
عدن -وكاالت:

اأعرب املجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل عن قلقه 

ال�صديد ازاء الأحكام التع�ص���فية الباطلة التي اأ�صدرتها 

ملي�ص���يات احلوثي باعدام 46 نائبا مينيا، معتربا تلك 

الح���كام مبثابة "فت���وى" تبيح دماء اع�ص���اء جمل�س 

النواب لكل من ي�صتطيع الو�صول اإليهم لقتلهم.

وبح�ص���ب وكالة الأنب���اء اليمنية فاإن املجل�س �ص���دد 

على اأن تلك الإجراءات التع�ص���فية ت�صكل خطراً مبا�رشا 

وو�ص���يكا على حياة النواب، حاثا امل�ص���ئولني عن ذلك 

على المتناع عن تعري�س ال�ص���المة اجل�ص���دية للنواب 

للخطر اأو ا�ص���تخدام التدابري العقابية اجلماعية �ص���د 

اأفراد عائالتهم، كما �ص���دد على ����رشورة حماية حقوق 

الإن�صان لأع�صاء جمل�س النواب وال�صعب اليمني. وطالب 

املجل����س احلاكم المني العام لالحتاد الربملاين الدويل 

مبتابعة تلك النتهاكات والتن�صيق الالزم ب�صاأنها، 
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درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

50 % ارتفاعاً في  عدد المن�ضاآت الجديدة 

الم�سجلة بالإمارات
دبي-وام:

 اأعل���ن معايل نا�رش بن ثاين الهاملي وزي���ر املوارد الب�رشية 

والتوطني،، عن ارتفاع بن�ص���بة 50% يف عدد املن�صاآت اجلديدة 

التي قامت بفتح �ص���جل لدى وزارة املوارد الب�رشية والتوطني 

خالل ال�ص���هور الأرب���ع الأوىل من الع���ام 2021، وذلك مقارنة 

بالفرتة ذاتها من عام 2019.

وخ���الل فرتة املقارنة ارتفع عدد املن�ص���اآت من17 األفا و701 

يف 2019 اإىل 26 األفا و609 من�ص���اآت يف 2021، مع توقعات 

بارتفاع عدد املن�صاآت اجلديدة بنهاية العام 2021 اإىل 65 األف 

من�صاأة، يف اإ�صارة وا�صحة اإىل النمو املتوا�صل ملوؤ�رشات �صوق 

»تتمة  �ص8«العمل ودورة الأعمال يف الدولة.

بغداد-وكاالت:

تزاي���دت اأع���داد الإ�ص���ابات 

مبر����س الفط���ر الأ�ص���ود يف 

العراق، بعد اأيام على ت�صجيل 

احلال���ة الأوىل يف حمافظ���ة 

ذي قار مطلع ال�صهر اجلاري، 

فيما تويف �صابط برتبة لواء 

جرّاء اإ�صابته باملر�س.

ويق���ول خمت�ص���ون اإن ظهور 

ع���دة  يف  الأ�ص���ود  الفط���ر 

يع���د  عراقي���ة  حمافظ���ات 

موؤ�رشاً �ص���لبيًا يفيد اأنه رمبا 

ثمة تف�س وا�ص���ع للمر�س يف 

خمتلف مناطق العراق، الذي 

اآلف حالت  ت�ص���جيل  ي�صهد 

كورونا  بفريو����س  الإ�ص���ابة 

امل�صتجد يوميا.

وقال م�ص���در طبي يف وزارة 

"اأعداد  اإن  العراقية  ال�ص���حة 

بع���د  ارتفع���ت  امل�ص���ابني 

ت�صجيل احلالة الأوىل، ب�صكل 

غري مفهوم،

 الريا�ص-)د ب اأ(:

 اأعلن م�ص���در ر�صمي �ص���عودي اأن الأجهزة الأمنية يف 

اململكة األقت القب�س على 130 �صخ�صا يف مناطق عدة 

ملخالفتهم تعليمات العزل واحلجر ال�صحي بعد ثبوت 

اإ�ص���ابتهم بفريو�س كورونا امل�ص���تجد امل�صبب ملر�س 

)كوفيد-19(. وذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س ( "اأنه 

مت �صبط 53 �صخ�ص���ا يف منطقة املدينة املنورة، و54 

�صخ�صا يف منطقة جازان،)جنوب غرب( و5 اأ�صخا�س يف 

منطقة احلدود ال�صمالية، و18 يف منطقة تبوك".

 واأ�ص���افت الوكالةاأن���ه مت اتخاذ الإج���راءات النظامية 

الأولية بحق املخالفني، متهي���دا لإحالتهم اإىل النيابة 

العامة.

القاهرة-)د ب اأ(:

 نف���ذت الق���وات البحري���ة 

امل�رشية ونظريتها الفرن�صية 

ام�س ال�ص���بت تدريبًا بحريًا 

بنط���اق  م�ص���رتكًا  عاب���راً 

بالبحر  ال�ص���ماىل  الأ�صطول 

باإ�ص���رتاك  وذلك  املتو�ص���ط 

ال�صبحية  امل�رشية  الفرقاطة 

)�صجم بور�صعيد ( والفرقاطة 

الفرن�صية ال�صبحية )لفاييت( 

عقب اإنته���اء زيارتها مليناء 

الإ�صكندرية.

وذك���ر املتحدث الع�ص���كري 

للقوات امل�صلحة امل�رشية يف 

�صفحتها على موقع التوا�صل 

الجتماع���ي "في�ص���بوك" اأن 

ه���ذا التدري���ب "ياأت���ي فى 

اإط���ار خطة القي���ادة العامة 

للقوات امل�ص���لحة واإ�صتمراًرا 

التى  امل�ص���رتكة  للتدريبات 

جتريه���ا القوات البحرية مع 

الدول ال�صديقة". 

مو�ضكو -وكاالت 

اأعلن نائب وزير اخلارجية الرو�صي ميخائيل بوغدانوف 

اأن ال�صفارة الرو�ص���ية لدى اخلرطوم، تلقت تو�صيحات 

ال�صودان ب�صدد اإعادته النظر يف قرار اإن�صاء مركز اإمداد 

لوج�صتي للبحرية الرو�صية على �صاحله.

وق���ال يف ت�رشيح���ات لوكالة "اإنرتفاك�س" الرو�ص���ية، 

اإنه "لدينا ملحق ع�ص���كري و�ص���فارة تعمل، لقد تلقوا 
تو�صيحات من اجلانب ال�صوداين".

ووقعت رو�ص���يا وال�ص���ودان يف دي�ص���مرب عام 2020، 

اتفاقية لإن�صاء مركز لوج�ص���تي للبحرية الرو�صية يف 

ال�صودان،

رو�سيا تتلقى تو�سيح الخرطوم ب�ساأن 

القاعدة الرو�سية بالبحر الأحمر  
م�سر وفرن�سا تنفذان تدريباً 

بحرياً عابراً 

»الفطر الأ�سود« يتف�سى بالعراق.. 

ويت�سبب في وفاة �سابط رفيع

ال�سعودية: القب�ض على 130 م�ضاباً 

بكورونا خالفوا تعليمات العزل
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محمد بن زايد يبحث مع المنفي تطورات العملية 
ال�سيا�سية في ليبيا

»طالع  �ص2«

اأبوظبي-وام:

 اأكد �ص���احب ال�ص���مو ال�صيخ حممد بن 

زايد اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�ص���لحة موقف 

دولة الإم���ارات الثابت جتاه دعم ليبيا 

ال�صقيقة وحتقيق تطلعات �صعبها نحو 

ال�صتقرار والتنمية والوحدة.

جاء ذلك خالل ا�ص���تقبال �ص���موه ام�س 

- يف ق�رش ال�ص���اطئ - الدكتور حممد 

يون�س املنفي رئي�س املجل�س الرئا�صي 

يف ليبيا، الذي يق���وم بزيارة اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

ورحب �صموه يف بداية اللقاء بالدكتور 

حمم���د املنفي ومتنى ل���ه التوفيق مع 

اإخوانه يف املجل�س الرئا�ص���ي وحكومة 

الوحدة الوطنية، 

البرلمان الدولي يعرب 
عن قلقه اإزاء اأحكام الإعدام 

الحوثية بحق النواب اليمنيين

الحريري يطالب الحكومة 
بت�سديد ما هو متوجب عليها 

من م�ساهمة مالية
بيروت-)د ب اأ(:

 طال���ب رئي�س احلكوم���ة اللبنانية املكلف �ص���عد احلريري، 

احلكومة اللبنانية بت�صديد ما هو متوجب عليها من م�صاهمة 

مالية ودعا املجتمع الدويل اإىل حتمل م�صوؤولياته.

 وجاء يف بيان �ص���ادر عن املكتب الإعالمي للحريري نقلته 

الوكالة الوطنية لالإعالم ام�س ال�ص���بت: "ب�صبب عجز الدولة 

اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها يف ظل الأزمة القت�ص���ادية 

واملالية اخلانقة التي يعي�ص���ها �ص���عبنا، وتخلف املجتمع 

الدويل عن ت�صديد امل�صتحقات املتوجبه عليه، قررت املحكمة 

اخلا�ص���ة بلبنان وقف املحاكمة يف ق�ص���ايا اغتيال ال�صهيد 

جورج حاوي والوزيرين ال�صابقني مروان حمادة واليا�س املر، 

وكذلك �صيطال م�صائل اأخرى تتعلق مبحاكمة الرئي�س ال�صهيد 

رفيق احلريري ورفاقه".

»تتمة  �ص8«

100 قتيل في هجوم على قرية �سمالي 

بوركينا فا�ضو
واجادوجو-)د ب اأ(:

 اأعلن رئي�س بوركينا فا�ص���و رو�س كابوري على في�صبوك ام�س 

ال�ص���بت اأن ما ل يقل عن 100 �ص���خ�س لقوا حتفهم يف هجوم 

على قرية يف البالد.

واأو�ص���ح كاب���وري ان "الهجوم الرببري" وق���ع ليلة اجلمعة/

ال�صبت املا�صية م�صريا اإىل اأن م�صلحني هاجموا قرية �صولهان 

يف منطقة ال�ص���احل الواقعة �ص���مايل البالد، واأو�ص���ح اأنه اأمر 

باإعالن حالة احلداد يف البالد ملدة ثالثة اأيام.

واأ�صاف كابوري اأن قوات الأمن يف طريقها لتعقب مرتكبي هذه 

اجلرمية "ال�صنعاء".
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ســابقالحالي التغير%  ال�ســابقالحالي

0٫30  6,626.23  6,606.122,824.040.53 2,839.14

اأبوظبي 28/44 دبي 27/43 ال�صارقة 28/43 عجمان 41 /28 اأم القيوين 41 /25 راأ�س اخليمة 40 /29 الفجرية 35 /32 العني 28/48 ليوا 28/48  ال�صلع 44 /26     الفجر 4.04 الظهر 12.24  الع�رش 3.43  املغرب 7.12 الع�صاء 8.37
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الفجرية-وام:

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد   

احلاكم يف  نهيان ممثل  اآل  زايد 

احليوي  بالدور  الظفرة  منطقة 

به  ت�ضطلع  الذي  واالقت�ضادي 

اإمارة الفجرية بتوجيهات �ضاحب 

حممد  بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

االأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال�رشقي 

البيئة  الفجرية يف توفري  حاكم 

خالل  من  لال�ضتثمار،  امل�ضجعة 

كفاءته  ورفع  مينائها  تطوير 

والناقالت  ال�ضفن  مع  للتعامل 

والفئات  االأحجام  من  البحرية 

كافة حتى اأ�ضبح ميناء الفجرية 

من اأهم وجهات ال�ضحن البحري.

جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية 

التي قام بها �ضمو ال�ضيخ حممد 

بن حمد بن حممد ال�رشقي ويل 

ال�ضيخ  و�ضمو  الفجرية  عهد 

نهيان ممثل  اآل  زايد  بن  حمدان 

الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 

يرافقهما ال�ضيخ مكتوم بن حمد 

ال�رشقي وال�ضيخ يا�س بن حمدان 

ميناء  اإىل  نهيان  اآل  زايد  بن 

�ضري  اطلعا على  الفجرية، حيث 

العمل واآخر امل�ضاريع التطويرية 

يف ميناء الفجرية .

وقال �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان اإن دولة االإمارات بف�ضل 

دعم قيادتها الر�ضيدة املتوا�ضل، 

عزّزت من مكانتها يف ال�ضناعة 

البحرية العاملية واأ�ضبحت مركزاً 

من  ملا متتلكه  دوليًا  لوج�ضتيًا 

موانئ حديثة وع�رشية خم�ض�ضة 

لكل العمليات املرتبطة بالقطاع 

البحري وهذا ما عزز من مكانة 

ال�ضناعة  خارطة  على  الدولة 

وال�ضياحة البحرية عامليًا.

بن  ال�ضيخ حممد  �ضمو  اأكد  كما 

على  ال�رشقي  حممد  بن  حمد 

يقوم  الذي  احليوي  الدور  اأهمية 

به ميناء الفجرية كواحد من اأكرب 

العامل،  يف  البرتولية  املوانئ 

دعم  يف  احليوية  وم�ضاهمته 

يف  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية 

الدولة.

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  وقال 

حمد بن حممد ال�رشقي اإن اإمارة 

تنموية  نقالت  ت�ضهد  الفجرية 

�رشيعة على ال�ضعيد االقت�ضادي، 

بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

ع�ضو  ال�رشقي  حممد  بن  حمد 

الفجرية،  االأعلى حاكم  املجل�س 

حيث متكنا يف ال�ضنوات االأخرية 

من  حزمة  اإجناز  من  املا�ضية 

امل�ضاريع احليوية واال�ضرتاتيجية 

اأن  يف  �ضاهم  مما  االقت�ضادية، 

نوعية  مكانة  االإمارة  تتبواأ 

البحرية  ال�ضناعة  يف  متميزة 

رئي�ضية  جذب  منطقة  واأ�ضبحت 

لال�ضتثمار يف املنطقة.

و�ضملت اجلولة التفقدية، امليناء 

وحمطة  الفجرية  يف  البرتويل 

مناولة احلاويات التابعة ل�رشكة 

اطلع  حيث  الفجرية،  مرافئ 

التحتية  البنية  على  �ضموهما 

واخلدمات البحرية التي يقدمها 

امليناء البرتويل، والذي ي�ضم 12 

ر�ضيفًا برتوليًا بطاقة ا�ضتيعابية 

برميل  مليون   700 تبلغ حوايل 

والنفط  البرتولية  املنتجات  من 

اخلام يف العام، مع توفر البنية 

يف  لال�ضتثمار  الالزمة  التحتية 

12 ر�ضيفًا اإ�ضافيًا يف امل�ضتقبل، 

اال�ضتيعابية  الطاقة  �ضريفع  ما 

البرتولية  املنتجات  ملناولة 

الأر�ضفة امليناء اإىل مليار و 400 

مليون برميل يف ال�ضنة.

كما اطلع �ضموهما على االأعمال 

تطوير حمطة  النهائية مل�رشوع 

الفجرية  ميناء  يف  احلاويات 

�رشكة  بتطويره  تقوم  والذي 

مرافئ الفجرية الذراع الت�ضغيلية 

حيث  اأبوظبي  موانئ  ل�رشكة 

ر�ضيف  تطوير  امل�رشوع  ي�ضم 

بطول األف مرت ملناولة احلاويات 

مع تزويده بالرافعات واملعدات 

على  قادراً  ليكون  الالزمة 

ال�ضفن  اأحجام  خمتلف  خدمة 

الت�ضغيل  معدالت  الأعلى  وفقًا 

واجلاهزية.

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  وكان 

حمد بن حممد ال�رشقي ويل عهد 

ق�رش  يف  ا�ضتقبل  قد  الفجرية 

ال�ضيخ حمدان بن  �ضمو  الرميلة 

احلاكم يف  نهيان ممثل  اآل  زايد 

منطقة الظفرة.

اجلولة  خالل   - �ضموهما  رافق 

حمد  عي�ضى  �ضعادة   - واللقاء 

رئي�س  �ضمو  م�ضت�ضار  بو�ضهاب 

االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة 

مدير  الزحمي  �ضامل  و�ضعادة 

الفجرية  اإمارة  عهد  ويل  مكتب 

والكابنت مو�ضى مراد مدير ميناء 

امل�ضوؤولني  من  وعدد  الفجرية 

يف االإمارة العاملني يف القطاع 

البحري.

يذكر اأن ميناء الفجرية يعد ثاين 

اأكرب مركز لتزويد ال�ضفن بالوقود 

املوانئ  اأكرب  واأحد  العامل  يف 

البرتولية يف العامل، وي�ضم اأكرث 

من 20 ر�ضيفًا متنوعًا بطول 8 

مناولة  على  قادرة  كيلومرتات 

خمتلف اأنواع الب�ضائع واالأحجار 

واملنتجات البرتولية، كما يتفرد 

امليناء البرتويل للفجرية بنموذج 

عمله الفريد عامليًا حيث يربط 

لتخزين  كبرية  �رشكة   14 نحو 

باأر�ضفة  البرتولية  املنتجات 

�ضبكة  نظام  خالل  من  امليناء 

ربط االأنابيب والتي يتم التحكم 

بذلك  وتوفر  بالكامل  اآليًا  بها 

والكفاءة  االأمان  معدالت  اأعلى 

والفاعلية.
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اأبوظبي-وام:

عن  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت   

"كوفيد-19"  لقاح  من  تقدمي 66،666 جرعة 

يبلغ  وبذلك  املا�ضية   24 الـ  ال�ضاعات  خالل 

جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم 

ومعدل  جرعات   13،294،010 ال�ضبت  اأم�س 

توزيع اللقاح 134.41 جرعة لكل 100 �ضخ�س.

ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح 

املناعة  اإىل  الو�ضول  اإىل  و�ضعيًا  كوفيد-19 

املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد 

يف تقليل اأعداد احلاالت وال�ضيطرة على فريو�س 

كوفيد-19.

الطق�س حار نهاراً 

ورطب لياًل

تقديم 66.666 جرعة من 

لقاح »كوفيد19-« .. والإجمالي 

13.294.010

�سفاء 2150 من كورونا وت�سجيل 2٫188 

�إ�سابة و5 وفيات

اأبوظبي-وام:

   متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية 

املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق الفحو�ضات 

يف الدولة بهدف االكت�ضاف املبكر وح�رش 

كورونا  بفريو�س  امل�ضابة  احلاالت 

امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم 

وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 246،510 

فحو�ضات جديدة خالل ال�ضاعات الـ 24 

املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س 

الطبي.

  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س 

يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على 

 2،188 عن  الك�ضف  يف  الدولة  م�ضتوى 

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  حالة 

امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة، وجميعها 

حاالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية 

احلاالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة، 

امل�ضجلة 581،197 حالة.

حاالت   5 وفاة  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

االإ�ضابة  تداعيات  من  وذلك  م�ضابة 

يبلغ  وبذلك  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س 

عدد الوفيات يف الدولة 1،696 حالة.

  واأعربت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن 

اأ�ضفها وخال�س تعازيها وموا�ضاتها لذوي 

العاجل  بال�ضفاء  ومتنياتها  املتوفني، 

جلميع امل�ضابني، مهيبة باأفراد املجتمع 

والتقيد  ال�ضحية  اجلهات  مع  التعاون 

بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي 

�ضمانًا ل�ضحة و�ضالمة اجلميع.

 2،150 �ضفاء  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

كورونا  بفريو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة 

التام  وتعافيها  امل�ضتجد "كوفيد - 19" 

الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من 

ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، 

ال�ضفاء  حاالت  جمموع  يكون  وبذلك 

560،734 حالة.

ولي عهد الفجيرة وحمدان بن زايد يطلعان على 

الم�ساريع التطويرية في ميناء الفجيرة

»ال�سحة« تجري 246٫510 فحو�سات جديدة:

اأبوظبي-وام:

يكون  اأن  لالأر�ضاد  الوطني  املركز  توقع   

الطق�س اليوم االحد �ضحوا اإىل غائم جزئيًا، 

ال�ضاحل  على  املنخف�ضة  ال�ضحب  وتظهر 

على  ركامية  تكون  قد  �ضباحًا  ال�رشقي 

لياًل  ورطبا  نهاراً،  الظهر، حارا  بعد  اجلبال 

و�ضباح غد االإثنني مع فر�ضة ت�ضكل ال�ضباب 

املناطق  بع�س  على  اخلفيف  ال�ضباب  اأو 

الغربية،  خا�ضًة  والداخلية  ال�ضاحلية 

والرياح خفيفة اإىل معتدلة ال�رشعة تن�ضط 

اأحيانًا نهاراً.

�ضمالية   - غربية  جنوبية  الرياح:  حركة 

غربية / 10 - 20 ت�ضل اإىل 35 كم/�س.

يكون املوج يف اخلليج العربي خفيفا اإىل 

 10:33 عند  االأول  املد  ويحدث   .. متو�ضط 

االأول عند  23:04 واجلزر  الثاين عند  واملد 

ال�ضاعة  عند  الثاين  واجلزر   16:12 ال�ضاعة 

. 05:49

�سفير الدولة لدى ال�سين يلتقي عمدة 

�سنغهاي  

بكني-وام:

 التقى �ضعادة علي عبيد علي الظاهري 

ال�ضني  جمهورية  لدى  الدولة  �ضفري 

ت�ضنغ  �ضنغهاي قونغ  ، عمدة  ال�ضعبية 

خالل ح�ضوره منتدى بوجيانغ لالبتكار، 

الذي يعقد هذا العام مب�ضاركة االإمارات 

ب�ضفتها �ضيف �رشف املنتدى.

وقال قونغ ت�ضنغ خالل اللقاء اإن ال�ضني 

تربطها �رشاكة �ضاملة مع دولة االإمارات، 

خمتلف  يف  البلدين  بني  التعاون  واأن 

املجاالت اآخذ يف النمو ب�ضكل م�ضتمر.

ومن جانبه اأكد �ضفري الدولة اأن تطوير 

اللقاحات امل�ضادة لكوفيد-19 يعد اأحد 

اأهم جماالت التعاون بني البلدين، معربا 

التعاون يف  من  املزيد  اإىل  تطلعه  عن 

جمال انتاج اللقاحات مع ال�ضني.

واأ�ضاد �ضعادة ال�ضفري مبا حتققه مدينة 

�ضنغهاي من اإجنازات عظيمة يف جمال 

التنمية االقت�ضادية واالجتماعية،موؤكدا 

االإمارات  دولة  بني  العالقات  اأن 

دخلت  ال�ضعبية  ال�ضني  وجمهورية 

مثمرة  نتائج  وحققت   ، ذهبية  مرحلة 

الثنائية  التجارة  يخ�س  فيما  خا�ضة 

والتعاون يف جمال اللقاحات.

اأبوظبي-وام:

 اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة موقف دولة 

االإمارات الثابت جتاه دعم ليبيا ال�ضقيقة وحتقيق تطلعات 

�ضعبها نحو اال�ضتقرار والتنمية والوحدة.

جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضموه ام�س - يف ق�رش ال�ضاطئ - 

الدكتور حممد يون�س املنفي رئي�س املجل�س الرئا�ضي يف 

ليبيا، الذي يقوم بزيارة اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة.

املنفي  حممد  بالدكتور  اللقاء  بداية  يف  �ضموه  ورحب 

الرئا�ضي  املجل�س  يف  اإخوانه  مع  التوفيق  له  ومتنى 

وحكومة الوحدة الوطنية، يف قيادة بالدهم اإىل بر االأمان .. 

ونقل اإليه حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتنياته لليبيا ال�ضقيقة 

و�ضعبها، ال�ضالم واال�ضتقرار.

وتناولت املباحثات العالقات الثنائية و�ضبل تعزيزها يف 

خمتلف املجاالت اإ�ضافة اإىل تطورات العملية ال�ضيا�ضية 

يف ليبيا واجلهود املبذولة لدفعها اإىل االأمام، ف�ضال عن 

عدد من الق�ضايا حمل االهتمام امل�ضرتك.

واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ا�ضتعداد 

دولة االإمارات العربية املتحدة لتقدمي جميع اأوجه الدعم 

والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، وموا�ضلة العمل 

مع االأطراف االإقليمية والدولية من اأجل تعزيز اأركان ال�ضالم 

واال�ضتقرار وفق ما يتطلع اإليه ال�ضعب الليبي ال�ضقيق.

املجل�س  رئي�س  املنفي  حممد  الدكتور  �ضكر  جانبه  من 

الرئا�ضي يف ليبيا .. �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ملواقف دولة االإمارات االإيجابية يف دعم ليبيا 

و�ضعبها، وم�ضاندتها لها يف املحافل الدولية.

كما عرب عن �ضكره وتقديره حل�ضن اال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة 

..موؤكداً عمق العالقات بني االإمارات وليبيا والتطلع نحو 

الفرتة  خالل  العالقات  لهذه  والتطوير  التعزيز  من  مزيد 

املقبلة ملا فيه م�ضلحة البلدين و�ضعبيهما ال�ضقيقني.

ح�رش اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل 

نهيان وال�ضيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س 

جمل�س اإدارة �رشكة مطارات اأبوظبي ومعايل ال�ضيخ �ضخبوط 

بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة ومعايل علي بن 

حماد ال�ضام�ضي نائب االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمن 

الوطني و�ضعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.

اأبوظبي-وام:

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث   

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل 

امللكة مارغريتا الثانية ملكة مملكة الدمنارك وذلك 

مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالدها.

كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

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

ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

تهنئة  برقيتي  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

مماثلتني اإىل امللكة مارغريتا الثانية.

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث 

اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  مكتوم 

ميته  معايل  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان 

فريدريك�ضن رئي�ضة وزراء مملكة الدمنارك.

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد 
بن زايد يهنئون ملكة 

الدنمارك باليوم الوطني 

محمد بن زايد يبحث مع رئي�س المجل�س الرئا�سي الليبي العالقات الثنائية 

وتطورات العملية ال�سيا�سية في ليبيا



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة3

االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762 
اأخبار الوطن               

اأبوظبي-وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 

مبادراتنا  اإن  اأبوظبي   - البيئة 

حققت  البيئية  و�شيا�شاتنا 

االهداف املرجوة منها وكان لها 

تطلعاتنا  يف  وفاعل  موؤثر  دور 

املحلية والتزاماتنا الدولية.

وقال �شموه ان تلك العوامل البيئية 

املهمة و�شعت دولة االمارات على 

تفخر  كدولة  العاملية  اخلريطة 

ببيئتها وحتافظ عليها.

ل�شموه  كلمة  يف  ذلك  جاء 

العاملي  البيئة  يوم  مبنا�شبة 

الذي ي�شادف اخلام�س من يونيو 

من كل عام.

واأ�شار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان اإىل اأن اأجندتنا الوطنية 

للغاية على  فعال  ب�شكل  ركزت 

االقت�شاد  مو�شوعات مهمة مثل 

االأخ�رض واالأمن الغذائي والتغري 

املناخي واال�شتدامة البيئية وهي 

اأولوياتنا  مع  تتما�شى  جميعًا 

اال�شرتاتيجية يف هيئة البيئة - 

اأبوظبي.

البيئة  يوم  »يف  �شموه:  وقال 

له  املغفور  ن�شتذكر  العاملي 

اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

رجل  ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان 

رائدا  كان  والذي  االأول  البيئة 

املتميزة  البيئية  اجلهود  لكافة 

كان  حيث  الدولة  �شهدتها  التي 

وتفانيه  واإ�رضاره  لتوجيهاته 

اأبلغ االأثر يف بقاء اإرثه اإىل اليوم 

ا�شتمرار  على  دائمًا  و�شنحر�س 

نهجه  على  وال�شري  االإرث  هذا 

القادمة  االأجيال  تنعم  حتى 

بوفرة الطبيعة وتعي�س يف وئام 

مع البيئة يف ال�شنوات القادمة«.

واأ�شاف �شموه: »بف�شل توجيهات 

قيادتنا الر�شيدة التي ت�شري على 

من  وتنهل  زايد  ال�شيخ  نهج 

االمارات  دولة  خطت  حكمته 

خطوات مهمة يف �شبيل حماية 

البيئة والتنوع البيولوجي حيث 

ا�شتمرارية  �شمان  على  عملنا 

الدولة يف ازدهارها وتقدمها كي 

ت�شبح مثااًل ُيحتذى به بني دول 

العامل فنحن دائما ن�شع البيئة 

دعمنا  اأثناء  االعتبار  عني  يف 

النمو  �شور  لكافة  وت�شجيعنا 

حيث  واالجتماعي  االقت�شادي 

تتوافق جهودنا دومًا مع خطط 

طريقة  دائمًا  و�شنجد  التنمية 

ل�شمان بقاء البيئة �شمن اإحدى 

اأهم اأولوياتنا«.

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتقدم 

ال�شكر  بخال�س  نهيان  اآل  زايد 

والتقدير لقيادتنا الر�شيدة وعلى 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها 

اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 

و�شاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة الرئي�س الفخري 

على  اأبوظبي   - البيئة  لهيئة 

امل�شتمر  ودعمهم  توجيهاتهم 

كاأحد  البيئة  على  احلفاظ  يف 

اأهم الركائز االأ�شا�شية يف نه�شة 

الدولة وتقدمها.

اأبوظبي-وام:

 ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

والتعاون الدويل معايل جنالء 

املنقو�س وزيرة خارجية ليبيا.

الذي   - اللقاء  خالل  وجرى 

الوزارة  عام  ديوان  يف  عقد 

العالقات  بحث   - باأبوظبي 

دولة  بني  الرا�شخة  االأخوية 

االإمارات وليبيا و�شبل تعزيزها 

وتنميتها.

اجلانبان  ا�شتعر�س  كما 

تطورات االأو�شاع على ال�شاحة 

حكومة  دعم  واأهمية  الليبية 

الوحدة الوطنية خالل قيادتها 

املرحلة االنتقالية والتح�شري 

�شهر  يف  املقررة  لالنتخابات 

دي�شمرب 2021.

ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

معايل  بزيارة  نهيان  اآل  زايد 

عمق  ..موؤكدا  املنقو�س  جنالء 

االإماراتية  االأخوية  العالقات 

الليبية واحلر�س على تعزيزها 

باخلري  يعود  مبا  وتنميتها 

على �شعبي البلدين ال�شقيقني.

دولة  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 

اجلهود  كافة  تدعم  االإمارات 

التي  املخل�شة  وامل�شاعي 

م�شتقرة  اآمنة  ليبيا  اإىل  تقود 

اإىل  دائما  وتقف  مزدهرة 

جانب ال�شعب الليبي ال�شقيق 

لتحقيق تطلعاته يف اال�شتقرار 

والتنمية والرخاء.

التي  اجلهود  �شموه  وثمن 

تبذلها حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية خالل قيادتها املرحلة 

احلالية وما تقوم به لرت�شيخ 

يف  واال�شتقرار  االأمن  دعائم 

الظروف  كافة  وتهيئة  ليبيا 

االنتخابات  لعقد  املالئمة 

دي�شمرب  �شهر  يف  املقررة 

املقبل.

خليفة  معايل  اللقاء  ح�رض 

�شاهني املرر وزير دولة.

 حمدان بن زايد: 

مبادراتنا و�سيا�ساتنا البيئية حققت الأهداف المرجوة

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية 

ليبيا تعزيز التعاون

دبي-وام:

 اختتمت موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل 

مكتوم لالأداء التعليمي املتميز دورتها 

الـ 23 بتكرمي 98 متميزا خالل حفل 

ختامي اأقيم عن بعد م�شاء ام�س وهو 

االأول الذي تقيمه املوؤ�ش�شة بعد غياب 

ال�شيخ  موؤ�ش�شها وراعيها املغفور له 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم.

وحمل هذا احلفل رمزية خا�شة حيث 

اأبريل  �شهر  املقرر عقده يف  من  كان 

التي  فيه  الرئي�شية  والكلمة  الفائت، 

اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  األقاها 

احلمادي وزير الرتبية والتعليم رئي�س 

جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 

املتميز  التعليمي  لالأداء  مكتوم  اآل 

املغفور  اأّعدها  التي  الكلمة  ت�شمنت 

له ال�شيخ حمدان بن را�شد الإلقائها يف 

هذا احلفل، ما يعك�س االهتمام الكبري 

الذي كان يوليه ال�شيخ حمدان رحمه 

اهلل لتعزيز قطاع التعليم ون�رض ثقافة 

وتهيئة  واالبتكار  واملوهبة  التميز 

العلم  لطلبة  منوذجي  فكري  مناخ 

واأ�شحاب املواهب.

�شور  ومعر�س  فيديو  احلفل  وتخلّل 

اهلل  باإذن  له  املغفور  الوطن  لفقيد 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 

الوطنية  اإجنازاته وجهوده  اأهم  عر�س 

والعاملية التي اأ�شبحت منارة ت�شيء 

م�شالك  اإىل  وتر�شدهم  االأجيال  م�شرية 

واأبرز  واالبتكار  واملعرفة  العلم 

كم�شدر  حمدان  ال�شيخ  ماآثر  الفيديو 

اإلهام لالأجيال، كقائد ومعلم مل يدخر 

جهدا يف �شبيل رفعة الوطن منذ قيام 

االحتاد، قائما بدوره الوطني جتاه كل 

احلركة  دعم  املجتمع من خالل  اأفراد 

العلمية والثقافية طيلة حياته، اإىل اأن 

ورى الرثى ولقى ربه بوجه كرمي، ليبقى 

حيا يف قلوب ووجدان كل اأبناء الوطن.

وقال معايل ح�شني ابراهيم احلمادي 

اأتواجد  اأن  الفخر  دواعي  من  اإنه   "
معكم يف هذا احلفل الذي نحتفي فيه 

بالفائزين يف الدورة الثالثة والع�رضين 

حمدان  موؤ�ش�شة  من  التميز  بجوائز 

التعليمي  لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

املتميز وقد غّيب القدر رئي�شها االأعلى 

راعي التميز التعليمي ال�شيخ حمدان 

بن را�شد اآل مكتوم - طّيب اهلل ثراه - 

واأثابه الفردو�س االعلى. وقد كان رحمه 

الإلقائها عليكم يف  اأعد كلمًة  قد  اهلل 

هذه املنا�شبة، وهو الذي حر�س على 

مدى 22 عاما على رعاية وح�شور هذا 

احلفل ال�شنوي وااللتقاء بكم ومنحكم 

اجلائزة بيديه الكرميتني، ولطاملا عرّب 

يف هذه اللحظات عن �شعادته الغامرة 

وهو يرى فيكم فرحة الغامنني ون�شوة 

املتفوقني واجليل الرائد يف امل�شتقبل 

امل�رضق للوطن واالمة والب�رضية".

الإرادته  ا�شتجابًة   " معاليه  وقال 

ويف  فاإنني   - اهلل  رحمه   - االأخرية 

غمرٍة من م�شاعر االأ�شى بفقدان رجٍل 

الوطن  خلدمة  نف�شه  وهب  جليِل 

واالعتزاز  والتعليم،  واالن�شانية 

اخلرّية.  واأعماله  النا�شعة  ب�شريته 

واأحمل هذه االأمانة الإلقاء كلمة الراحل 

الكبري اإليكم والتي جاء ن�شها الكلمات 

التالية"..

الثالثة  الدورة  ختام  يل يف  "يطيب 
اأن  املوؤ�ش�شة  جوائز  من  والع�رضين 

اأُعرّب عن �شعادتي الكبرية وقد وجدت 

امل�شاركة  على  الت�شميم  هذا  فيكم 

وحققتم  بالوعد  اأوفيتم  لقد  والفوز، 

التميز يف االأداء التعليمي، بالرغم من 

املتغريات وامل�شاعب التي جنمت عن 

جائحة كوفيد 19 اإال اأن ذلك مل ينل 

موا�شلة  على  واإ�رضاركم  عزمكم  من 

مقا�شد  وبلوغ  باأهدافكم  االعتناء 

الثقة  اإن  التعليم.  يف  والرقي  الُعال 

التميز لديكم وقدرتكم على  مبخزون 

اإزالة عوائق النجاح، هي ال�شمة التي 

تنفرد بها املوؤ�ش�شة اإىل جانب الفهم 

امل�شرتك مع ال�رضكاء اال�شرتاتيجيني، 

الوفاء مب�شوؤوليتنا  اإىل  وال�شعي مًعا 

خيارنا  كان  لذلك  التعليم،  جتاه 

ورعاية  التعليمي  التميز  ا�شتهداف 

املوهوبني واملبتكرين واجًبا لالإ�شهام 

الفكر  بني  التفاعل  حتقيق  يف 

الب�رضية.  التنمية  وغايات  التعليمي 

وبف�شل اهلل تعاىل واظبنا على تقدمي 

حملًيا  الرتبوي  للمجتمع  االأف�شل 

نحتفل  نحن  وها  ودولًيا،  واإقليمًيا 

اليوم بختام الدورة الثالثة والع�رضين 

ن�شٍب  من  التوقعات  فاقت  مبح�شلٍة 

واال�شتفادة  والفوز  امل�شاركات  يف 

لنوؤكد  واننا  املوؤ�ش�شة،  خدمات  من 

جتاوزنا اأبجديات التميز التعليمي اإىل 

امل�شاهمة احلقيقية يف تر�شيخ اجلودة 

والتميز يف اأ�شلوب التعليم وتطويعه 

هذا  لكم  ونبارك  واالبداع.  لالبتكار 

الفوز وهذا التميز".

من جانبه قال الدكتور جمال املهريي، 

االأمني  االأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

اآل  را�شد  بن  حمدان  ملوؤ�ش�شة  العام 

اإنه  املتميز  التعليمي  لالأداء  مكتوم 

تكرميية  واحة  كونها  من  انطالقًا 

واملبدعني  واملبتكرين  للمتميزين 

والرتبوية،  التعليمية  العملية  يف 

كل  به  نقوم  الذي  احلفل  هذا  يعترب 

حمدان  موؤ�ش�شة  جلهود  تتويجًا  عام 

التعليمي  لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

املتميز التي ت�شعى دومًا اىل حت�شني 

والعامل  املنطقة  يف  التعليم  جودة 

وذلك حتقيقًا لروؤية املغفور له باإذن 

اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

الب�رضية  الكوادر  يف  اال�شتثمار  يف 

تت�شلح  اأجيال جديدة  اأجل خلق  من 

بالعلم واملعرفة. ونفتخر اليوم باأننا 

جنني ثمار 23 عامًا من العمل واجلد 

ال�شيخ  له  املغفور  بروؤية  مت�شلحني 

ال  باأن  علّمنا  الذي  را�شد  بن  حمدان 

�شبيل لرفعة االأمم من دون اال�شتثمار 

ت�شعى  الذي  االأمر  التعليم،  بجودة 

جائزة موؤ�ش�شة حمدان اىل حتقيقه منذ 

اطالقها يف العام 1998".

»حمدان بن را�سد للأداء التعليمي المتميز« تختتم دورتها الـ 23 

بتكريم 98 متميزاً في مختلف جوائزها
دبي-وام:

 اأعلنت جامعة حمدان بن حممد الذكية عن ان�شمام "املجل�س الدويل للتعليم 

املفتوح والتعلم عن بعد" - ICDE - ب�شفة �رضيك ر�شمي اإىل االحتاد العاملي 

لتطوير االإطار املرجعي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل االإلكرتونية واملفتوحة والذكية 

واملعززة بالتكنولوجيا".

ويكت�شب االحتاد اأهمية بالغة، اإذ يعمل على توحيد جهود اجلامعات املفتوحة 

والرقمية وموؤ�ش�شات التعليم العايل وموؤ�ش�شات �شمان اجلودة من جميع اأنحاء 

اإطار وا�شح الإر�شاء معايري م�شرتكة  العامل، وتوجيهها بال�شكل االأمثل لتطوير 

لرت�شيخ اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل القائم على التكنولوجيا.

و�شدد �شعادة الدكتور من�شور العور، رئي�س جامعة حمدان بن حممد الذكية على 

اأهمية ال�رضاكة اجلديدة مع "املجل�س الدويل للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد" 

الذي يعد اأحد اأبرز اجلهات الرائدة عامليا يف االرتقاء بالتعليم عرب االإنرتنت، 

موؤكدا اأنها عالمة فارقة وخطوة متقدمة باجتاه دعم املجتمع الدويل لتوفري ال�شبل 

ال�شامنة لتلبية احلاجة امللحة ل�شمان جودة التعليم عن بعد، وذلك بالتزامن 

مع التوجه املتنامي نحو دمج اأ�شاليب التعلم الذكي لتكون جزءا ال يتجزاأ من 

منظومة التعليم العايل حول العامل.

وقال "ياأتي ت�شكيل االحتاد الدويل لتطوير االإطار املرجعي املوحد، وبال�رضاكة 

مع املجل�س الدويل للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد، ليوؤكد جمددا عزمنا املطلق 

املتني  االأ�شا�س  باعتبارها  والتكنولوجيا  واالبتكار  اجلودة  دعائم  اإر�شاء  على 

للنهو�س بالتعليم العايل مبا يواكب متطلبات القرن احلادي والع�رضين، مدعومني 

بتجربتنا اال�شتثنائية يف اإعادة ر�شم مالمح م�شتقبل التعليم يف العامل العربي 

عمال بالتوجيهات ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 

عهد دبي الرئي�س االأعلى للجامعة، يف ن�رض ثقافة التعليم الذكي والتعلم مدى 

احلياة وحتويل اجلامعات اإىل منارات فكرية ومعرفية واإبداعية لتخريج اأجيال 

مبدعة وموؤهلة باملعارف واخلربات وتتميز باالبتكار ال�شت�رضاف و�شنع م�شتقبل 

اأكرث اأمنا وازدهارا وا�شتدامة".

واأ�شاف " التعاون مع املجل�س الذي مي�شي قدما يف توظيف خرباته العالية 

ومعارفه املعمقة يف توفري الدعم امل�شتمر للم�شاريع الرامية اإىل �شمان تعليم 

جيد للجميع، بهدف اال�شتفادة من نهج التعليم الذكي واملفتوح والتعلم عن بعد. 

ون�شعى اإىل موا�شلة اإر�شاء اجلودة باعتبارها ثقافة را�شخة �شمن منظومة التعليم 

الذكي واالإلكرتوين والتعلم عن بعد، وذلك من خالل تطوير اإطار عمل متكامل 

من �شاأنه متكني اجلامعات من اإمتام عملية التقييم الذاتي لكفاءة االأداء وجودة 

املخرجات التعليمية ومدى مواءمتها مع متطلبات الع�رض الرقمي. وجندد العهد 

على ح�شد طاقاتنا امل�شرتكة مع موؤ�ش�شات التعليم العايل من اأجل دعم جودة 

التعليم عرب االإنرتنت وتوفري االأدوات املتطورة لدفع عجلة التح�شني امل�شتمر، مبا 

ين�شجم مع مبداأنا اجلوهري يف "جامعة حمدان بن حممد الذكية"، واملتمثل يف 

"الت�شارك يف النمو".

»الدولي للتعليم عن بعد« ين�سم للتحاد 

العالمي لتطوير الإطار المرجعي لموؤ�س�سات 

التعليم الإلكترونية

اأبوظبي-وام:

العالقات  اإعالم �شينية   و�شفت و�شائل 

االإماراتية ال�شينية، باأنها "دخلت مرحلة 

ذهبية"، يف اإ�شارة اإىل االحتفال باليوبيل 

الذهبي من ال�رضاكة والتعاون بني البلدين، 

هذا التعاون االآخذ يف التو�شع نحو مزيد 

جمال  �شيما  ال  النا�شئة،  املجاالت  من 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، االأمر الذي 

يعك�س عمق ال�رضاكة بني الدولتني.

منتدى  ا�شتقبال  اأعقاب  يف  ذلك  وجاء 

اأعماله  اختتم  الذي  لالبتكار  بوجيانغ 

اأم�س االول، يف مدينة �شانغهاي ال�شينية، 

حتت عنوان "االبتكار من اأجل حياة اأف�شل 

للب�رضية"، لدولة االإمارات ك�شيف ال�رضف 

للمنتدى، حيث األقى كلمة دولة االإمارات 

معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، 

املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزير 

املبعوث اخلا�س لدولة االإمارات ل�شوؤون 

التغري املناخي.

وذكرت و�شائل االإعالم ال�شينية، اأن االإمارات 

التعاون يف  تعميق  باإمكانهما  وال�شني 

جماالت االأمن البيولوجي واالأمن الغذائي 

وعلوم احلياة وامل�شتح�رضات ال�شيدالنية 

والت�شنيع  املتجددة  والطاقة  والف�شاء 

املتقدم، م�شرية اإىل اأن التعاون يف جمال 

العلوم والتكنولوجيا هو حمور التعاون 

التنموي بني دولة االإمارات وال�شني.

- اأف�شل العقول..

الر�شمية  ال�شينية  االأنباء  وكلة  ونقلت 

"�شينخوا"، عن معايل الدكتور �شلطان بن 
اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 

االإمارات،  املتقدمة، قوله يف كلمة دولة 

اأن  االإمارات  "تعلمنا يف  ال�رضف:  �شيف 

يظهر  ولكنه  فراغ،  من  ينتج  ال  االبتكار 

اإىل النور عندما تعمل اأف�شل العقول معا 

حلل م�شكلة واحدة. وهذا هو ال�شبب يف اأن 

قيادة االإمارات تعزز دائما ثقافة التنوع 

يف  ال�شبب  وهو  باجلميع،  ترحب  التي 

ت�شجيع االإمارات التعاون خارج حدودها 

واأكرث فطنة  اأكرث ذكاء  "الأننا معا نكون 
واأكرث مرونة".

وذكرت الوكالة نقاًل عن معاليه اأن "نف�س 

ت�شاعد  اأن  التعاوين ميكن  االبتكار  روح 

التحديات  حل  يف  وال�شني  االإمارات 

املناخ،  تغري  مثل  االأخرى،  العاملية 

حيث دخلت االإمارات وال�شني يف �رضاكة 

لالبتكار، وعملتا على اإن�شاء اأكرب حمطة 

يف  واحد  موقع  يف  ال�شم�شية  للطاقة 

العامل - نور اأبوظبي بـ 3.2 مليون لوحة 

�شم�شية مثبتة على م�شاحة 8 كيلومرتات 

مربعة، لتنتج نور اأبوظبي 1.2 جيجاواط 

من الكهرباء النظيفة.

- حتفيز االبتكار..

دايلي"،  "�شنغهاي  �شحيفة  جهتها  من 

يف  العامل  ا�شتمرار  مع  اأنه  اأكدت  فقد 

التغري بوترية غري م�شبوقة ومع ا�شتمرار 

الطريقة  تعطيل  يف  اجلديدة  التقنيات 

بناء  يعد  مل  بها،  ونعمل  نعي�س  التي 

فمن  اختياريًا.  اأمراً  االبتكار  يحفز  نظام 

اأن تناف�س واأن تنجح  ال�رضوري للبلدان 

وحتقق اأهدافها االإمكانات االقت�شادية. يف 

االإمارات  دولة  كلمة  من  مقتب�شة  اإ�شارة 

�شيف �رضف احلدث.

- عالقات وثيقة..

وحتت عنوان "التعاون ال�شيني العربي 

يف  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف 

"�شنغهاي  موقع  اأكد  اأقوى"،  امل�شتقبل 

للعلوم والتكنولوجيا"، اأن دولة االإمارات 

والتكنولوجيا،  للعلوم  روؤيتها  عر�شت 

االإمارات  دولة  م�شاركة  اأن  اإىل  م�شرية 

كدولة  احلدث  هذا  يف  املتحدة  العربية 

�شيف �رضف، تعك�س ب�شكل كامل العالقة 

والتي  البلدين،  بني  والدائمة  الوثيقة 

مع  امل�شتقبل  يف  تقوى  اأن  املحتم  من 

االقت�شادية  العالقات  تعميق  ا�شتمرار 

والتكنولوجية والثقافية بني البلدين.

�شلطان  الدكتور  يعتقد  املوقع:  واأ�شاف 

تعزيزها  يتم  االبتكار  ثقافة  اأن  اجلابر 

من خالل التعاون املفتوح جتاوز منوذج 

املبا�رض  اال�شتثمار  واأن  التقليدي،  العمل 

االأموال  وحتويل  والتطوير  البحث  يف 

االحتياطية ودعم ال�شيا�شات وال�شمانات 

االأهمية  بالغ  اأمر  لالبتكار  القانونية 

لالبتكار.

االإمارات  دولة  تعمل  ذلك،  على  وبناء 

العربية املتحدة على تطوير ا�شرتاتيجيتها 

مع  النتائج،  وحتويل  والتطوير  للبحث 

الرتكيز على جماالت دعم ال�شيا�شات ذات 

التن�شيق ل�شمان توفري  واآليات  االأولوية 

احلوافز للمناطق ذات االإمكانات االأكرب.

- تعاون مثمر..

اأوبزيرفر"،  "�شنغهاي  �شحيفة  ويف 

قال عمدة �شنغهاي، غونغ ت�شينغ، اإن 

ال�شني واالإمارات �رضكاء ا�شرتاتيجيون 

�شاملون، واأن التعاون بني البلدين يف 

با�شتمرار.  يتعمق  املجاالت  خمتلف 

لطاملا اأولت �شنغهاي اأهمية للتبادالت 

العربية  االإمارات  دولة  مع  والتعاون 

 2000 العام  منذ  ولدينا  املتحدة، 

تعاون مثمر مع دولة االإمارات واإمارة 

والتجارة  التمويل  جماالت  يف  دبي، 

كنافذة  والثقافة.  احل�رضي  والبناء 

وتعمل  ال�شني،  مع  لالنفتاح  اأمامية 

لـ  بناءها  تعميق  على  �شنغهاي 

"خم�شة مراكز" ومدينة دولية حديثة. 
تتمتع دولة االإمارات العربية املتحدة 

التي  التنموية  اخلربات  من  بالكثري 

ميكن ل�شنغهاي اأن تتعلم منها.

املدينة  �شنغهاي  مدينة  عمدة  واأ�شاف 

امل�شت�شيفة للحدث: من املوؤمل اأن ينتهز 

اجلانبان فر�شة البناء امل�شرتك لـ "احلزام 

التعاون  من  املزيد  خللق  والطريق" 

الذكية  واملدن  التكنولوجي  االبتكار  يف 

والذكاء اال�شطناعي.

وتعزيز التعاون ذو املنفعة املتبادلة بني 

اجلانبني يف جماالت اأعمق واأو�شع خالل 

الفرتة املقبلة.

ي�شار اإىل ان منتدى االبتكار يف بوجيانغ 

يعد منتدى دويل رفيع امل�شتوى ت�شارك 

والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  رعايته  يف 

وحكومة بلدية �شنغهاي، ومكر�س كم�شدر 

العلمي  االبتكار  جمال  يف  مهم  خطاب 

والتكنولوجيا العاملية.

و�سائل اإعلم �سينية ت�سيد بالعلقات مع الإمارات و ت�سفها بـ»الذهبية«

دبي ـ وام:

�شهد �شعادة اللواء عبداهلل علي الغيثي 

دبي  ل�رضطة  العام  القائد  م�شاعد 

تخريج  بالوكالة،  العمليات  ل�شوؤون 

وتاأمني  التاأ�شي�شية  الرماية  دورتي 

اأمن  اإدارة  نظمتهما  التي  الفعاليات 

وحماية ال�شخ�شيات ملجندي اخلدمة 

الوطنية البالغ عددهم 37 منت�شبا.

ح�رض حفل التخريج، يف ميدان االإدارة 

واملن�شاآت  الهيئات  الأمن  العامة 

بن  مبارك  عبيد  العقيد  والطوارئ، 

وحماية  اأمن  اإدارة  مدير  يعروف 

حمزة،  عي�شى  واملقدم  ال�شخ�شيات 

رئي�س ق�شم املهمات، واملقدم م�شعود 

ابراهيم، رئي�س ق�شم ال�رضطة الن�شائية، 

واملقدم اأحمد املن�شوري، رئي�س ق�شم 

يف  وامل�شاركني  واال�شناد،  الدعم 

الدورتني .

القيادة  حر�س  الغيثي  اللواء  واأكد 

اال�شتثمار  على  دبي  ل�رضطة  العامة 

من  الوطنية  اخلدمة  جمندي  يف 

خالل اإعدادهم االإعداد الذهني والبدين 

اجليد الذي يتنا�شب مع املهام التي 

�شيتولونها يف تاأمني " اإك�شبو2020 

" احلدث العاملي الكبري الذي �شيكون 
حمط اأنظار العامل.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

ال�شام�شي  بطي  ثاين  اللواء  التقى 

مدير اأكادميية �شيف بن زايد للعلوم 

املهند�س  مبكتبه  واالأمنية  ال�رضطية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العرياين  م�شفر 

جمعية االإمارات لالإيجابية وال�شعادة 

بوزارة تنمية املجتمع.

جماالت  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

االأكادميية  بني  التدريبي  التعاون 

ال�شلة  ذات  املجاالت  يف  واجلمعية 

مبهام العمل ال�رضطي واالأمني.

زايد  بن  �شيف  اأكادميية  مدير  واأعرب 

�شكره  عن  واالأمنية  ال�رضطية  للعلوم 

وتقديره للجهود املقدمة من اجلمعية 

ابوظبي  �رضطة  منت�شبي  تدريب  يف 

على اأف�شل الربامج واالأن�شطة التدريبية 

معارفهم  �شقل    يف  ت�شهم  والتي 

وتعريفهم بامل�شتجدات التطويرية.

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 

االإمارات لالإيجابية وال�شعادة بوزارة 

اجلمعية  اهتمام  املجتمع  تنمية 

والدورات  الربامج  اأف�شل  بتوفري 

ابوظبي  �رضطة  ملنت�شبي  التدريبية 

اأف�شل  ووفق  االأول  الدفاع  بخط 

هذا  يف  عامليا  املتقدمة  املعايري 

املجال.

تخريج دورتي الرماية وتاأمين الفعاليات لمجندي الخدمة الوطنية

بحث التعاون بين اأكاديمية �سيف بن زايد وجمعية الإمارات للإيجابية وال�سعادة
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اأبوظبي ـ وام:

اأعلنت اللجن���ة العليا املنظمة ملعر�ض 

اأبوظبي الدويل لل�س���يد والفرو�سية عن 

اإطالق دورة جديدة من ُم�س���ابقة "اأجمل 

ال�سقور املكاثرة يف الأ�رس" التي حققت 

�سهرة عاملية وا�سعة وا�ستقطبت العديد 

من امل�س���اركني الذين يحر�سون �سنويًا 

على تقدمي اأف�س���ل ما لديهم من ال�سقور 

املكاثرة يف مزارع ال�س���قور يف املنطقة 

والعامل.

وحازت امُل�س���ابقة عل���ى تقدير اجلهات 

الإقليمي���ة والدولي���ة املعنية ب�س���ون 

ال���راث وحماية البيئة ملا �س���كلته من 

حتفيز كبري لل�س���قارين للمحافظة على 

ال�س���قور الربية، وهي ت�سمل عّدة فئات: 

اأجمل �سقر فئة اجلري النقي، اأجمل �سقر 

فئة اجلري �ساهني، اأجمل �سقر فئة اجلري 

حر ثري كوارتو "4/3" وم�س���ابقة اأجمل 

�سقر فئة اجلري ذكر نقي.

وتتوىل جلنة حتكي���م مكونة من خرباء 

اإماراتي���ني ودوليني يف جمال ال�س���قور 

واإكثارها، تقييم ال�سقور امل�ساركة بدقة 

وفق العدي���د من ال����رسوط منها الوزن 

وقيا�س���ات ج�س���م الطري، بالإ�سافة اإىل 

تنا�س���ق الري�ض ولونه، وتفا�سيل الراأ�ض 

واجل�س���م واأرجل الط���ري، وكذلك املظهر 

اجلمايل العام، ف�س���اًل عن �سحة الطري 

وخلوه من الأمرا�ض.

كما خ�ّس�س���ت اللجن���ة العليا املنظمة 

للمعر�ض، على غرار ال���دورات الأخرية، 

م�س���ابقة لختيار "اأجمل من�ّسة عر�ض" 

لل�سقور وم�ستلزمات ال�سقارة يف احلدث، 

لتحفيز العار�س���ني يف هذا القطاع على 

اإبداعية لأجنحتهم يف  اإ�سافة مل�س���ات 

املعر�ض.

وُي�سفي قطاع ال�سقارة و�سناعة وابتكار 

ُم�س���تلزماتها، اأهمية بالغة على الدورة 

القادمة من معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد 

والفرو�سية، وهو من اأبرز القطاعات التي 

ينتظرها ُع�ّساق املعر�ض يف كل عام ُمنذ 

دورته الأوىل العام 2003، والتي �سّكلت 

اأح���د اأهم عوامل اجل���ذب والنجاح على 

مدى الدورات الالحقة.

الثامن���ة ع����رسة من  ال���دورة  وُتق���ام 

املعر����ض، حتت رعاية �س���مو ال�س���يخ 

حمدان بن زاي���د اآل نهيان، ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي �س���قاري 

الإم���ارات، وذل���ك خالل الف���رة من 27 

�س���بتمرب ولغاي���ة 3 اأكتوب���ر القادمني 

يف مرك���ز اأبوظبي الوطن���ي للمعار�ض، 

بتنظي���م من ن���ادي �س���قاري الإمارات. 

ويحظ���ى املعر�ض برعاية ر�س���مية من 

هيئة البيئة - اأبوظبي، ال�سندوق الدويل 

للحفاظ على احلب���ارى، ومركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ض.

واأك���د معايل ماج���د علي املن�س���وري، 

رئي�ض اللجنة العليا املنظمة للمعر�ض 

الأمني العام لنادي �سقاري الإمارات، اأّن 

داأب املعر�ض  التي  امل�سابقات املبتكرة 

عل���ى اإطالقها �س���نويًا، حققت ال�س���بق 

والري���ادة لإم���ارة اأبوظب���ي يف جمال 

الفعالي���ات التي ت�س���عى للحفاظ على 

الراث الثقايف و�س���ون الأنواع وحماية 

البيئة. وياأتي يف طليعة تلك امل�سابقات، 

ال�سقور املكاثرة  اأجمل واأكرب  ُم�س���ابقة 

يف الأ�رس، حيث ُيح�سب ملعر�ض اأبوظبي 

الدويل لل�س���يد والفرو�س���ية اأّنه اأّول من 

اأطلق هذه الفعالي���ة الفريدة من نوعها 

على م�ستوى العامل، ومن خالله انتقلت 

فكرة امُل�سابقة للعديد من الدول.

وج���اء اإط���الق امُل�س���ابقة م���ن منطلق 

ت�سجيع ال�سقارين على ا�ستخدام ال�سقور 

امُلكاثرة يف الأ�رس يف ممار�سة ريا�ستهم 

املف�س���لة، وحتفيز خرباء اإكثار ال�سقور 

ومزارعها على اإنتاج �سقور اأكرب حجمًا 

واأجمل �س���كاًل من حيث الري�ض واللون، 

وال�ستغناء بالتايل عن ا�ستخدام �سقور 

الوح�ض يف الربية مب���ا يتيح لها فر�ض 

التكاثر ب�سكل اأكرب.

ُيذكر اأّنه مّت اعتماد ثيمة احلدث للدورة 

القادمة "ا�ستدامة وتراث..

بروٍح ُمتجّددة"، انعكا�سًا جلهود اأبوظبي 

والع���امل يف تعزي���ز ا�س���تدامة البيئة 

وال�سيد والريا�س���ات الراثية والأعمال 

التجارية ذات ال�سلة، وبلورة ا�سراتيجية 

�س���املة لتطوير احل���دث وابتكار املزيد 

من الفعالي���ات والأن�س���طة التي ترتكز 

على جناحات الدورات املا�س���ية بروح 

ُمتجّددة ُمبدعة.

ويحر����ض عدد كبري من مربي ال�س���قور 

وتدريبه���ا  بتكاثره���ا  وامُلخت�س���ني 

ورعايتها، اإ�س���افة مُل�س���ّنعي وُمبتكري 

م���ن  وُم�س���تلزماتها،  ال�س���قارة  اأدوات 

منطقة ال�رسق الأو�سط وخمتلف القارات، 

للتواجد يف فعالي���ات هذا احلدث الذي 

العامل  اأ�س���بح وجهة فريدة ل�س���قاري 

ال�سقور، وُملتقى  وحمطة جاذبة ملربي 

للت�س���اور وتبادل اخل���ربات حول عامل 

ال�سقارة وال�سيد امُل�ستدام.

واعت���اد جمهور املعر����ض من خمتلف 

اجلن�س���يات والفئ���ات العمري���ة، اأفراداً 

وعائالت، على ح�س���ور فعالياته ب�سكل 

�سنوي، حيث ت�ستقطبه عرو�ض ال�سقارة 

املخ�س�س���ة  واملن�ّس���ات  الفلكلوري���ة 

لل�سقور امُلكاثرة يف الأ�رس، وامل�سابقات 

الراثية ال�سيقة.

اإقليمية  وُت�س���ارك يف املعر�ض �رسكات 

ودولية ُتقّدم اأح���دث التقنيات املتعلقة 

القدمي���ة  وُم�س���تلزماتها  بال�س���قارة 

امُلهتمة  لل����رسكات  اإ�س���افة  واحلديثة، 

ب�سحة الطيور وعالجها واأدويتها، ف�ساًل 

عن جمعيات ونوادي خمت�س���ة بربية 

ال�سقور وتدريبها وال�س���يد بها، تنتمي 

العاملي لل�س���قارة واملحافظة  لالحتاد 

على الطي���ور اجلارحة الذي ي�س���م يف 

ع�س���ويته 75 األف �س���قار مُيّثلون 110 

ناديًا وموؤ�س�سة من 87 دولة.

ال�شارقةـ  وام:

حققت اإمارة ال�سارقة بروؤى وتوجيهات 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�س���مي ع�س���و املجل�ض 

الأعلى حاكم ال�س���ارقة اإجنازات بيئية 

متوا�سلة لت�سل �س���معة ال�سارقة اإىل 

العاملية يف جمال حفظ البيئة و�سون 

التن���وع البيولوجي من خالل عدد من 

الإجنازات يف هذا املج���ال الذي اأوله 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�س���مي ع�س���و املجل�ض 

الأعلى حاكم ال�سارقة اهتمامًا خا�سًا 

حتى اأ�سبحت ال�سارقة منوذجًا يحتذى 

به يف ال�ستدامة والبتكار البيئي.

ويحتفي العامل يف اخلام�ض من يونيو 

م���ن كل عام بالي���وم العاملي للبيئة 

وذل���ك بهدف ن����رس الثقاف���ة البيئية 

بني الأفراد وتوعيتهم بامل�س���وؤوليات 

البيئية لتي تقع عل���ى عاتقهم للحد 

من املمار�سات اخلاطئة ون�رس الثقافة 

ب�رسورة احلفاظ على البيئة والهتمام 

بالق�سايا البيئية وتنمية الفكر الواعي 

بينهم من خالل تبادل املعارف واأ�سكال 

ال�سلوك ال�سليمة للحفاظ على التنوع 

البيولوجي واحلياة الفطرية.

وحققت اإم���ارة ال�س���ارقة بتوجيهات 

�ساحب ال�س���مو حاكم ال�سارقة قفزات 

نوعية يف جمال البيئة وذلك من خالل 

اإن�س���اء املحمي���ات الطبيعية واإطالق 

واملب���ادرات  امل�رسوع���ات  خمتل���ف 

البيئية ودعم الدرا�سات التي تبحث يف 

كل ما هو جديد يف جمال �سون التنوع 

البيئي واحلفاظ علي���ه ومنع تدهوره 

من خالل وقف املمار�س���ات اخلاطئة 

واإيجاد حل���ول جذرية حلماية الغطاء 

احليواين والنباتي من املمار�سات غري 

امل�رسوعة.

ومتكن���ت اإمارة ال�س���ارقة متمثلة يف 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية من 

بناء ن�س���يج �رساكة على امل�س���تويني 

الوطن���ي والإقليم���ي ويتمثل ذلك يف 

جمموعة اخلطط والدرا�س���ات العلمية 

الت���ي جرى  امل�س���ركة  وامليداني���ة 

تبنيها للحفاظ عل���ى الأنواع املهددة 

بالنقرا�ض وتبادل املعلومات ب�س���اأن 

الط���رق املنهجية لإقام���ة املحميات 

الطبيعية وتاأهيل وتنمية و�سون النظم 

البيئية.

وقالت �س���عادة هنا ال�س���ويدي رئي�ض 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية اإن 

لإمارة ال�س���ارقة بتوجيهات �س���احب 

ال�س���مو ال�س���يخ الدكتور �س���لطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 

حاك���م ال�س���ارقة دوراً حموري���ًا يف 

احلف���اظ على الغطاء البيئي و�س���ون 

التن���وع البيولوجي من خ���الل اإيالء 

البيئ���ة اهتمامًا خا�س���ًا وذلك بتوفري 

املحميات الطبيعية وال�س���تفادة من 

خربات الدار�س���ني والباحثني يف هذا 

املجال بالإ�س���افة اإىل ال�ستفادة من 

الناجحة يف  والنم���اذج  امل�رسوعات 

جم���ال البيئة حيث حققت ال�س���ارقة 

العديد من الإجنازات يف جمال حماية 

التن���وع البيولوج���ي واأطلقت العديد 

من الأبحاث والدرا�س���ات وامل�س���اريع 

الهادفة اإىل احلفاظ على النظم البيئية 

يف الإم���ارة حيث حر�ض �س���موه من 

وقراراته  املبا����رسة  توجيهاته  خالل 

ال�س���امية على حماية البيئة و�سون 

التنوع احليوي واحلياة الفطرية ومنع 

تدهوره���ا والعمل على اإعادة تاأهيلها 

م���ن خالل العديد من اخلطوات املهمة 

وال�سراتيجية.

و تابعت ان الحتفال باليوم العاملي 

للبيئ���ة ياأت���ي بهدف تعزي���ز الوعي 

العاملي ب�رسورة احلفاظ على البيئة 

م���ن خالل وق���ف املمار�س���ات البيئة 

اخلاطئة وال�سارة مثل ا�ستخدام املواد 

الكيماوية امل�سممة وعدم التخل�ض من 

النفايات ب�سكل �سحيح حيث تنتج عن 

هذه املمار�س���ات عواقب بيئة خطرية 

مثل تفاقم م�سكلة الحتبا�ض احلراري 

وتهديد بع�ض احليوان���ات والكائنات 

احلي���ة التي تلع���ب دوراً رئي�س���ًا يف 

احلفاظ على التوازن البيئي لالنقرا�ض 

ولذلك نحر�ض يف هذا اليوم من كل عام 

على تذكري اأف���راد املجتمع اأن احلفاظ 

على البيئة م�س���وؤولية جمتمعية تبداأ 

مبمار�سات ب�س���يطة يومية توؤدي اإىل 

نتائج اإيجابية اإذا قمنا بتوحيد اجلهود 

للحفاظ على البيئة و�سونها وحمايتها 

من خالل اإيقاف املمار�سات اخلاطئة.

اإم���ارة ال�س���ارقة خالل  كما حقق���ت 

ال�سنوات املا�سية العديد من الإجنازات 

يف جمال حماية البيئة و�سون تنوعها 

احليوي والبيولوج���ي حيث مت اإطالق 

عدد من امل�س���اريع واإجراء العديد من 

الأبحاث والدرا�سات الهادفة اإىل حتقيق 

التوازن البيئ���ي واحلفاظ على احلياة 

الفطرية والتعرف على تنوع البيئات 

يف اإمارة ال�سارقة من بحرية وجبلية 

وبرية والعمل على �س���ونها وحتقيق 

ال�ستدامة فيها.

وجنحت اإم���ارة ال�س���ارقة خالل هذه 

ال�س���نوات يف اأول جتربة لإكثار طائر 

الرفراف العربي املطوق وا�ستك�س���اف 

"رديل"  ل�س���الحف  تع�س���ي�ض  اأول 

الزيتوني���ة يف حممية اأ�س���جار القرم 

يف كلب���اء والذي يعد اأول تع�س���ي�ض 

لهذا النوع يف دولة الإمارات ودرا�س���ة 

تع�س���ي�ض �س���الحف منقار ال�سقر يف 

حممية جزيرة �سري بو نعري وا�ستكمال 

العم���ل يف م����رسوع زراعة ال�س���عاب 

املرجاني���ة يف جزيرة �س���ري بو نعري 

و�ساحل احلمرية.

وحر�ست ال�سارقة على حماية واإكثار 

احليوان���ات العربية يف منطقة �س���بة 

اجلزي���رة العربية مب���ا يف ذلك النمر 

العرب���ي واملها العربي وغ���زال الرمي 

امل�رسي  والن����رس  العرب���ي  والطه���ر 

وغريه���ا م���ن احليوان���ات امله���ددة 

بالنقرا�ض بالإ�س���افة اإىل ذلك ت�س���م 

اإم���ارة ال�س���ارقة ح���وايل 15 حممية 

طبيعية منها حمميتني بحريتني و13 

حممية برية وتعد املحميات الطبيعية 

يف اإمارة ال�س���ارقة مقراً لتكاثر العديد 

من الكائنات احلية املهددة بالنقرا�ض 

، كم���ا افتتح �س���احب ال�س���مو حاكم 

ال�سارقة خالل الن�سف الأول من 2021 

مركز خور كلباء لأ�سجار القرم وافتتاح 

حديق���ة بحي����ض اجليولوجية ومركز 

الذيد للحياة الفطرية يف 2020.

و حتر����ض هيئة البيئ���ة واملحميات 

الطبيعية بال�سارقة على تنظيم العديد 

م���ن الربامج التوعوي���ة مثل احلمالت 

التي ت�س���تهدف اأفراد املجتمع لتعزيز 

الوع���ي البيئي منها حملة "ت�س���جري 

حممية املنت���ر" التي تقام �س���نويًا 

لزي���ادة م�س���احة الرقع���ة اخل�رساء 

والتاأكيد على اأهمية النباتات املحلية 

وحتقيق ال�ستدامة يف املناطق الربية 

م�س���تدامة"  �س���اخمة  "دعها  وحملة 

ملرت���ادي املناطق اجلبلي���ة للتوعية 

باأهمي���ة البيئ���ة اجلبلي���ة و�رسورة 

احلفاظ عليها.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

الأحد 6 يونيو 2021 �� الع�دد 14762 اأخبارالوطن

ال�شارقة نموذج في الريادة واالبتكار البيئي

اأبوظبي ـ وام:

 بداأت دائرة الق�س���اء يف اأبوظبي، تفعيل 

التنفيذ،  اإدارة  ب���ني  الإلك���روين  الرب���ط 

وم����رسف الإم���ارات املرك���زي، يف اإطار 

ت�رسي���ع وحوكم���ة الإجراءات للت�س���هيل 

عل���ى املتعاملني واملوظف���ني املعنيني، 

مبا ي�س���من �رسعة تنفيذ الأحكام والأوامر 

الق�س���ائية، و�رسع���ة اقت�س���اء احلق���وق 

لأ�سحابها يف وقت قيا�سي.

واأكد �س���عادة امل�ست�س���ار يو�س���ف �سعيد 

العربي، وكيل دائرة الق�س���اء يف اأبوظبي، 

اأن الرب���ط الإلكروين بني دائرة الق�س���اء 

وامل����رسف املركزي، ياأتي �س���من اجلهود 

املبذول���ة لتحقيق �رسع���ة اإجناز الأعمال 

املتعلق���ة بتنفي���ذ الأح���كام املرتبط���ة 

مبعام���الت مالية، وذلك ا�س���تكماًل خلطة 

التحول الرقمي متا�س���يًا م���ع توجيهات 

�س���مو ال�سيخ من�س���ور بن زايد اآل نهيان، 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير �س���وؤون 

الرئا�سة، رئي�ض دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، 

بتطوي���ر منظومة ق�س���ائية رائ���دة تلبي 

جميع املتطلب���ات وتتعامل مع خمتلف 

امل�س���تجدات ل�س���مان ج���ودة وكف���اءة 

اخلدمات املقدمة.

واأو�س���ح امل�ست�س���ار يو�س���ف العربي، اأن 

الرب���ط الإلكروين تتي���ح العديد  عملية 

م���ن املميزات، والتي من بينها اخت�س���ار 

الوق���ت واجلهد يف اإع���ادة اإدخال بيانات 

ملف التنفيذ والأطراف يف نظام امل�رسف 

املركزي، مبا اأ�سهم يف �رسعة اإمتام العديد 

من املعامالت الت���ي كانت قد حتتاج اإىل 

�سهور عدة لالنتهاء منها، مع اإتاحة ت�سلم 

الردود من البنوك ب�سكل اإلكروين وتلقائي 

على القرارات املتعلقة بها مبا�رسة.

?واأ�س���اف ان الآلية اجلديدة، تتيح اإر�سال 
الأنظمة  اإىل املعني���ني ع���رب  اإ�س���عارات 

ملتابعة القرارات، ما ي�س���هم يف تنفيذها 

بدق���ة وفاعلية وخالل فرة زمنية وجيزة 

والتي كانت ت�ستغرق اأيام عدة، ف�سال عن 

اإعداد قاع���دة بيانات دقيق���ة مبا يخ�ض 

قرارات امل�رسف املركزي متكن من اإ�سدار 

التقاري���ر املطلوبة يف اأي وقت ب�س���ورة 

رقمية.

تفعيل الربط االإلكتروني بين دائرة الق�شاء في 

اأبوظبي والم�شرف المركزي

مركز اأم القيوين للتوحد يقدم خدمات 

تاأهيلية نوعية م�شتدامة

معر�ض اأبوظبي لل�شيد يعلن عن م�شابقة اأجمل �شقور 

العالم الُمكاثرة في االأ�شر
»الفجيرة الثقافية« تطلق 

وثيقة »�شديق البيئة«

الفجرية ـ الوحدة:

اأطلقت من�س���ة بيئتي التابع���ة جلمعية الفجرية 

الجتماعية الثقافية، اأم�ض ال�سبت، وثيقة "�سديق 

البيئة" حتت �س���عار "نحو بيئة م�ستدامة"، وذلك 
مبنا�س���بة اليوم العاملي للبيئة الذي ي�س���ادف 

اخلام�ض من يونيو من كل عام.

ته���دف الوثيق���ة اإىل تعزيز الوع���ي البيئي بني 

اأفراد املجتمع للمحافظ���ة على البيئة ومواردها 

الطبيعية، وجتنب اأية �س���لوكيات قد ت�سكل خطراً 

على املمار�س���ات اخلاطئة على الغطاء النباتي 

واملوارد الطبيعية.

وت�س���تهدف املب���ادرة الوطنية حتفي���ز اأكرب عدد 

م���ن اأفراد املجتم���ع للم�س���اركة يف الوثيقة من 

اأجل الو�سول اإىل خم�س���ة اآلف م�سارك وم�ساركة 

على مدى ثالثة اأيام، وذلك من خالل الت�س���جيل 

https://forms.gle/ الراب���ط:   ع���رب 

wkfTwJy3FYxyeXCo6

وثيقة " �سديق البيئة " 
مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة ي�رس من�سة بيئتي 

التابع���ة جلمعية الفج���رية الجتماعية الثقافية 

دعوتكم للم�س���اركة يف وثيقة "�س���ديق البيئة" 

forms. ."حتت �س���عار: "نحو بيئة م�س���تدامة

gle
حيث يقول ن�ض الوثيقة: "اأتعهد باأن اأكون �سديقًا 

للبيئة، حمافظ���ًا على الطبيعة، زارعًا لل�س���جر، 

م�س���تهلكًا ر�س���يداً، متجنبًا كل اأ�س���باب التلوث.. 

�س���من روؤية دولة الإمارات لبناء م�س���تقبل بيئي 

م�ستدام".

وقال �سعادة خالد الظنحاين رئي�ض جمل�ض اإدارة 

اجلمعية: اإن دولة الإمارات تعمل وفق روؤى وطنية 

وخط���ط تهدف اإىل احلفاظ عل���ى البيئة وحماية 

مواردها الطبيعية، حي���ث اأعطت اجلانب البيئي 

اأولوية ق�سوى، واأ�س���درت الت�رسيعات والقوانني 

الت���ي حتقق ال�س���تدامة البيئية، كم���ا اأُعلن عن 

العديد من املب���ادرات التي تعك�ض مدى الهتمام 

والرعاية ال���ذي توليه قيادتنا الر�س���يدة للعمل 

البيئي من خمتلف جوانبه.

اأم القيوين ـ وام:

يق���دم مرك���ز اأم القيوين للتوح���د التابع 

ل���وزارة تنمية املجتمع من���ذ اأربعة اأعوام 

من افتتاحه خدمات تاأهيل وتدريب نوعية 

وم�س���تدامة ومنا�س���بة لطلب���ة فئة ذوي 

التوحد ، و ُيعد املركز الأول من نوعه على 

امل�س���توى املحلي والحت���ادي يف جمال 

تاأهيل وتدريب وتعليم اأ�س���حاب الهمم من 

فئة التوح���د ، و يخ���دم / ذوي التوحد / 

يف كل م���ن ام���ارة اأم القيوين و عجمان و 

ال�سارقة .

و وا�س���ل املرك���ز تقدمي خدمات���ه للطلبة 

املنت�س���بني اليه و اأولي���اء اأمورهم يف ظل 

تداعي���ات جائح���ة كورون���ا " كوفيد-19 

" التي فر�س���ت على جمي���ع القطاعات و 
فئات املجتمع النتقال من ممار�سة احلياة 

الواقعية اإىل الفرا�س���ية و العمل عن بعد 

، ل �س���يما التعلي���م ، ودعما ل�س���تمرارية 

ان�س���يابية العملي���ة التعليمي���ة و العمل 

يف املرك���ز مت ت�س���خري كاف���ة المكانيات 

امل�ساهمة يف ا�س���تدامة اخلدمات املقدمة 

للطلبة فتوجه املركز اإىل ا�ستكمال العملية 

الدرا�سية اإلكرونيًا و عن بعد و عمل على 

افرا�س���ية موازية  ان�س���اء بيئة تعليمية 

للبيئة ال�سفية الواقعية للطلبة .

احتفاًء باليوم العالمي للبيئة 
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» تدوير«: الإمارات حري�سة 

»اأبوظبي للزوارق ال�سريعة« ي�سارك اليوم في تحدي على تعزيز النظم البيئية

الـ400 كم الإيطالي  
اأبوظبي-وام:

 ي�ش���ارك فريق اأبوظبي للزوارق 

ال�رسيع���ة اليوم الأحد يف حتدي 

�ش���باق ال�400 كيلومرت للزوارق 

ال�رسيع���ة يف مي���اه اأوروبا عرب 

69 من خالل املناف�شة  الن�شخة 

التي تق���ام يف اإيطاليا، وتنطلق 

من مدينة بافيا و�شول اإىل خط 

النهاية يف فيني�شيا.

وتعد ه���ذه امل�ش���اركة من هي 

اأبوظبي  لفري���ق  الأول  الظه���ور 

بعد غياب 15 �شهرا تقريبا على 

كورونا  جائحة  تاأثريات  �ش���وء 

على العامل.

وم���ن املقرر اأن يدخل ال�ش���باق 

مدرب  بقي���ادة  اأبوظب���ي  زورق 

الفري���ق الإيطايل جيدو كابليني 

للم�ش���اركة جمددا  يعود  والذي 

بعد اعتزاله ال�شباقات منذ ع�رس 

�شنوات، حيث يعترب اأ�شطورة يف 

اإيطالي���ا وعامل �ش���باقات زورق 

التحديات  بحك���م  الفورم���ول1 

يف  حققه���ا  الت���ي  والألق���اب 

املناف�شة، ومن املقرر اأن ينطلق 

كابليني غ���دا يف رحلة ال400 

باإع���دادات وجتهيزات  كيلو مرت 

كابليني  وكان  للزورق،  خمتلفة 

اأي���ام جتربة  قد خا����ض قب���ل 

مماثل���ة يف نف����ض امل�ش���ار من 

اأجل التدريب والإعداد لل�ش���باق 

الرئي�شي، كي يطمئن على جتهيز 

من  املختلفة  والإعدادات  الوقود 

اأجل ال�شباق، ويتوقع اخلرباء اأن 

يقطع �ش���احب املركز الأول يف 

ال�ش���باق امل�ش���افة يف �شاعتني 

ون�شف اإىل ثالث �شاعات.

ويعد هذا ال�شباق اأحد التحديات 

اللجن���ة املنظمة  اأمام  القوي���ة 

حيث �ش���تقوم باإغ���الق املالحة 

البحري���ة يف النهر ط���وال فرتة 

ال�ش���باق من اأجل تاأمني امل�شار 

ب�شكل اأف�شل للم�شاركني.

ويعترب التحدي اأيقونة ال�شباقات 

البحرية الإيطالية حيث انطلق منذ 

عام 1952 لي�شتمر ب�شكل �شنوي 

وبدايته على نهر تت�ش���ينو كاأحد 

ال�ش���باقات املعروفة على امتداد 

�شت مدن اإيطالية تبداأ من ميناء 

مدينة بافيا التي تقع يف ال�شمال 

الإيط���ايل، وتكم���ل رحلتها على 

النهر العريق ك���ي متر باأكرث من 

مدينة على �شفاف النهر املتعرج، 

البح���ر  ال�ش���باق يف  ويختت���م 

الأدرياتيك���ي و�ش���ول اإىل مدينة 

البندقية ختام ال�شباق الكال�شيكي.

وتع���د ه���ذه البطول���ة اإح���دى 

البط���ولت الكال�ش���يكية وتلقى 

رواجا واإقبال يف امل�ش���اركة من 

اأنحاء القارة الأوروبية،  خمتلف 

الأوىل التي  وقد تك���ون امل���رة 

ي�ش���ارك فيها فري���ق من منطقة 

ال�رسق الأو�شط.

ويختلف هذا ال�شباق ب�شكل كلي 

الفئة  عن بقية املناف�شات لهذه 

حيث يكون امتداد امل�شار طوليا 

وعلى خط واحد مع وجود بع�ض 

اللجنة  التي ر�شمتها  التعرجات 

قبل الو�شول مليناء اأي مدينة.

وحتى م�ش���اء ال�شبت ارتفع عدد 

امل�ش���اركني يف امل�شابقة حيث 

و�ش���ل الع���دد اإىل 96 م�ش���اركا 

يف الفئ���ات املختلف���ة ح�ش���ب 

اللوائ���ح الت���ي مت تو�ش���يحها 

عرب القوان���ني واللوائح، و�رسعة 

ال���زوارق حيث و�ش���عت اللجنة 

عدة معايري للقوانني الفنية من 

ناحية ال�رسعة واحلجم والطول، 

بالإ�شافة لنق�شام ال�شباق نف�شه 

تاأت���ي يف مقدمتها  لعدة فئات 

مران  وال���كات  الفورم���ول،  فئة 

التي يجب اأن تكون قد �ش���نعت 

بعد ع���ام 1990، و�ش���ول لفئة 

الدراجات املائية.

وتتواج���د بعثة فري���ق اأبوظبي 

بتمثي���ل اإداري وفني فوي يقوده 

�ش���امل الرميثي مدير عام نادي 

للريا�ش���ات  ال���دويل  اأبوظب���ي 

البحري���ة وال���ذي ي����رسف على 

جن���اح معر�ض فري���ق اأبوظبي 

املق���ام يف معر����ض فيني�ش���يا 

امل�شاركة  مع  بالتزامن  للقوارب 

يف امل�شابقة.

وقال الرميثي: "نتوقع اأن تكون 

كل حلظات التحدي مثرية، ومن 

املتوقع اأن ن�شاهد �رسعة عالية 

لزورقن���ا خا�ش���ة اأن كابلين���ي 

ق���ام بتجهيز املح���رك والإعداد 

 240 اإىل  للو�ش���ول  بتوقع���ات 

كيلوم���رت يف ال�ش���اعة، ونح���ن 

نثم���ن التواج���د الإمارات���ي يف 

هذه البطولة وناأمل اأن ن�ش���عد 

ب�شمة  لت�شجيل  التتويج  من�شة 

م���ن خالل ه���ذا ال�ش���باق الذي 

يع���ود تاريخه ملنت�ش���ف القرن 

املا�شي".

50 % ارتفاعاً 

واأكد الهاملي اأن النمو املتوا�ش���ل يف 

�ش���وق العمل والأن�ش���طة القت�شادية 

ياأت���ي مدعوم���ًا بحزم���ة املحفزات 

الت���ي اأطلقته���ا احلكوم���ة الحتادية 

واحلكوم���ات املحلية خالل الأ�ش���هر 

املا�ش���ية والتي �شاهمت يف جمملها 

بزي���ادة جاذبية �ش���وق العمل وبيئة 

الأعمال يف دولة الإمارات.

واأ�ش���اف الهاملي ان الدولة حافظت 

عل���ى مكانته���ا كاأح���د اأهم اأ�ش���واق 

رواد  ا�ش���تقطاب  ومراك���ز  العم���ل 

الأعم���ال وامل�ش���تثمرين يف منطق���ة 

ال�رسق الأو�ش���ط والعامل، م�ش���تفيدًة 

م���ن جمموعة كب���رية من الق���رارات 

والإجراءات الت���ي مت تبنتها احلكومة 

الإماراتية خالل الفرتة املا�شية بهدف 

توفري �شبل الدعم الالزم ل�شوق العمل 

وتي�شري ممار�شة العمال عرب التن�شيق 

امل�شتمر بني الدوائر واجلهات املعنية 

على امل�ش���تويني الحتادي واملحلي، 

ف�ش���اًل عن توفري جمموعة وا�شعة من 

حزم الدع���م املايل والإداري للحد من 

امل�ش���تجد  تاأث���ريات فريو�ض كورونا 

»كوفيد-19« على �ش���وق العمل يف 

الدولة.

البرلمان الدولي 

كم���ا طالب جلن���ة حقوق الإن�ش���ان 

التابعة لالحتاد مبوا�ش���لة النظر يف 

هذه احلالة، وموافاة املجل�ض بتقرير 

يف هذا ال�شاأن يف اأقرب وقت.

من جه���ة اخرى ك�ش���ف وزير الإعالم 

اليمني معمر الإرياين، اأن ال�شابط يف 

فيلق القد�ض الإرهابي املدعو ح�ش���ن 

ايرلو، هو م���ن ي�رسف على خمرجات 

مع�ش���كرات التدري���ب الت���ي تقيمها 

ميلي�شيا احلوثي املدعومة من اإيران، 

ل�ش���تدراج وجتني���د ع����رسات الآلف 

الأطفال يف العا�ش���مة  �ش���نعاء  من 

واملناطق اخلا�ش���عة ل�شيطرتها حتت 

غطاء »املراكز ال�شيفية«، بح�شب ما 

ذكرت العربية.

واأو�شح الإرياين يف �شل�شلة تغريدات 

على �ش���فحته مبوقع تويرت، م�ش���اء 

اجلمع���ة، اأن ميلي�ش���يا احلوثي تقوم 

باإ����رساف اإيراين با�ش���تدراج الأطفال 

ملع�ش���كرات تدريب، وم�ش���خ هويتهم 

عقولهم  وغ�ش���ل  والعربية  اليمني���ة 

وتعبئته���م بثقافة املوت و�ش���عارات 

الرهابية  الطائفية  والأفكار  الكراهية 

امل�ش���توردة من اإيران، وجتنيدهم يف 

معاركه���ا العبثية خدم���ة للم�رسوع 

التو�ش���عي الفار�ش���ي واأطماع���ه يف 

املنطقة.

ون�رس مقط���ع فيديو كنم���وذج لأحد 

خمرج���ات مع�ش���كرات التدريب التي 

املدعومة  اأقامتها ميلي�ش���يا احلوثي 

من اإيران.

ودعا وزير الإعالم اليمني، املواطنني 

ل�ش���يطرة  اخلا�ش���عة  املناط���ق  يف 

ميلي�ش���يا احلوثي الإرهابي���ة لإدراك 

حقيق���ة م�رسوعه���ا الطائفي اخلطري 

الذي ي�ش���تهدف اليمن اأر�شا واإن�شانا 

وهوية وحا�رس وم�شتقبل.

واأ�شاف : »اأن ميلي�شيا احلوثي جمرد 

اأداة اإيراني���ة ق���ذرة لتنفي���ذ خمطط 

ن�رس الفو�ش���ى والإره���اب يف اليمن 

واملنطق���ة، واتخ���اذ اليمنيني قرابني 

لإر�شاء ا�شيادهم يف طهران«.

الحريري يطالب 

واأ�ش���اف البيان »اإنه لقرار حمزن اأن 

يتوقف قط���ار العدالة ونح���ن باأكرث 

الأوقات حاج���ة اإليه، وموؤمل اأن تكون 

الأ�شباب مالية، لذلك نطالب احلكومة 

اللبنانية بت�شديد ما هو متوجب عليها 

من م�ش���اهمة مالية، وندعو املجتمع 

الدويل اإىل حتمل م�شوؤولياته، والإيفاء 

بالتزاماته يف هذه الق�شايا الإن�شانية 

للعدالة الدولية«.

واأعرب احلريري عن خ�ش���يته من اأن 

يكون التخلي عن املحكمة اخلا�ش���ة 

بلبن���ان، تخلي���ا ع���ن العدالة وعن 

حقوق الإن�ش���ان باإبداء راأيه وممار�شة 

قناعاته كما تن�ض عليها �رسائع الأمم 

املتحدة، وهو اأمر من �شاأنه اأن ي�شجع 

على الغتيال ال�شيا�شي والإفالت من 

العقاب وتكري����ض �رسيعة الغاب يف 

بلد مث���ل لبنان يغ���رق يف بحر من 

الأزمات.

واختت���م بيانه قائ���ال: »انطالقا من 

اإمياننا بالعدال���ة وقناعتنا باحلرية 

اللبنانية  الدولة  ندعو  والدميقراطية، 

املالي���ة  م�ش���اهمتها  ت�ش���ديد  اإىل 

امل�ش���تحقة وننا�ش���د الدول ال�شديقة 

وال�ش���قيقة تقدمي املوجب���ات املالية 

للمحكمة اخلا�ش���ة بلبنان لأن عملها 

من �ش���اأنه اأن ي�شع حدا جلرائم القتل 

ال�شيا�ش���ية واأن يكر����ض مب���داأ عدم 

الإفالت م���ن العق���اب وتعزيز ثقافة 

العدالة والدفاع عن الإن�ش���ان وحقه 

يف احلياة«.

م�سر وفرن�سا 

وت�ش���من التدريب تنفيذ مترين دفاع 

جوى، ومتارين تكتيكية ل�شتخدامات 

الهل امل�ش���لح مع الوحدات البحرية، 

ومتارين حرب اإلكرتونية.

 كما نفذ اجلانبان مترين رمى مدفعية 

التدريب على عمليات  �شطحية، وكذا 

الأم���ن البحرى التى ته���دف لتحديد 

اأماكن التهديدات ال�شطحية واجلوية.

 كم���ا تعد التدريبات امل�ش���رتكة اأحد 

الوحدات  التاأكيد على جاهزية  اأوجه 

واأطقمه���ا ومواكبتها لكربى  البحرية 

القوات البحرية العاملية.

»الفطر الأ�سود« 

خا�ش���ة واأن املر�ض غ���ري معٍد، حيث 

اإىل ت�شجيل  اإح�شائيات الوزارة  ت�شري 

نحو 15 اإ�ش���ابة لغاية الآن، بع�شها 

غ���ري موؤك���د اأو م���ا زال���ت يف طور 

الفح�ض«.

واأ�شاف امل�شدر الطبي ل�«�شكاي نيوز 

عربي���ة« اأن »الوزارة �ش���جلت خالل 

الأيام املا�ش���ية، 4 وفي���ات يف عدة 

حمافظات«، م�ش���رياً اإىل اأن »الدوائر 

املخت�ش���ة تعاين �شعوبة ن�شبية يف 

ت�ش���خي�ض هذا املر�ض، الذي ي�ش���ب 

كبار ال�ش���ن، واأ�شحاب مر�ض ال�شكري 

ب�شكل خا�ض«.

الوفاة،  الإ�ش���ابات وحالت  وتوزعت 

البالد،  املحافظ���ات  ب���ني خمتل���ف 

ال�ش���مالية واجلنوبي���ة، وهو ما يثري 

املخاوف، ب�ش���اأن وجود عدد اأكرب من 

امل�ش���ابني، مل ُيعل���ن عنه���م، لغاية 

الآن، اأو مل تظهر الفحو�شات املتوفرة 

طبيعة و�شعهم ال�شحي.

رو�سيا تتلقى

 حيث اأ�ش���ار التف���اق اإىل اأن »احلد 

الأق�ش���ى لع���دد الأفراد الع�ش���كريني 

الرو�ض يف نقطة بحرية يف ال�ش���ودان 

لن يتجاوز 300 �ش���خ�ض، واأنه ميكن 

و�شع اأربع �ش���فن رو�شية كحد اأق�شى 

يف الوقت ذاته داخل املركز«.

واأعلن رئي�ض الأركان ال�شوداين، حممد 

عثمان احل�ش���ني مطلع يونيو اجلاري، 

عن »نية ال�شودان مراجعة التفاقات 

مع رو�شيا ب�شاأن القاعدة البحرية«.

وقال: »من���ذ توقيع التفاقية يف ظل 

النظام ال�ش���ابق، مل ي�ش���ادق عليها 

املجل����ض الت�رسيعي، حي���ث تتطلب 

اإج���راءات املوافقة عل���ى املعاهدات 

الدولية، واأن ال�ش���ودان لديه الفر�شة 

لإجراء تعديالت وتغيريات مع مراعاة 

م�شالح البالد«.

واأ�ش���اف: »لذل���ك نق���وم مبراجعته 

لتحدي���د م�ش���الح ال�ش���ودان يف هذا 

التفاق وهذا ما نوق�ض يف املفاو�شات 

الأخرية مع اجلانب الرو�شي«.

اأبوظبي-وام:

�ش���عادة  ق���ال   

�ش���امل  الدكت���ور 

الكعبي،  خلف���ان 

مدي���ر ع���ام مركز 

لإدارة  اأبوظب���ي 

"تدوير"  النفايات 

اإن دول���ة الإمارات 

مكانة  اإىل  و�شلت 

ومتميزة  م�شهودة 

احلفاظ  جمال  يف 

على البيئة وامل���وارد الطبيعية، من خالل باقة 

املبادرات وامل�ش���اريع النوعية واملتميزة التي 

نفذته���ا وتنفذها على مدار ال�ش���نوات، لت�ش���ع 

نف�شها يف م�شاف الدول الكربى يف هذا املجال.

واأ�ش���اف، يف كلمة له مبنا�ش���بة ي���وم البيئة 

العاملي، الذي ي�ش���ادف 5 يوني���و من كل عام، 

اأن دول���ة الإم���ارات حري�ش���ة با�ش���تمرار على 

و�شع اخلطط ال�ش���رتاتيجية املعنية باحلفاظ 

على البيئة ومواردها الطبيعية، والتي ت�ش���من 

حماية املجتمعات من التلوث وكل ما ميكن اأن 

يعكر �ش���فو احلياة، �ش���واء لالأجيال احلالية اأو 

امل�شتقبلية، وي�شمن لهم حياة �شحية هانئة.

و�ش���دد على اأن النظام البيئ���ي يتطلب جهوداً 

مكثف���ة ومتنامية ملواجه���ة املتغريات البيئية 

وحتقيق التوازن البيئي، موؤكداً اأن مركز اأبوظبي 

لإدارة النفاي���ات "تدوير" يلع���ب دوراً حموريًا 

يف احلف���اظ على البيئة من خالل خدماته التي 

يقدمه���ا، واعتماده الربام���ج النوعية املرموقة 

على م�ش���توى بن���اء وتطوير اأنظمة م�ش���تدامة 

لالإدارة املتكاملة للنفايات مبا ين�شجم مع روؤية 

اأبوظبي 2030.

وفد اأوزبك�ستاني يطلع على تجربة اإدارة اأمن الموا�سالت 

في �سرطة دبي

دبي ـ وام:

التقى العمي���د عبيد احلثبور، مدير اإدارة 

اأمن املوا�شالت يف �رسطة دبي، وفدا من 

وزارة ال�ش���وؤون الداخلي���ة يف جمهورية 

اأوزبك�ش���تان برئا�شة ال�ش���يد يولدا�شيف 

الأمن،  التنظيمي���ة لإدارة  الدائرة  رئي�ض 

وذل���ك به���دف الط���الع عل���ى اأف�ش���ل 

املمار�ش���ات املطبقة يف جم���ال تطوير 

ج���ودة الأداء وال�ش���تفادة من اخلربات 

الأمنية واملهنية يف تاأمني املوا�شالت.

الوفد  العميد عبيد احلثبور  وا�ش���طحب 

ال�شيف يف جولة تعريفية ملحطة حمدان 

الذكي���ة للمح���اكاة والتدري���ب التابعة 

ملرك���ز التدري���ب والإبداع ب���اإدارة اأمن 

املوا�شالت، اطلع خاللها على املن�شات 

املتوفرة يف املحطة والتي �شملت من�شة 

حماكاة واقعية ملحطات املرتو، وغرفة 

العملي���ات واأنظمتها، ومن�ش���ة الأجهزة 

التدريب  الذكية وا�ش���تخداماتها، وقاعة 

با�شتخدام تقنية الواقع الفرتا�شي.

وا�ش���تمع الوفد ال�ش���يف اإىل �رسح حول 

منظومة العمل الأمني والربامج التدريبية 

املقدمة من مرك���ز التدريب والإبداع يف 

اإدارة اأمن املوا�شالت.

واأك���د العمي���د احلثبور اأن زي���ارة الوفد 

ال�ش���يف تاأت���ي يف اإط���ار التعاون بني 

واأف�ش���ل  اخل���ربات  ونق���ل  اجلانب���ني 

اأمن املوا�شالت،  املمار�ش���ات يف جمال 

م�شرياً اإىل اأن جتربة اإدارة اأمن املوا�شالت 

تع���د من التج���ارب الرائ���دة يف تاأمني 

قطاعي النقل واملوا�شالت، حيث تنتهج 

ا�شرتاتيجيات بعيدة املدى لرفع  الإدارة 

كف���اءة العم���ل الأمن���ي وتبن���ي اأحدث 

املنظوم���ات العاملية يف جم���ال النقل 

واملوا�شالت.

�سرطة اأبوظبي: 500 درهم غرامة 

عدم �سالحية اإطارات المركبة

مطارات دبي تحتفي باليوم 

العالمي للبيئة
دبي-وام:  اأعلنت مطارات دبي مبنا�ش���بة اليوم 

العامل���ي للبيئة الذي ي�ش���ادف 5 يونيو من كل 

عام ..عن النتهاء من م�رسوع ا�شتغرق 18 �شهرا 

ل�شتبدال اأكرث من 152،000 م�شباح تقليدي يف 

مواقع متعددة يف جميع مباين مطار دبي الدويل 

مب�شابيح LED موفرة للطاقة. ويقدر اأن يوفر هذا 

امل�رسوع ال�شخم 52 مليون كيلوواط/ �شاعة من 

الطاقة �شنويا يف اأكرث املطارات الدولية ازدحاما 

يف العامل ما يكفي من الكهرباء لت�ش���غيل 7000 

منزل يف املتو�شط ملدة عام واحد.

وحقق مط���ار دبي الدويل ودبي وورلد �ش���نرتال 

امل�شتوى الثالث من برنامج اعتماد الكربون يف 

املط���ارات التابع ملجل�ض املط���ارات الدويل يف 

عام 2019 وت�ش���غل مطارات دبي دورا فعال يف 

دعم اأهداف البيئة امل�ش���تدامة لالأجندة الوطنية 

لالإمارات 2021 .

اأبوظبي � الوحدة:

دعت �رسطة اأبوظبي ال�ش���ائقني �شمن حملة " �شيف 

مروري اآمن " اإىل ����رسورة فح�ض اإطارات مركباتهم، 

والتاأكد من �شالمتها وعدم وجود اأي تلف اأو ت�شققات 

ميكن اأن ت�شبب يف وقوع احلوادث املرورية اجل�شيمة 

خالل فرتة ال�شيف نتيجة الرتفاع يف درجات حرارة 

اجلو .

ونا�شدت  ال�ش���ائقني اإىل �رسورة ا�شتخدام الأ�شناف 

املطابق���ة للموا�ش���فات ،والتاأكد م���ن مالئمة الإطار 

امل�ش���تخدم وقيا�ش���ه ودرجة احلرارة التي يتحملها 

واحلمولة املنا�شبة ، و �شنة ال�شنع، و مالئمة اإطارات 

مركباتهم للرحالت الطويلة يف حالت ال�شفر براً.

واأك���دت مديرية امل���رور والدوري���ات تكثيف الرقابة 

املروري���ة وتطبي���ق القانون على املخالفني �ش���من 

الأولوية ال�ش���رتاتيجية جلعل الطرق اأكرث �ش���المة، 

وتطبيق املادة 82 من قانون املرور الحتادي والذي 

ين����ض على "عدم �ش���الحية اإط���ارات املركبة اأثناء 

ال�شري" الغرامة 500 درخهم و4 نقاط مرورية وحجز 

املركبة اأ�شبوع .
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دبي ـ وام:

احتف���ت هيئة كهرباء ومي���اه دبي "ديوا" 

بي���وم البيئة العامل���ي 2021 الذي يوافق 

اخلام�س م���ن يونيو من كل ع���ام بتنظيم 

عدد م���ن الفعاليات واجلل�س���ات التوعوية 

االفرتا�سية اإ�سافة اإىل زراعة اأ�سجار الغاف 

يف مركز الهيئة الرئي�س���ي بح�سور معايل 

�س���عيد حمم���د الطاي���ر الع�س���و املنتدب 

الرئي����س التنفيذي للهيئة وعدد من النواب 

التنفيذيني للرئي�س ونواب الرئي�س.

واأقامت الهيئة بهذه املنا�س���بة جل�س���تني 

العربية واالإجنليزية  افرتا�سيتني باللغتني 

مب�س���اركة ع���دد م���ن اجله���ات احلكومية 

واخلا�سة لرفع م�ستوى الوعي حول اأهمية 

املحافظ���ة على البيئة ومواردها الطبيعية 

اإ�س���افة اإىل جل�س���ات توعوي���ة داخلي���ة 

بالتعاون م���ع بلدية دبي لتعريف موظفي 

الهيئة بالبيئة املحلي���ة الزاخرة باحلياة 

الفطرية وكيفية حمايتها مبا يعود بالنفع 

على الفرد والبيئة.

كم���ا نظم���ت الهيئة ج���والت افرتا�س���ية 

تفاعلي���ة �س���من مركز االبت���كار للتعريف 

باأق�س���امه ودوره يف تعزي���ز االبت���كار يف 

التقني���ات النظيف���ة لتوفري طاق���ة نظيفة 

وم�ستدامة .. وحثت الهيئة االأفراد و�رشكات 

القطاعني الع���ام واخلا�س على اتباع منط 

حياة واٍع وم�س���تدام واتخ���اذ قرارات ذكية 

خلف����س الب�س���مة الكربونية مث���ل تركيب 

وا�ستخدام  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  االألواح 

االأ�سجار ومنها  الكهربائية وزرع  املركبات 

�س���جرة الغاف اإحدى االأ�سجار االأ�سيلة يف 

بيئة دولة االإمارات واملتميزة بالعديد من 

الفوائد البيئية التي ت�س���اعد على احلد من 

اآث���ار التغري املناخي من خالل امت�س���ا�س 

االنبعاث���ات الكربونية اإ�س���افة اإىل قدرتها 

على البقاء يف الظروف البيئية ال�سحراوية 

القا�سية.

اأبوظبي ـ وام:

�سجل معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب هذا 

العام زيادة يف ن�سبة مبيعاته تقدر باأكرث 

من 20% مقارنة بالدورة ال�س���ابقة التي 

مت عقدها يف ع���ام 2019 قبل جائحة " 

كوفيد – 19 ".

واختتم���ت بنج���اح فعالي���ات ال���دورة 

الثالثني م���ن املعر�س الذي اأقامته دائرة 

الثقافة وال�س���ياحة � اأبوظبي بتنظيم من 

مرك���ز اأبوظبي للغة العربية حتت رعاية 

�ساحب ال�س���مو ال�س���يخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عه���د اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�س���لحة خ���الل الفرتة 

م���ن 23 اإىل 29 مايو املا�س���ي يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س و�سط اإجراءات 

احرتازية حفاظا على �س���حة و�س���المة 

اجلميع.

وقدم املعر����س هذا العام يف ن�س���خته 

الهجين���ة برناجما حاف���ال بالفعاليات 

الواقعي���ة واالفرتا�س���ية، متيحا املجال 

الن����رش واملثقف���ني  ملخت�س���ي قط���اع 

العامل  ب���االأدب من ح���ول  واملهتم���ني 

للم�ساركة يف جل�ساته املتنوعة ح�سوريا 

اأو من وراء ال�سا�سات.

وقال �س���عادة �سعود احلو�س���ني، وكيل 

دائ���رة الثقافة وال�س���ياحة � اأبوظبي اإن 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ا�س���تطاع 

تر�سيخ مكانة اأبوظبي وجهة ثقافية ذات 

اأهمية حمورية على امل�س���تويني املحلي 

واالإقليم���ي، بف�س���ل ما حقق���ه يف ظل 

هذه الظروف اال�س���تثنائية التي مير بها 

العامل، حي���ث جنح يف حتقيق زيادة يف 

ن�سبة املبيعات وفتح اأبوابه اأمام جميع 

اأفراد املجتمع مع احلفاظ على �سحتهم 

و�سالمتهم.

ولفت احلو�سني اإىل اأنه على مدى 7 اأيام، 

�سهد املعر�س ا�ستقبال جمموعة من اأهم 

املفكرين والفنان���ني واالأدباء الذين كان 

مل�س���اركتهم اأثر كبري يف حتفيز امل�سهد 

الثق���ايف ال���ذي كان قد تاأث���ر منذ بداية 

اجلائحة، موؤك���دا اأن االقبال الكبري على 

املعر�س، واال�س���تعداد ال�س���تقبال حدث 

به���ذا احلجم، من اأهم موؤ����رشات النجاح 

التي حققها املعر�س هذا العام .

من جهته قال �س���عادة الدكتور علي بن 

متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 

: " اإن فعاليات معر����س اأبوظبي الدويل 
للكتاب يف دورته الثالثني كانت مبثابة 

احتفالي���ة ثقافية متميزة بكل املقايي�س 

فقد كان���ت ردود الفعل م���ن رواد قطاع 

الن�رش خري دلي���ل على فاعلية املبادرات 

التي اأطلقناها لدع���م القطاع، واأهميتها 

يف ظل التحديات التي فر�ستها اجلائحة 

منذ العام املا�سي، م�سريا اإىل اأن املعر�س 

جن���ح يف خلق بيئة حمف���زة للنا�رشين 

واملثقفني لتبادل اخل���رات ونقا�س اأهم 

الق�س���ايا املهنية والفكرية التي مت�سهم 

ب�سكل مبا�رش".

واأ�ساف " اأن الزيادة التي مت حتقيقها يف 

ن�سبة املبيعات اأتت لترهن على االإقبال 

الكبري واالأهمية املتجددة التي اكت�سبتها 

القراءة يف عام اجلائحة لت�س���لط ال�سوء 

عل���ى اأهمي���ة االإنتاج الثق���ايف واالأدبي 

وزيادته مبا يواكب تطلعات اجلمهور يف 

منطقتنا العربية".

و�س���هدت دورة هذا العام م���ن املعر�س 

توقيع عدد م���ن مذكرات التفاهم واإطالق 

مبادرات هامة من �ساأنها تعزيز املحتوى 

العرب���ي واالحتف���اء بالثقاف���ة والرتاث 

االإمارات���ي وفتح اآفاق جدي���دة للتعاون 

رائدة،  بني موؤ�س�س���ات حملية ودولي���ة 

من �س���منها، توقيع مذك���رة تفاهم بني 

مركز اأبوظبي للغ���ة العربية ودار الن�رش 

بريل الإط���الق املجلة املحكمة "املركز"، 

ومذكرة التفاهم مع مركز ال�سباب العربي 

ملد ج�س���ور التوا�س���ل مع فئة ال�سباب، 

اإىل جان���ب اإط���الق مبادرت���ي "ذخائ���ر 

االإماراتية" احتفاء بعام اخلم�سني، و"اأثري 

الكتب ووجيز الكت���ب" لالأعمال الرقمية 

امل�سموعة واملقروءة .

بدوره���ا، قالت موزة ال�سام�س���ي، املدير 

التنفي���ذي ملركز اأبوظب���ي للغة العربية 

باالإنابة، مدي���رة معر�س اأبوظبي الدويل 

للكتاب : " ي�سعدنا اأن نهدي هذه الدورة 

املتمي���زة واال�س���تثنائية الأبط���ال خط 

الدفاع االأول ملا بذلوه من جهود وقدموه 

من ت�س���حيات خلدمة الوطن، لننجح يف 

ا�ست�س���افة حدث بهذه االأهمية، نعيد به 

احلراك الثقايف ملنطقتنا".

و�س���هد املعر����س اأي�س���ا طرح ع���دد من 

املبادرات املتكامل���ة لدعم قطاع الن�رش، 

اأبرزها، توجيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

ب���ن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بتخ�سي�س 

�س���تة ماليني درهم ل�رشاء جمموعة قيمة 

م���ن الكتب واملراجع وامل���واد التعليمية 

ل�س���الح مكتبات املدار�س يف الدولة، كما 

مت اإعفاء جميع العار�سني من دفع ر�سوم 

امل�ساركة لهذا العام.

وم���ن جهته، ق���ام مركز اأبوظب���ي للغة 

العربية بدائ���رة الثقافة وال�س���ياحة – 

اأبوظب���ي بزيادة عدد املنح املالية لدعم 

"اأ�س���واء على  الكتاب �س���من مب���ادرة 

حقوق الن����رش" لت�س���ل اإىل 300 منحة، 

ومت تو�س���يع نطاق الدعم لي�سمل الكتب 

ال�سوتية واالإلكرتونية، وذلك عر من�سة 

اإلكرتوني���ة مبتكرة تعد االأوىل من نوعها 

يف املنطقة العربية، وقد عك�س���ت ن�سبة 

التفاع���ل واالقبال على ه���ذه املبادرات 

اأهميتها االإ�س���رتاتيجية واأثرها االإيجابي 

الكبري واملبا�رش على قطاع الن�رش.
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انطالق الت�سفيات التمهيدية 

لم�سابقة ال�سيخ را�سد بن محمد 

لأجمل ترتيل بدورتها الـ14

دبي ـ وام:

اأعلن���ت جائزة دب���ي الدولية للق���راآن الكرمي عن 

اإطالق الت�سفيات التمهيدية مل�سابقة ال�سيخ را�سد 

ب���ن حممد اآل مكت���وم الأجمل ترتي���ل يف دورتها 

الرابع���ة ع�رشة 1442 ه� /2021 م يوم ال�س���بت 

املقبل مبقرها الرئي�سي مبنطقة املمزر مع مراعاة 

كافة االإجراءات االحرتازية والرتوكول ال�س���حي 

جلائحة كورونا املعتمد لدى اللجنة العليا الإدارة 

االأزمات والكوارث بدبي .

وقال امل�ست�س���ار اإبراهيم حممد بوملحه م�ست�سار 

�س���احب ال�س���مو حاكم دبي لل�س���وؤون الثقافية 

واالإن�س���انية رئي�س اللجن���ة املنظمة للجائزة اإن 

الت�سفيات التمهيدية للم�سابقة �ستبداأ من ال�ساعة 

الرابع���ة ع�رشاً و�سيخ�س���ع جميع امل�س���اركني 

لالختب���ار التمهيدي من خ���الل ثالث جلان جرى 

ت�س���كيلها خ�سي�س���ًا لهذا الغر�س جلميع الفئات 

للت�س���فيات  التحكي���م  اأن جلن���ة  اإىل  ..م�س���ريا 

التمهيدية ت�س���م كال من �سلطان املرزوقي و�سيد 

عمار عبدالفتاح وعبداهلل حممد ال�سبعاوي وعالء 

الدين مغازي حمدي وعبدالعزيز حممد اأبوالغيث 

وطاهر �سعيد االأ�سيوطي.

واأ�س���اف اأن هذه الدورة �سهدت اإقباال متزايداً من 

الفئات امل�سموح بها للم�ساركة حيث بلغ جمموع 

املت�سابقني الذين �سجلوا اأ�سماءهم اأكرث من 1000 

م�سارك يف جميع الفئات وذلك خالل الفرتة التي 

فتح باب الت�س���جيل خاللها من الثاين والع�رشين 

من ماي���و حتى الثالث من يوني���و 2021 وجرى 

بعدها ح�رش امل�ساركني يف جميع الفئات .

وتقدم بوملحه بال�س���كر والتقدي���ر للدعم الكبري 

والال حمدود والرعاي���ة الكرمية التي حتظى بها 

هذه امل�سابقة من �س���احب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�س���د اآل مكتوم نائب رئي����س الدولة رئي�س 

جمل�س ال���وزراء حاكم دبي "رع���اه اهلل" وحرمه 

�س���مو ال�س���يخة هند بنت مكتوم اآل مكتوم، كما 

تق���دم بال�س���كر جلميع املوظف���ني للعمل املتقن 

واال�س���تعداد اجليد لهذه ال���دورة وحر�س اجلميع 

على اخلروج بهذه الدورة اأكرث متيزا وتنظيما.

20% نمو مبيعات »اأبوظبي للكتاب« في دورته الثالثين

ال�سارقة ـ وام:

اأكد املجل�س اال�ست�س���اري الإمارة ال�سارقة - 

خالل جل�س���ته ال� 18 لدور االنعقاد العادي 

الثاين من الف�س���ل الت�رشيعي العا�رش التي 

عقدت موؤخرا مبقره ملناق�س���ة �سياية دائرة 

الت�سجيل العقاري - اأهمية النظر يف مو�سوع 

متليك االأرا�س���ي املنحة للمواطنني �س���واء 

ال�س���كنية والتجارية وال�سناعية والزراعية 

مبا يحقق اال�س���تفادة منها وي�سمن انتفاع 

املواطن بها و طرح فكرة اإطالق احلا�س���بة 

العقاري���ة الإعطاء قيمة تقديرية لالأرا�س���ي 

وكافة اأوج���ه الت�رشف���ات العقارية بهدف 

م�س���اعدة املالك وامل�ستثمرين على معرفة 

القيمة االفرتا�س���ية والتقديرية لالأر�س عند 

اإقدامهم على البيع اأو ال�رشاء و كذلك اأهمية 

ا�ستكمال البنية االلكرتونية لدائرة الت�سجيل 

العقاري للو�سول اإىل ن�سبة 100 باملائة يف 

خمتلف خدماتها املقدمة واأمتته اأنظمتها.

تراأ�س اجلل�سة �سعادة علي ميحد ال�سويدي 

رئي�س املجل�س بح�س���ور �سعادة عبدالعزيز 

اأحمد ال�سام�س���ي مدير عام دائرة الت�سجيل 

العق���اري وعبدالعزي���ز را�س���د اآل �س���الح 

الطنيج���ي مدير الدائرة وامل�ست�س���ار حميد 

علي العبار م�ست�س���ار الدائرة وعلي را�س���د 

دميا�س مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية وعمر 

يعقوب املن�سوري مدير اإدارة الفروع و�سلوى 

�سامل املهري مدير اإدارة تقنية املعلومات.

واأكد �س���عادة عبدالعزيز اأحمد ال�سام�سي - 

يف كلمته خالل اجلل�س���ة - حر�س الدائرة 

عل���ى االرتقاء بخططه���ا واأدوارها املنوطة 

به���ا خلدمة القط���اع العق���اري يف االإمارة 

وعملها الدوؤوب عل���ى تطوير االأداء خلدمة 

العم���الء واملواطنني وكاف���ة املقيمني يف 

االإمارة باأف�سل الطرق وال�سبل املمكنة وذلك 

يف اإطار اإدراك الدائ���رة الأهمية هذا القطاع 

واأثره احلي���وي يف رفد التنمية ال�س���املة 

يف االإمارة وازدهارها واإ�س���هامه الفاعل يف 

حتقيق الرخاء والعي�س الكرمي جلميع اأفراد 

املجتمع.

ون���ّوه ال�سام�س���ي اأن التع���اون املدرو�س 

واملتوا�س���ل ب���ني الدوائ���ر واملوؤ�س�س���ات 

احلكومية مع املجل�س اال�ست�س���اري ي�سهم 

بفعالية وكف���اءة يف تنفيذ روؤى وتطلعات 

حكومة ال�س���ارقة والتي يق���ود جناحاتها 

واإجنازاتها �ساحب ال�س���مو ال�سيخ الدكتور 

�س���لطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�سارقة ومبتابعة حثيثة من 

�سمو ال�سيخ �س���لطان بن حممد بن �سلطان 

القا�س���مي ويل عهد ونائب حاكم ال�س���ارقة 

رئي����س املجل����س التنفي���ذي وتوجيه���ات 

�سموهما ب�رشورة واأهمية التعاون والتكامل 

يف العمل بني كافة املوؤ�س�س���ات احلكومية 

العامل���ة يف االإمارة مل���ا فيه خري املواطن 

والوط���ن وهو االأمر الذي ن���رى ثماره اليوم 

وا�سحة جلية يف معامل النه�سة االجتماعية 

واالقت�س���ادية والثقافي���ة والتعليمية التي 

ت�سهدها االإمارة.

ال�سارقة ـ وام:

ج���ددت "بيئة" - ال�رشك���ة الرائدة يف 

جماالت اال�س���تدامة واحلل���ول البيئية 

- وهيئ���ة املنطقة احل���رة باحلمرية 

لتطوي���ر  اال�س���رتاتيجية  �رشاكتهم���ا 

منظومة متكاملة من اخلدمات البيئية 

يف املنطقة واإع���ادة تدوير املخلفات 

للحفاظ على البيئ���ة ومكوناتها عر 

احللول املبتك���رة التي تقدمها "بيئة" 

للهيئ���ة وتزويدها بخدم���ات النظافة 

واإدارة النفايات املتكاملة. جاء جتديد 

ال�رشاكة موؤخراً مبقر هيئة املنطقة احلرة 

باحلمرية من جانب �سعادة �سعود �سامل 

املزروعي مدير هيئ���ة املنطقة احلرة 

باحلمرية وفهد �سهيل الرئي�س التنفيذي 

للعمليات يف �رشكة "بيئة" .

وتتي���ح هذه ال�رشاك���ة ل�"بيئة" جمع 

النفايات ال�سلبة وال�سائلة يف املنطقة 

احل���رة باحلمري���ة وذل���ك بالتعاون 

والتن�سيق مع ق�س���م البيئة وال�سحة 

وال�س���المة التابع للمنطقة اإ�سافة اإىل 

تنظيم �سل�س���لة من الدورات التدريبية 

للموظفني املخت�س���ني �سواء يف ق�سم 

البيئة اأو ال�س���يانة ول���دى ال�رشكات 

امل�س���تثمرة بهدف تطوي���ر مهاراتهم 

واالرتق���اء باأدائه���م املهن���ي الإيجاد 

احللول البيئية االأمثل.

وقال �س���عادة خالد احلرميل الرئي�س 

التنفيذي ل� "بيئ���ة" : �رشرنا بتجديد 

عقد ال�رشاكة مع هيئة املنطقة احلرية 

ا�س���رتاتيجية ممتدة  باحلمرية كونها 

وتت�س���م بالنجاح حيث حققت نتائج 

رائع���ة على م���دار ال�س���نوات االأربع 

املا�س���ية كما يوؤكد هذا التجديد على 

ا�ستمرار والتزام الطرفني بتعزيز النمو 

امل�ستدام وحماية البيئة.

من جانبه اأكد �س���عادة �س���عود �سامل 

املزروعي اأن ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع 

"بيئة" تعك�س التزام الهيئة با�ستدامة 
وجهوده���ا  وعملياته���ا  ن�س���اطاتها 

احلثيثة يف توفري مناخ عمل �س���ديق 

للبيئة واملحافظة على املوارد ..معترا 

اأن اإدارة النفاي���ات ج���زء رئي����س من 

ا�س���رتاتيجية الهيئة التي تخدم خطط 

ا�ستقطاب  امل�ستثمرين الذين يدركون اأن 

اال�س���تدامة واحلفاظ على البيئة �رشط 

اأ�سا�سي لتحقيق النجاح والنمو وتعزيز 

�سمعتهم بني عمالئهم وامل�ستهلكني .

كم���ا اأكد الت���زام الهيئ���ة الدائم نحو 

توفري اأف�س���ل بيئة ملمار�س���ة االأعمال 

مل�ستثمريها و�رشكاتهم ..مثمنا اجلهود 

التوعوي���ة الكب���رية التي تق���وم بها 

�رشكة بيئة خلدمة املجتمع واالأفراد.

»بيئة« و»حرة الحمرية« في ال�سارقة يطوران منظومة متكاملة من الخدمات البيئية

»ديوا« تحتفي بيوم البيئة العالمي بزراعة 

اأ�سجار الغاف
»ا�ست�ساري ال�سارقة« يدعو لتمليك الأرا�سي المنحة 

وا�ستكمال بنية الت�سجيل العقاري الإلكترونية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 
بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

املودعة تحت رقم: 347844           بتاريخ : 27/03/2021
  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 
العربية  االمارات  ديب،   ،92538 ص.ب  وعنوانة: 

املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 
مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون، 
تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03
وتحتها  واإلنجليزية  باللغة  مميز  Rose Damasبخط  كلامت    : العالمة  وصف 
املرفق.  بالشكل  موضح  هو  كام  العربية  باللغة  مميز  بخط  داماس  روز  كلامت 

االرشاطات:
التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ايه ايه يب االوروبية للعطور ذ م م.

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  

 املودعة تحت رقم: 347838 بتاريخ : 27/03/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: ايه ايه يب االوروبية للعطور ذ م م.

 وعنوانة: ص.ب 92538، ديب، االمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

صابون،  وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

غسول  تجميل،  مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور، 

)لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : كلامت خواطر Khawater بخط مميز باللغة العربية واإلنجليزية، 

مكتوب داخل مربع كام هو موضح بالشكل املرفق. االرشاطات:

التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 347843           بتاريخ : 27/03/2021
  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 
العربية  االمارات  ديب،   ،92538 ص.ب  وعنوانة: 

املتحدة. 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 
مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون، 
تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03
باللغة  مميز  بخط    HIKAYAT WARDورد حكاية  كلامت   : العالمة  وصف 
املرفق.  بالشكل  موضح  هو  كام  األعىل  يف  زهرة  رسم  و  واإلنجليزية  العربية 

االرشاطات:
التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 

املودعة تحت رقم: 347845           بتاريخ : 27/03/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 

العربية  االمارات  ديب،   ،92538 ص.ب  وعنوانة: 

املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون، 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03

باللغة  مميز  بخط   TEEB ALWARD الورد  طيب  كلامت    : العالمة  وصف 

واإلنجليزية كام هو موضح بالشكل املرفق. االرشاطات:

التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762

را�س اخليمة-الوحدة:

كايد  بن  امللك  عبد  ال�شيخ  معايل  اأ�شاد 

القا�شمي امل�شت�شار اخلا�ص ل�شاحب ال�شمو 

املوؤ�ش�شات  بجهود  اخليمة  را�ص  حاكم 

يف  الوطن  و�شباب  والتوثيقية  البحثية 

وتوجه  واالأجداد  االآباء  تراث  توثيق 

مكونات  توثيق  االماراتيني يف  الباحثني 

احلياة االإماراتية وحرف االإن�شان االإماراتي 

منذ القدم.

جاء ذلك تلقي معاليه يف جمل�شه ب�شيح 

الزهراء برا�ص اخليمة �شباح ام�ص االإ�شدار 

االإماراتية  املو�شوعة   " اجلديد  الوطني 

  " التقليدية  وال�شناعات  واملهن  للحرف 

علي  ح�شن  االماراتي  الباحث  موؤلفه  من 

اإ�شدارات  من  وهو  غردقة  األ  عبدالرحمن 

نوعية  اإ�شافة  للرتاث  ال�شارقة  معهد 

ينطوي  ملا  والعربية  االإماراتية  للمكتبة 

عليه من قيمة علمية وتراثية مهمة بالنظر 

االإماراتي  الرتاث  من  توثيقه جلوانب  اإىل 

وال�شناعات  واملهن  باحلرف  املتعلق 

خم�شة  يف  االإ�شدار  وجاء   ، التقليدية 

اأجزاء م�شتقلة يف اأكرث من 1360 �شفحة 

من القطع املتو�شط خ�ش�ص اجلزء االأخري 

اخلام�ص منه للحرف الن�شائية.

التاريخية  املقولة  االإ�شدار  ت�شدر  وقد 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  الباين  للموؤ�ش�ص 

لقد ترك لنا   " : ال نهيان طيب اهلل ثراه 

االأ�شالف من اأدادنا الكثري من الرتاث ال�شعبي 

الذي يحق لنا ان نفخر به ونحافظ عليه 

ونطوره ليبقى ذخرا لهذا الوطن ولالأجيال 

القادمة " .

واعرب الباحث ح�شن ال غردقة اأن يبـارك 

اهلل يف كل اجلهـود املباركـة التـي يبذلها 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفـة بـن زايـد اآل 

نهيان، رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، واإخوانه 

اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات، يف حفظ 

الرتاث املحلي واإحيائـه ون�شـره وتوثيقـه 

،اأنه ولـوال جهـود قيادتنا الر�شيدة، وبذلهـم 

املوروث  اإحياء  ال�شخي، وحر�شهـم علـى 

خمتلف  ويف  ال�شـور،  بـكل  املحلـي 

املوروثات  مـن  كثيـر  ل�شـاع  املنا�شبات، 

ال�شعبية، ولكن اهلل قيـ�ص لنـا مـن قادتنـا 

مـن نفـخـر بهـم، ونتمنـى اأن يبقيهـم اهلل 

ذخـراً لنـا علـى مـدى االأيـام، ويبـارك يف 

جهودهـم املثمـرة.

غردقة  اآل  ح�شن  االإماراتي  الباحث  وقال 

ت�شمل توثيق 100 حرفة  املو�شوعة  اإن   :

م�شادر  على  اعتمدت  تقليدية  و�شناعة 

ومطابقة  امليداين  البحث  وعلى  �شفاهية 

اإىل  م�شريا  م�شدر،  من  اأكرث  من  الروايات 

انعك�ص  االإمارات  يف  البيئي  التنوع  اأن 

على تنوع احلرف وف�رس انقرا�ص معظمها 

بتوقف توريث احلرف داخل العائالت كما 

كان يحدث يف ال�شابق اإ�شافة اإىل انتفاء 

احلاجة لبع�شها.

واأ�شاف ال غردقة : املوروث ال�شعبي واالإرث 

الثقافيـة  الركائـز  اأهـم  اإحـدى  الثقـاف 

لـكل جمتمع، و�شـورة معبـرة عـن الغنـى 

والتنوع الثقايف واالجتماعـي لهـذا البلـد .

ومنظمة  العالـم  دول  كل  ت�شعى  واأنه 

الرتاث  هـذا  علـى  للحفاظ  اليون�شكو 

العاملي، مـن التـراث الثقـافة املـادي وغيـر 

املـادي، واإحـدى �شـور التـراث الثقايف غيـر 

التقليدية.  وال�شناعات  احلـرف  املـادي 

وال�شناعات  احلـرف  درا�شتنا  الحظنا يف 

املجتمع  اأن  االإمارات،  يف  التقليدية 

املحلـي متيز بالغني والتنوع والتفـرد يف 

كثيـر مـن الـحـرف وال�شناعات التقليدية 

املحليـة.

واأ�شاف ال غردقة : هـذا نـاتـج عـن التنـوع 

البيئـي، وتوافـر كـثـيـر مـن املـواد اخلـام 

البيئيـة التـي �شـاعدت علـى قـيـام هـذه 

املختلفة  التقليديـة  وال�شناعات  احلـرف 

، وانه يجـب اأن نلفت االنتباه اإلـى قـدرة 

االإن�شان يف هذه االأر�ص الطيبـة املعطـاء 

كل  �شناعـة  واالإبـداع يف  التكيـف  عـلـى 

حاجاتـه، وتوفيـر م�شتلزماته املعي�شية، 

فقـام  واالإعمـار،  التكيـف  مـن  مكنـه  ممـا 

قلة  مـع  بلـده  وتعميـر  اأر�شـه  بزراعـة 

االإمكانات املتاحة.

احل�شـاري  التطور  ان   : املوؤلف  وا�شتدرك 

الوافـدة   والعاملة  الثقافية  والتغريـب 

اأ�شبحت تهـدد هـذه املوروثات الثقافيـة، 

جلبتهـا  التـي  التغريـب  موجات  بعـد 

، كمـا  الوافـدة  العمالة اجلديدة والثقافة 

احلـرفـة  اأهـل  ذهـاب  يرى  اأن  كذلـك  اآمله 

تـدون  لـم  الذيـن  التقليدية،  وال�شنعة 

يحافـظ  وريـث  لهـم  يوجـد  وال  حرفهـم، 

علـى هـذه احلـرف، بعـد اأن غيـب املـوت 

لذلك  بعدهـا؛  ذكرهـم  وانقطـع  اأ�شحابها، 

اإجـراءات  واتخاذ  االإ�رساع  وجوب  يرى 

عاجلة وحازمـة الإنقـاذ مـا ميكـن اإنقـاذه 

و�شناعاتنـا  ال�شعبية  موروثاتنـا  مـن 

ال  وحتى  االأوان،  فـوات  قبـل  املحليـة 

يكـون م�شريهـا ال�شياع والن�شيان والبكاء 

والرثاء علـى مـا تبقـى لـهـا مـن اأثـر وجـب 

اأن تت�شافـر كل اجلهـود املحليـة احلكومية 

الراميـة  اجلهود  كل  لدعـم  واخلا�شـة؛ 

حلفـظ هـذا االإرث الثقايف الغني والثـري 

يبقى  ال  وحتى  النفو�ص،  علـى  والغالـي 

واالأم�شيات  واملنتديات  املتاحف  اأ�شري 

واالأمنيات.

يـرى  اأن  غردقة  ال  ح�شن  الباحث  وياأمل 

مـا ي�شـر قريبًا، ويب�شـر ب�شحـوة ثقافيـة 

لتعـود اإىل موروثاتنـا الثقافيـة مكانتهـا 

فيا�شـًا  نبعـًا  لتبقـى  ت�شـتحقها،  التـي 

يـروي احلا�رس وامل�شتقبل، ويبقـى مـورداً 

امل�شتقبل  واأجيال  اأبناوؤنا  منـه  ي�شتقي 

ي بناء حا�رسهـم، ورفعة وبناء م�شتقبل 

و�شـر،  �شـوء  كل  من  اهلل  حفظه  وطنهم، 

وجعلـه دائمـًا منـارة بني االأمم.

واملهـن  احلـرف  ت�شكل   : غردقة  ال  وقال 

الرتاث  اأ�شكال  اأحد  التقليدية  وال�شناعات 

يعك�ص  الذي  واملح�شو�ص،  امللمو�ص  احلي 

�شـورة التنوع الثقايف والتاريخي الذي كان 

�شائدا يف املجتمعات، وير�شـم لنـا �شـورة 

وحاجاتهـا،  اليوميـة  احلياة  طبيعة  عـن 

االأر�ص  هـذه  يف  االإن�شان  ا�شتطاع  وكيف 

التـي  اأدواتـه  كل  بيـده  ويبـدع  ي�شنـع  اأن 

ت�شاعده علـى ك�شـب رزقـه، وتنميـة م�شـادر 

الطبيعيـة  البيئات  تنـوع  و�شـاعد  دخلـه، 

يف االإمارات واختالفهـا، علـى ظهـور كثيـر 

مـن احلـرف وال�شناعات التقليدية املحليـة، 

املحلية،  البيئة  غنـى  علـى  دلـت  التـي 

وعلى قدرة االإن�شان يف هذه االأر�ص الطيبة 

والقيام  والتميز،  االإبداع  على  املعطاء 

خمتلفة،  و�شناعات  ومنتجات  باأعمال 

بيتـه  وبنـاء  قـوتـه  ك�شـب  علـى  �شاعدته 

وزراعـة اأر�شـه وتعميـر بلـده.

هـذه  علـى  للحفـاظ  انه  الباحث  وك�شف 

مـن  كثيـر  تبـذل  الثقافية،  املوروثات 

املوؤ�ش�شات  وكذلك  وال�شعوب،  الـدول 

اليون�شكو،  منظمة  راأ�شها  وعلى  الدوليـة، 

الرتاث  حلفظ  املمكنة  اجلهـود  اأق�شـى 

واالندثار  ال�شياع  مـن  و�شـونـه  العاملي 

يف مواجهة املوجة التكنولوجيـة ال�رس�شة، 

التي اأحدثت �رسخًا كبرياً يف النظـرة اإلـى 

املا�شي، واملوروثات الثقافية واحل�شارية 

اتفاقية  جاءت  حيث  وال�شعوب،  لالأمم 

حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 

املورثات  حلماية  1972م،  �شنة  يف 

الثقافية واالجتماعية واحلرف وال�شناعات 

لكل ال�شعوب يف كل بلدان العامل.

عبد الملك بن كايد يتلقى المو�سوعة الإماراتية للحرف 

والمهن وال�سناعات التقليدية لح�سن اآل غردقة

اأبطال وبطالت الإمارات يت�سدرون البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيت�سو بر�سيد 95 ميدالية

دبي-الوحدة:

بلقاح  للمطعمني  اأتاحت  اأنها  باالإمارات  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

"�شينوفارم" ال�شيني امل�شاد لفريو�ص كورونا امل�شتجد، احل�شول على 
لقاح "فايزر-بيونتيك"، بعد مرور 6 اأ�شهر من اأخذ اجلرعة الثانية من  

اللقاح االأول، بهدف تعزيز اجلهاز املناعي يف مواجهة املر�ص.

اأتاحت  الوزارة  اإن  ال�شحة  وزارة  وكيل  الرند  الدكتور ح�شني  وقال   

خيارين اأمام احلا�شلني على لقاح �شينوفارم، االأول يتمثل يف احل�شول 

اإمكانية  والثاين  اللقاح،  نف�ص  التن�شيطية من  الثالثة  على اجلرعة 

احل�شول على جرعتني من لقاح فايزر-بيونتيك.

 واأ�شاف الرند يف ت�رسيحات لل�شحفيني اليوم ال�شبت اأن الهدف من 

احل�شول على اجلرعة الثالثة التن�شيطية من لقاح �شينوفارم، تعزيز 

اجلهاز املناعي لدى اأ�شحاب االأمرا�ص املزمنة ومن يعانون من اأمرا�ص 

ت�شبب �شعف املناعة، م�شريا اإىل اأن احل�شول على لقاح فايزر بعد 

مرور 6 اأ�شهر من اجلرعة الثانية من �شينوفارم اآمن.

دبي ـ وام:

عقد جمل�ص اأمناء كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية اجتماعه 

االأول للعام 2021 برئا�شة �شعادة عبداهلل علي بن زايد الفال�شي، مدير 

عام دائرة املوارد الب�رسية حلكومة دبي وم�شاركة اأع�شاء املجل�ص كل 

من �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري الرئي�ص التنفيذي لكلية حممد 

بن را�شد لالإدارة احلكومية و�شعادة عائ�شة عبداهلل مريان م�شاعدة 

االأمني العام لقطاع االإدارة االإ�شرتاتيجية واحلوكمة يف االأمانة العامة 

للمجل�ص التنفيذي الإمارة دبي و�شعادة يون�ص عبد العزيز اآل نا�رس 

م�شاعد املدير العام لدبي الذكية والدكتور طيب اأمان اهلل كمايل مدير 

عام التطوير االأكادميي والتدريب بوزارة الداخلية ورجاء املزروعي 

نائب الرئي�ص التنفيذي ل�رسكة »فينتيك هايف« والدكتور ي�شار جرار 

ال�رسيك املوؤ�ش�ص يف املجموعة الدولية لال�شت�شارات.

وتناول االجتماع - الذي ياأتي كاأوىل خطوات املجل�ص بعد ت�شكيله يف 

27 اأبريل 2021 مبوجب قرار املجل�ص التنفيذي رقم /9/ ل�شنة 2021 

- اأهم اإجنازات الكلية خالل العام 2020 والتحديات التي واجهتها 

نتيجة جائحة كوفيد -19، كما اختار املجل�ص عائ�شة عبداهلل مريان 

نائبًا لرئي�ص جمل�ص االأمناء، ور�شا �شليمان اأمينُا لل�رس.

واأجمع احل�شور على اأن الكلية متتلك العديد من اخلربات التي توؤهلها 

دائمًا لتقدمي مناذج عمل مبتكرة ت�شاهم يف اإيجاد حلول ملختلف 

التحديات التي تواجه احلكومات على م�شتوى املنطقة، م�شريين اإىل 

اأنه على الرغم من العقبات الكبرية التي واجهها العامل خالل عام 

2020 ب�شبب جائحة » كوفيد19 »، اإال اأن الكلية ا�شتطاعت ا�شتثمار 

اإمكاناتها من اأجل حتويل هذا التحدي اإىل فر�شة ل�شنع املزيد من 

االإجنازات.

 الإمارات تتيح للحا�سلين على لقاح 

»�سينوفارم« التطعيم بـ»فايزر«

مجل�س اأمناء كلية محمد بن را�سد لالإدارة 

الحكومية يعقد اجتماعه الأول

دبي-وام:

االإمارات  بطولة  ال�شبت  ام�ص  اختتمت 

 - دبي   - اجلوجيت�شو  ملحرتيف  الوطنية 

اأر�ص �شالة  الثاين على  يومها  مبناف�شات 

را�شد بن حمدان يف نادي الن�رس مع تتويج 

والبني  البنف�شجي  االأحزمة  فئات  اأبطال 

واالأ�شود لل�شيدات والرجال.

ونّظم احتاد االإمارات للجوجيت�شو البطولة، 

ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 

اجلوجيت�شو وجمل�ص دبي الريا�شي، حيث 

يوميها  مدى  على  املناف�شات  ا�شتقطبت 

مناف�شاٍت قوية من اأملع جنوم اللعبة حمليا 

ودوليا.

عدٍد  ح�شور  الثاين  اليوم  نزاالت  و�شهدت 

للجوجيت�شو  االإمارات  احتاد  م�شوؤويل  من 

وجمل�ص دبي الريا�شي وممثلني عن االأندية 

وال�رسكاء اال�شرتاتيجيني لالحتاد، يتقدمهم 

�شعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�ص االحتادين 

لرئي�ص  االأول  النائب  واالآ�شيوي  االإماراتي 

االحتاد الدويل، وطارق البحري مدير رابطة 

اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو، ورا�شد حمد 

رئي�ص تنفيذي الفعاليات يف جمل�ص دبي 

الريا�شي، واأحمد اجلناحي املدير التنفيذي 

لالألعاب الريا�شية يف نادي الن�رس، ومن�شور 

�رسكة  اإدارة  ع�شو جمل�ص  الفال�شي  رحمة 

الن�رس لالألعاب الريا�شية وم�رسف اللعبة، 

وعمر حممد كرم�شتجي مدير خدمات الرتفيه 

وال�شيافة لدى �رسكة برتول اأبوظبي الوطنية 

/اأدنوك/، وحممد اأهلي مدير العمليات يف 

�رسكة اآفاق االإ�شالمية للتمويل.

متّكن  الثاين  اليوم  مناف�شات  ختام  ومع 

نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ص 

 60900 بر�شيد  االأول  املركز  حتقيق  من 

 " الريا�شية  باملز  اأكادميية  لتحل  نقطة، 

777 " ثانيا بر�شيد 49900 نقطة، ولتكون 

املرتبة الثالثة من ن�شيب كوماندو جروب 

بر�شيد 29100 نقطة.

ويف ت�شنيفات الدول، متّكن من ح�شد ح�شة 

ميدالية  و95  نقطة   98400 بر�شيد  االأ�شد 

مرتبة  يف  الربازيل  جنوم  ليحل  ملونة، 

الو�شيف بر�شيد 61100 نقطة و65 ميدالية 

ملونة، وتكون املرتبة الثالثة ل�شالح العبي 

رو�شيا بر�شيد 20800 نقطة و21 ميدالية 

ملونة.

وقال �شعادة عبداملنعم الها�شمي " �شهدنا 

نزاالٍت حما�شية  البطولة  على مدى يومي 

بني اأبطال وبطالت اجلوجيت�شو من خمتلف 

اأندية واأكادمييات الدولة، مب�شاركة عدد كبري 

من جنوم العامل من خمتلف القارات، والذين 

اأداٍء  دخلوا ب�شاط النزال وقدموا م�شتويات 

منهم  عليها  اعتدنا  التي  تلك  عن  تقل  ال 

يف البطوالت العاملية. وهذا االأداء املتمّيز 

لي�ص باجلديد على اأبطال االإمارات، �شواًء من 

العامليني  الالعبني  اأو  االإماراتيني  العبينا 

الذين باتت االإمارات وطنهم الثاين ملا مل�شوا 

فيها من دعٍم كبري لريا�شة اجلوجيت�شو".

واأ�شاف " ترتكز ر�شالتنا يف احتاد االإمارات 

اللعبة  وتطوير  ن�رس  على  للجوجيت�شو 

على  القادرين  والبطالت  االأبطال  و�شناعة 

املن�شات،  خمتلف  يف  االألقاب  ح�شد 

وتعزيز  جمتمعنا  يف  ح�شورها  لرت�شيخ 

هذا،  �شعينا  اإطار  ويف  الوطنية.  الهوية 

توا�شل خمتلف االأندية تقدمي الدعم للعبة 

والعبيها، حيث يوؤكد ح�شن اال�شت�شافة الذي 

مل�شناه على مدى يومي البطولة يف نادي 

الن�رس بدبي على احلر�ص الكبري الذي تبديه 

اللعبة،  وتعزيز ح�شور  لدعم  النادي  اإدارة 

ونتوجه الإدارة النادي وجمل�ص اإدارة �رسكة 

ال�شكر  بجزيل  الريا�شية  لالألعاب  الن�رس 

ملا قدموه ويقدمونه خلدمة برامج االحتاد، 

متّثل  باتت  الوطنية  اأنديتنا  واأن  خا�شًة 

م�شدرا غنيا لدعم �شفوف املنتخب الوطني 

الوقت  يف  تقدم  اأنها  كما  املواهب،  باأملع 

لالعبني  املثالية  االنطالق  من�شة  نف�شه 

املحليني خلو�ص غمار هذه اللعبة وتبني 

قيمها واالنطالق نحو العاملية".

لل�رسكاء  بال�شكر  الها�شمي  وتوجه 

العالقة  اأن  موؤكدا  لالحتاد،  اال�شرتاتيجيني 

تتجاوز  و�رسكاءه  االحتاد  بني  املثمرة 

خا�شًة  املادي،  للدعم  التقليدي  املفهوم 

خمتلف  يف  االحتاد  مع  لوقوفهم  بالنظر 

هذا  ويتّجلى  الناجحة.  رحلته  مراحل 

ال�شاالت  الدائم يف  الرعاة  بح�شور  الدعم 

الأن�شطة  احلثيثة  ومتابعتهم  الريا�شية 

ومبادرات االحتاد، لي�شاهموا بذلك يف تقدمي 

الدعم املعنوي من خالل تعزيز ثقتنا مبدى 

تبني خمتلف القطاعات يف الدولة لريا�شة 

اجلوجيت�شو.

التنفيذي  املدير  اجلناحي،  اأحمد  اأكد  من 

لالألعاب الريا�شية يف نادي الن�رس حر�ص 

لالألعاب  الن�رس  �رسكة  اإدارة  جمل�ص 

يف  لالعبني  الدعم  توفري  على  الريا�شية 

النادي،  يوفرها  التي  الريا�شات  خمتلف 

تعد   " وقال  الفردية  الريا�شات  وخا�شًة 

ريا�شة اجلوجيت�شو من اأهم االأن�شطة التي 

نحر�ص على توفري كامل الرعاية لها، كونها 

باتت جزءاً متجذّراً يف هويتنا الوطنية، ما 

العمل لرت�شيخ  يحّملنا م�شوؤولية موا�شلة 

للعبة  عاملية  كعا�شمٍة  دولتنا  مكانة 

با�شت�شافة  يومني  مدى  على  وت�رسّفنا 

مناف�شات بطولة االإمارات الوطنية ملحرتيف 

اجلوجيت�شو ون�شعر بفخٍر كبرٍي لروؤية العديد 

على  والدوليني  الوطنيني  الالعبني  من 

ب�شاط نادي الن�رس، ومواكبة تطّور م�شريتهم 

التزامنا مبوا�شلة توفري  االحرتافية. ونوؤكد 

احتاد  روؤية  لتحقيق  الدعم  اأ�شكال  جميع 

ح�شور  تر�شيخ  يف  للجوجيت�شو  االإمارات 

الريا�شة والرتويج لها بني خمتلف �رسائح 

املجتمع".

ومتّيزت مناف�شات اليوم اخلتامي للبطولة 

احلزام  حمرتيف  بني  حما�شية  بنزاالٍت 

البنف�شجي من ال�شيدات والرجال من خمتلف 

فئات الوزن، اإال اأن مناف�شات ال�شيدات خطفت 

من  االإمارات  العبات  قدّمته  ملا  االأ�شواء 

ِمن لّهن الو�شول اإىل النزاالت  اأداٍء متمٍيز �شَ

اخلتامية.

البنف�شجي  احلزام  بذهبية  تتويجها  وبعد 

�رسيفة  قالت  كيلوجراما   49 وزن  بفئة 

الريا�شية  باملز  اأكادميية  من  النعماين 

امل�شاركة  اأهمية  تقت�رس  ال   "  :777 فريق 

ملحرتيف  الوطنية  االإمارات  بطولة  يف 

وح�شد  الفوز  على   - دبي   - اجلوجيت�شو 

مثالية  فر�شًة  البطولة  مُتّثل  اإذ  الذهبيات، 

لتح�شني ت�شنيفاتنا الدولية، والتي تدخل 

�شمن الت�شنيف ال�شنوي املعتمد لدى رابطة 

اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو. وبالطبع فاإن 

االأندية  من العبي  مناف�شينا  اأمام  الوقوف 

الوطنية ميّثل فر�شة تعلّم ثمينة، ت�شاعدنا 

يف اكت�شاب مهارات وخربات جديدة".
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االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر 

االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ايه ايه يب االوروبية للعطور ذ م م. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 347840           بتاريخ : 27/03/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: ايه ايه يب االوروبية للعطور ذ م م. 

وعنوانة: ص.ب 92538، ديب، االمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

صابون،  وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

غسول  تجميل،  مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور، 

)لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03

العربية مكتوب داخل زجاجة  باللغة  : كلمة مشاعر بخط مميز  العالمة  وصف 

عطر كام هو موضح بالشكل املرفق. االرشاطات:

التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 347841           بتاريخ : 27/03/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 

وعنوانة: ص.ب 92538، ديب، االمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

صابون،  وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

غسول  تجميل،  مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور، 

)لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03

العربية  باللغة  مميز  بخط   MOZHELA مذهلة  كلامت   : العالمة  وصف 

واإلنجليزية كام هو موضح بالشكل املرفق. االرشاطات:

التجارية يف  لقسم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

أي أي يب االوروبية للعطور ذ م م. 

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 347842           بتاريخ : 27/03/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: ايه ايه يب االوروبية للعطور ذ م م. 

العربية  االمارات  ديب،   ،92538 ص.ب  وعنوانة: 

املتحدة. 

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

وكشط،  وجيل  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون، 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان. 

الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : كلامت الصيادALSAYAD  بخط مميز باللغة العربية واإلنجليزية 

كام هو موضح بالشكل املرفق. االرشاطات:

التجارية يف  العالمات  لقسم  التقدم به مكتوباً  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 
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 اسم الرشكة : مطعم بيبيك ذ.م.م 
العنوان :  محل رقم 6 ملك نيو سيتيديفيلوبرز ، مرىس ديب . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1194558   رقم الرخصة   744089      

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

ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  19-4-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-4-19

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

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�سهادة بالتاأ�سير في ال�سجل التجاري - بانحـالل �سركـــة 

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

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

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  19-4-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-4-19

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

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

االحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762

 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�سهادة بالتاأ�سير في ال�سجل التجاري - بتعيين م�سفي
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دبي-وام:

 اأكد علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني لكرة 

القدم اأن الفوز الكبري الذي حتقق على منتخب 

ماليزيا ُيّعد بداية مهمة يف رحلة املناف�سة 

على انتزاع البطاقة املوؤهلة اإىل الدور الثاين 

من الت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة املوؤهلة اإىل 

نهائيات كاأ�س العامل 2022 ونهائيات كاأ�س 

اآ�سيا 2023 .

بعد  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  مبخوت-  واأكد 

املباراة - اأن ح�سوله على جائزة اأف�سل لعب 

الالعبني  باملباراة تتويج جلهود كل زمالئه 

الذين قدموا م�ستوى فنيا كبريا، و�سيطروا على 

م�سرياً   ، اأوقاتها  اأغلب  يف  املباراة  جمريات 

اإىل اأن املهم هو حتقيق الفوز باأي ثمن وعدم 

باتت  الأمور  اأن  خا�سة  نقطة،  باأي  التفريط 

باأيدي لعبي املنتخب الذين يتوجب عليهم اأن 

يخدموا اأنف�سهم باأنف�سهم دون الإلتفات لنتائج 

املنتخبات الأخرى .

هداف  لقب  على  مناف�سته  وبخ�سو�س 

هو  لديه  الأهم  اأن  مبخوت  اأكد  الت�سفيات 

م�ساعدة الأبي�س على حتقيق الفوز يف جميع 

املباريات، وعدم اللتفات لالألقاب ال�سخ�سية ، 

م�سيداً بالدور الذي يلعبه اجلهاز الفني بقيادة 

الأجواء  تهيئة  يف  مارفيك  فان  الهولندي 

املنا�سبة وحت�سري الالعبني من كافة النواحي 

الفنية والبدنية والنف�سية خلو�س املباريات .

للجماهري  الفاعل  بالدور  مبخوت  واأ�ساد 

املنتخب،  و�ساندت  ح�رضت  التي  الإماراتية 

املباريات  خالل  اأكرب  عدد  بح�سور  مطالبًا 

املقبلة .

نظريه  مع  الوطني  منتخبنا  مباراة  وكانت 

لفتًا  ح�سوراً  �سهدت  قد  املاليزي  املنتخب 

للجماهري يف مدرجات ا�ستاد زعبيل، و�ساندت 

مع  وتفاعلت  دقيقة،   90 الـ  طوال  الالعبني 

الوطني  ال�سالم  ورددت  املباراة  جمريات 

معها  حامله  باملنتخب  اخلا�سة  والأهازيج 

الأعالم وور�سمت لوحة جميلة عنوانها الوفاء 

يف املدرجات .

بالإجراءات  احلا�رضة  اجلماهري  والتزمت 

الوقائية والحرتازية املحددة يف الربوتوكول 

عرب  الفح�س  نتيجة  اإبراز  ومنها  ال�سحي، 

والتباعد  الكمامات،  وارتداء  احل�سن،  تطبيق 

وقت  طوال  املقاعد  مغادرة  وعدم  اجل�سدي 

اللقاء، وهو الأمر الذي يعك�س وعي اجلماهري 

التي ت�ساهم يف حتقيق الفوز على املنتخب 

املاليزي .

موؤ�س�سة  من  املتطوعني  عمل  فريق  ولعب 

عملية  يف  مهمًا  دوراً  الإماراتي"  "املار�سال 
بدءا  املدرجات،  اإىل  اجلماهري  دخول  تنظيم 

من و�سولهم اإىل امللعب حتى جلو�سهم على 

مقاعدهم املخ�س�سة من خالل حمل اللوحات 

ال�ستف�سارات  كافة  على  والرد  الإر�سادية 

وجبات  تقدمي  وامل�ساهمة يف  منهم،  الواردة 

ومياه �سحية قام احتاد الإمارات لكرة القدم 

بتوفريها لهم .

املجموعة  مباريات  تذاكر  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سابعة متوفرة عرب موقع "بالتينيوم لي�ست" 

اإلكرتونيًا  مقاعدها  اجلماهري حجز  وباإمكان 

بكل �سهولة .

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

الحد 6 يونيو 2021-العـدد 14762 
الريا�ضة

دبي-وام:

النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اأ�ساد   

باأداء  القدم  لكرة  الإمارات  احتاد  رئي�س 

وجناحهم  الوطني  منتخبنا  لعبي 

املنتخب  على  الكبري  الفوز  يف حتقيق 

موؤكداً   ، نظيفة  اأهداف  باأربعة  املاليزي 

اأن تلك النتيجة حتققت على �سوء عمل 

مدرو�س من اجلهاز الفني بقيادة الهولندي 

فان مارفيك وفريق عمله، وكذلك للجهود 

مع  العاملة  الأجهزة  بقية  تبذلها  التي 

والفريق  الإداري  اجلهاز  مثل  املنتخب، 

الطبي والإعالمي وبقية العنا�رض.

ر�سموا  املنتخب  جنوم  اأن  على  و�سدد 

املتناغم  باأدائهم  جميلة  لوحة 

وبان�سجامهم مع بع�سهم البع�س .

املرحلة  هذه  اإن  الحتاد  رئي�س  وقال 

اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة  الت�سفيات  من 

 ،  2023 اآ�سيا  وكاأ�س   2022 مونديال 

على  فيها  واملناف�سة  للغاية،  ح�سا�سة 

اأ�سدها، لأن جميع الفرق تقاتل من اأجل 

التاأهل للمرحلة التالية من الت�سفيات، 

حققت  املناف�سة  الآ�سيوية  واملنتخبات 

تطوراً كبرياً خالل العقد املا�سي، وت�سعى 

نعمل  نحن  لذا  تطورها،  ثمار  جلني 

وندعم منتخبنا الوطني بكل ما منلك من 

اإمكانيات ليتغلب على التحديات وي�سعد 

النت�سارات،  حتقيق  ويوا�سل  جمهوره، 

فال يوجد منتخب �سعيف يف املجموعة 

ال�سابعة، وكل فريق جاء اإىل هنا من اأجل 

بلوغ هدفه .

النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  وثمن 

على  وحر�سه  الإماراتي  اجلمهور  دور 

دعم املنتخب والوقوف اإىل جانبه، معرباً 

الأبي�س  مل�سجعي  وتقديره  �سكره  عن 

كما  الحرتازية،  بالجراءات  للتزامهم 

من  املنتخب  يلقاه  الذي  بالدعم  اأ�ساد 

و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي.

واأكد رئي�س الحتاد اأن الفوز على ماليزيا 

من  احلالية  املرحلة  لعبور  يكفي  ل 

الالعبني  على  يجب  بل  الت�سفيات، 

انت�سارات  وحتقيق  امل�سوار،  موا�سلة 

جديدة يف املباريات املتبقية، خا�سة يف 

املباراة املقبلة اأمام املنتخب التايلندي .

وجدد رئي�س الحتاد ثقته بقدرات الالعب 

اإىل  الو�سول  على  وعزمه  الإماراتي 

ال�سابة  العنا�رض  اأن  اإىل  م�سرياأ  اأهدافه، 

التي �سمها املدرب اإىل "الأبي�س" اأعطت 

قيمة م�سافة للكرة الإماراتية، واأن هذه 

الطاقات الواعدة تب�رض مب�ستقبل م�رضق 

للعبة يف الدولة. 

را�سد بن حميد النعيمي ي�سيد باأداء منتخبنا الوطني اأمام ماليزيا 

وبدور الجمهور في تحقيق الفوز
دبي-وام:

 عرب الهولندي بريت فان مارفيك مدرب منتخب 

الإمارات الوطني لكرة القدم عن �سعادته بالفوز 

يف  ماليزيا  اأمام  املنتخب  حققه  الذي  الكبري 

اأوىل املباريات املتبقية من الت�سفيات الآ�سيوية 

العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  امل�سرتكة 

اأن  ، موؤكداً  اآ�سيا 2023  2022 ونهائيات كاأ�س 

اأف�سل  م�ستوى  لتقدمي  كبرياً  دافعًا  يعد  الفوز 

تايالند  اأمام  املتبقية  الثالث  املباريات  خالل 

واإندوني�سيا وفيتنام .

وقال مارفيك خالل موؤمتر �سحفي اإن "الأبي�س" 

ظهر ب�سورة جيدة وا�ستطاع فر�س اأ�سلوبه منذ 

البداية.. وكان هناك متا�سك وتناغم بني اخلطوط 

الرغم  على  اللعب  اأ�سلوب  يف  وتنوع  الثالثة، 

الدفاع ب�سكل كامل،  من اعتماد املناف�س على 

وبناء عليه فقد وجد الالعبون احللول املنا�سبة 

وو�سلوا اإىل مرمى املنتخب املاليزي عدة مرات 

وا�ستطاعوا ت�سجيل 4 اأهداف بطريقة مميزة .

واأ�ساف مارفيك اأنه طوى �سفحة مباراة ماليزيا، 

وبات تركيزه من�سبًا على مباراة تايالند املقررة 

للغاية  مهمة  تعد  والتي   ، الإثنني  غد  يوم 

"الأبي�س"  اأن  التاأهل، خا�سة  م�سوار  ملوا�سلة 

اإىل املركز الثاين باملجموعة بر�سيد  قفز الآن 

م�سدداً   ، كبرية  اأ�سبحت  واأن حظوظه  نقاط   9

اأنه ل يلتفت نهائيًا لنتائج مباريات املنتخبات 

بقية  يف  الفوز  حتقيق  فقط  ويهمه  الأخرى، 

املباريات ل�سمان التاأهل كاأول املجموعة دون 

احلاجه للح�سابات الأخرى .

  مدرب منتخب الإمارات الوطني: 

فخور باأداء الالعبين اأمام ماليزيا 

ونطمح لالأف�سل اأمام تايالند

دبي-وام:

 رفعت اللجنة املنظمة ل�سباق 

الطويلة  للم�سافات   30 القفال 

من جزيرة �سري بونعري وحتى 

ال�سكر  بالغ  دبي  �سواطئ 

والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 

املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 

على  دبي،  لإمارة  التنفيذي 

�سباق  ودعم  برعاية  تف�سله 

الذي حقق  اللوؤلوؤي"  "اليوبيل 
جناحًا كبرياً فاق التوقعات.

املالك  من  البحر  اأهل  وعرب 

عن  والبحارة  والنواخذة 

لتوجيهات  العميق  اإمتنانهم 

رئي�س  بي  عهد  ويل  �سمو 

بتنظيم  التنفيذي  املجل�س 

واإقامة  الريا�سية  التظاهرة 

الكبرية  الرتاثية  امللحمة 

ا�ستمرارا لر�سالة ونهج موؤ�س�س 

املهرجان املغفور له باإذن اهلل 

تعاىل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم - طيب اهلل ثراه - الذي 

اأطلق فكرة ال�سباق عام 1991 

واملحافظة  لتطويرها  و�سعى 

عليها �سنويا طوال ثالثة عقود .

املنظمة  اللجنة  حر�ست  كما 

على توجيه ال�سكر اإىل ال�سيخ 

اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  �سعيد 

مكتوم رئي�س نادي حتا الثقايف 

احلدث  تابع  الذي  الريا�سي 

طاقم  بتتويج  وقام  الكبري 

ملالكها   211 منران  ال�سفينة 

ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد 

النوخذة  وبقيادة  نهيان  اآل 

املرزوقي  حممد  عبداهلل  علي 

اإ�سافة  الثالثني  للن�سخة  بطاًل 

/ ال�سقي 96  ال�سفن  اأطقم  اإىل 

/الثالث/   55 والترب  الثاين/ 

وزلزال  /الرابع/   120 وزيويخ 

ت�سليم  وكذلك  /اخلام�س/   25

الأوىل  الثالثة  املراكز  اأ�سحاب 

واأ�سحاب  ال�سيارات،  مفاتيح 

املراكز اخلم�سة الأوىل يف خط 

الدروع  القمر/  /جرية  العبور 

اخلا�سة .

املنظمة  اللجنة  ووجهت 

جلميع  التهنئة  للحدث 

امل�ساركني من مالك ونواخذة 

الكبرية  اجلهود  على  وبحارة 

قبل واأثناء وبعد ال�سباق الكبري 

وامللفت  الكبري  والتعاون 

والتي  املا�سية  الفرتة  يف 

احلدث  تنظيم  اإعالن  اأعقبت 

التوجيهات  بكافة  واللتزام 

باحلدث  اخلا�سة  واللوائح 

الظروف  مع  تتما�سي  والتي 

يتعلق  فيما  خا�سة  الراهنة 

بالإجراءات الحرتازية.

ختام ناجح ل�سباق القفال 30 للم�سافات الطويلة بدبي
دبي-وام:

لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  عاد   

ح�سة  بعد  التدريبات  اإىل  القدم 

الالعبون  فيها  �سارك  ا�ست�سفائية 

اأم�س الول عقب مباراة ماليزيا، التي 

حقق فيها الأبي�س فوزا كبريا برباعية 

الآ�سيوية  الت�سفيات  �سمن  نظيفة 

امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 

اآ�سيا  كاأ�س  ونهائيات  العامل 2022 

ال�سابعة  املجموعة  حل�ساب   2023

التي ت�سم الإمارات وفيتنام وماليزيا 

واإندوني�سيا وتايالند.

مباراة  اأوراق  الالعبون  و�رضيعا طوى 

الفني  اجلهاز  مع  ودخلوا  ماليزيا، 

مارفيك  فان  بريت  الهولندي  بقيادة 

بوم  املهم  تايالند  لقاء  اأجواء  يف 

ا�ستاد زعبيل بنادي  الثنني على  غد 

م�سرية  موا�سلة  بهدف  الو�سل، 

النت�سارات وحتقيق النتائج الإيجابية 

التي ت�سمن �سدارة املجوعة والتاأهل 

املرحلة  اإىل  ح�سابات  دون  مبا�رضة 

الثانية احلا�سمة من الت�سفيات.

يف  الثاين  املركز  منتخبنا  ويحتل 

رفع  اأن  بعد  املجموعة  فرق  ترتيب 

مع  بالت�ساوي  نقاط   9 اإىل  ر�سيده 

تايالند وماليزيا ولكل منهما 9 نقاط، 

عليهم  الأبي�س"   " يتفوق  بينما 

ذلك  �سوء  وعلى  الأهداف،  بفارق 

تايالند  اأمام  "الأبي�س"  مباراة  فاإن 

�ستكون يف غاية الأهمية على �سوء 

ت�سابه الظروف ووحدة الهدف.

بعقد  للمنتخب  الفني  اجلهاز  وقام 

جل�سة اعتيادية لتحليل اأداء املنتخب 

الإيجابيات  لدرا�سة  ماليزيا  اأمام 

اأجل  من  الأداء  وحتليل  وال�سلبيات، 

بع�س  وعالج  النجاح،  موا�سلة 

يف  ال�سهلة  الفر�س  اإهدار  �سلبيات 

ال�سوط الأول ..كما اطلع اجلهاز الفني 

يف  واندوني�سيا  تايالند  مباراة  على 

التي  املجموعة  بنف�س  الت�سفيات 

بتعادل  وانتهت  الأول  اأم�س  اأقيمت 

ملعرفة  منهما  لكل  بهدفني  الطرفني 

و�سعف  قوة  وعنا�رض  لعب  مفاتيح 

الفريق التايالندي.

من جانب اآخر، اأكد حممد عبيد حماد 

ان  املنتخب  على  العام  امل�رضف 

الالعبني بحالة بدنية وفنية جيدة، 

م�ستوياته،  اأعلى  يف  الرتكيز  وان 

كما اأن احلالة املعنوية عالية لدى 

اجلميع، م�سريا اإىل اأن الأولوية حاليا 

للفوز  وال�سعي  تايالند،  مباراة  هي 

فيها وانتزاع النقاط الثالث من اأجل 

موا�سلة الزحف بثبات نحو �سدارة 

املجموعة ال�سابعة.

وقال حماد: "ت�سود حالة من التفاوؤل 

ويقرتن  املنتخب،  اأجواء  يف  الكبري 

املطلوب،  احلذر  ببع�س  التفاوؤل  هذا 

املنتخبات  من  تايالند  منتخب  لأن 

املتطورة واملناف�سة، ولبد اأن مننحه 

نحقق  حتى  احرتام  من  ي�ستحق  ما 

حدود  بال  وثقتنا  اللقاء،  من  هدفنا 

اجلهد  كل  يبذلون  الذين  لعبينا،  يف 

الذاتية  طموحاتهم  حتقيق  اأجل  من 

�سعداء  ونحن  جمهورهم،  وطموحات 

بحالة التجان�س والتناغم يف الفريق 

حاليا، والتي انعك�ست على الأداء يف 

معظم فرتات مباراة ماليزيا، وقادتنا 

كبري  فوز  حتقيق  اإىل  النهاية  يف 

برباعية نظيفة، ون�سكر اجلماهري التي 

املدرجات  يف  احل�سور  على  حر�ست 

"الأبي�س"،  دعم  يف  بدورها  والقيام 

يف  احل�سور  كثافة  تزداد  اأن  ونتوقع 

مباراة الثنني مع تايالند، كما اأتوقع 

اأن تكون مباراة �رضيعة وقوية ومثرية 

بال�رضعة  يتميزان  فريقني  بني  لأنها 

ويلعبان من اأجل الفوز.

على  حماد  عبيد  حممد  وحر�س 

مع  الطبي  الكادر  بدور  الإ�سادة 

يف  وم�ساهمته  الوطني،  املنتخب 

واجلهاز  لالعبني  بيئة  اأف�سل  توفري 

بعد  ال�ست�سفاء  عملية  ويف  الفني، 

العار�س  ظل  يف  خا�سة  املباريات 

يواجه  الذي  العاملي  ال�سحي 

الوقت  العامل، وكذلك يف ظل �سيق 

مبا  املجموعة،  يف  املباريات  بني 

الأطباء  من  م�ساعفا  جهدا  يتطلب 

الطبي،  الفريق  يف  والأخ�سائيني 

عليهم  واحلفاظ  الالعبني  لتجهيز 

وعالج اأعرا�س الجهاد والتعب.

»الأبي�ض« يعود للتدريبات بعد ال�ست�سفاء ويواجه تايالند غداً

برلني-)د ب اأ/�ستات�ض بريفورم(:

بوكا  لفريق  اآخر مبارياته  اإنه لعب  تيفيز  قال كارلو�س   

جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، حيث اأنه ليوجد لديه ما 

يقدمه للنادي الذي لعب له يف بداياته.

وعاد تيفيز للعب ملرة ثالثة مع بوكا جونيورز يف عام 

2018 و�ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني 

يف املو�سم املا�سي.

كانت هناك تقرير ت�سري اإىل اأن تيفيز، الذي تاأثر كثريا بوفاة 

والده يف �سباط/فرباير املا�سي، �سيعتزل يوم اجلمعة ولكن 

تيفيز/37 عاما/ ك�سف اأنه �سيرتك بوكا جونيورز بدل من 

اإنهاء م�سريته.

وقال املهاجم الأرجنتيني الدويل، الذي لعب لأول مرة لفريق 

بوكا يف عمر 16 عاما :" مل اأعتقد ان تاأتي هذه اللحظة، 

)جماهري  لهم  التحدث  ال�سعب  من  �سيكون  هنا.  ولكنني 

بوكا(، ولكنني هنا لأقول لهم اأنني لن ا�ستمر يف النادي".

واأ�ساف :"هذا لي�س وداعا، ولكن �ساأراكم قريبا، لأنني �ساأكون 

دائما موجودا مع اجلماهري، والأ�سخا�س يف بوكا جونيورز.

وتابع :"اخربوهم اأنني اتخذت قراري النهائي لأنه ل يوجد 

لدي ما اأقدمه، كالعب قدمت كل ما عندي ولذلك اأنا �سعيد. 

ل�ست  واأنا ذهنيا  املئة  دائما 120 يف  بوكا يحتاج مني 

م�ستعد لتقدمي هذا".

وذكر :"بالن�سبة يل بوكا هو اأف�سل نادي يف العامل، والدي، 

ول ميكنني  بوكا  من  واأطفايل  وزوجتي  والدتي،  اأ�سقائي، 

الكذب عليهم ول على اجلماهري. هذا قراري ال�سخ�سي، وهذه 

حقيقة اتخاذي القرار". 

واأ�ساف :" الكثري من النا�س طلبوا مني البقاء حتى كانون 

قد  هذا  للمالعب،  اجلماهري  عودة  وانتظار  اأول/دي�سمرب 

�سعبا  هذا  وكان  يريدونه  ما  هذا  ولكن  قليال،  ي�سجعني 

علي".

واأكد :"مبعث �سعادتي ور�سائي هي اأف�سل ذكريات ميكنني 

احل�سول عليها، اآخر مرة راأينا فيها بع�سنا البع�س و�رضخ 

والآباء،  والأطفال،  اأبطال"  "بوكا  املجانني  مثل  النا�س 

هذه  من  جمال  اأكرث  �سيء  يوجد  ل  تعانقوا،  والأجداد، 

ال�سورة".

اآخر  اأحتاج لأي �سيء  اأف�سل ول  :"ليوجد �سيء   واأو�سح 

لأكون �سعيدا. �سعب بوكا ل يوجد لدي كلمات لأ�سكركم  بها. 

الكثري من املودة التي ل اأعرف اإن كنت ا�ستحقها، ال�سيء 

الوحيد الذي اأعرفه اأن دمي لي�س اأحمر، دمي بلوين الأزرق 

والأ�سفر".

�سيتي  ومان�س�سرت  يونايتد  مان�س�سرت  لعب  تيفيز،  وفاز 

ويوفنتو�س ال�سباق، بـ11 لقبا كبريا مع بوكا جونيورز، كان 

اآخرها مع بداية هذا العام يف كاأ�س دييجو اأرماندو مارادونا 

حيث �سنع الهدف احلا�سم.

اأربعة  بني  من  وهو  م�سريته  يف  لقبا  بـ26  تيفيز  وفاز 

اأرجنتينيني فقط فازوا ببطولة كوبا ليربتادوري�س ودوري 

مع  اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  توج  حيث  اأوروبا،  اأبطال 

مان�س�سرت يونايتد.

برلني-)د ب اأ(:

اأحرز ت�سارلز لوكلري �سائق فريق 

الأول  النطالق  مركز  فرياري 

ل�سباق جائزة اأذربيجان الكربى، 

الأحد  اليوم  اإقامته  املقرر 

العامل  �سمن مناف�سات بطولة 

فورمول-1،  �سيارات  ل�سباقات 

على  تفوق  بعدما  وذلك 

هاميلتون،  لوي�س  الربيطاين 

�سائق فريق مر�سيد�س.

و�سجل لوكلري اأ�رضع زمن للفة 

البالغ  "باكو"  م�سمار  على 

حيث  كيلومرتا،  003ر6  طوله 

�سجل دقيقة و218ر41 ثانية.

حرمان  من  لوكلري  وا�ستفاد 

عدد من ال�سائقني من خو�س 

وقع  عندما  الأخرية  اللفة 

�سائق  ت�سوندا،  لأوكي  حادث 

األفا تاوري، وكارلو�س �ساينز، 

والذي  الثاين،  فرياري  �سائق 

اأنهى جتربة ر�سمية م�سطربة 

�سهدت رفع اأربعة اأعالم حمراء 

مبكرا.

يف  التا�سعة  املرة  هي  وهذه 

يح�سد  التي  لوكلري  م�سرية 

الأول،  النطالق  مركز  خاللها 

يف  الجناز  نف�س  حقق  حيث 

�سباق موناكو ولكنه مل يتمكن 

من امل�ساركة يف ال�سباق ب�سبب 

م�سكلة يف ال�سيارة.

�سائق  هاميلتون،  وجاء 

الثاين،  املركز  يف  مر�سيد�س، 

عانى  حيث  مفاجئ  ب�سكل 

ال�رضعة  حتقيق  من  الفريق 

املطلوبة يف �سباق موناكو ويف 

بينما  باكو،  ل�سباق  التجارب 

احتل ماك�س فري�ستابن، �سائق 

ريد بول، ومت�سدر فئة ال�سائقني 

احلايل املركز الثالث.

باري�ض-)د ب اأ(: 

نوفاك  ال�رضبي  تاأهل 

الأول  امل�سنف  ديوكوفيت�س 

الرابع  الدور  اإىل  العامل  على 

لبطولة فرن�سا املفتوحة للتن�س 

بطولت  اأوىل  جارو�س(  )رولن 

اجلراند �سالم الأربع الكربى.

وفاز ديوكوفيت�س على الليتواين 

ريكارد�س بريانك�س 6/ 1 و4/6 

و6 /1 اليوم ال�سبت يف الدور 

الثالث.

الدور  ديوكوفيت�س يف  ويلتقي 

لورينزو  الإيطايل  مع  الرابع 

على  تغلب  الذي  مو�سيتي 

مواطنه ماركو �سيكت�سيناتو 3 

/6 و6 /4 و6 /3 و3 /6 و6 /3.

ويبحث ديوكوفيت�س بطل فرن�سا 

التا�سع  لقبه  عن   2016 عام 

ع�رض يف بطولت اجلراند �سالم 

الأربع الكربى.

دييجو  الأرجنتيني  وفاز 

العا�رض  امل�سنف  �سوارتزمان 

فيليب  الأملاين  على  للبطولة 

كول�رضايرب 6 /4 و6 /2 و6 /1.

فاز  اأخرى  مباريات  ويف 

على  �سيرن  جانيك  الإيطايل 

ال�سويدي ميكايل مير 6 /1 و7 

/5 و6 /3 وتغلب الأملاين يان 

الإ�سباين  على  �سرتف  لينارد 

 6/ و7   4/  6 األكاراز  كارلو�س 

و6 /2.

ال�سارقة-وام:

 اختتم جمل�س ال�سارقة الريا�سي جولة 

اليوم العاملي للدراجات الهوائية التي 

اأقيمت على كورني�س ال�سارقة بالتعاون 

مع احتاد الإمارات للدراجات وبتنظيم 

الريا�سية  للخدمات  القدرة  �رضكة 

م�ساركة  و�سط  كبرياً  جناحًا  و�سهدت 

اجلن�سيات  خمتلف  من   1000 نحو 

احلدث  موقع  من  املجتمع  وفئات 

امل�ساركة  خالل  من  واملتفاعلني 

الإفرتا�سية " عن بعد " .

خطط  اإطار  يف  الفعالية  وتاأتي 

الريا�سة  ثقافة  لن�رض  املجل�س 

بالإمارة وتنظيم الفعاليات الريا�سية 

التي ت�ساهم يف زيادة  واملجتمعية 

اأعداد ممار�سي خمتلف الريا�سات من 

�سمنها ريا�سة الدراجات.

مروان  �سعادة  الفعالية  يف  و�سارك 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�رضكال 

 / والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 

�رضوق/ و�سعادة يا�رض عمر الدوخي 

الإمارات  لحتاد  العام  الأمني 

املدير  الق�سري  واأحمد  للدراجات 

التنفيذي للعمليات يف �رضوق و�سعيد 

خلفان املزروعي نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة نادي احتاد كلباء اإىل جانب عدد 

من موظفي جمل�س ال�سارقة الريا�سي 

بينها  من  الإمارة  اأندية  من  وفرق 

وخورفكان  الريا�سي  ال�سارقة  نادي 

واحلمرية واحتاد كلباء ودبا احل�سن 

والذيد.

واأو�سح �سعادة عي�سى هالل احلزامي 

اأن ال�سباق الذي ياأتي مبنا�سبة اليوم 

الذي  الهوائية  للدراجات  العاملي 

ي�سادف الثالث من يونيو من كل عام، 

لقى اإقباًل كبرًيا من خمتلف الفئات 

اأهداف  اإطار حتقيق  واجلن�سيات يف 

وتوجيهات  روؤى  وتنفيذ  املجل�س 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 

بالهتمام  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 

بالريا�سة والريا�سيني.

املميزة  امل�ساركات  احلزامي  وثمن 

على  تاأكيد  يف  احلدث  اأثرت  التي 

بالإمارة  ومكانتها  الريا�سة  اأهمية 

كبرياً  فعالياتها حما�سًا  والتي جتد 

يعرب عن مدى رغبة اأفراد املجتمع يف 

ا�ستغالل خمتلف الفر�س للم�ساركة، 

من  الدراجات  ريا�سة  اأن  اإىل  م�سريا 

الريا�سات التي ت�ستحوذ على اهتمام 

فئة وا�سعة من خمتلف الأعمار كونها 

نقل  وو�سيلة  ال�سهلة  الريا�سات  من 

ولها  البيئة  على  حتافظ  ب�سيطة 

جمهورها الوا�سع.

املوؤ�س�سات  تعاون  اأن  اإىل  ونوه 

�ساهم  وامل�ساركة  الداعمة  واجلهات 

مقدمتها  ويف  احلدث  هذا  متيز  يف 

ال�سارقة  التنفيذي حلكومة  املجل�س 

ال�سارقة  ل�رضطة  العامة  والقيادة 

واحتاد الإمارات للدراجات وموؤ�س�سة 

وهيئة  املراأة  لريا�سة  ال�سارقة 

الإمناء ال�سياحي والتجاري بال�سارقة 

و�رضكة  لالإعالم  ال�سارقة  وموؤ�س�سة 

للرتايثلون  ال�سارقة  وفريق  بيئة 

وفريق اأ�سعد �سعب التطوعي والأندية 

واملحالت  الهواة  وفرق  الريا�سية 

الريا�سية املتخ�س�سة يف الدراجات، 

الفعالية ميثل  اأن جناح هذه  موؤكدا 

دافعًا لتنظيم مميز للفعاليات املقبلة 

�سواء التي تتعلق بريا�سة الدراجات 

اأو الريا�سات الأخرى.

م�ساركات مميزة في جولة اليوم العالمي للدراجات 

الهوائية بال�سارقة

لوكلير يح�سد مركز النطالق الأول ل�سباق جائزة  تيفيز يرحل عن بوكا جونيورز الأرجنتيني

اأذربيجان الكبرى

ديوكوفيت�ض يتاأهل ب�سهولة اإلى الدور الرابع 

في رولن جارو�ض

علي مبخوت يفوز بجائزة اأف�سل لعب في مباراة منتخبنا لكرة القدم مع ماليزيا



برلني-)د ب �أ/�ستات�س بريفورم(:

 اأ�سار كا�سيمريو، قائد املنتخب الربازيلي 

لكرة القدم، اإىل اأن جميع العبي الفريق 

متحدون �سد ا�ست�سافة الربازيل لبطولة 

كوبا اأمريكا.

ومن املقرر اأن تقام بطولة كوبا اأمريكا 

يف الربازي���ل بداية م���ن 13 حزيران/

يونيو اجل���اري، عقب قرار احتاد اأمريكا 

اجلنوبية )كومنيبول( بنقل مكان اإقامة 

البطولة.

وتاأجلت البطول���ة التي كان من املقرر 

اإقامتها الع���ام املا�سي ب�سبب جائحة 

فريو�س كورونا.

وكان من املفرت�س اأن تقام البطولة يف 

كولومبيا واالأرجنتني، ولكن مت ا�ستبعاد 

البلدين م���ن ا�ست�سافتها ب�سبب ق�سايا 

�سيا�سية، وجائحة كورونا.

ومت منح الربازيل حق ا�ست�سافة البطولة 

يف اإطار �سعيها للحف���اظ على اللقب، 

رغم اأنه���ا اأحد البلدان االأكرث ت�رضرا من 

اجلائحة.

وقب���ل الفوز على منتخ���ب االإكوادرو 2 

/ �سفر م�ساء اجلمع���ة )�سباح ال�سبت 

بتوقي���ت جرينت����س(، مل ي�سمن تيتي، 

مدرب املنتخب الربازيلي، م�ساركة فريقه 

يف البطول���ة الت���ي ت�ست�سيفها البالد، 

ووعد باإلقاء ال�سوء على املوقف عقب 

انتهاء مباراة الفريق اأمام باراجواي يوم 

الثالثاء.

وبعدما حافظ املنتخب الربازيلي على 

العالمة الكاملة يف الت�سفيات بتحقيق 

انت�س���اره اخلام�س، مت �سوؤال كا�سيمريو 

عن موقف الفريق املعلن.

وقال كا�سيمريو لقن���اة "جلوبو" عقب 

املباراة :"ال ميكنن���ا التحدث عن كوبا 

اأمريكا، حتى لو كان اجلميع يعلم راأينا. 

ولكننا ال ميكننا التحدث عنها، اجلميع 

يعرف اأننا نفكر".

واأ�ساف :"م���ن الوا�سح اأننا نفكر ب�ساأن 

كوبا اأمريكا، ولكن علينا االآن اأن نحرتم 

ت�سل�سال هرميا معينا. من الوا�سح اأننا 

نريد التعبري عن اأنف�سنا ب�ساأنها، ولكن 

ل�سوء احلظ ال ميكننا".

واأ�ساف كا�سيمريو :"لن نتحدث عن كوبا 

اأمريكا، قال تيتي بالفعل ماهو راأينا".

وي�ستعد املنتخ���ب الربازيلي ملواجهة 

باراجواي قبل خو�س املباراة االفتتاحية 

لبطولة كوب���ا اأمريكا يوم 13 حزيران/

يونيو اجلاري اأمام فنزويال.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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�أيرلند� �ل�سمالية توؤكد ��ست�سافة 

مبار�ة كاأ�س �ل�سوبر �لأوروبي

جوردي كرويف يتولى »من�سب �إ�ستر�تيجي« 

في بر�سلونة
برلني-)د ب �أ/�ستا�س بريفورم(:

 اأكد نادي بر�سلونة االإ�سباين لكرة 

القدم اأن جوردي كرويف �سيح�سل 

يف  ا�سرتاتيج���ي"  "دور  عل���ى 

الت�سل�سل الهرم���ي بالنادي بداية 

من اآب/اأغ�سط�س املقبل.

وارتبط ا�سم كرويف مبن�سب رفيع 

امل�ست���وى يف الهي���كل التنظيمي 

اأ�سه���ر، وذكر ا�سمه  للنادي لعدة 

ب�س���كل روتين���ي بجان���ب خوان 

البورتا منذ بدء احلمالت الرئا�سية 

لرب�سلونة.

وتوىل كرويف، جنل جنم بر�سلونة 

االأ�سب���ق يوه���ان، تدري���ب فريق 

اآب/اأغ�سط�س  ال�سيني يف  �سينزن 

املا�سي، وعل���ى مايبدو كان غري 

قادر عل���ى انهاء تعاقده يف اآذار/

مار�س عندم���ا كان ارتباط ا�سمه 

برب�سلونة يف اأقوى حاالته.

ورغ���م ذلك، اأو�س���ح بر�سلونة ان 

انتقاله للنادي مت االنتهاء منه يف 

اآب/اأغ�سط����س، وهي متت "بف�سل 

تعاون م�سوؤويل الفريق ال�سيني"، 

ومالكي الن���ادي ورئي�سه، رغم اأن 

عقد كرويف ميتد اإىل ما بعد نهاية 

املو�سم يف ال�سني.

وذك���ر بي���ان لرب�سلون���ة ام����س 

اأن  بر�سلونة  :"يعل���ن  اخلمي����س 

جوردي كروي���ف �سين�سم ملجال 

كرة القدم بالنادي و�سي�سكل جزءا 

من الهي���كل التنظيمي اعتبارا من 

االول من اآب/اأغ�سط�س املقبل.

واأ�ساف البي���ان :"�سار ان�سمامه 

للنادي ممكنا بف�سل تعاون الفريق 

ال�سيني، �سين���زن، الذي ان�سم له 

2020، وجمموع���ة  كم���درب يف 

)كاي�سا( ورئي����س النادي ال�سيني 

كوك ينج �سينج".

ومل يت�سح بعد م���ا هو امل�سمى 

الوظيفي لكرويف، حيث مت تعيني 

رام���ون بالني�س �سكرت���ريا تقنيا، 

وموؤخ���را تعيني ماتي���و األيماين 

 w director.للك���رة مديرا 

.of football
ولك���ن، تعيينه �سينظ���ر على اأنه 

خط���وة ذكي���ة من البورت���ا نظرا 

املنا�سب  كروي���ف يف  خل���ربات 

االإدارية يف اأندية اأخرى، باالإ�سافة 

اإىل تاريخ عائلته يف كامب نو.

ومع ذل���ك، يتبق���ى اأن نرى كيف 

�ست�س���ري وظيفته مع املدير الفني 

احلايل رونالد كومان.

وثارت تكهنات ب�ساأن اإقالة كومان، 

خا�سة واأن تعيني مواطنه كرويف 

يف من�سب هرم���ي غري حمدد قد 

يجعل م���درب املنتخب الهولندي 

ال�ساب���ق يف حالة ع���دم ارتياح، 

ال�سيما واأن كرويف كان ُيْنَظْر اإليه 

على اأنه اأكرث املر�سحني خلالفته.

كا�سيميرو : �لمنتخب �لبر�زيلي متحد �سد 

��ست�سافة كوبا �أمريكا

الريا�ضة

جوياجن-)د ب اأ(:

 انفرد منتخ���ب لبنان لكرة الق���دم موؤقتًا 

ب�سدارة املجموعة الثامنة يف الدور الثاين 

من الت�سفي���ات االآ�سيوي���ة املوؤهلة لكاأ�س 

الع���امل 2022 يف قطر وكاأ����س اآ�سيا 2023 

بال�سني، بعد فوزه عل���ى �رضيالنكا 3 / 2 

ام�س ال�سبت على �ستاد مدينة جوياجن يف 

كوريا اجلنوبية.

و�سجل اأهداف منتخب لبنان جوان العمري 

يف الدقيقت���ني 11 واالأخ���رية م���ن ال�سوط 

االأول، وحممد ق���دوح يف الدقيقة 17، فيما 

اأحرز هديف �رضيالنكا اأحمد و�سيم رازق يف 

الدقيقتني التا�سعة  و63 من ركلة جزاء.

وت�س���در منتخب لبن���ان ترتيب املجموعة 

بر�سيد 10 نقاط، ب�سكل موؤقت، مقابل 7 نقاط 

لكوريا اجلنوبية و6 نقاط لرتكمان�ستان وال 

�س���يء ل�رضيالنكا، يف ح���ني اأعلن منتخب 

كوريا ال�سمالي���ة ان�سحابه ب�سبب جائحة 

كورونا.

ويلتق���ي يف وق���ت الحق ي���وم ال�سبت يف 

نف�س املجموعة، وعلى نف�س امللعب، كوريا 

اجلنوبية وتركمان�ستان. 

لندن-)د ب �أ(:

هندر�س���ون يف  ج���وردان  انت���زم   

تدريبات املنتخ���ب االإجنليزي لكرة 

القدم قبل مواجهة منتخب رومانيا 

اليوم االأحد يف اآخر مبارياته الودية 

قبل امل�ساركة يف بطولة اأمم اأوروبا 

)يورو 2020(.

وذك���رت وكالة االأنب���اء الربيطانية 

املنتخ���ب  اأن  "بي.ايه.ميدي���ا" 
االإجنليزي ا�سته���ل مبارياته الودية 

ا�ستعدادا لليورو بالفوز على النم�سا 

بهدف نظيف يوم االأربعاء املا�سي.

وكان من املقرر اأن تكون تلك املباراة 

الودية هي االأوىل لهندر�سون، العب 

ليفربول، �س���واء لفريقه اأو ملنتخب 

بالده من���ذ خ�سوع���ه جلراحة يف 

املا�سي،  �سباط/فرباي���ر  الفخذ يف 

لكنه غاب عنها ب�سبب �سعوره بعدم 

الراحة �سباح يوم املباراة.

ولكن هندر�س���ون /30 عاما/ تدرب 

مع الفريق ام�س ال�سبت قبل مواجهة 

املنتخب الروماين.

ومل يت���درب هاري ك���ني، وبوكايو 

�ساكا، رجل املب���اراة املا�سية، مع 

جمموع���ة الالعب���ني، وذكر االحتاد 

ينف���ذان  الثنائ���ي  اأن  االإجنلي���زي 

برناجم���ا تاأهيلي���ا خا�س���ا ب�ساأن 

االأحمال.

وكان ه���اري ماجوير يق���وم بنف�س 

االأمر الي���وم. وان�سم قائد مان�س�سرت 

يوم  االإجنليزي  للمنتخ���ب  يونايتد 

اخلمي�س ويتعافى حاليا من اإ�سابة 

يف اأربط���ة الكاحل التي تعر�س لها 

خالل مواجهة فريقه مع اأ�ستون فيال 

قبل �سهر. 

منتخب لبنان يفوز على �سريالنكا 3 /2 في 

لندن-)د ب �أ(:�لت�سفيات �لآ�سيوية

 اأك���د احتاد كرة القدم يف ايرلن���دا ال�سمالية ، 

ام�س اخلمي�س، اأن مباراة كاأ�س ال�سوبر االأوروبي 

ب���ني ت�سيل�سي االإجنليزي وفياري���ال االإ�سباين 

�ستق���ام يف العا�سمة بلفا�س���ت يف �سهر اآب / 

اأغ�سط�س كما هو خمطط لها.

ونقل االحت���اد االأوروبي )يويف���ا( عن االحتاد 

بلفا�س���ت  العا�سم���ة  اإن  قول���ه  االأيرلن���دي 

�ست�ست�سي���ف املباراة ي���وم 11 اآب / اأغ�سط�س 

املقب���ل ولن يتم نقله���ا اإىل العا�سمة الرتكية 

ا�سطنبول كتعوي�س لها ع���ن عدم ا�ست�سافتها 

لنهائي دوري اأبط���ال اأوروبا الذي مت نقله اإىل 

مدينة بورتو الربتغالي���ة ب�سبب قيود فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

وقال باتريك نيل�سون رئي�س االحتاد االأيرلندي 

ال�سم���ايل: "نحن عل���ى توا�سل م���ع �رضكائنا 

يف )يويف���ا( ب�ساأن تل���ك امل�سال���ة وبعد تلك 

املناق�س���ات ي�سعدن���ا تاأكيده���م عل���ى اإقامة 

املباراة يف بلفا�ست".

كان فياري���ال قد فاز بلقب ال���دوري االأوروبي 

بع���د تغلبه على مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، 

ليتاأهل خلو�س مب���اراة ال�سوبر اأمام ت�سيل�سي 

الذي تغلب على مان�س�سرت �سيتي ليتوج بلقبه 

الثاين يف دوري اأبطال اأوروبا.

ريال مدريد يمدد عقد فا�سكيز 

حتى 2024

مدريد-)د ب �أ/�ستات�س بريفورم(:

 اأعل���ن نادي ريال مدري���د االإ�سباين متديد عقد 

جناحه الدويل لوكا�س فا�سكيز لثالثة اأعوام.

وتوىل االإيطايل كارلو ان�سيلوتي تدريب الريال 

يف والية ثانية، قبل اأيام قليلة، ويبدو اأن اأوىل 

ب�سماته مع الفريق متثل���ت يف اإقناع فا�سكيز 

بتمديد عقده.

واعت���اد فا�سكيز /29 عام���ا/ اللعب يف مركز 

اجلناح، لكن امل���درب الفرن�س���ي ال�سابق زين 

الدي���ن زيدان ا�ستعان به يف خ���ط الدفاع قبل 

اأن يتعر����س الإ�سابة يف الركب���ة اأنهت م�سواره 

مبك���را املو�سم املا�سي م���ع الريال كما بددت 

فر�ست���ه يف االن�سم���ام للمنتخب االإ�سباين يف 

يورو 2020 حتت قيادة املدرب لوي�س اإنريكي.

وكان العق���د االأ�سل���ي لفا�سكي���ز ينته���ي يف 

حزيران/يوني���و املقب���ل، لكن مبوج���ب العقد 

اجلدي���د �سيبقى يف �سانتياج���و برنابيو حتى 

نهاية مو�سم 2024.

منتخب كوريا الجنوبية 

يق�سو على تركمن�ستان 

بخما�سية نظيفة
جوياجن-)د ب اأ(:

اكت�س���ح منتخب كوريا اجلنوبية لكرة القدم �سيفه 

منتخب تركمان�ستان 5 / �سفر ام�س ال�سبت، �سمن 

مناف�سات املجموع���ة الثامنة يف الدور الثاين من 

الت�سفيات االآ�سيوي���ة لكاأ�س العامل 2022 يف قطر 

وكاأ�س اآ�سيا 2023 يف ال�سني.

و�سجل اأهداف منتخب كوريا اجلنوبية هواجن وي-

جو )هدفني يف الدقيقتني العا�رضة و73 ونام تاي-

ه���ي يف الدقيقة الثانية م���ن الوقت بدل بال�سائع 

وكيم يوجن-جوون يف الدقيقة 57 وكوون ت�ساجن-

هوون يف الدقيقة 64.

و�سهدت املباراة الثانية �سمن ذات املجموعة يوم 

ال�سبت اأي�سًا ف���وز لبنان على �رضيالنكا 3-2 على 

نف�س امللعب.

وا�ستع���اد منتخب كوريا اجلنوبي���ة �سدارة ترتيب 

املجموعة ، الذي فقده بعد فوز لبنان على �رضيالنكا 

3 / 2 ، حي���ث رفع ر�سي���ده اإىل 10 نقاط من اأربع 

مباريات، بفارق االأهداف اأمام لبنان، مقابل 6 نقاط 

لرتكمان�ستان وال �سيء ل�رضيالنكا.

كان منتخ���ب كوريا ال�سمالية ق���د اعلن ان�سحابه 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.

هندر�سون ينتظم في تدريبات 
�لمنتخب �لإنجليزي

لندن-)د ب �أ(:

 وق���ع االإختي���ا ر على الالع���ب روبني 

دياز وجو�سي���ب جوارديوال املدير الفني 

لفريق مان�س�س���رت �سيتي االإجنليزي لكرة 

القدم كاأف�سل الع���ب ومدرب يف الدوري 

االإجنليزي املمتاز ملو�سم 2020 / 2021.

وذكرت وكالة االأنب���اء الربيطانية "بي.

ايه.ميديا" اأن دياز لعب دورا حا�سما يف 

تتوي���ج مان�س�سرت �سيت���ي بلقب الدوري 

بعدم���ا ان�سم للفريق م���ن فريق بنفيكا 

املا�سي،  اأيلول/�سبتمرب  الربتغ���ايل يف 

باالإ�ساف���ة مل�ساعدة رج���ال جوارديوال 

بالفوز بلق���ب كاأ�س الرابط���ة والو�سول 

لنهائي دوري االأبطال.

و�ساعد دي���از /24 عاما/ يف 32 مباراة 

�س���ارك به���ا يف خروج فريق���ه ب�سباكه 

نظيف���ة يف 15 مباراة، ونفذ 35 اعرتا�سا 

�سحيحا، و24 عرقلة �سحيحة ، وا�ستطاع 

اأن يكون حاج���زا للت�سدي���دات 23 مرة، 
وا�ستطاع ا�ستعادة الكرة 135 مرة.

ويف ال�سه���ر املا�س���ي، مت اختياره العب 

العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم، كما 

اأنه من ب���ني املر�سحني لرابطة الالعبني 

املحرتف���ني للح�سول عل���ى لقب العب 

العام.

وح�س���ل دياز على جائ���ز رابطة الدوري 

متفوقا على زميل���ه بالفريق  كيفني دي 

بروي���ن، الذي ف���از بها الع���ام املا�سي، 

وبرونو فرنانيدز وجاك جريلي�س وهاري 

ك���ني وما�س���ون مونت وحمم���د �سالح 

وتوما�س �سوت�سيك.

وفاز جوارديوال، الذي اأنهى فريقه املو�سم 

متفوق���ا بفارق 12 نقط���ة على الو�سيف 

مان�س�سرت يونايت���د، بجائزة اأف�سل مدرب 

للم���رة الثالثة، حي���ث �سبق ل���ه الفوز 

باجلائ���زة يف منا�سبت���ني عندم���ا قاد 

مان�س�سرت �سيت���ي للتتويج بلقب الدوري 

مو�سمي 2017 / 2018 و2018 / 2019.

وكان املر�سحون االآخرون هم اأويل جونار 

�سول�ساي���ر، م���درب مان�س�س���رت يونايتد، 

وبرين���دان روجرز، م���درب لي�سرت �سيتي، 

وديفيد موي�س، مدرب وي�ستهام ومار�سيلو 

بييل�سا، مدرب ليدز.

دياز �أف�سل لعب وجو�رديول �أف�سل مدرب في جو�ئز 

ر�بطة �لدوري �لإنجليزي

 �سيفيلد )�لنم�سا(-)د ب �أ(:

 انتظ���م مات�س هوميلز مدافع املنتخب 

االأملاين لكرة القدم يف تدريبات الفريق 

ام����س ال�سب���ت بعدما غ���اب عن مران 

االأم�س ب�سبب م�ساكل يف الركبة.

وت���درب هوميل���ز، مداف���ع دورمتوند، 

يف مع�سك���ر الفري���ق بالنم�سا وركبته 

مربوط���ة، كما ت���درب اأي�س���ا لوكا�س 

كول�سرتمان، مدافع اليبزج، اأي�سا بعدما 

ا�ستكى من م�ساكل يف مف�سل الركبة.

وحتى االآن مل يتدرب ليون جوريت�سكا 

م���ع زمالئه حيث يع���ود الالعب ببطء 

م���ن اإ�سابة يف ع�سل���ة الفخذ، ويغيب 

جوريت�س���كا اأي�سا ع���ن املباراة الودية 

االأخرية اأمام التفيا املقرر اإقامتها يوم 

االثنني يف دو�سلدورف.

وينته���ي مع�سك���ر املنتخ���ب االأملاين 

احلايل اليوم االأح���د، و�سينتقل بعدها 

الفريق للدخ���ول يف مع�سكره لبطولة 

ي���ورو يف هرت�سوج���ن اآوراخ جن���وب 

اأملانيا يوم الثالثاء.

ويلعب املنتخب االأملاين مبارياته الثالث 

يف دور املجموعات مبدينة ميونخ، اأمام 

املنتخ���ب الفرن�سي، بطل الع���ام، يوم 

15 حزيران/يوني���و ، والربتغال، حاملة 

اللقب، ي���وم 19 حزيران/يونيو واملجر 

يوم 23 حزيران/يونيو.

وتبداأ بطول���ة اأمم اأوروبا التي تقام يف 

11 مدينة اأوروبية ي���وم 11 حزيران/

يونيو احلايل وتنته���ي يوم 11 متوز/

البطولة مت  يولي���و املقب���ل. وكان���ت 

تاأجيله���ا م���ن العام املا�س���ي ب�سبب 

جائحة فريو�س كورونا.

 هوميلز ين�سم لتدريبات 
�لمنتخب �لألماني

اإنزاجي مدير فني 

لإنتر ميالن خلفاً 

لكونتي

روما-)د ب اأ(:

اأعل���ن نادي اإنرت ميالن االإيطايل لكرة القدم، تويل 

�سيميوين اإنزاجي، م���درب الت�سيو، تدريب الفريق 

خلفا الأنطونيو كونتي.

ووق���ع اإنزاجي /45 عاما/ على عقد مدته عامان 

بعدم���ا اختار الرحيل عن الت�سيو م���ن اأجل اإنرت 

مي���الن رغم اأن الت�سي���و قدم له عر�س���ا لتمديد 

تعاقده، وفقا ملا ذكرت���ه �سحيفة "جازيتا ديلو 

�سبورت".

وذكر الت�سيو اأنه اح���رتم قرار اإنزاجي، الذي لعب 

للفريق قبل اأن ي�سبح مدربا له.

وتوج اإنرت ميالن بلقب الدوري املو�سم املنق�سي 

لينه���ي �سل�سلة فوز يوفنتو����س املتتايل باللقب 

لت�سعة موا�سم.

ولك���ن كونتي /51 عاما/ اختل���ف مع املالكني 

ب�ساأن م�ستقبل الن���ادي – وحتديدا احلاجة ل�سد 

الفجوات املالية مببيعات الالعبني- ورحل موؤخرا 

رغم اأن عقده م�ستمر مع النادي حتى عام 2022.



القاهرة-وام:

 فاز عبد اهلل �سامل بن يعقوب الزعابي 

بع�سوية جمل�س اإدارة االحتاد العربي 

التي  االنتخاب���ات  للرماي���ة، خ���ال 

اأجريت بجمهورية م�رص العربية على 

هام�س البطولة العربية القائمة حاليا 

خال الفرتة من اأوائل ال�س���هر اجلاري 

وحتى تاريخ 12 يونيو بالقاهرة .

وتع���د املرة الثالثة الت���ي يعاد فيها 

انتخ���اب بن يعقوب ع�س���وا مبجل�س 

اإدارة االحت���اد العرب���ي لي�س���تمر يف 

من�سبه خال الدورة 2021 - 2025.

وي�سغل عبداهلل �سامل بن يعقوب اأي�سا 

منا�سب االأمني العام لاحتاد االإماراتي 

الع���ام للجن���ة  واالأم���ني  للرماي���ة، 

التنظيمية اخلليجية، وع�س���و جمل�س 

اإدارة االحتاد االآ�س���يوي، مبا يوؤكد اأنه 

كفاءة اإدارية تنال ثقة كل موقع يتوىل 

اأن ريا�سة الرماية  م�سوؤوليته، خا�سة 

حتظ���ى مبكان���ة ا�س���تثنائية واأهمية 

خا�س���ة داخ���ل الريا�س���ة االإماراتية 

كونها الريا�س���ة الوحيدة التي فازت 

فيها االإمارات مبيدالية اأوملبية ذهبية 

وذل���ك عن طري���ق ال�س���يخ اأحمد بن 

ح�رص يف اأوملبي���اد اأثينا عام 2004، 

يف نف����س الوق���ت ال���ذي حققت وال 

زالت حتقق اإجن���ازات ومراكز مرموقة 

على امل�س���تويات االآ�سيوية والعربية 

واخلليجية.

واأك���د ابن يعقوب اأن اإع���ادة انتخابه 

ع�س���وا باالحتاد العربي يعك�س مدى 

االإمارات،  العرب لدولة  االأ�سقاء  تقدير 

واإدراكهم ملا ميك���ن اأن تقدمه يف هذا 

املوقع، م�س���را اإىل اأن���ه لي�س بجديد 

على ال�ساحة العربية اأو اخلليجية اأو 

االآ�سيوية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

االأحد 6 يونيو 2021 �� الع�دد 14762  الريا�ضة

تتويج »نمران 211« بطاًل للقفال 

30 و »ال�سقي 96« و�سيفاً و«التبر 

55« بالمركز الثالث

بوداب�ست-وام:

 تنطلق اليوم االحد مناف�سات بطولة العامل 

للجودو التي حتت�سنها العا�سمة املجرية 

بوداب�ست ، و ت�ستمر حتى 13 يونيو اجلاري 

، مب�ساركة 668 العبا والعبه من 116 دولة 

م���ن كافه الق���ارات ، والتي ت�س���جل الرقم 

القيا�سي يف تاريخ بطوالت العامل للجودو.

وي�س���ارك منتخ���ب االإم���ارات يف البطولة 

باعب واحد �س���من برنامج اإعداده لدورة 

طوكي���و االوملبي���ة املقبلة ،وه���و فيكتور 

�س���كرتوف ال���ذي يخو����س اأوىل مبارياته 

الثاثاء املقبل ، فيما تعذر م�ساركة زميله 

الاعب ايف���ان رميا رينكو يف مناف�س���ات 

الوزن الثقيل حتت 100 كجم لتجدد اإ�سابة 

الكتف .

دبي-الوحدة:

 ينظم نادي الن�رص بالتعاون مع جمل�س 

دبي الريا�س���ي وجلنة الري�س���ة الطائرة 

يف احت���اد االمارات لكرة الطاولة، بطولة 

لل�س���يدات  ال�س���يفية  الطائرة  الري�س���ة 

بن�سختها االأوىل يف الدولة، خال الفرتة 

من العا�رص وحتى الثاين ع�رص من �س���هر 

يوني���و اجل���اري، والتي �ست�س���هد للمرة 

االأوىل بطولة زوجي الاعبات املواطنات، 

وزوج���ي الواف���دات، وف���ردي املواطنات 

وفردي الوافدات.

واأكدت ن�رصين علي بن دروي�س رئي�س���ة 

ق�سم االأن�سطة الن�سائية بنادي الن�رص، ان 

نادي الن�رص هو االأول من بني اندية الدولة 

الذي ادخل هذه الريا�سة يف الدولة خال 

مبادرته ب�س���هر نوفمرب املا�س���ي �سمن 

الريا�س���ات بالنادي،  الكبر م���ن  العدد 

والذي يعك�س حر�س جمل�س اإدارة النادي 

و�رصكة الن�رص لاألعاب الريا�س���ية على 

ن�رص هذه اللعبة، خ�سو�س���ا لدى �رصيحة 

ال�س���يدات كما هو احل���ال يف بقية فرق 

العن�رص الن�سائي بالنادي.

واأو�س���حت ان الب���اب مفت���وح جلمي���ع 

الاعبات للم�س���اركة يف ه���ذه البطولة 

م���ن املواطنات وكل اجلن�س���يات االأخرى 

وباأعمار تبداأ من 16 عام فما فوق، علما 

باأن امل�س���اركة جمانية وبدون ر�س���وم، 

و�س���تقام مناف�س���اتها على ار�س ماعب 

ن���ادي الن�رص، مع التقي���د التام بتطبيق 

االإجراءات االحرتازية للحفاظ على �سامة 

اجلميع قبل الفوز واخل�سارة.

ومن جانبها اأكدت املدربة �س���هاد عوي�س 

مدرب���ة اللعب���ة يف نادي الن�رص ع�س���و 

ريا�س���ة املراأة يف جلنة الري�سة الطائرة 

ان هذه الريا�سة بداأت باالنت�سار تدريجيًا 

يف الدول���ة ب�س���كل ع���ام ويف دبي على 

وجه اخل�س���و�س، ومت تنظيم العديد من 

البطوالت لها على م�س���توى جمل�س دبي 

الريا�س���ي، وبطولة ال�سيخة هند، ودولية 

حمدان بن را�س���د للري�س���ة ودولية فزاع 

للري�س���ة وغرها من البط���والت، وان ما 

مييز هذه البطولة انها �ست�سهد الأول مرة 

مناف�سات للزوجي على م�ستوى الاعبات 

املواطنات.

انتخاب �سالم الزعابي ع�سواً بمجل�س اإدارة 

االتحاد العربي للرماية

دبي-وام:

ح�س���ل احتاد االمارات للريا�سات 

ال�س���توية على ع�س���وية االحتاد 

ال���دويل للتزلج فئ���ة "الزمالة" ، 

بعد اأن مت الت�سويت باملوافقة من 

جميع االأع�س���اء يف املوؤمتر الذي 

عق���د عن بعد انطاق���ًا من مدينة 

"بورتوروز ب�س���لوفينيا" مب�ساركة 
الدول  123 ع�س���وا دائم���ا م���ن 

االأع�ساء .. و�سارك فيه االحتاد من 

قاعة االجتماعات يف جمل�س دبي 

اأندية  روؤ�ساء  بح�س���ور  الريا�سي 

التزلج بالدولة .

ومتتاز ه���ذه الع�س���وية باإتاحة 

الفر�سة كاملة لاعبني االإماراتيني 

بامل�س���اركة يف البط���والت التي 

الدويل  يعتمدها وينظمها االحتاد 

الاعبني مع  للتزلج، وترخي����س 

دوليًا،  التزلج  �س���اعات  احت�ساب 

ا�ست�س���افة  اإمكانية  كذلك  وتتيح 

واالإقليمية  املحلي���ة  البط���والت 

والعاملي���ة باعتماد ر�س���مي من 

االحتاد الدويل للتزلج .

وقال هامل القبي�سي نائب رئي�س 

احتاد االمارات للريا�سات ال�ستوية 

، ان ه���ذا االإجن���از جاء بف�س���ل 

ال�س���معة الطيبة التي تتمتع بها 

الريا�س���ية  املحافل  االإمارات يف 

الدولية ، وكذلك ما متتلكه الدولة 

م���ن من�س���اآت ريا�س���ية حديثة، 

توؤهله���ا  وخ���ربات  وت�س���هيات 

البطوالت  وتنظي���م  ال�ست�س���افة 

واملوؤمت���رات الدولي���ة والعاملية 

بكف���اءة عالي���ة، اإ�س���افة اىل ما 

حققته الريا�س���ات ال�س���توية من 

اإجنازات يف ال�سنوات املا�سية.

واأو�سح القبي�سي اأن هذه الع�سوية 

تعترب ا�ستكماال للموافقة املبدئية 

ال�سابقة التي ح�سل عليها االحتاد 

االمارات���ي ع���ام 2018 ، كخطوة 

مهمة للح�س���ول على الع�س���وية 

الدائم���ة الع���ام املقب���ل ، موؤكداً 

اأن ال�س���عي لع�س���وية االحتادات 

الدولي���ة ياأت���ي �س���من اخلط���ة 

اال�س���رتاتيجية لاحتاد االماراتي 

يف فتح افاق اأو�س���ع للريا�س���ات 

ال�ستوية بتمكني القطاع الريا�سي 

للتواجد بفعالية يف اال�ستحقاقات 

الريا�سية واملحافل العاملية.

وكان االحت���اد االماراتي اأعد ملفا 

متكام���ا يدعم حظ���وظ االإمارات 

باحل�س���ول على ع�سوية االحتاد 

الدويل للتزلج، لوجود عدد �س���تة 

متخ�س�س���ة يف  ريا�س���ية  اأندية 

ريا�سة التزلج ، وما يزيد عن 700 

ريا�سي معتمد ، اإ�سافة اىل النجاح 

يف تنظيم اأول بطولة "باراملبية" 

للتزلج عل���ى املنحدرات الثلجية 

الأ�سحاب الهمم يف نوفمرب 2018 

، والت���ي اأقيمت على اأر�س الدولة 

مب�س���اركة 48 العبًا والعبة مثلوا 

15 دول���ة ، اإىل جان���ب النج���اح 

البطوالت  العديد م���ن  يف تنظيم 

واملناف�س���ات املحلية يف ريا�سة 

التزلج عل���ى املنحدرات الثلجية 

باأنواعها املتعرج واحلر .

و�س���اهمت الع�سوية الدائمة التي 

ح�س���ل عليه���ا احت���اد االمارات 

االحتاد  ال�س���توية يف  للريا�سات 

االآ�س���يوي للتزلج يوم اأم�س ب�سكل 

كبر يف دعم امللف املطروح �سمن 

للتزلج  ال���دويل  االحت���اد  اأجندة 

للموافقة على ع�س���وية االإمارات 

فيه، وخال االجتماع مت الرتحيب 

بدول���ة االإم���ارات كع�س���و جديد 

ودائم .. فيما اأكد االحتاد االإماراتي 

ال�ست�س���افة  التام���ة  جاهزيت���ه 

البطوالت واملع�س���كرات االآ�سيوية 

والدعم امل�س���تمر لريا�سة التزلج 

يف االإمارات واملنطقة االقليمية.

االإمارات تفوز بع�سوية »الزمالة« في االتحاد الدولي 
للتزلج و »الدائمة« في »االآ�سيوي«

نادي الن�سر ينظم الن�سخة االأولى من بطولة 

الري�سة الطائرة ال�سيفية لل�سيدات

بطولة العالم للجودو في بوداب�ست 

تنطلق اليوم بم�ساركة االإمارات

دبي-وام:

 برعاية ودعم �س���مو ال�سيخ حمدان بن حممد 

بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي ، توج ال�سيخ 

�س���عيد بن حمدان بن را�س���د اآل مكتوم رئي�س 

نادي حتا الثقايف الريا�س���ي طاقم ال�س���فينة 

منران 211 ملالكها ال�س���يخ زايد بن حمدان بن 

زايد اآل نهيان وبقي���ادة النوخذة علي عبداهلل 

حممد املرزوق���ي بطا للن�س���خة الثاثني من 

�س���باق القفال لل�س���فن ال�رصاعية املحلية 60 

قدم���ا الذي نظم���ه بنجاح ن���ادي دبي الدويل 

للريا�سات البحرية.

الريا�س���ية واإقامة  وجاء تنظي���م التظاه���رة 

امللحم���ة الرتاثية البحرية الكبرة ا�س���تمرارا 

لر�س���الة ونهج موؤ�س����س املهرجان املغفور له 

باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

-طيب اهلل ث���راه- والذي اأطلق فكرة ال�س���باق 

عام 1991 و�سعى لتطويرها واملحافظة عليها 

�سنويا طوال ثاثة عقود.

وظف���ر "من���ران 211" باللق���ب الكبر يف عام 

اليوبي���ل اللوؤلوؤي ليحق���ق طاقمه /النامو�س/ 

للم���رة االأوىل يف �س���جات ال�س���باق العريق 

لي�سبح البطل رقم 18 حيث كان اول الو�سلني 

اىل خط النهاية قبالة /عني دبي/ بعد اجتياز 

مراحل ال�س���باق التي امت���دت 53 ميا بحريا 

/85،5 كلم/.

وحلق باملركز الثاين يف ال�سباق الكبر حامل 

اللقب يف املو�س���م املا�س���ي طاقم ال�س���فينة 

"ال�س���قي 96 " ملالكها �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي وبقيادة 

النوخذة خلف بطي الغ�س���ي�س والذي كان قاب 

قو�س���ني اأو اأدين من تكرار اإجن���ازه عام 2019 

لكن مناف�س���ه يف الرمق االأخر طاقم ال�سفينة 

"من���ران 211 " كان االأقرب اىل خ���ط النهاية 
وظفر بالنامو�س الغايل.

االإمارات ت�سيطر على مناف�سات »نا�سئي« 

البطولة العربية للرماية بالقاهرة

القاهرة-وام:

اأحرزت دولة االمارات املركز االول يف 

مناف�س���ات البندقية وامل�سد�س �سغط 

ه���واء للنا�س���ئني التي ت�ست�س���يفها 

م�رص �سمن فعاليات البطولة العربية 

للرماي���ة املقامة يف الفرتة من 12-2 

يوني���و اجلاري .كما اأ�س���دلت البطولة 

ال�ستار على مناف�سات اال�سكيت.

واأعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة للبطولة 

عن نتائج مناف�س���ات الرماية بندقية 

نا�س���ئني بف���وز ابراهي���م خلي���ل من 

االإم���ارات باملرك���ز االأول، و�س���لطان 

�س���الح من االإم���ارات باملركز الثاين، 

وحمم���د من�س���ور من م����رص باملركز 

الثالث، وعلي �سعيد مناف�سات الرماية 

بامل�سد�س جاء يف املركز االأول حممد 

كامل"االإم���ارات" و باملرك���ز الث���اين 

م�س���طفى فرات عادي من العراق، ويف 

املركز الثالث الاعب ح�س���ني �سامح 

من م�رص.

اال�سكيت  مناف�س���ات  م�س���توى  وعلى 

، فاز باملركز االأول �س���يف بن فطي�س 

من االمارات، ورا�س���د العذبه من قطر 

الاعب  الث���اين، بينما ح���ل  باملركز 

عبداهلل الر�س���يدي من الكويت باملركز 

الثالث.

وق���ام كل من املهند����س دعيج خلف 

العربي  االحتادي���ن  رئي�س  العتيب���ي 

والكويتي للرماية واللواء حازم ح�سني 

رئي�س االحتادي���ن امل�رصي واالفريقي 

والنائب االأول لرئي�س االحتاد العربي 

للرماي���ة ، بتك���رمي الفائزين باملراكز 

الثاثة االوىل.



تداول رواد مواقع التوا�ص���ل االجتماعي، مقطع فيديو، يظهر املذيع 

الربيطاين �صون يل، اأثناء تقدميه الن�رشة االإخبارية وهو يرتدي بذلة 

ر�صمية، وربطة عنق، ولكن ب�صكل مفاجئ اأظهرت كامريات الربنامج 

اأثناء التقاط م�صاهد مو�صعة لال�صتوديو ارتداء يل “ال�صورت”، ليتم 

الك�ص���ف عن �ص���اقيه وهو يرتدي حذاء ريا�صيا من اأ�صفل املن�صدة، 

التي كان يجل�س خلفها.

وا�ص���تمر يل بتقدمي الن����رشة االإخبارية بهذا املظه���ر، والذي كان 

يتحدث عن قواعد ال�ص���فر اجلديدة يف ظل جائحة كورونا، واأي�صًا 

اال�صطرابات اخلطرية يف ال�صيا�صة االإ�رشائيلية.

وتوالت التعليقات ال�ص���اخرة من الواقعة وت�صوير الكامريا له بهذا 

ال�صكل ال�صادم للم�صاهدين.

ال�ص���اعر يعقوب بن يو�صف بن اأحمد 

اآل علي املع���روف بيعقوب احلامتي، 

ويعد واحداً من اأ�ص���هر �صعراء النبط 

يف االإم���ارات واأقدمه���م، وعلمًا بارزاً 

من اأعالم ال�صعر يف اإمارة اأم القيوين 

الت���ي ول���د وعا�س فيه���ا، حيث ولد 

عام ١٨١٥م تقريب���ًا وكان قد قر�س 

ال�ص���عر مبكراً وحظي مبا مل يحظ به 

غريه من اأقرانه من تعليم وقراءة يف 

كتب ال�صعر واالأدب العربي فنظم اإىل 

جانب ال�ص���عر النبطي �صعراً ف�صيحًا. 

عمل يف مهنة الغو�س ثم ا�صتطاع اأن 

ميتلك )حمماًل( يكون هو )نوخذا( فيه 

ومار�س التجارة البحرية.

اأوائ���ل الق���رن الع�رشين مما  وتويف 

اأدى اإىل فقدان العديد من ق�ص���ائده، 

وكذلك رحي���ل الرواة الذين عا�رشوه، 

وتركزت االأغرا�س ال�ص���عرية لديه يف 

واحلكم،  والن�صائح  والغزل،  »املدح، 

والو�صف«.

كان ل�ص���اعرنا �صخ�ص���يات ثالث يف 

�ص���عره، تختلف كل واحدة منها عن 

االأخ���رى. اأّما �صخ�ص���يته االأوىل فهي 

�صخ�صية ال�صاعر البدوي، الذي يعي�س 

يف ال�صحراء،

وميتطي ظهر جمله، وي�صتخدم األفاظًا 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة البدوية، 

كما �صنجد من خالل ق�صائده �صاعراً 

مل يغادر البحر وال يعرف �ص���وى هذا 

العامل، حيث الغو����س واللوؤلوؤ، وقد 

انعك�ص���ت هاتان البيئتان انعكا�ص���ًا 

وا�صحًا يف اأ�صعاره:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

اي�َع�ق���وب الح�اِت�م�ي اأن�ش��ا اوقال

وع����ظ ِللِفّه��ام زاك��ي����ن لع��ق��ول

ِخ�ْذ ِم�ذاِه�ْب ِم�ْن م�ذاري�ب الرَِّجال

ِت��ْش���َرف ِبَه�ا ربَّم�ا ِع�ْم�ِرك اي�ط�ول

َك�ْم و�ش���ي�ٍع �ش�اد ق�وم اب�غير حال

ت�ْ��ه ِف�ْي َه�اَم���ة الَع�لي�ا ِت�جول َه�مَّ

ِت���ْش�ِط�ِح�ب ِلْك ِم�ْن ِذوي َج�ٍد و خ�ال

ت�ْك الدِن�يَّه��� ِف�ْي ن�زول وان����ت ِه�مَّ

ال ِت��ِظ����ّن ب��م�اِج���ٍد ِي�ْب�لَ��غ م�ن���ال

َق�ْب�ل ي�وَق���ع ِف�ْي ِو�َش�ْط اأَْم�ٍر ي�هول

وا�ْشفِي��ا ِل��ْك ِف��ْي الزَم��ان اال قالل

ال اأن�ت ِم�ْنه�م م�اآمٍل تَْرِجي و�شول

َمال ِم الِي�م�اِي��ل م��ا بجي غي��ر ال�شِّ

خ�اِلَي��ه ِم�ْنه���ا الِق�باِي��ْل َكال��رِّذول

�ّي�روا تَ�ْح�ت الرم�ال ي�ا �ش�خ�و�ٍص �شِ

ِن�ْح���ت وابْ�ِك�ي يومهم نوح الّثكول

خا واْهل الّنوال َزّل َع�ْشر اأه��ل ال�شِّ

ِا�ْش�ِلَف���وا وابْ�َق���وا ِيمي��ٍل م��ا يزول

الخ الق�صيدة ..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

غرق ال�شفينة

يف الزمن القدمي كانت �صفينة كبرية 

اأم القيوي���ن قادمة  اأه���ايل  تخ����س 

بتجارة �صخمة من الهند ومرت ببحر 

العرب وخليج عمان

وو�ص���لت ال�ص���فينة اإىل قرب جزيرة 

لل�ص���واحل  املقابل���ة   ” ”م�ص���رية 
العماني���ة، وكان الوق���ت حينها يف 

اللي���ل فهبت عليها عا�ص���فة  بداية 

ت�صببت يف حتريكها �صوب ال�صاحل

فالتحمت بنوع من ال�صعب املرجانية 

يعرف ب� ”�ص���عب املروت���ي ” وهو 

بروز �ص���خري غري بائن على �ص���طح 

البحر متكون من ال�صعب املرجانية، 

املرور عليه ب�صالم  الربان  وا�صتطاع 

بعد حماوالت عدة،

وم���ا اأن مر م���ن على هذا ال�ص���عب 

املرجاين حتى ا�ص���طدم ب� ” ق�صار 

” وه���و ب���روز �ص���خري ي���ربز على 
�ص���طح البحر فانك�رش جزء كبري من 

اأ�ص���فل مقدمة و�صدر ال�ص���فينة واأدى 

اإىل دخول املياه اإىل اأ�ص���فل ال�صفينة 

واْجنراف عدد كب���ري من بحارتها يف 

قاع البحر و�ص���قوط �صناديق كثرية 

منه���ا يف البح���ر، ومع هذا وا�ص���ل 

الربان  وا�ص���تطاع  �ص���ريها  ال�صفينة 

ال�ص���ري به���ا قلي���ال متجها �ص���وب 

ال�صواحل العمانية وو�صلت اإىل احلد 

املعروف بح���د ” اآل علي ” قرب حد 

”الطليعة” .
ما اأن و�ص���لت ال�صفينة اإىل ال�صواحل 

وثبت���ت يف االأر�س دون حراك وبداأت 

اأ�ص���عة ال�ص���م�س ت�ص���ئ االأفق حتى 

ال�صفينة بالهجوم عليهم  اأهل  تفاجاأ 

من قبل بع�س �صكان املنطقة

ال�ص���مراء  بالب�رشة  ميت���ازون  الذين 

الغالبة على �ص���كان ه���ذه املنطقة. 

وبعده���ا تالقف���ت الري���اح العاتية 

ولطمته���ا  ال�ص���فينة  وال�ص���ديدة 

بال�صخور حتى فتتها وحطمتها ومل 

تبقي منها خ�صبة ملت�صقة باأختها .

مت نهب كل ما يف ال�صفينة من حمولة 

وب�ص���ائع غالية وثمين���ة، ومل يرتك 

منها حتى الرخي�ص���ة من ب�صائعها 

وحمولتها التي مل يرتك منها �ص���يئا 

يذكر، واأ�ص���بح طاقمها بال ماأوى وال 

ماأكل وال م�رشب ،

فاأغاثهم بع�س قبيلة �ص���يعر وبني 

عمه���م م���ن اآل عل���ي �ص���كان تلك 

املنطق���ة فاآووه���م مدة م���ن الزمن، 

حتى اإذا مرت �ص���فينة هندية قادمة 

اأركبوه���م فيها وكانت  اأفريقي���ا  من 

ال�صفينة لتجار هنود من ”البانيان” 

بع����س  الهندو�س،ومعه���م  وه���م 

التجار احل�ص���ارمة امل�ص���لمني ومن 

امل�ص���توطنني للهند يف حي���در اأباد 

منذ عدة قرون، وقد كانت �ص���فينتهم 

اخلليج،فان�صم  �ص���واحل  اإىل  متجهة 

اإليها جزء م���ن البحارة الناجني من 

غرق ”العلوي”، بينما ان�ص���م البقية 

اإىل �ص���فن الأهل املنطقة من ال�صيعر 

وعادوا بهم اإىل اأم القيوين، وتعر�س 

ال�صاعر اْل�صطهادهم من قبل الهندو�س 

البانيان.

المروت���ي تلف��ه  م��اٍل  ع��ّزات 

واأهله ا�شت��داروا في بطون الحوت

ق�شاه���م ح��ل  ي��وم  اأكب��ر  الل��ه 

�شج��وا كما �ش��ج الح�ش��ر بال�شوت

المروت��ي تلف��ه  م��اٍل  ع��ّزات 

بال�ش��وت ن��ادوا ي��ا اإل��ه iiالعون��ه

�شّجوا جمي��ع وخالج�ي iiيدعون�ه

ك��م واح��ٍد تّم��وا ّهِل��ْه iiيلعون���ه

ي��وم المخاط��ف م��ا ي��رت ب�ش�روت

المروت��ي تلف��ه  م��اٍل  ع��ّزات 

اإىل اآخر الق�صيدة..

ما اأن عاد اأهل ال�صفينة اإىل اأم القيوين 

املنتظرين  االأهايل  ا�ص���تقبلهم  حتى 

لعودتهم بلهفة و�صوق وحرقة ، والذين 

اأتتهم اأخبار الكارثة واملاأ�ص���اة التي 

حلت باأهلهم، فكان كل منهم ي�ص���األ 

عن قريبه و�صاحبه، فاإن �صمعوا خربا 

اأ�رشهم ا�صتب�رشوا وفرحوا به، وما اأن 

�ص���مع االآخرون منهم خربا �صيئا عن 

هالك قريب اأو عزيز حتى اأقاموا عليه 

م�ص���اعر  فاختلطت  والعويل،  البكاء 

الفرح مب�ص���اعر احلزن يف ذلك اليوم 

وامل�صهد التاريخي .

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

ا�ص���تمعت حمكمة بريطانية اإىل مهرب متهم بتهريب �ص���غار 

ثعابني النادرة بقيمة 7٥ مليون دوالر، لكنه ال يتذكر اأين خباأ 

اأرباحه ب�صبب اإ�صابته باخلرف.

وذكرت �صحيفة »ال�صن« الربيطانية اأن املهرب جيلربت خو 

)67 عاما( وجد »�ص���عوبة بالغ���ة للغاية« يف تذكر املكان 

الذي خباأ فيه اأرباح عمليات التهريب، التي قام بها.

وكان خ���و، من منطقة ت�صي�ص���ينغتون الربيطانية، قد تباهى 

برثوت���ه بعدما ن�رش �ص���ورة يحمل فيها ق�ص���بان من ذهب، 

م�ص���درها اأرب���اح عملي���ات التهريب، التي ق���ام بها ملدة 3 

�صنوات، حيث كان يهرب ثعابني �صغرية اإىل ال�رشق االأق�صى. 

واأدي���ن خو بارتكاب جرائ���م تهريب احليوان���ات، يف مار�س 

املا�صي، وحكم عليه بال�صجن ملدة عامني مع وقف التنفيذ.
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أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«
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هّرب ثعابني قيمتها 75 مليون دوالر.. ون�سي 

�أين �أخفى �أرباحه
 مذيع يف »بي بي �سي« يقدم ن�سرة �الأخبار 

مرتديًا »�سورت«

يف واقعة مفجعة ي�صتحيل ت�صورها، بثت وزارة الداخلية 

ال�ص���ورية، فيديو العرتافات �صيدة �صورية مدمنة خمدرات 

ومتاج���رة بها، باإجها�ص���ها جنينه���ا واالحتفاظ بجثته 

يف ثالجة املن���زل، كي ت�ص���تخدمها يف نقل مواد خمدرة 

كالكوكايني والهريوين وترويجها وبيعها، عرب د�صها داخل 

اجلثة وبني الثياب التي تغطيها.

وبح�ص���ب اعرتافات القاتلة، فاإنها اأجه�ص���ت اجلنني عرب 

تعاط���ي حبوب االإجها����س، وهي يف ال�ص���هر الثامن من 

احلمل، وبعد اإ�صقاط اجلنني، نقلته من امل�صت�صفى ملنزلها 

وو�ص���عته يف ثالج���ة البيت، لت����رشع يف توظيف جثته، 

للمتاجرة باملواد املخدرة بني العا�صمة دم�صق وريفها .

وبح�ص���ب اعرتافاتها فق���د كانت تخفي، امل���واد املخدرة 

داخ���ل ثياب الطفل امليت، اأثناء تنقالتها بغر�س املتاجرة 

باملخ���درات، كونه من امل�ص���تحيل اأن يخطر ببال اأحد، اأن 

تقدم اأم على ا�ص���تخدام جثمان طفلها يف نقل املخدرات، 

موؤكدة اأنها كانت تعيد اجلثة بعد كل عملية لثالجة البيت، 

اإىل اأن قب�ص���ت عليها اأجهزة مكافح���ة املخدرات االأمنية، 

خالل اإحدى عمليات املداهمة .

�أم تتاجر باملخدر�ت د�خل 

جثة جنينها
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�ل�ساعر يعقوب بن يو�سف �لحاتمي... �ساعر �لإبد�ع �لجزل�أعـالم و�سـير
بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ��  كاتب و�صاعر اإماراتي 

�شروب �شعره ما بين 

البادية وال�شاحل 

والبحر والو�شف

َ

�سفينة ال�سحراء رفيق الإن�سان 

منذ فجر التاريخ.

    

ر�ص���دت وكالة بيع القوارب يف مدينة بلوف �صيتي 

االأمريكية، جائزة �صخمة ملن ينجح يف �صيد �صمكة 

�ص���احبة العالمة املميزة والتي �صتطلقها يف مياه 

بحرية �ص���اوث هول�صتون، حيث �ص���تحمل ال�صمكة 

عالم���ة “Ol Walter 2.0"، و�صيح�ص���ل من 

يتمكن من �صيدها يف الفرتة ما بني ال�صاعة ١2:0١ 

�ص���باح ١2 يونيو اإىل ال�ص���اعة ١١:٥9 م�صاء ١3 

يونيو اجلاري على جائزة تبلغ ١00 األف دوالر.

ون����رشت وكالة بي���ع القوارب عرب �ص���فحتها على 

في�صبوك �ص���ورة تقول اإنها م�ص���ابهة لل�صمكة التي 

�ص���تطلقها يف البح���رية، ومتن���ت احل���ظ ال�ص���عيد 

لل�ص���يادين، علما باأنه وبح�صب وكالة بيع القوارب 

فاإن امل�صاركة يف م�صابقة احلظ ال تتطلب الت�صجيل، 

كما ميكن لل�ص���يادين ا�ص���تخدام اأي طعوم حية اأو 

ا�ص���طناعية، ولكن يجب ا�ص���تخدام �صنارة وبكرة 

ل�صيد ال�صمكة.

وقال اآرون جرين، مالك متج���ر بيع القوارب، اإنه 

اأراد اإقامة احلدث لت�ص���جيع النا�س على الذهاب 

لل�صيد، وكذلك للخروج من احلنني اإىل املا�صي يف 

الثمانينيات، حيث مت اإطالق اأول فالرت �ص���ابقًا يف 

البحرية بنف�س اجلائزة املقدمة، م�صرياً اإىل اأنه يتذكر 

باعتزاز االإثارة حول احلدث واأراد اإعادة اإن�صائه.

جائزة 100 �ألف دوالر ملن ي�سطاد �سمكة معلمة

فنان يبيع متثاال غري موجود 

بـ 15 �ألف يورو!

باع الفنان االإيطايل �صالفاتور 

غاراو متث���ااًل غري موجود ب� 

١٥ األف يورو.

الفنان عل���ى عمله  واأطل���ق 

“غري امللمو�س” ا�ص���م “اأنا” 
وقال اإنه ميث���ل العمل الفني 

اأ�صا�صي،  ب�ص���كل  املرئي  غري 

لكن هذا ال يعن���ي اأنه بدون 

معنى.

وق���ال غ���اراو: “الف���راغ هو 

م�صاحة مليئة بالطاقة )…( 

العم���ل الفني اجلدي���د فريد 

من نوع���ه ومن امل�ص���تحيل 

اإنتاجه، وال يوؤثر على  اإعادة 

البيئة”.

�صيح�ص���ل علي���ه  م���ا  وكل 

امل�صرتي هو �صهادة من الفنان 

باأن���ه ميلك “اأنا” وهو عبارة 

عن منحوته غري مرئية، الأنها 

بب�ص���اطة، يتم  غري موجودة 

حفظها يف م�صاحة “فارغة” 

١٥0 �ص���م × ١٥0 �ص���م وال 

حتتاج اإىل اإ�ص���اءة خا�صة اأو 

درجة حرارة معينة.

ك�صفت عمالق و�صائل التوا�ص���ل االإجتماعي في�صبوك يوم 

اجلمعة عن اإطار زمني لتعليق ح�صاب ترامب الأول مرة منذ 

حظر الرئي�س ال�صابق يف يناير.

حيث كتب »نيك كليج« نائب رئي�س ال�صئون العاملية يف 

في�صبوك: “نظراً خلطورة الظروف التي اأدت اإىل تعليق ال�صيد 

ترامب، نعتقد اأن اأفعاله ت�ص���كل انتهاكًا �صارخًا لقواعدنا 

التي ت�صتحق اأق�ص���ى عقوبة متاحة مبوجب بروتوكوالت 

االإنفاذ اجلديدة”.

واأ�ص���اف “نحن نعلق ح�ص���اباته ملدة عامني اعتباراً من 

تاريخ التعليق االأويل يف 7 يناير من هذا العام”.

واأ�ص���اف، اأن في�صبوك �صيت�صاور مع اخلرباء لتقرير “ما اإذا 

كان اخلطر على ال�صالمة العامة قد انح�رش”.

وق���ال: “اإذا قررن���ا اأنه ال ي���زال هناك خطر ج�ص���يم على 

ال�صالمة العامة، ف�صنقوم بتمديد التقييد لفرتة حمددة من 

الوقت و�صنوا�صل اإعادة التقييم حتى يرتاجع هذا اخلطر”.

يتابع املن�ص���ور اأنه “عندما يتم رفع التعليق يف النهاية، 

�ص���تكون هناك جمموعة �صارمة من العقوبات املت�صاعدة 

ب�رشعة والتي �صيتم تفعيلها اإذا ارتكب ال�صيد ترامب املزيد 

من االنتهاكات يف امل�صتقبل ”.

وت�صمل تلك العقوبات االإزالة الدائمة حل�صاباته و�صفحاته، 

وقد انتقد ترامب قرار في�ص���بوك وو�ص���فه باأن���ه “اإهانة” 

الأن�صاره.

ً»في�سبوك« يقرر �إيقاف ح�سابات تر�مب ملدة عامني
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