

والريا�ضة بالإمارة.

جاء ذل���ك خال اللقاء ال���ذي جرى بن 

�ضع���ادة عي�ض���ى هال احلزام���ي رئي�ص 

املجل�ص وم�ضتثمري���ن اأجانب من اجلبل 

الأ�ض�د وكرواتيا بح�ض�ر �ضعادة عبداهلل 

الدح ع�ض� جمل����ص الإدارة، رئي�ص جلنة 

ال�ضتثم���ار والت�ض�ي���ق الريا�ضي وخالد 

بن �ضلطان وزكية �ضهيل امل�رشخ اأع�ضاء 

اللجنة.

واأك���د �ضعادة عي�ضى ه���ال اأن املجل�ص 

حري�ص على تبادل اخلرات مع خمتلف 

اجلهات الداخلية واخلارجية مبا يعك�ص 

التقدم الريا�ضي يف الإمارة والذي يع�د 

بالنف���ع عل���ى الأندية �ض����اًء يف البنى 

التحتية اأو ال�ضتثمار يف الك�ادر الب�رشية 

وعك����ص ال�جه امل�رشق لريا�ضة ال�ضارقة 

عل���ى جميع امل�ضت�يات مل���ا متلكه من 

�ض���رية مميزة وجناح كب���ري يف ا�ضتقبال 

ك���رى الأحداث الريا�ضي���ة وخلق فر�ص 

ال�ضتثمار الريا�ضي ب�ضتى اأن�اعه.

من جانبه اأ�ضار �ضعادة عبداهلل الدح اإىل 

اهتم���ام املجل�ص بالتع���اون يف جمال 

ال�ضتثم���ار الريا�ضي والرتحيب مبختلف 

املبادرات والفر�ص التي ت�ضب يف �ضالح 

تط�ي���ر ريا�ضة الإم���ارة وترجمة اأهداف 

املجل�ص.

م�ستثمرون من الجبل االأ�سود وكرواتيا يبحثون 
فر�ص اال�ستثمار في اأندية  ال�سارقة الريا�سية  

 »ال�شارقة للتعليم« 

يختتم بطولة التن�س 

االفترا�شية لطلبة 

المدار�س

ال�ضارقة-وام:

 اختتم جمل�ص ال�ضارقة للتعليم بط�لة التن�ص الفرتا�ضية لطلبة 

املدار�ص واملخ�ض�ضة للفئ���ة العمرية 12-14 عاما التي نظمها 

يف اإط���ار تعاونه جمل����ص ال�ضارقة الريا�ض���ي وذلك يف �ضياق 

م�ا�ضلة تنفيذه ل�ضل�ضلة من البط�لت الريا�ضية والتي ي�ضتهدف 

من خالها طلبة املدار�ص احلك�مية واخلا�ضة من منطلق روؤيته 

للت�ضجيع على ممار�ضة الريا�ضة من املنزل.

واأ�ضفرت نتائج البط�لة التي اأ�ضدل ال�ضتار عنها عن ف�ز الطالب 

ذياب طارق البل��ضي باملركز الأول وباملركز الثاين الطالب جاي 

بهافيكباي �ضاه وحل باملركز الثالث الطالب علي اليافعي ويف 

املركز الرابع الطالب حمد عل���ى الها�ضمي ويف املركز اخلام�ص 

يرانا ت�ين �ض�نيل.

واأو�ضح �ضعادة حممد املا الأمن العام ملجل�ص ال�ضارقة للتعليم 

اأن املجل����ص يهدف م���ن خال تنظيم هذه البط����لت الريا�ضية 

بن طلبة املدار����ص اإىل ربط الطلبة بكاف���ة الأ�ضكال الريا�ضية 

ل�ضيما خ���ال فرتة التعلم عن بعد ..م�ضريا اإىل اأن بط�لة التن�ص 

الفرتا�ضي���ة خ�ض�ضت فقط للفئة العمرية من 12 حتى 14 عاما 

من كافة الطلبة املقيدي���ن باملدار�ص احلك�مية واخلا�ضة ..لفتا 

اإىل اأن البط�ل���ة متثل اأحد اأوجه التع���اون امل�ضرتك مع جمل�ص 

ال�ضارقة الريا�ضي.



يعد التدخني ال�س���بب الرئي�س���ي الأول 

للوفيات حول العامل، حيث ميوت �سنويًا 

6 مليون اإن�س���ان حول الع���امل مبعدل 

�سخ�ص واحد كل 8 ثواين.

موق���ع  ن�رشه���ا  درا�س���ة  واأك���دت 

يف  اأن���ه   ،”cancercouncil“
كل م���رة ياأخذ فيها الإن�س���ان نف�سًا من 

ال�سيجارة، تدخل 7000 مادة كيميائية 

اإىل رئتيه وتنت����رش اإىل اأجزاء اأخرى من 

اجل�سم، مبا يف ذل���ك 69 مادة م�رشطنة 

معروفة.

حالة واحدة من كل 8 حالت لل�رشطان 

ي�سببه���ا التدخني، وحال���ة وفاة واحدة 

م���ن كل 5 وفيات لل�رشط���ان تنتج عن 

التدخني.

مل يف���ت الأوان بع���د عل���ى الإقالع عن 

التدخني، حيث يب���داأ اجل�سم يف اإ�سالح 

نف�سه بع���د 6 �ساعات من اآخر �سيجارة، 

و�س���وف تنخف����ص خماط���ر التدخ���ني 

با�ستمرار بعد ذلك.

وبالرغم من اأن معظ���م النا�ص يربطون 

بني �رشطان الرئة والتبغ، ولكن الأمر ل 

يتوقف عند �رشط���ان الرئة فح�سب، بل 

هن���اك 16 نوعًا م���ن ال�رشطان ميكن اأن 

ي�سببها التدخني.

وتوؤثر امل���واد الكيميائية املوجودة يف 

التبغ عل���ى الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون 

لدخ���ان ال�سجائ���ر، وي�س���كل التدخني 

ال�سلب���ي اأو غري املبا�رش خماطر �سحية 

عل���ى البالغني مماثلة للتدخني الن�سط، 

كما اأنه مرتب���ط مبتالزمة موت الر�سع 

املفاجئ والربو عند الأطفال

ع���ر الأب عل���ى زوجته 

نيجريللي”  “ماريولينا 
وابنته���ا  عام���ًا،   40

مولي���كا”  “األي�سان���درا 
منزلهم���ا  يف  متوف���ني 

�سقلي���ة  يف  الريف���ي 

بجنوب اإيطاليا،

الختالف���ات يف وجهات 

الأب والأم  النظ���ر ب���ني 

ح���ول تعلي���م اأبنتهم���ا 

كان���ت نهايته رحيل الأم 

يد  على  املراهقة  والبنة 

الأم التي �سنق���ت ابنتها البالغة من العمر 

14 عام���ًا يف حبل ل� تختنق قبل اأن تقتل 

نف�سها وت���رك مالحظة تق�سعر لها الأبدان 

ل� الأب املكلوم.

حيث تركت مالحظ���ة على طاولة املطبخ 

ن�سها: “اأنا اأخذت الي�ساندرا معي، اأنا اآ�سف 

لأنني اأطلب املغفرة”.

ووفق���ًا لو�سائل الإع���الم املحلية، عندما 

حت���دث الأب “ماوريت�سي���و مولي���كا” اإىل 

زوجته اآخر م���رة يف اليوم ال�سابق، كانت 

هن���اك خالف���ات ح���ول تعلي���م ابنتهما، 

وقال:”بع���د ظه���ر اأم����ص ، بع���د ال�ساعة 

ال�سابع���ة بقلي���ل، مل ت���رد زوجتي على 

الهاتف. كنت قلق عليها”.

واأ�س���اف الأب :”بحثت عنهم يف كل مكان 

يف القري���ة، ثم ذهب���ت اإىل منزلنا الريفي، 

وهناك وجدت نف�سي اأمام املاأ�ساة” حيث 

وج���د الأب جثث زوجت���ه وابنته املراهقة 

هامدة، وا�ستدعى ال�سلطات على الفور.

اأنق���ذ طفل يبلغ م���ن العمر �سبع 

�سن���وات، م���ن ولي���ة فلوري���دا 

الأمريكية، نف�س���ه ووالده واأخته، 

بعد اأن �سبح مل���دة �ساعة تقريبًا 

للو�س���ول اإىل ال�ساط���ئ وطل���ب 

امل�ساعدة لهما بع���د اأن جرفهما 

التيار بعيداً. 

وكان ت�سي����ص بو�س���ت، يف رحلة 

مع والده واأخت���ه لل�سباحة، قبل 

اأن يجرفه���م التي���ار بعي���داً عن 

الق���ارب الذي كانوا في���ه. حاول 

الأب بو�ست، م�ساعدة طفليه، لكنه 

مل ينج���ح، فطلب من ابنه ت�سي�ص 

ال�سباحة اإىل ال�ساطئ، بينما كان 

يحاول الو�س���ول اإىل ابنته، التي 

كانت ترتدي �سرة جناة.

ق���ال بو�ست: “اأخربت���ه اأين اأحبه 

لأنني مل اأكن متاأكداً مما �سيحدث، 

حاولت التم�سك بهما، بينما جرف 

التي���ار ابنت���ي”. ا�ستغ���رق الأمر 

م���ن ت�سي�ص �ساع���ة للو�سول اإىل 

ال�ساطئ، حي���ث كان ي�سريح يف 

املنت�س���ف من خالل ت���رك ظهره 

يط���وف على امل���اء. عندما و�سل 

ت�سي����ص اإىل ال�ساط���ئ، رك�ص اإىل 

اأقرب منزل طلبًا للم�ساعدة.

يف غ�سون ذلك، كان والده واخته 

قد جرفهم���ا التيار اإىل نحو ثالثة 

كيلومرات من موقع القارب.

الإنقاذ  ا�ستطاعت ف���رق  واأخ���رياً 

الو�س���ول اإليه���م واإنقاذه���م يف 

الوقت املنا�سب.

 16 نوعا من ال�سرطانات �سببها التدخنيً
طفل ي�سبح �ساعة كاملة لإنقاذ �أ�سرته 

من �ملوت �ملحقق

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

اعراف �س���اب اأربعيني بقتل �سقيقته بطلق���ة من عيار ناري 

خرطو�ص اأمام منزل اأحدهما يف العياط.

وكان �سبب اجلرمي���ة خالف بني ال�سقيقني ، �رشعان ما انفجر 

اإىل ب���ركان نار بينهما يف اأول نقا�ص حاد عندما طلب ال�سقيق 

الأك���رب من الأ�سغر يد ابنة الأخري لنجله، فرف�ص بزعم اأنها يف 

املرحلة الثانوية.

وقال: »بنتي هتكمل تعليمها معندي�ص بنات للزواج«، وعندما 

احتدم النقا�ص اأخرج املتهم فرد خرطو�ص من مالب�سه وقتل به 

�سقيقه الأكرب يف م�سهد ماأ�ساوي.

األق���ت اأجهزة الأم���ن امل�رشية، القب�ص عل���ى اأحد املطلوبني 

اجلنائيني، بعدما قام بعر�ص ابنه للبيع عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي، حيث اأعلنت وزارة الداخلية تفا�سيل الواقعة يف 

بيان ر�سمي  قالت في���ه، اإن معلومات وردت لإدارة مكافحة 

الهجرة والجتار بالب�رش بقطاع مكافحة املخدرات واجلرمية 

املنظمة مفادها قيام اأح���د الأ�سخا�ص بالن�رش على �سفحته 

ال�سخ�سي���ة مبوقع التوا�سل الجتماع���ي “في�سبوك” اإعالنًا 

لبيع ابنه، داعيًا الراغبني بتبني الأطفال بالتوا�سل معه.

واأ�سار البيان اإىل اأن الرجل طالب مببلغ مايل عو�سًا عن ابنه، 

ويف التحقيقات تبني اأن الرج���ل عاطل عن العمل، ومطلوب 

للجهات الأمنية، وله �سوابق جنائية، ومقيم يف بالقاهرة.
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م�سري يقتل �سقيقه بر�سا�سة 

ل�سبب �سادم!

ك�سف عبد اهلل امل�سند، اأ�ستاذ املناخ ال�سعودي، اإن مكة 

املكرمة )عرف���ات( �سجلت حرارة 48.2 درجة مئوية، 

كثاين اأعلى مدينة بالعامل يف درجة احلرارة اأول اأم�ص.

وقال عبد اهلل امل�سند، موؤ�س����ص ورئي�ص جلنة ت�سمية 

احل���الت املناخي���ة، يف »توير«: »درج���ة احلرارة 

يف يوني���و يف الريا�ص ع���ادة متو�سط درجة احلرارة 

العظم���ى )الظهر( يراوح ب���ني 41 و42 درجة مئوية، 

ون���ادرا ما تنخف�ص اإىل اأقل م���ن 39 درجة مئوية، اأو 

تتجاوز 44«.

واأ�س���اف: »يف حني يك���ون متو�سط درج���ة احلرارة 

ال�سغ���رى )قبيل الفجر( قريبا م���ن 29 درجة مئوية، 

ون���ادرا ما تنخف�ص اإىل 26 درج���ة مئوية، اأو تتجاوز 

32 درجة مئوية«.

مدينة عربية ت�سجل 

ثاين �أعلى درجة 

حر�رة يف �لعامل 
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�سيني ي�سوي �أغلى �سيخ حلم يف �لعامل 

با�ستخد�م »ملربغيني«
ب�سبب تعليمها.. �أم ت�سنق �بنتها 

بحبل وتقتل نف�سها

طفل 

م�سري يعلّم 

�لربجمة على 

»يوتيوب«

بالتزامن م���ع تف�سي فريو�ص كورون���ا امل�ستجد يف 

�سائ���ر دول العامل، ارتفعت ح�سيل���ة �سحايا الوباء 

حول الع���امل اإىل اأكر من 3 ماليني و594 األف حالة 

وفاة، فيم���ا ارتفعت ح�سيل���ة الإ�سابات اإىل نحو 

171 مليون اإ�سابة.

ويف التفا�سيل، تت�سدر الوليات املتحدة قائمة 

الدول الأكر ت�رشراً من اجلائحة، حيث �سجلت 

حتى الآن اأكر من 594 األف وفاة، وجتاوز عدد 

الإ�سابات فيها 33.2 مليون اإ�سابة.

فيما حتتل الربازي���ل املرتبة الثانية، و�سجلت 

462 األف حالة وف���اة، واأكر من 16.5 مليون 

اإ�سابة.

ويف املرتب���ة الثالثة الهند، والت���ي بلغت فيها 

ح�سيل���ة الوفي���ات 326 األف وف���اة، وجتاوز فيها 

اإجمايل الإ�سابات 27.9 مليون اإ�سابة.

ويف املرتبة الرابع���ة املك�سيك، حيث بلغت ح�سيلة 

الوفي���ات  224 األ���ف وف���اة، فيم���ا بل���غ اإجمايل 

الإ�سابات اأكر من 2.4 مليون اإ�سابة.

ويف املرتبة اخلام�سة بريطانيا، حيث ح�سد الفريو�ص 

اأرواح اأكر من 128 األف �سخ�ص، ومت ت�سجيل 4.5 

مليون اإ�سابة.

يف املرتب���ة ال�ساد�سة اإيطالي���ا، حيث جتاوز 

فيها اإجمايل عدد الوفيات 126 األف �سخ�ص، 

و�سجلت اأكر من 4.2 مليون اإ�سابة.

و�سابعًا رو�سيا، حيث ح�سد الفريو�ص اأرواح 

نحو 121 األ���ف �سخ�ص، و�سجلت حتى الآن 

اأكر من 5 ماليني و50 األف اإ�سابة.

وثامنًا فرن�سا، والتي �سجلت نحو 110 اآلف 

حالة وفاة، واأكر من 5.7 مليون اإ�سابة.

وتا�سعًا اأملانيا، والتي �سجلت حوايل 89 األف 

حالة وفاة، وما يقارب ال� 3.7 مليون اإ�سابة.

وعا�رشاً كولومبيا، والتي �سجلت اأكر من 88 األف 

حالة وفاة، ونحو 3.4 مليون اإ�سابة.

كورونا يت�سبب يف موت نحو 3.6 مليون �سخ�ص حول �لعامل

ت���داول رواد مواق���ع التوا�س���ل 

الجتماعي فيديو ل�ساب �سيني، 

ا�ستخدم عادم �سيارته الريا�سية 

الفاخ���رة من ن���وع ملربغيني، 

ل�سواء قطعة من اللحم.

واأ�سارت مواقع اإخبارية �سينية 

يف  وقع���ت  احلادث���ة  اأن  اإىل 

مقاطعة هونان، حيث قام �ساب 

بطهو �سيخ من اللحم م�ستعينا 

الريا�سية  اللمربغين���ي  بعادم 

�سديد ال�سخونة، وذلك بال�سغط 

للمركبة  البنزي���ن  دوا�سة  على 

وهي يف حالة وقوف.

واأ�سف���رت حماول���ة ال�ساب عن 

انفجار يف خزان تربيد املحرك، 

ب�سبب الرتفاع الكبري يف درجة 

ال�سغط  والناج���م عن  احلرارة، 

الوقود دون حركة،  على دوا�سة 

"�سوهو"  موق���ع  ذك���ر  ح�سبما 

ال�سيني.

تفاع���ل ع���دد م���ن م�ستخدم���ي مواقع 

التوا�س���ل الجتماعي مب����رش مع من�سور 

لأح���د الأ�سخا����ص ي�س���ري اإىل قناة على 

"اليوتي���وب" لتعليم الربجم���ة لالأطفال، 
واملفاج���اأة اأن مقّدم الدرو�ص، هو طفل يف 

العا�رشة من عمره.

ولقت التجرب���ة دعما كبريا من اجلمهور، 

و�س���ط تعجب من ق���درة الطف���ل حممد 

ال�سعي���د على تب�سي���ط معلومات تخ�ص 

جم���ال معقدا مث���ل الربجم���ة، ليتحول 

"املعلم ال�سغري" اإىل حديث ال�ساعة على 
مواقع التوا�سل الجتماعي، فما ق�سته؟.

يق���ول حمم���د ال�سعي���د اإن رحلت���ه مع 

الربجم���ة، ب���داأت من���ذ عام���ني ون�سف، 

القنوات املوجودة على  م�ستخدما بع�ص 

اأ�سا�سيات بع�ص  "اليوتي���وب"، ليتعل���م 
لغ���ات الربجمة.ومبرور الأي���ام وال�سهور، 

تطور م�ست���واه تدريجيا، ووجد اأنه ميكنه 

م�ساعدة اأقرانه من �سغار ال�سن على تعلم 

الربجم���ة ب�سكل مب�س���ط. واأطلق "املعلم 

ال�سغري" قنات���ه اخلا�سة على اليوتيوب، 

حتت ا�س���م "كودينغ فور كي���دز"، وو�سل 

ع���دد امل�سرك���ني بها حت���ى كتابة تلك 

ال�سطور اإىل اأكر من 21 األف م�سرك.

�أب ُيعلن عن بيع �بنه بطريقة غري ماألوفة

عامل يوؤدي �سالته يف 

»�سقالة« على �رتفاع �ساهق

خلعت �سيدة م�رشي���ة زوجها ملا 

وقع عليها من �رشر، ب�سبب رغبته 

يف اأكل ال�سمك واجلمربي كل يومني 

واختياره لهم عن املعي�سة معها.

واأو�سحت ال�سيدة اأن زوجها مدرب 

الكاراتي���ه ل ي���اأكل كث���رياً، لكنه 

يطالبها بطبخ ال�سمك يوميًا، وقالت: 

“و�سل الو�سع بيننا اإىل عمل طبخة 
ال�سم���ك كل يوم���ني، الغريب عدم 

ن�سيان���ه لالتف���اق اأو التنازل عنه 

يف اأ�سبوع، حت���ى اأ�سبح غري قادر 

على الذهاب اإىل عمله لتعر�سه اإىل 

وعك���ة �سحية نتيج���ة بلع �سوكة 

اأثناء تناول���ه ال�سمك، وبعد توعده 

بالتوقف عن تناوله لفرة، طالبني 

بها بعد اأ�سبوع”.

كم���ا لفتت ال�سيدة اإىل اأنها حاولت 

اإقناع زوجه���ا بوجبات اأف�سل لكن 

تعدى عليها بال�رشب واأهانها لعدم 

طبخ ال�سم���ك، فغادرت غا�سبة اإىل 

منزل اأ�رشته���ا، وحاول م�ساحلتها 

لحقًا لكنها رف�ست، ووافقت الزوجة 

على العودة ملنزل زوجها، لكنه فور 

طلبه منها طبخ ال�سمك 3 مرات يف 

الأ�سبوع رف�ست العودة للمنزل ثم 

طردته وطلبت اخللع”.

زوجة تخلع زوجها لأجل �ل�سمك
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