
اأبوظبي-وام:

 اأك���د �سع���ادة �رشي���ف العلم���اء، وكي���ل وزارة الطاقة 

والبنية التحتية ل�س�ؤون الطاق���ة والبرتول اأن الإمارات 

متكن���ت خالل ف���رتة قيا�سي���ة من الت��س���ع يف جمال 

الطاقة النظيفة بف�س���ل الت�رشيعات والق�انني لت�سجيع 

ال�ستثمارات والتي واكبت التط�رات احلالية والتحديات 

امل�ستقبلي���ة، وو�س���ع اأه���داف طم�ح���ة للم�ستقب���ل، 

با�ستحداث ال�سرتاتيجية ال�طنية للطاقة 2050، والتي 

ت�سعى من خاللها اإىل خف�ض الطلب على الطاقة بن�سبة 

40%، وزيادة م�ساهمة الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج 

الطاق���ة املنتجة يف الدول���ة اإىل 50%"، بجانب العمل 

ب�سكل وثي���ق مع القط���اع اخلا�ض لتقا�س���م املكافاآت 

املرتبط���ة بالطاقة النظيفة، والت���ي متثل داعما رئي�سا 

لالقت�سادات ال�طنية وا�ستدامة القت�ساد الأخ�رش.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م
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درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

�ضباق القفال يحظى باهتمام و�ضائل 

الإعالم العالمية
دب���ي-وام:  حظي �سباق "الي�بي���ل الل�ؤل�ؤي" من حدث القفال 

لل�سف���ن ال�رشاعية املحلية 60 قدما - الذي اأقيم برعاية ودعم 

�سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ويل عهد دبي 

رئي�ض املجل����ض التنفيذي باهتمام و�سائ���ل الإعالم العاملية 

التي بثت مقاطع فيدي� و�س�را من ال�سباق الكبري احتفت فيها 

بامل�روث الإمارات���ي الذي يعك�ض ما�سي الآباء والأجداد الذي 

ارتبط بالبحر م�سدر الرزق و اخلري ال�فري.

وجاء تنظيم هذه التظاهرة الريا�سية واإقامة امللحمة الرتاثية 

البحرية الكب���رية ا�ستمرارا لر�سالة ونه���ج م�ؤ�س�ض املهرجان 

املغف����ر له ال�سيخ حمدان بن را�س���د اآل مكت�م طيب اهلل ثراه 

»تتمة  �ص8«الذي اأطلق فكرة ال�سباق عام 

دبي-الوحدة:

 ك�سف���ت " اقت�سادية دبي " 

التجارية  الرقاب���ة  قطاع  اأن 

التابع  امل�ستهل���ك  حماية  و 

له���ا ق���ام نهاي���ة الأ�سب�ع 

مبخالف���ة 74 من�ساأة جتارية 

بالتداب���ري  اللت���زام  لع���دم 

اخلا�سة مبكافحة  الحرتازية 

فريو����ض "ك�فيد-19" واحلد 

م���ن انت�س���اره، وم���ن اأهمها 

ارت���داء الكمام���ات واحلفاظ 

اجل�س���دي  التباع���د  عل���ى 

العمل يف  ب�ساعات  واللتزام 

�س����اء يف حمالت  املطاعم، 

املراكز  اأو  املفت�حة  الأ�س�اق 

التجاري���ة، كما مت اإغالق ناٍد 

للياق���ة البدني���ة يف منطقة 

مع  بالتن�سيق  وذلك  اأب�هيل، 

جمل�ض دب���ي الريا�سي، نظراً 

لعدم اللت���زام بالتباعد بني 

الأجهزة الريا�سية اإ�سافة اإىل 

عدم الت���زام املدربني بارتداء 

الكمامات.

تل اأبيب-)د ب اأ(:

 وجه رئي�ض ال�زراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياه� ام�ض 

الأحد انتقادات ح���ادة للحك�مة املرتقبة بقيادة زعيم 

حزب "يامينا" نفتايل بينيت ورئي�ض حزب "ي�ض عتيد" 

)هناك م�ستقبل( يائري لبيد.

ويف خطاب، و�سفت���ه �سحيفة "يديع����ت اأحرون�ت" 

باأنه "عدائ���ي"، اأدان نتنياه� التحري�ض الذي يتعر�ض 
له خ�س�م���ه، ولكنه قال :"من امله���م التاأكيد على اأن 

حرية التعبري لي�س���ت حتري�سا. ول ميكنك النظر للنقد 

م���ن جانب اليمني باعتباره حتري�س���ا وانتقادا، بينما 

النقد من جانب الي�سار على اأنه �س�رة �رشعية من �س�ر 

حرية التعبري.

باري�س-)د ب اأ(:

 جتري ال�سلط���ات الفرن�سية 

حتقيق���ا يف مزاع���م احتيال 

باأ�س����ل ممل�ك���ة  تتعل���ق 

لبن���ان  م����رشف  ملحاف���ظ 

�سالمة يف  ريا����ض  املركزي 

اأوروبا، ح�سبما ذكرت وكالة 

الأنب���اء الفرن�سية "اأ ف ب" 

ام�ض الأحد.

و�سبق اأن مت ت�جيه اتهامني 

الذي ميتلك عدة  اإىل �سالمة، 

وفقا  فرن�س���ا،  عق���ارات يف 

للتقري���ر. وقال���ت ال�كال���ة 

الفرن�سية اإن حماميي �سالمة 

ه���ذه  ر�سال���ة  رف�س����ا يف 

املزاع���م، وو�سف�ه���ا باأنها 

"عمل �سيا�سي".
ويف ال�ق���ت نف�س���ه، جترى 

�س�ي�رشا.  اأي�سا يف  حتقيقات 

واأك���د مكتب املدع���ي العام 

ل�كال���ة الأنب���اء الأملاني���ة 

�سالم���ة  خ�س����ع  )د.ب.اأ( 

للتحقيق ب�سبهة غ�سل اأم�ال 

"�سخمة".

الدوحة-)د ب اأ(:

 اأعلن���ت اخلط����ط اجل�ي���ة القطرية ام����ض الأحد عن 

ا�ستئن���اف رحالته���ا اإىل مدينة ال�سارق���ة يف الإمارات 

العربية املتحدة اعتباراً من  اأول مت�ز / ي�لي� القادم .

وقالت اخلط����ط القطرية يف بيان �سحف���ي ام�ض اإنها 

�س�ف ت�سري رحل���ة ي�ميًا اإىل ال�سارقة على منت طائرة 

م���ن طراز ب�ينج 787 درمياليرن الت���ي ت�سم 22 مقعداً 

على الدرجة الأوىل و232 مقعداً على الدرجة ال�سياحية.

واأ�سافت اأن هذه الرحالت اجلديدة �س�ف تتيح الفر�سة 

اأمام امل�سافرين من واإىل ال�سارقة لزيارة �سبكة وا�سعة 

من ال�جهات العاملي���ة يف اآ�سيا واأفريقي���ا واأ�سرتاليا 

والأمريكيتني، 

الخطوط القطرية ت�ضتاأنف رحالتها 

اإلى ال�ضارقة اأول يوليو

فرن�ضا تحقق في مزاعم بالحتيال �ضد محافظ 

م�ضرف لبنان المركزي  

دبي تخالف 74 من�ضاأة لعدم التزامها 

بالتدابير الحترازية  

نتنياهو يتعهد باإ�ضقاط الحكومة 

المرتقبة »ب�ضرعة كبيرة«
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�سيف بن زايد يطلع على نتائج االأداء اال�ستراتيجية 
لمجل�س »ال�سعادة واالإيجابية«

»طالع  �ص3«

اأبوظبي-وام:

 تراأ����ض الفريق �سم���� ال�سيخ �سيف بن 

زاي���د اآل نهي���ان نائ���ب رئي�ض جمل�ض 

ال����زراء وزي���ر الداخلية ام����ض الأحد 

اجتم���اع جمل�ض ال�سع���ادة والإيجابية 

ب�زارة الداخلية "عن بعد".

وا�ستعر����ض املجل����ض اأم���ام �سم����ه 

امل�ؤ����رشات الرئي�سي���ة ونتائ���ج الأداء 

الإ�سرتاتيجي���ة وع���ددا م���ن امل�ا�سيع 

املتعلقة باملب���ادرات وامل�ساريع التي 

ت�ستهدف تط�ير منظ�مة العمل ال�رشطي 

والأمني وتعزيز ج�دة اخلدمات املقدمة 

التي  الحرتازية  والتداب���ري  والإجراءات 

تتخذها ال�زارة يف احلر�ض على �سحة 

و�سالمة العاملني واملتعاملني.

االإمارات تدعو اإلى ت�سافر 
الجهود العالمية الإتاحة الطاقة 

النظيفة للجميع

ال�سعودية والكويت 
تبحثان تعزيز م�سيرة 

العمل الم�سترك
الريا�س-)د ب ا(:

 بح���ث وزير اخلارجية ال�سع����دي الأمري في�سل بن 

فرحان بن عبداهلل، م���ع نظريه الك�يتي اأحمد نا�رش 

املحم���د ال�سباح،ام����ض الأح���د يف الريا�ض، تعزيز 

م�سرية العمل امل�سرتك بني البلدين.

وقالت وكالة الأنباء ال�سع�دية الر�سمية )وا�ض(" �إن 

اجلانبني عقدا "جل�سة مباحث���ات ر�سمية اأكدا فيها 

اأهمي���ة تعزيز م�سرية العمل امل�س���رتك بني البلدين 

ال�سقيقني، وذلك تنفيًذا لت�جيهات امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز )العاهل ال�سع�دي( وال�سيخ ن�اف الأحمد 

اجلاب���ر ال�سباح، اأم���ري دولة الك�ي���ت، مبا يرتجم 

العالق���ات ال�طيدة والرا�سخ���ة التي جتمع البلدين، 

ويحق���ق تطلع���ات ال�سعبني نح� مزي���د من التقدم 

والرفاه".
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هجوم انتحاري ب�ضيارة مفخخة ي�ضتهدف 

بوابة اأمنية جنوب ليبيا
�سبها )ليبي���ا(-)د ب ا(:  قال م�سدر اأمني مبدينة �سبها جن�ب 

ليبي���ا اأن هج�ما ب�سيارة مفخخ���ة يق�دها انتحاري ا�ستهدف 

ام�ض الأحد ب�ابة اأمنية باملدينة.

واأ�ساف امل�سدر،طلب عدم الك�سف عن ه�يته، اأن ال�سيارة وهى 

من ن����ع " هي�نداي " انفجرت ف�ر و�س�لها اإىل و�سط الب�ابة 

بني اآليات واأفراد تابعني ل�زارة الداخلية.

وتاب���ع اأنه مت نق���ل بع�ض امل�سابني والقتل���ى اىل م�ست�سفى 

املدينة .

ي�س���ار اأن مدينة �سبه���ا ت�سيطر عليها ق����ات اجلي�ض ال�طني 

الليبي بقيادة امل�سري خليفة حفرت.
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اأبوظبي-وام:

عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   

تقدمي 21,741 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 

الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ  ال�صاعات  خالل 

جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى 

ومعدل  الأحد 13,315,751 جرعة  اأم�س  يوم 

 100 لكل  جرعة   134.63 اللقاح  توزيع 

�صخ�س.

لتوفري  الوزارة  خطة  مع  متا�صيا  ذلك  ياأتي 

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

املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي 

اأعداد احلالت وال�صيطرة  �صت�صاعد يف تقليل 

على فريو�س »كوفيد-19«.

الفجرية-وام:

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأكد   

ويل  ال�رشقي  حممد  بن  حمد 

مرافئ  دور  اأهمية  الفجرية  عهد 

الفجرية كوجهة بحرية عاملية, 

حتتية  بنية  من  متتلكه  ملا 

ا�صتقبال  على  قادرة  متطورة, 

البحرية  والناقالت  ال�صفن 

وال�صحنات من الأحجام والفئات 

كافة.

�صموه  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

تو�صعة مرافئ الفجرية, اململوكة 

ت�صتثمر  التي  اأبوظبي,  ملوانئ 

احلاويات يف  تطوير حمطة  يف 

مليار  مببلغ  الفجرية,  ميناء 

درهم �صي�صاهم يف تعزيز طاقته 

تطوير  خالل  من  ال�صتيعابية, 

م�صاريع البنى التحتية وحت�صني 

البحري  املركز  هذا  خدمات 

احليوي يف دولة الإمارات.

وقال �صمو ال�صيخ حممد بن حمد 

اإمارة  اإن   "  : ال�رشقي  حممد  بن 

الفجرية بتوجيهات �صاحب ال�صمو 

ال�رشقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 

املراكز  من  اأ�صبحت  الفجرية, 

خارطة  على  الهامة  الرئي�صية 

العاملي,  البحري  النقل  اإمداد 

جغرايف  موقع  من  متتلكه  ملا 

على  �صاعدها  الذي  اإ�صرتاتيجي, 

توفري املناخ امل�صجع لال�صتثمار 

بالتوازي مع دورها كرافد حيوي 

يف دعم م�صرية التنمية ال�صاملة 

يف الدولة".

الفجرية  عهد  ويل  �صمو  واطلع 

حمد  بن  مكتوم  ال�صيخ  يرافقه 

ال�رشقي وال�صيخ حممد بن حمد 

بن �صيف ال�رشقي مدير احلكومة 

ومعايل  بالفجرية  الإلكرتونية 

الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 

اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير 

ومعايل املهند�س عوي�صة مر�صد 

يف  الطاقة  دائرة  رئي�س  املرر 

الدكتور حممد  و�صعادة  اأبوظبي 

عام  اأمني  الهاملي  اأحمد  را�صد 

املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 

اجلارية  التطوير  اأعمال  على   ..

يف مرافئ الفجرية ومن �صمنها 

�صمت  جديدة  مرافق  ت�صييد 

و�صعادة  للوثائق  جديداً  مركزاً 

اإ�صافية  ومناطق  املتعاملني, 

ال�صينية  بالأ�صعة  للت�صوير 

ومواقف  اجلمركي,  والتفتي�س 

وور�صة  لل�صاحنات,  اإ�صافية 

هند�صية جديدة متطورة مب�صاحة 

اإىل  بالإ�صافة  مربع,  مرت   600

لبوابات  جديد  اآيل  �صبه  جممع 

املحطة, ومركز لقيادة لعمليات 

امليناء.

املرافق  تطوير  م�رشوع  وي�صكل 

ميناء  �صمن  الأغرا�س  متعددة 

يتوافق  كبرياً  اإجنازاً  الفجرية 

الإ�صرتاتيجية  الفجرية  مع خطة 

2040 الطموحة, كما ت�صهم البنى 

واخلدمات  املطورة  التحتية 

الإ�صرتاتيجية  املح�صنة يف دعم 

ال�صاملة ملرافئ الفجرية الرامية 

اإىل تر�صيخ مكانتها مركزا رئي�صيا 

ي�صهم يف تي�صري حركة التجارة 

بني منطقة دول جمل�س التعاون 

الهندية  القارة  و�صبه  اخلليجي, 

والبحر الأحمر و�رشق اأفريقيا.

كما يتيح اإمتام اأعمال التو�صعة 

اأعوام  ثالثة  قبل  انطلقت  التي 

الب�صائع  اإنتاجية مناولة  زيادة 

 1.3 اإىل  امليناء  يف  العامة 

مرت   25,000 مع  طن,  مليون 

خم�ص�صة  كم�صاحة  مربع 

متعددة  العامة  للب�صائع 

الب�صائع  وخلدمات  الأغرا�س, 

قدرات  �صتزيد  كما  املدحرجة, 

 720,000 اإىل  احلاويات  مناولة 

م�صاحة  عرب  منطية  حاوية 

اإجمالية للمحطة تبلغ 110,000 

مرت مربع. بالإ�صافة اإىل ذلك فقد 

الإجنازات  من  عدد  حتقيق  مت 

الرئي�صية املتميزة الأخرى �صمن 

�صملت  ال�صخم  امل�رشوع  هذا 

زيادة طول الأر�صفة الأربعة من 

وزيادة  مرت,   1,000 اإىل   760

ال�صفن املوؤدية  عمق قناة م�صار 

اإىل 15 مرتاً  امليناء من 12  اإىل 

لتمكني امليناء من ا�صتقبال �صفن 

اأكرب ذات حمولت اأكرب.

معايل  توجه  املنا�صبة,  وبهذه 

رئي�س  الأحبابي,  حممد  فالح 

اأبوظبي  موانئ  اإدارة  جمل�س 

بال�صكر اإىل �صمو ال�صيخ حممد بن 

حمد بن حممد ال�رشقي ويل عهد 

لالإجنازات  دعمه  على  الفجرية 

تطوير  يف  حتقيقها  جرى  التي 

موانئ  قبل  من  الفجرية  مرافئ 

دعم  اأي�صا يف  وت�صاهم  اأبوظبي 

لإمارة  الإ�صرتاتيجية  الأهداف 

التنمية  واإ�صرتاتيجة  الفجرية 

لدولة  الأو�صع  القت�صادية 

الإمارات.

بدوره اأكد الكابنت حممد جمعة 

التفيذي  الرئي�س  ال�صام�صي, 

الفتتاح  اأن  اأبوظبي,  ملوانئ 

الر�صمي لربنامج تو�صعة مرافئ 

رئي�صية  حمطة  ي�صكل  الفجرية 

القطاع  تطوير  حمطات  من 

البحري يف اإمارة الفجرية, معربًا 

عن �صكره وتقديره لت�رشيف �صمو 

ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد 

ال�رشقي ويل عهد الفجرية, لي�صهد 

تفا�صيل هذا الإجناز الذي تطلب 

جهوداً كبرية قدمها فريق العمل 

باأعلى درجات املهنية.

من جهته قال عبدالعزيز مبارك 

التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي, 

ملرافئ الفجرية – موانئ اأبوظبي 

: " اإن التو�صعة اجلديدة ملرافئ 

للجهود  ثمرة  تعترب  الفجرية 

موانئ  بذلتها  التي  الدوؤوبة 

حتول  اإحداث  بهدف  اأبوظبي 

جذري يف مرافقها وحتديثها كي 

باأن  هدفها  حتقيق  من  تتمكن 

اأنواع  رائداً جلميع  ت�صبح مركزاً 

ال�رشقي  ال�صاحل  على  الب�صائع 

لدولة الإمارات".

�صعادة حممد   .. الفتتاح  ح�رش 

الديوان  مدير  ال�صنحاين  �صعيد 

الأمريي بالفجرية, و�صعادة �صامل 

عهد  ويل  مكتب  مدير  الزحمي 

الفجرية, و�صعادة املهند�س حممد 

جمعة بن جر�س الفال�صي وكيل 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي و�صعادة 

را�صد عبد الكرمي البلو�صي, وكيل 

 - القت�صادية  التنمية  دائرة 

مراد  مو�صى  والكابنت  اأبوظبي, 

و�صعادة  الفجرية,  ميناء  مدير 

عام  مدير  �صالح  حممد  حممد 

للكهرباء  الحتادية  الهيئة 

واملاء ع�صو جلنة متابعة تنفيذ 

رئي�س  ال�صمو  �صاحب  مبادرات 

جا�صم  علي  واملهند�س  الدولة, 

�صوؤون  مكتب  مدير  املزروعي, 

متابعة  جلنة  ع�صو  املبادرات 

ال�صمو  �صاحب  مبادرات  تنفيذ 

جمال  و�صعادة  الدولة,  رئي�س 

العام  الأمني  اجلروان,  �صيف 

للم�صتثمرين  الإمارات  ملجل�س 

حممد  والكابنت  اخلارج,  يف 

الرئي�س  ال�صام�صي,  جمعة 

اأبوظبي,  موانئ   – التنفيذي 

البلو�صي,  مبارك  وعبدالعزيز 

الرئي�س التنفيذي ملرافئ الفجرية 

– موانئ اأبوظبي.
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محمد بن حمد ال�سرقي يفتتح تو�سعة مرافئ الفجيرة 

با�ستثمار يبلغ مليار درهم

»ال�سحة« تجري 231,928 فح�ساً جديداً

�سفاء 1842 من كورونا وت�سجيل 1,874 اإ�سابة و3 وفيات

اأبوظبي-وام:

 بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س 

برقية تهنئة اإىل جاللة امللك 

كارل ال�صاد�س ع�رش غو�صتاف 

ملك ال�صويد مبنا�صبة اليوم 

الوطني لبالده.

ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دبي 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

برقيتي  امل�صلحة  للقوات 

جاللة  اإىل  مماثلتني  تهنئة 

ع�رش  ال�صاد�س  كارل  امللك 

غو�صتاف.

وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

معايل �صتيفان لوفني رئي�س 

وزراء مملكة ال�صويد.

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون 

ملك ال�سويد باليوم الوطني  

اأبوظبي-وام:

ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع     متا�صيا 

الفحو�صات  نطاق  وزيادة  لتو�صيع  املجتمع 

وح�رش  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف 

امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احلالت 

وعزلهم  لهم  واملخالطني   »19  - »كوفيد 

اإجراء 231,928 فح�صا  الوزارة عن  اأعلنت   ..

على  املا�صية  الـ 24  ال�صاعات  جديدا خالل 

فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف 

الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى 

اإ�صابة  حالة   1,874 عن  الك�صف  يف  الدولة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات 

وتخ�صع  م�صتقرة  وجميعها حالت  خمتلفة, 

للرعاية ال�صحية الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�صجلة 583,071 حالة.

  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�صابة 

كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  تداعيات  نتيجة 

امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

1,699 حالة.

عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة    واأعربت 

لذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها 

املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع 

امل�صابني, مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 

اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام 

الجتماعي �صمانًا ل�صحة و�صالمة  بالتباعد 

اجلميع.

حالة   1,842 �صفاء  عن  الوزارة  اأعلنت    كما 

امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة 

اأعرا�س  من  التام  وتعافيها   »19  - »كوفيد 

املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة 

منذ دخولها امل�صت�صفى, وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�صفاء 562,576 حالة.

اأخبار الوطن               

اأبوظبي-وام:

 اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�صتنكارها 

احلوثي  ميلي�صيات  ملحاولت  ال�صديدين 

ا�صتهداف  اإيران,  من  املدعومة  الإرهابية 

ممنهجة  بطريقة  املدنية  والأعيان  املدنيني 

ومتعمدة يف خمي�س م�صيط باململكة العربية 

ال�صعودية ال�صقيقة, من خالل طائرة مفخخة, 

اعرت�صتها قوات التحالف.

�صادر  بيان  يف   - الإمارات  دولة  واأكدت 

اأن   - الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عن 

جلماعة  الإرهابية  الهجمات  هذه  ا�صتمرار 

للمجتمع  ال�صافر  حتديها  يعك�س  احلوثي 

الدويل وا�صتخفافها بجميع القوانني والأعراف 

الدولية.

وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ 

الأعمال  هذه  لوقف  وحا�صما  فوريا  موقفا 

احليوية  املن�صاآت  ت�صتهدف  التي  املتكررة 

الطاقة  واإمدادات  اململكة,  واأمن  واملدنية 

اأن  موؤكدة  العامليني,  القت�صاد  وا�صتقرار 

ا�صتمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرية يعد 

ت�صعيدا خطريا, ودلياًل جديداً على �صعي هذه 

وال�صتقرار يف  الأمن  تقوي�س  اإىل  امللي�صيات 

املنطقة.

وجددت الوزارة ت�صامن دولة الإمارات الكامل 

الإرهابية,  الهجمات  هذه  اإزاء  اململكة  مع 

والوقوف معها يف �صف واحد �صد كل تهديد 

ما  كل  يف  ودعمها  وا�صتقرارها,  اأمنها  يطال 

و�صالمة  اأمنها  حلفظ  اإجراءات  من  تتخذه 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�صيها.

واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة 

واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ل يتجزاأ 

واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة الأمن وال�صتقرار فيها.

عن  الإمارات  دولة  اأعربت  اأخرى  ناحية  من 

بالقرب  وقع  الذي  الإرهابي  للهجوم  اإدانتها 

من حمطة حافالت يف العا�صمة ال�صومالية 

من  عدد  واإ�صابة  مقتل  عن  واأ�صفر  مقدي�صو, 

املدنيني الأبرياء.

 - الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

الإمارات تعرب عن  اأن دولة  يف بيان لها - 

الإجرامية,  الأعمال  لهذه  ال�صديد  ا�صتنكارها 

ورف�صها جميع اأ�صكال العنف والإرهاب التي 

ت�صتهدف زعزعة الأمن وال�صتقرار, وتتنافى مع 

القيم واملبادئ الإن�صانية.

واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�صاتها 

اإىل اأهايل وذوي �صحايا هذه اجلرمية النكراء, 

ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

اأبوظبي-وام:

للهجوم  اإدانتها  عن  الإمارات  دولة  اأعربت   

الإرهابي الذي ا�صتهدف قرية �صمايل جمهورية 

مقتل  عن  واأ�صفر  ال�صديقة,  فا�صو  بوركينا 

واإ�صابة ع�رشات املدنيني الأبرياء.

 - الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

يف بيان لها - اأن دولة الإمارات تعرب عن 

الإجرامية,  الأعمال  لهذه  ال�صديد  ا�صتنكارها 

والإرهاب,  العنف  اأ�صكال  جميع  ورف�صها 

وال�صتقرار  الأمن  زعزعة  ت�صتهدف  والتي 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�صانية.

تعازيها  خال�س  عن  الوزارة  واأعربت 

واإىل  فا�صو  بوركينا  حكومة  اإىل  وموا�صاتها 

ذوي �صحايا هذه اجلرمية النكراء, ومتنياتها 

بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.

اأبوظبي-وام:

لدولة  املالية  املعلومات  وحدة  وّقعت 

مع  َلتني  منَف�صِ تفاهم  مذكرَتي  الإمارات 

وحدة املعلومات املالية البنغالد�صية ومركز 

ال�صومال  جمهورية  يف  املالية  التقارير 

لتبادل  الدويل  التعاون  اإطار  يف  الفيدرالية 

مع  والتن�صيق  واخلربات  املالية  املعلومات 

بهدف  امل�صالح  واأ�صحاب  املعنية  اجلهات 

مكافحة اجلرائم املالية.

وياأتي اإبرام هذه التفاقيات متا�صيًا مع اأهداف 

الأموال  غ�صل  مواجهة  يف  املتمّثلة  الدولة 

ومكافحة متويل الإرهاب.

..علي  حده  على  كال  التفاهم  مذكرتي  ووّقع 

املعلومات  وحدة  رئي�س  باعلوي,  في�صل 

مديرة  علي,  واأمينة  الإمارات,  لدولة  املالية 

مركز التقارير املالية يف جمهورية ال�صومال 

الفيدرالية, واأبو هنا حممد رازي ح�صن, رئي�س 

كال  البنغالد�صية  املالية  املعلومات  وحدة 

على حده .

وقال علي في�صل باعلوي اإن هذا التعاون ي�صهم 

املعرفة  تبادل  لت�صهيل  جهودنا  ت�رشيع  يف 

الأموال  غ�صل  مواجهة  واخلربات يف جمالت 

بالتعاون  وذلك  الإرهاب,  متويل  ومكافحة 

مع وحدات ا�صتخبارات دولية رائدة موؤكدا اأن 

مذكرات التفاهم هذه �صت�صمح بتعاون اأكرب بني 

ال�صلطات الق�صائية التابعة لنا فيما يتعلّق 

باأف�صل املمار�صات يف جمال مكافحة اجلرائم 

املالية, مما ي�صاهم يف تعزيز ال�صتقرار والأمن 

يف امل�صهد القت�صادي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة, اإىل جانب تعزيز العالقات بني دولة 

الإمارات وبنغالد�س وال�صومال«.

الإمارات تندد بمحاولة الحوثيين ا�ستهداف خمي�س م�سيط 

وتدين العتداء الإرهابي بمقدي�سو

الإمارات تدين العتداء الإرهابي الذي ا�ستهدف 

قرية �سمالي بوركينا فا�سو

تعاون بين الإمارات وبنغالد�س وال�سومال لمواجهة غ�سل الأموال

تقديم 21,741 جرعة من لقاح »كوفيد-19« .. والإجمالي 13,315,751

اأبوظبي-وام:

بي"  "بي  و�رشكة  الإمارات  موؤ�ص�صة  وقعت   

النف�صي"  الدعم  خط   " مبادرة  لدعم  اتفاقية 

لتعزيز ال�صحة النف�صية للعاملني يف اخلطوط 

الأمامية وذلك بالتعاون مع الربنامج الوطني 

تنمية  لوزارة  التابع  احلياة  لل�صعادة وجودة 

املجتمع ومكتب "فخر الوطن" و�رشكة اأبوظبي 

اأبوظبي  ومركز  "�صحة"  ال�صحية  للخدمات 

لل�صحة العامة.

التي مت توقيعها خالل حفل  التفاقية  وتوفر 

املعنية  املوؤ�ص�صات  ممثلو  ح�رشه  افرتا�صي 

اإىل  النف�صي حيث تهدف  الدعم  التمويل خلط 

تعزيز فعالية اخلط من خالل التعاون لتبادل 

امل�صوؤولية  جمال  يف  واخلربات  املعرفة 

النف�صي  الدعم  املجتمعية وتعزيز فائدة خط 

يوميًا  خدماته  ُيقدم  والذي   /HOPE  800/

 20:00 وحتى  �صباحًا   08:00 ال�صاعة  من 

كما  والإجنليزية  العربية  باللغتني  م�صاًء 

مُيكن للم�صتخدمني اأي�صًا التوا�صل عرب تطبيق 

وات�صاب با�صتخدام نف�س الرقم.

 1900 من  اأكرث  النف�صي  الدعم  خط  وا�صتقبل 

مكاملة منذ اإطالقه خالل العام املا�صي 2020 

اأولية  اإ�صعافات  املبادرة  وُتقدم  الآن  وحتى 

نف�صية قيمة للمواطنني واملقيمني العاملني يف 

اخلطوط الأمامية بدولة الإمارات عن طريق اأكرث 

من 50 متطوعًا مدربني تدريبًا خا�صًا وتربطهم 

مبجال ال�صحة النف�صية.

امل�صاعد  الوكيل  تهلك  ح�صة  �صعادة   واأكدت 

تنمية  بوزارة  الجتماعية  التنمية  ل�صوؤون 

"الإمارات  حلملة  الر�صمي  املتحدث  املجتمع 

النف�صي  الدعم  خط  مبادرة  اأهمية  تتطوع"  

يف م�صاندة جميع اأفراد املجتمع من خمتلف 

الأعمار والفئات من الناحية النف�صية لأهمية 

وما  اجلائحة  فرتة  خالل  اجلانب حتديداً  هذا 

بعدها نظراً حلجم ال�صغوطات التي قد يتعر�س 

اإىل  الوقوف  ت�صتدعي  حالت  يف  الفرد  لها 

جانبه وتقدمي الدعم النف�صي واملعنوي له يف 

اإطار اللتزام بتعزيز ال�صحة النف�صية وحت�صني 

جودة حياة الفرد والأ�رشة واملجتمع عمومًا.

وقالت اإن مبادرة خط الدعم النف�صي تقدم ب�صكل 

عاجل امل�صاندة املعنوية الواجبة لالأ�صخا�س 

وذلك يف  النف�صي  الدعم  اإىل  الذين يحتاجون 

اإطار �رشاكة موؤ�ص�صية وجمتمعية تعك�س حر�س 

ذاته  الوقت  يف  ُمقدّرة  اجلميع  على  اجلميع 

قيمة املهام التي يوؤديها املتطّوعون يف هذه 

املبادرة واأهمية دور القطاع اخلا�س يف تعزيز 

الربامج واملبادرات املجتمعية عمومًا.

وثّمنت ال�رشاكات التي يجري جت�صيدها حاليًا 

النف�صي"  الدعم  "خط  مبادرة  اأطراف  بني 

وجهات تخ�ص�صية والتكاتف املجتمعي على 

م�صتوى القطاع الأهلي واخلا�س يف اإطار دعم 

العمل  ا�صتدامة  و�صمان  احلكومية  امل�صاريع 

وحتقيق الفائدة على نطاق املجتمع.

من جانبه قال مهنا املهريي املدير التنفيذي 

التفاقية  "اإن  الإمارات  مبوؤ�ص�صة  للعمليات 

تعطي  اأن  �صاأنها  من  بي"  "بي  مع  املربمة 

للعاملني  احلالية  الدعم  لآليات  قوية  دفعة 

يواجهون  ممن  وغريهم  ال�صحي  املجال  يف 

التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19".

 800/ املجاين  الدعم  خط  مم  "�صُ  : واأ�صاف 

احل�صول  اإمكانية  الأ�صخا�س  ملنح   /HOPE
على الإ�صعافات الأولية النف�صية ب�رشية تامة 

لهذا نعرب عن �صعادتنا بالعمل عن كثب مع "بي 

بي" يف هذا امل�رشوع الرامي اإىل �صمان توفر 

ومتخ�ص�صني  كاماًل  تدريبًا  مدربني  متطوعني 

يف جمال ال�صحة النف�صية وجمل�س ا�صت�صاري 

ي�صم علماء نف�س بارزين جاهزين لتقدمي الدعم 

الالزم.

موؤ�س�سة الإمارات و»بي بي« تتعاونان لدعم ال�سحة النف�سية للعاملين في الخطوط الأمامية



 دبي-الوحدة:

اجلديد  الإدارة  جمل�س  عقد 

ال�صحفيني  جلمعية  املنتخب 

الإماراتية اجتماعه الأول مبقرها 

يف دبي ام�س الأحد.

مت خالل الجتماع انتخاب حممد 

احلمادي رئي�صًا للجمعية وح�صني 

وف�صيلة  للرئي�س  نائبا  املناعي 

وح�صن  لل�رس  اأمينا  املعيني 

عمران اأمينا لل�صندوق اإىل جانب 

توزيع مهام جلان اجلمعية على 

الأع�صاء.

اإدارة  جمل�س  اجتماع  ح�رس 

اجلمعية الذي مت انتخابه اخلمي�س 

لثالث  عمله  وميتد  املا�صي، 

اأحمد  الدكتور  من  كل  �صنوات، 

املن�صوري وح�صة �صيف و�صالمة 

الطنيجي  �صعيد  وحممد  الكتبي 

وح�صن عمران ورائد ال�صائب.

خطط  اجلديد  املجل�س  وناق�س 

اجلمعية  عمل  وا�صرتاتيجيات 

والتى  القادمة  املرحلة  يف 

اجلهود  وتكاتف  ت�صافر  تتطلب 

عام  ب�صكل  الإعالمي  الو�صط  يف 

يف  خ�صو�صا  ال�صحفي  والو�صط 

وقت اأ�صبحت فيه و�صائل الإعالم 

مبختلف م�صاربها تلعب دوراً مهمًا 

يف تنمية املجتمعات اعتماداً على 

ال�صتفادة الق�صوى من تكنولوجيا 

تبادل ونقل املعلومات.

واأع�صاء  احلمادي  حممد  و�صكر 

الدارة  جمل�س  اجلديد  املجل�س 

خالل  جهودهم  على  ال�صابق 

الدورة املا�صية موؤكداً اأن املجل�س 

خدمة  اأجل  من  العمل  �صيوا�صل 

يف  وال�صحفيني  ال�صحافة 

الإمارات.

واأكد احلمادي اأن اجلمعية �صت�صهد 

يتواكب  عماًل  املقبلة  الفرتة  يف 

والتحديات احلالية وامل�صتقبلية 

للعمل الإعالمي، و�صوًل لتحقيق 

الريادة الإعالمية، لفتًا اإىل اأن كل 

هذه  �رسكاء يف حتقيق  الأع�صاء 

الطموحات.

ودعا احلمادي، جميع ال�صحفيني 

اأعمال  اأن يكونوا فاعلني يف  اإىل 

كل  اإن  وقال"  اجلمعية  واأن�صطة 

ع�صو يف اجلمعية �رسيك فاعل يف 

الأفكار واملقرتحات والآليات، التي 

املرحلة  خالل  بها  العمل  �صيتم 

املقبلة".

واأ�صاف اإن ال�صحافة باتت تلعب 

حياة  تطور  يف  حيويًا  دورا 

املناحي  خمتلف  يف  املجتمع 

والقطاعات، ما يتطلب من جمعية 

اإعالمية  بيئة  توفري  ال�صحفيني، 

تتنا�صب وطموحات الإمارات يف 

الإعالم  من�صات  دور  تنامي  ظل 

اأدت  والتي  والجتماعي  الرقمي 

يتطلب  جديد  واقع  اإفراز  اإىل 

ا�صتخدام هذه الو�صائل مبا يعزز 

اأ�صبح  حيث  الإعالمي،  العمل 

الأكرث  الأوىل  ال�صلطة  الإعالم 

الت�صالت  ثورة  ظل  يف  تاأثريا 

املت�صارعة.

ا�صتعرا�س  الجتماع  كما مت خالل 

والربامج  الأفكار  من  عدد 

طرحها  جري  التي  واملقرتحات 

خالل اجتماع اجلمعية العمومية.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة3

الثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763 
اأخبار الوطن               

 �سفير الإمارات غير المقيم يقدم 

اأوراق اعتماده اإلى ملك لي�سوتو

ما�سريو-وام:

 قدم �صعادة حم�س �صعيد الهاملي �صفري الدولة 

لدى جمهورية جنوب اأفريقيا، اأوراق اعتماده اإىل 

جاللة امللك ليت�صي الثالث ملك مملكة لي�صوتو، 

وذلك  لي�صوتو،  لدى  للدولة  مقيم  غري  �صفريا 

بالق�رس امللكي يف العا�صمة ما�صريو.

ونقل �صعادته حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

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

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

ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب  "رعاه اهلل"  دبي 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�صلحة ، اإىل جاللته ومتنياتهم 

لبالده و�صعبه املزيد من التقدم والزدهار.

الثالث  ليت�صي  امللك  جاللة  حمل  جانبه  من 

�صعادة ال�صفري حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

"حفظه  الدولة  رئي�س  اآل نهيان  زايد  خليفة بن 

اآل  و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد  اهلل" 

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

ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، ومتنياته لدولة 

الإمارات حكومة و�صعبا املزيد من التطور والنماء.

ومتنى جاللته ل�صعادة ال�صفري التوفيق يف مهام 

عمله، وتطوير العالقات الثنائية وتعزيزها يف 

موؤكدا  البلدين،  جتمع  التي  املجالت  خمتلف 

لت�صهيل  ممكن  دعم  كل  لتقدمي  بالده  ا�صتعداد 

مهامه.

وعرب جاللته عن اإعجابه باخلطوات التي اتخذتها 

الدولة يف تر�صيخ مكانتها كمركز عاملي للتجارة 

اإك�صبو   " لت�صت�صيف  اأهلها  ما  وهو  وال�صياحة، 

2020 دبي"، كما قدم ال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو 

اآل مكتوم ، على الدعوة  ال�صيخ حممد بن را�صد 

للم�صاركة يف  اإىل جاللته  وجهها  التي  الكرمية 

بالده  تتطلع  اإىل  م�صريا  دبي"،   2020 "اإك�صبو 
للم�صاركة الفاعلة يف هذا احلدث العاملي.

اإىل ذلك اأعرب �صعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة 

تعزيز  على  وحر�صه  لي�صوتو،  لدى  الإمارات 

العالقات الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف �صتى 

املجالت، مبا ي�صهم يف دعم اأوا�رس ال�صداقة بني 

البلدين.

التعاون  جمالت  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

بني دولة الإمارات ولي�صوتو وبحث �صبل تنميتها 

وتطويرها، مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

اأبوظبي-وام:

 تراأ�س الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س 

ال�صعادة  جمل�س  اجتماع  الأحد 

"عن  الداخلية  بوزارة  والإيجابية 

بعد".

�صموه  اأمام  املجل�س  وا�صتعر�س 

املوؤ�رسات الرئي�صية ونتائج الأداء 

الإ�صرتاتيجية وعددا من املوا�صيع 

وامل�صاريع  باملبادرات  املتعلقة 

منظومة  تطوير  ت�صتهدف  التي 

وتعزيز  والأمني  ال�رسطي  العمل 

جودة اخلدمات املقدمة والإجراءات 

والتدابري الحرتازية التي تتخذها 

�صحة  على  احلر�س  يف  الوزارة 

و�صالمة العاملني واملتعاملني .

موجز  ل�رسح  �صموه  وا�صتمع 

"مركز  بخدمة  العمل  �صري  عن 

الريادية   " هاتفك  يف  ال�رسطة 

ومدى جناحها يف حتقيق اأهدافها 

على  الت�صهيل  من  الإ�صرتاتيجية 

تعزيز  يف  والإ�صهام  املتعاملني 

�صعادتهم من خالل خدمات ذكية.

كما اطلع �صموه على نتائج موؤ�رس 

موؤ�رسات  من  بالأمان  ال�صعور 

الأجندة الوطنية، واملبادرات التي 

متت يف �صبيل حتقيق امل�صتهدف.

تقنيات  عرب  الجتماع  ح�رس 

الت�صال " عن بعد "، معايل الفريق 

�صاحي خلفان متيم نائب رئي�س 

ال�رسطة والأمن العام بدبي والقادة 

العامون لل�رسطة بالدولة، واللواء 

الركن خليفة حارب اخلييلي رئي�س 

جمل�س التطوير املوؤ�ص�صي بالوزارة، 

واللواء الدكتور اأحمد نا�رس الري�صي 

مفت�س عام وزارة الداخلية، واللواء 

�صامل علي مبارك ال�صام�صي وكيل 

للموارد  امل�صاعد  الداخلية  وزارة 

واخلدمات امل�صاندة اللواء الدكتور 

عام  قائد  املرزوقي  جا�صم حممد 

الدكتور  واللواء  املدين  الدفاع 

العبيديل،  عبدالرزاق  عبدالقدو�س 

العام ل�رسطة دبي  القائد  م�صاعد 

واللواء  والريادة  التميز  ل�صوؤون 

ال�صيخ حممد بن طحنون اآل نهيان 

واملنافذ  الأمن  �صوؤون  مدير قطاع 

ب�رسطة اأبوظبي واللواء عبد العزيز 

الأمن  عام  مدير  ال�رسيفي  مكتوم 

حميد  حممد  والعميد  الوقائي 

العام  الأمني  الظاهري  دملوج  بن 

رئي�س جمل�س  نائب  �صمو  ملكتب 

من  وعدد  الداخلية  وزير  الوزراء 

ال�صباط.

تراأ�س اجتماع مجل�س »ال�سعادة والإيجابية«

�سيف بن زايد يطلع على نتائج موؤ�سر ال�سعور بالأمان

دبيـ  وام:

نظم مركز حممد بن را�صد للثقافة 

ال�صوؤون  لدائرة  التابع  الإ�صالمية 

بدبي  اخلريي  والعمل  الإ�صالمية 

النبي   « بعنوان  درا�صية  حلقة 

القدوة » باللغة الهندية ا�صتقطبت 

100 دار�س ودار�صة من داخل الدولة 

وخارجها » عن بعد » .

قدمها  التي   - احللقة  وتاأتي 

جاويد خطيب تنفيذي اأول اأن�صطة 

�صمن   - املركز  اإدارة  من  ثقافية 

كل  تقدم  التي  احللقات  �صل�صلة 

�صهر بلغة خمتلفة وتعنى ب�رسح 

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  �صمائل 

و�صلم املتمثلة ب�صخ�صيته وحياته 

خطة  اإطار  يف  وذلك  واأخالقه 

التوعية الدينية للعام 2021.

�صفيع  بن  حممد  �صم�صة  واأ�صارت 

رئي�س ق�صم �صوؤون الدار�صني اإىل اأن 

القدوة »  »النبي  �صل�صلة حلقات 

ا�صتقطبت ما يزيد على 200 دار�س 

ودار�صة من داخل الدولة وخارجها 

وتقدم باللغات املالوية والفرن�صية 

والإجنليزية والهندية.

توجيه  يتم  اأنه  اإىل  ولفتت 

بهدف  اللغات  مبختلف  الدرو�س 

الإ�صالمي  الثقايف  امل�صتوى  رفع 

للم�صلمني وامل�صلمني اجلدد وتزويد 

الدار�صني باختالف ثقافاتهم باأهم 

طريق  عن  الإ�صالمية  املفاهيم 

معرفة ال�صرية النبوية .

القدوة«  »النبي  حلقات  اأن  يذكر 

تر�صد املنت�صبني اإىل مكارم الأخالق 

وتعينهم على اكت�صابها بال�صتناد 

�صلى  الكرمي  الر�صول  تعاليم  اإىل 

القدوة  واإظهار  و�صلم  عليه  اهلل 

اأقواله  كل  يف  الطيبة  احل�صنة 

باأهم  امل�صاركني  وتزويد  واأفعاله 

املفاهيم التي تعك�س �صماحة الدين 

الإ�صالمي والأخالق والتعاليم التي 

يدعو اإليها.

 مقدي�سو-وام:

اأحمد  حممد  �صعادة  التقى 

الدولة  �صفري  احلمادي  عثمان 

لدى ال�صومال ، ال�صيد جيم�س 

اخلا�س  املبعوث  اإ�صوان 

املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 

مقر  يف  وذلك  ال�صومال،  اإىل 

ال�صفارة بالعا�صمة مقدي�صو.

بحث  اللقاء،  خالل  وجرى 

بني  التعاون  عالقات  تعزيز 

الأمم  ومكتب  الإمارات  دولة 

واآلية  ال�صومال،  يف  املتحدة 

الأمن  لدعم  امل�صرتك  العمل 

وال�صتقرار يف ال�صومال، وعدد 

من املو�صوعات ذات الهتمام 

امل�صرتك.

وتقديره  �صكره  �صعادته  وقدم 

للمبعوث اخلا�س لالأمني العام 

حر�صه  على  املتحدة  لالأمم 

التعاون  عالقات  توطيد  على 

الإمارات  دولة  �صفارة  بني 

ومكتب الإيغاد يف ال�صومال.

املبعوث  اأ�صاد  جهته  من 

لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س 

دولة  بجهود  املتحدة 

دعم  يف  املتوا�صلة  الإمارات 

يف  وال�صتقرار  الأمن  م�صرية 

ال�صومال، وامل�صاريع التنموية 

يف  تنفذها  التي  والإن�صانية 

والأقاليم  املناطق  خمتلف 

ال�صومالية.

مركز محمد بن را�سد للثقافة الإ�سالمية ينظم حلقة درا�سية بعنوان »النبي القدوة« �سفير الإمارات يلتقي المبعوث الخا�س 

لالأمم المتحدة اإلى ال�سومال

الحمادي رئي�ساً لجمعية ال�سحفيين الإماراتية وح�سين المناعي نائباً

دبي-وام:

 تنفيذاً للمرحلة الثانية من م�رسوع 

"الفن يف امل�صت�صفيات" الذي اأطلقته 
هيئة الثقافة والفنون "دبي للثقافة" 

يف م�صت�صفى اجلليلة التخ�ص�صي لطب 

حولت  املا�صي  دي�صمرب  يف  الأطفال 

الأطفال  ق�صم  ممرات  جدران  الهيئة 

معر�س  اإىل  لطيفة  م�صت�صفى  يف 

اإدراكًا  وذلك  باجلمال،  زاخر  فني 

التاأثري  ودوره يف  الفن  لأهمية  منها 

على حالة الطفل النف�صية والروحية 

واجل�صدية، وموا�صلًة للجهود املبذولة 

لإلهام الأطفال ودمج الفن يف رحلتهم 

العالجية يف امل�صت�صفى.

واأ�صارت �صيماء ال�صويدي، مدير اإدارة 

الت�صويق والت�صال املوؤ�ص�صي، املدير 

والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي 

اإىل  للثقافة":  "دبي  يف  بالإنابة 

اأحد  مع  ين�صجم  امل�رسوع  هذا  اأن 

طريقها  خلارطة  القطاعية  املحاور 

ال�صرتاتيجية ال�صدا�صية 2025-2020 

البيئة  وتر�صيخ  تعزيز  يف  املتمّثل 

الثقافية والإبداعية يف الإمارة، ودمج 

الفن والإبداع �صمن م�صاحاتها بطرق 

�صمن  اندراجه  عن  ف�صاًل  مبتكرة، 

اإطار حمور ت�صجيع املواهب ودعمها 

اأي�صًا  ي�صكل  مبا  اأعمالها،  وترويج 

م�صدر اإلهام جلميع اأع�صاء املجتمع 

يف  للم�صاركة  الإمارة  يف  الإبداعي 

والإبداعي  الثقايف  امل�صهد  تعزيز 

للمدينة بطريقة هادفة تو�صل ر�صالة 

الفن الإن�صانية.

وتعاونت الهيئة مع م�صت�صفى لطيفة 

والفنان حممد �صعيد حارب، املخرج 

�صناعة  يف  املتخ�ص�س  الإماراتي 

اأفالم الكرتون، ورئي�س �رسكة "لمتارا 

اأجل خلق بيئة  الفني"، من  لالإنتاج 

اإبداعية تنرث البهجة يف اأرجاء ممرات 

وتدخل  امل�صت�صفى  الأطفال يف  ق�صم 

ال�صغار،  املر�صى  قلوب  اإىل  ال�رسور 

املعنوية  الروح  رفع  يف  وت�صهم 

لديهم، ليتمكنوا بقوة الإرادة والعزمية 

من قهر املر�س.

ال�رسكة  فناين  من  جمموعة  فبادرت 

اجلداريات  فن  يف  املتخ�ص�صني 

باقة  وتلوين  ر�صم  اإىل  "الغرافيتي" 
املعربة عن حيوانات  اجلداريات  من 

والأ�صد،  والقرد،  الزرافة،  مثل:  الغابة 

"الدب  و�صخ�صية  والك�صالن،  والفيل، 

وبع�س  لالأطفال،  املحّبب  ويني" 

جميلة  طبيعية  بيئة  �صمن  الطيور، 

حية وبهية الألوان والأ�صكال، لتبعث 

جنبات  يف  والإيجابية  الأمل  روح 

الق�صم وتخفف من وطاأة املر�س بتلك 

اللم�صات الفنية.

واكد حممد �صعيد حارب، رئي�س �رسكة 

"لمتارا لالإنتاج الفني انهم حر�صوا 
اأعلى  مع  اعمالهم  تتما�صى  اأن  على 

خلوها  حيث  من  الطبية  املعايري 

لغ�صيل  احلاجة  وعدم  البكترييا  من 

كيماوي.

»دبي للثقافة« تحول ممرات ق�سم الأطفال في م�ست�سفى 

لطيفة اإلى معر�س فني زاخر بالجمال لراحة الطفل النف�سية

دبي-وام:

 فاز "نادي الإمارات العلمي" بندوة الثقافة 

منها  عاملية  جوائز  باأربع  بدبي  والعلوم 

جائزتان  و  وبرونزية  ف�صية  ميداليتان 

تقديريتان وذلك خالل امل�صابقة الفرتا�صية 

للعلوم التي نظمتها موؤ�ص�صة اإنتوك جلوبال 

التابعة ملجموعة األفا التعليمية.

تهدف امل�صابقة اإىل ت�صجيع العقول ال�صابة 

العامل  اإيجاد حلول مل�صاكل  املنتجة على 

امل�صاكل  معاجلة  يف  واإ�رساكهم  احلقيقية 

جلعلهم  امل�صتقبل،  يف  ال�صعبة  العلمية 

ي�صتخدمون اخليال والإبداع يف الو�صول اإىل 

تف�صريات جديدة يف العلوم املختلفة.

الفيزياء  جمال  يف  امل�صاركة  فئات  ترتكز 

والعلوم  التطبيقية،  والعلوم  التطبيقية، 

اإىل  وو�صل  الجتماعية  والعلوم  البيئية، 

النهائيات 180 ابتكارا علميا متثل 21 دولة 

عدد  اإجمايل  وبلغ  العامل  حول  ومنطقة 

امل�صاركني 568 طالبا وطالبة.

ب�صبعة  العلمي  الإمارات  نادي  و�صارك 

م�صاريع علمية ممثال لدولة الإمارات العربية 

املتحدة التي فازت بجائزة امليدالية الف�صية 

مب�رسوع تعقب  فئة الفيزياء التطبيقية"   "
ن�صبة ال�صوديوم للريا�صيني للطالبتني مزنا 

وامليدالية  املن�صوري  واإليازية  املن�صوري 

 " التطبيقية  الفيزياء  فئة   " الربونزية 

للطالبني  لالأطفال  الآمن  امل�صبح  مب�رسوع 

و�صلطان  الزرعوين  عبدالرحمن  اأحمد 

جائزتني  جانب  اإىل  الزرعوين  عبدالرحمن 

اإبراهيم  عبداهلل  للطالب  الأوىل  تقديرتني 

الذكية  الرقابة  م�رسوع  عن  اجلناحي 

اعتمد  والذي   19 كوفيد  انت�صار  ملكافحة 

ال�صحة  منظمة  تو�صيات  على  ت�صميمه 

العاملية بعدم مل�س الوجه يف فرتة اجلائحة 

، اأما اجلائزة التقديرية الثانية فقد كانت من 

ن�صيب الطالب عبدالرحمن حممد العو�صي 

عن تزويد املركبات بالبرتول تلقائيا.

وقال الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س نادي 

علمية  حمطة  النادي  اإن  العلمي  الإمارات 

مواطن  كل  يرتادها  واإبداعية  وابتكارية 

روؤى  حتقيق  يف  ي�صاهم  اأن  يريد  ومواطنة 

الإمارات  دولة  لت�صبح  الر�صيدة  القيادة 

الأوىل عامليا يف �صنة 2071 ودفع ال�صباب 

املحافل  املتقدمة يف  املراكز  نحو حتقيق 

العاملية لالبتكارات.

نادي الإمارات العلمي يفوز بـ4 جوائز في الم�سابقة الفترا�سية 

العالمية للعلوم

ال�سارقةـ  وام:

نظمت جمموعة اإدارة الأ�صول 

مبعهد  امل�صتدامة  الهند�صية 

والهند�صة  للعلوم  البحوث 

مدير  نائب  ملكتب  التابع 

ل�صوؤون  ال�صارقة  جامعة 

والدرا�صات  العلمي  البحث 

التقني  "امللتقى  العليا 

الطريان  حركة  لإدارة  الرابع 

املدين" والذي جاء هذا العام 

افرتا�صيا حتت عنوان: " تطوير 

الطائرات  �صيناريوهات حركة 

�صعادة  بح�صور  طيار"  بدون 

هرنيك لندرهومل، �صفري مملكة 

ال�صويد لدى الدولة.

جامعة  امللتقى  و�صاركت يف 

خدمات  و�رسكة  لين�صوبنغ، 

/ ال�صويدية  اجلوية  املالحة 

LFV/، ودبي خلدمات املالحة 
البتكار  وكالة  اجلوية، 

العامة  والهيئة   ، ال�صويدية 

للطريان املدين، وموؤ�ص�صة دبي 

الهند�صية،  الطريان  مل�صاريع 

املدين  الطريان  ودائرة 

وهيئة  ال�صارقة،  بحكومة 

بدبي،  واملوا�صالت  الطرق 

�صاب  و�رسكة  دبي،  وبلدية 

للتكنولوجيا.

حميد  الدكتور  �صعادة  وقال 

مدير جامعة  النعيمي  جمول 

ال�صارقة اإن امللتقى دليل على 

�صاحب  من  املتوا�صل  الدعم 

ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 

املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 

الدويل يف  لالبتكار والتعاون 

لروؤية  ووفًقا  الطريان  جمال 

لعبت  وتوجيهاته،  �صموه 

رائًدا  دوًرا  ال�صارقة  جامعة 

الإماراتي  الطريان  قطاع  يف 

/ منوذج  تطبيق  خالل  من 

Triple Helix/ على مدى 
ال�صنوات الثالث املا�صية، كما 

جرى توقيع العديد من مذكرات 

التفاهم ذات ال�صلة مع هيئات 

والعاملية،  املحلية  الطريان 

ونتج عن هذا التعاون تطوير 

الطائرات  مرور  حركة  اإدارة 

يت�صمن  والذي  طيار  بدون 

خرائط لدولة الإمارات العربية 

خوارزميات  مع  املتحدة 

امللتقى  خالل  و  التوجيه." 

الذي ا�صتمل على جل�صتي عمل 

اأهمية  على  امل�صاركون  اأثنى 

احلا�رس،  الوقت  يف  امل�رسوع 

واأكدوا اأهمية ا�صتمرار التعاون 

البحثي  املجال  يف  م�صتقبال 

اأخر  عر�س  ومت  التطبيقي، 

التطورات والإجنازات والنتائج 

التي حققها امل�رسوع البحثي 

حتى الوقت احلايل، من خالل 

من  لعدد  فيديوهات  عر�س 

الطائرات  �صيناريوهات حركة 

دبي  اإمارتي  يف  طيار  بدون 

وال�صارقة.

جامعة ال�سارقة تطلق ملتقى »اإدارة 

حركة الطائرات بدون طيار«

دبي ت�ست�سيف غداً الموؤتمر الفترا�سي 

الدولي لطب الطوارئ

 دبي-وام:

غد  يوم  دبي  ت�صت�صيف   

اجلاري  يونيو   12 ولغاية 

من  الإفرتا�صية  الن�صخة 

الطوارئ  لطب  الدويل  املوؤمتر 

فى ن�صخته الع�رسين مب�صاركة 

من  خبري   2000 من  اأكرث 

جميع اأنحاء العامل واملعنيني 

بقطاع الرعاية ال�صحية وطب 

الطوارئ.

ويرتكز هدف املوؤمتر هذا العام 

حول جمع خرباء القطاع حتت 

جل�صات  وتنظيم  واحد،  �صقف 

ت�صتعر�س  تفاعلية  افرتا�صية 

مثمرة  وحلول  حالة  درا�صات 

املنطقة  من  خرباء  مب�صاركة 

باأف�صل  للتعريف  والعامل 

يف  والبتكارات  املمار�صات 

جمال طب الإ�صابات والطوارئ 

ورعاية املر�صى .

ويناق�س خرباء من اأكرث من 70 

املوؤمتر  جل�صات  خالل  دولة 

املرتبطة  املختلفة  النواحي 

املتغري  الطوارئ  بطب 

تنظيم  �صيتم  ..كما  باإ�صتمرار 

جمموعة من ور�س العمل قبل 

املوؤمتر حول الرعاية احلرجة 

وحالت الطوارئ الطبية على 

الأطفال  وطب  الطائرة  منت 

والإدارة  والبحوث  املتقدم 

وغريها الكثري .

الدكتور �صالح فار�س،  واأعرب 

لطب  الإمارات  �صعبة  رئي�س 

الطوارئ رئي�س اللجنة املحلية 

الفخر  عن  للموؤمتر  املنظمة 

الع�رسين  الن�صخة  با�صت�صافة 

لطب  الدويل  املوؤمتر  من 

الفرتا�صية  بن�صخته  الطوارئ 

مب�صاركة  الإمارات  دولة  من 

خرباء هذه املهنة النبيلة من 

خمتلف اأنحاء العامل.

واأ�صاف اأن املوؤمتر يوفر من�صة 

املعلومات  لتبادل  فاعلة 

اأمام  جديدة  اآفاق  واإتاحة 

اأزمة  بعد  خا�صة  القطاع 

"كوفيد- 19 " من خالل تقدمي 
ت�صاركها  عميقة  واأفكار  روؤى 

نخبة من اأخلرباء واملتحدثني 

ال�صعيدين  على  البارزين 

الإقليمي والدويل لفتا اإىل اأنه 

على الرغم من حتول املوؤمتر 

هذا  افرتا�صية  �صيغة  اإىل 

ال�صحية  الأزمة  ب�صبب  العام 

التمكن من  اأنه مت  اإلّ  الراهنة 

الأكرب  املوؤمتر  نطاق  تو�صيع 

�صمولية  اأكرث  وجعله  عامليا 

حت�صني  يف  معا  وامل�صاهمة 

ال�صحية  الرعاية  قطاع 

للجميع.
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اأبوظبي ـ وام:

نظم���ت الأمانة العام���ة جلائزة خليفة 

الرتبوية ومبنا�س���بة الحتف���ال باليوم 

العامل���ي للبيئ���ة جل�س���ة علمية حتت 

عن���وان »ا�ستدامة البيئ���ة .. ق�سة متيز 

اإماراتي���ة« وذلك عرب تقني���ة الت�سال 

املرئي عن بع���د وبح�سور اأمل العفيفي 

الأمني العام للجائزة.

من���ى عم���ران  اجلل�س���ة  وحت���دث يف 

ال�سام�س���ي رئي�س ق�سم ال�سايت�س بوزارة 

التغري املناخ���ي والبيئة واأحمد جمعة 

ب���وزارة  مناهج  اأخ�س���ائي  الدهم���اين 

الرتبي���ة والتعلي���م والدكت���ورة نعيمة 

احلو�س���ني اأ�ستاذ م�س���ارك رئي�س ق�سم 

اجلغرافيا وال�ستدامة احل�رضية بجامعة 

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة والدكتور 

اإ�س���ماعيل طب�س مدير برنامج  م�سعب 

ماج�س���تري اإدارة الأعمال بجامعة العني 

واأدارت اجلل�سة �س���عاد حممد ال�سويدي 

ع�س���و اللجنة التنفيذية جلائزة خليفة 

الرتبوية.

واأكد امل�س���اركون يف اجلل�سة اأن حماية 

البيئة و�سون املوارد الطبيعية واحلياة 

الفطرية تعترب من الركائز القوية ملئوية 

الإمارات 2071 وانطالق م�سرية التنمية 

امل�س���تدامة للدولة يف اخلم�سني املقبلة 

..م�س���ريين اإىل اأن تر�سيخ الوعي الفردي 

واملجتمعي للحف���اظ على البيئة ميثل 

عم���ودا فقريا ملوا�س���لة متيز م�س���رية 

دولة الإمارات يف حماية البيئة و�سون 

املوارد الطبيعية وا�س���تدامتها لالأجيال 

املقبلة على كافة امل�س���تويات املحلية 

والإقليمية والدولية.

ويف بداية اجلل�س���ة اأكدت اأمل العفيفي 

اأهمي���ة دور ور�س���الة جائ���زة خليف���ة 

الرتبوية يف تر�س���يخ الوع���ي الطالبي 

الدرا�سية نحو حماية  مبختلف املراحل 

البيئة وتر�سيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية 

وفتح اآفاق الإبداع اأمام خمتلف عنا�رض 

العملي���ة التعليمية لإط���الق املبادرات 

وامل�س���اريع وتوجيه البح���وث العلمية 

البيئة  نح���و  التطبيقي���ة  والدرا�س���ات 

..م�سرية اإىل اأن ا�ستدامة البيئة متثل اأحد 

املعايري الأ�سا�س���ية التي ت�س���تند اإليها 

اللجان العلمية املتخ�س�سة يف اجلائزة 

يف املفا�سلة بني املر�سحني املتقدمني 

لنيلها.

من جانبها قالت �سعاد ال�سويدي اإن دولة 

الإمارات قدمت للعامل منوذجا فريدا يف 

حماي���ة البيئة و�س���ون احلياة الفطرية 

مبختلف عنا�رضها فقد اأر�سى املغفور له 

ال�س���يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه" هذا النموذج يف حماية البيئة 

وحتقيق ال�ستدامة لالأجيال املقبلة وهو 

نهج توا�سل عليه ال�سري قيادتنا الر�سيدة 

الت���ي جعلت م���ن البيئة اأح���د الركائز 

الأ�سا�سية لأجندة مئوية الإمارات 2071 

كما اأن البيئة متثل اأحد الركائز احليوية 

خلطة اخلم�سني املقبلة.

وقال���ت منى عم���ران ال�سام�س���ي خالل 

ال���ذي تناول���ت فيه  العلمي  العر����س 

ا�سرتاتيجية الدولة للحفاظ على البيئة 

اإن احلفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي 

واملحافظة عل���ى الأنواع احلية املهددة 

بالنقرا�س يف �سكل اأحد اأهم ركائز نهج 

الوالد املوؤ�س����س املغفور له ال�سيخ زايد 

بن �س���لطان اآل نهي���ان "طيب اهلل ثراه" 

حيث كانت ل���ه روؤيت���ه الثاقبة بعيدة 

املدى يف هذا املج���ال لي�س من منظور 

بيئي فح�سب بل كون هذه الأنواع احلية 

املهددة بالنقرا�س ت�سكل جزءا ل يتجزاأ 

من الهوية الوطنية لكل فرد اإماراتي.

واأو�س���حت اأنه م���ن خالل ه���ذا النهج 

وبف�س���ل ما توفره قيادة دولة الإمارات 

من دع���م ل حم���دود حلماي���ة التنوع 

البيولوجي مت تعزيز حماية هذه الأنواع 

عرب منظومة متكاملة من اجلهود �سملت 

اإيجاد بنية ت�رضيعية متكاملة ت�س���من 

حمايتها ومعاملتها بالآليات التي حتقق 

ا�ستدامتها بالإ�س���افة اإىل حزمة وا�سعة 

م���ن امل�س���اريع والربام���ج واملبادرات 

التي ا�س���تهدفت اإكثار الأن���واع املهددة 

بالنقرا�س واإع���ادة اإطالقها يف بيئاتها 

الطبيعية ور�س���د كثري م���ن املبادرات 

على امل�س���تويات الوطني���ة والإقليمية 

الطبيعي  امل���ورث  حلماية  والعاملي���ة 

للدولة مبا ي�س���من حتقيق ال�س���تدامة 

البيئية وبالتايل اإيجاد م�س���تقبل اأف�سل 

لالأجيال احلالية واملقبلة.

م���ن جانبه قال اأحم���د جمعة الدهماين 

اإن قط���اع املناه���ج يف وزارة الرتبي���ة 

والتعلي���م يويل اأهمي���ة بالغة يف ن�رض 

وتر�س���يخ الوع���ي البيئي ل���دى الطلبة 

واملجتمع ب�سورة عامة ..وياأتي ذلك من 

خالل ت�س���مينه يف املناهج التعليمية 

بفئاتها ومراحله���ا املختلفة وبراجمها 

املتنوع���ة واإب���راز روؤي���ة وفك���ر القائد 

املوؤ�س����س املغفور له ال�س���يخ زايد بن 

�س���لطان اآل نهيان "طي���ب اهلل ثراه" يف 

�س���ون البيئة وحمايتها واحلفاظ على 

املوارد الطبيعية واحلياة الفطرية ووفق 

ا�س���رتاتيجية دول���ة الإم���ارات العربية 

املتح���دة امل�س���تدامة يف احلفاظ على 

البيئ���ة مبختلف مكوناتها خا�س���ة اأن 

التنوع البيئ���ي /البيولوجي/ هو عماد 

احلي���اة على وج���ه الأر�س وم�س���تقبل 

التنمية ملختلف الأجيال املتعاقبة.

اإنه  الدكتورة نعيمة احلو�س���ني  وقالت 

مت تطوي���ر 8 مراك���ز بحثية يف جامعة 

الإمارات واقامة �رضاكات حملية ودولية 

للبح���وث مبجالت  وتوفري خمت���ربات 

ال�س���تدامة وتطوي���ر من�س���ة الإمارات 

للمخت���ربات العلمية الإلكرتونية كنظام 

وطني عرب الإنرتنت للت�س���جيع وتعزيز 

بيئة حمفزة لالأبح���اث البيئية وتوفري 

وا�س���تقطاب  والتموي���ل  املعلوم���ات 

املهتمني واأنظمة التقييم و�سول لنتائج 

للطاقة املتجددة والنظيفة للم�س���اهمة 

للطاق���ة  امل�س���تقبلية  الأولوي���ات  يف 

وال�س���تدامة البيئي واأبرزها احل�س���ول 

على ب���راءة اخرتاع عاملي لبحث علمي 

بت�س���ميم تكنولوجيا جديدة للتخل�س 

من ال�سوائب امللوثة عام 2016 وهناك 

مراكز بحثية اأخرى على م�ستوى الدولة.

وتطرق الدكتور م�سعب اإ�سماعيل طب�س 

اإىل اأهمية رفع م�س���توى الوعي البيئي 

لدى الفرد واملجتمع ب�س���ورة عامة من 

خالل ت�س���ليط ال�س���وء عل���ى النموذج 

البيئي املتميز لدولة الإمارات ..

اأبوظبي � وام:

بداأ مرك���ز الإح�س���اء � اأبوظبي 

اأعمال 10 م�سوح اإح�سائية ل�سنة 

2021، والتي ته���دف اإىل توفري 

قاعدة بيانات اإح�سائية حديثة 

ت�س���هم يف اإعداد وبناء موؤ�رضات 

اإح�سائية تعك�س الآثار الإيجابية 

وال�س���لبية جلائحة كوفيد - 19 

يف خمتل���ف املجالت التنموية 

لإم���ارة اأبوظبي، وتقدّم �س���ورة 

تف�س���يلية وا�س���حة ملتخ���ذي 

واإعداد  ل�س���ياغة اخلطط  القرار 

املبنية  والبح���وث  الدرا�س���ات 

عل���ى اأ�س����س علمي���ة وبيانات 

دقيقة تدعم اجلهود الهادفة اإىل 

حتقيق تطلعات القيادة الر�سيدة، 

وت�س���اهم يف الرتقاء مب�س���رية 

اإمارة  يف  والزده���ار  التنمي���ة 

اأبوظبي.

وق���ال اأحمد ال�س���يبة ال�رضياين 

املدير التنفيذي لقطاع البيانات 

يف مركز الإح�ساء - اأبوظبي اإن 

املركز اأطلق امل�سوح الإح�سائية 

لعام 2021 حتت �س���عار "معكم 

نبني بيانات للم�ستقبل" والتي 

تعد اأحد الأدوات الفعالة لتطوير 

قاعدة بيانات اإح�سائية �ساملة 

ومتكامل���ة عن اإم���ارة اأبوظبي؛ 

م���ن خ���الل خمرجاته���ا يت���م 

جمع وت�س���نيف وحتليل ون�رض 

الإح�ساءات الر�سمية وفق معايري 

عاملية.

واأ�س���اف اأن العمل الإح�س���ائي 

ي�ستند ب�سكل اأ�سا�سي على توفر 

واحلديثة،  الدقيق���ة  البيان���ات 

اأف���راد املجتمع  وتعاون جميع 

وال�رضكات املت�سهدفة، بالتجاوب 

مع امل�سوح الإح�سائية والإدلء 

بالبيان���ات الالزم���ة يف الوقت 

املنا�سب؛ حيث تبلغ اأهميته يف 

عملي���ة اإعداد وتوف���ري موؤ�رضات 

اإح�س���ائية تدعم �سانعي القرار 

وكافة املوؤ�س�سات احلكومية يف 

الأعمال  وقط���اع  اأبوظبي  اإمارة 

لتحقي���ق من���و وتط���ور كاف���ة 

القطاعات القت�سادية وغريها.

وعرب ال�رضياين عن �سكره لكافة 

امل�ساهمني  واملوؤ�س�سات  الأفراد 

واملتجاوب���ني م���ع املركز بكل 

اأن  واأك���د  وحر����س،  �س���فافية 

البيان���ات التي يوفره���ا الأفراد 

وال����رضكات تن�س���ب نتائجه���ا 

يف دع���م ا�س���رتاتيجية اأبوظبي 

التنموية الطموحة.

يت���وىل املركز تنفيذ امل�س���وح 

الإح�سائية املتعلقة باملجالت 

اأبوظبي،  اإم���ارة  املختلف���ة يف 

التي  امل�سوح  برنامج  وي�س���مل 

دوري  ب�س���كل  املركز  يجريه���ا 

كل م���ن: وينفذ مركز الإح�س���اء 

القت�سادي  امل�س���ح  اأبوظبي   –

ال�سنوي، والذي يعد اأهم م�سادر 

الإح�س���اءات  لإعداد  البيان���ات 

التقديرات  وتوفري  القت�س���ادية 

القومية ال�سنوية الالزمة لإعداد 

جمامي���ع احل�س���ابات القومية، 

لدع���م  الالزم���ة  والبيان���ات 

القرارات  واتخ���اذ  ال�سيا�س���ات 

اأبوظبي  اإمارة  القت�س���ادية يف 

وقيا����س اأداء هذه ال�سيا�س���ات، 

بالإ�س���افة اإىل توف���ري البيانات 

امل�س���اريع  لأ�س���حاب  الالزمة 

وامل�س���تثمرين  الأعمال  ورجال 

املنا�س���بة  الق���رارات  لتخ���اذ 

ولتقييم قراراتهم ال�س���تثمارية، 

الالزمة لتقدير  البيانات  وتوفري 

مدى التنوع القت�س���ادي والنمو 

يف القطاع���ات النفطي���ة وغري 

النفطية.

وياأتي امل�سح القت�سادي الربعي 

التي  �سمن امل�سوح القت�سادية 

ينفذها مركز الإح�ساء – اأبوظبي 

لتوفري  �س���نوية  رب���ع  ب�س���فة 

اإح�ساءات ر�سمية ق�سرية املدى 

عن الن���اجت املحل���ي الإجمايل 

والثابتة،  اجلاري���ة  بالأ�س���عار 

مم���ا ي�س���اعد عل���ى التع���رّف 

ح�سب  القت�س���اد  و�س���ع  على 

الأن�سطة القت�سادية والقطاعات 

املوؤ�س�س���ية يف اإم���ارة اأبوظبي 

تطراأ  التي  املو�سمية  والتغريات 

امل�س���ح  نتائج  ..وتلبي  علي���ه 

القت�س���ادي الربعي احتياجات 

العمالء ومتخذي القرار ورا�سمي 

ال�سيا�س���ات وتزودهم مبوؤ�رضات 

ق�س���رية امل���دى ع���ن الو�س���ع 

القت�سادي املحلي.

وتتمثل اأهداف م�س���ح ال�ستثمار 

عل���ى  التع���رف  الأجنب���ي يف 

واق���ع ال�س���تثمار الأجنبي يف 

الإمارة، ما ي�س���هم يف حت�س���ني 

البيئ���ة املحلية لالأعمال وخلق 

املناخات اجلاذبة لال�ستثمارات 

الأجنبية.

وتكمن اأهميت���ه يف بناء قاعدة 

ال�ستثمار  بيانات تعك�س و�سع 

الأجنبي يف املوؤ�س�سات املقيمة 

يف اإمارة اأبوظبي ح�سب الن�ساط 

القت�س���ادي والدول التي تتدفق 

منها ال�ستثمارات.

ويعد م�س���ح ال�ستثمار الأجنبي 

املبا����رض الربع���ي اأح���د اأه���م 

امل�س���وح القت�س���ادية الدورية 

الربعي���ة الت���ي يجريه���ا مركز 

الإح�س���اء – اأبوظب���ي، والت���ي 

ت�س���تهدف كافة فروع ال�رضكات 

القت�سادية  واملن�ساآت  الأجنبية 

يف اإم���ارة اأبوظب���ي التي وردت 

بها م�س���اهمات اأجنبية من غري 

املقيمني يف را�س مالها؛ وي�سهم 

يف توف���ري موؤ����رضات ق�س���رية 

ال�ستثمارات  املدى لر�سد و�سع 

الأجنبية املبا����رضة يف الإمارة 

..وتكمن اأهميته يف دعم متخذي 

ال�سيا�س���ات  ورا�س���مي  الق���رار 

العام  الجت���اه  عل���ى  للتعرف 

لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رضة 

اإىل  اأبوظبي،  اإمارة  وحجمها يف 

جانب الأن�سطة القت�سادية التي 

يتجه اإليها ال�س���تثمار الأجنبي 

والدول امل�ستثمرة يف الإمارة.

ودعمًا لتطوير منظومة املعرفة 

والبت���كار وجعل اأبوظبي منارة 

يقوم  والتكنولوجيا،  لالبت���كار 

مركز الإح�ساء – اأبوظبي بتنفيذ 

م�س���ح البحث والتطوير لتوفري 

وتطوي���ر موؤ����رضات اإح�س���ائية 

والتطوير  البح���ث  واقع  تعك�س 

املوؤ�س�س���ات  يف  والبت���كار 

اإمارة  واخلا�س���ة يف  احلكومية 

اأبوظبي، بالإ�س���افة اإىل حت�سني 

قاع���دة املعرفة والق���درة على 

املناف�س���ة والبت���كار، وتوف���ري 

البيانات الالزمة لدعم ال�سيا�سات 

واتخاذ القرارات القت�سادية يف 

اإمارة اأبوظب���ي وقيا�س اأداء هذه 

ال�سيا�سات.
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»اإح�ساء اأبوظبي« يطلق10 م�سوح اإح�سائية خالل 2021

دبي  ـ وام:

ال�س���وؤون  جلن���ة  اعتم���دت 

والت�رضيعي���ة  الد�س���تورية 

والطع���ون للمجل����س الوطني 

الحتادي خالل اجتماع عقدته 

اأم�س "الأحد" ، يف مقر الأمانة 

دبي،  للمجل����س يف  العام���ة 

برئا�سة �س���عادة اأحمد عبداهلل 

ال�سحي رئي�س اللجنة، تقريرها 

حول مو�س���وع �سيا�سة وزارة 

العدل ب�ساأن التوجيه الأ�رضي.

ح�رض الجتماع اأع�ساء اللجنة 

�س���عادة كل من عائ�سة حممد 

املال مق���ررة اللجن���ة، واأحمد 

وعدنان  ال�س���ويدي،  بو�سهاب 

حمد احلم���ادي، وكفاح حممد 

عبي���د  وم���روان  الزعاب���ي، 

املهريي.

اأحم���د عبداهلل  وقال �س���عادة 

ال�س���حي اإن اللجنة انتهت من 

�س���اأن  يف  تقريرها  مناق�س���ة 

مو�س���وع �سيا�سة وزارة العدل 

الأ�رضي، بعد  التوجيه  ب�س���اأن 

التي  التعدي���الت  اعتماده���ا 

اأجرته���ا عل���ى بن���ود التقرير 

وتو�س���ياته، حي���ث �س���رتفع 

املجل�س  اإىل  التقري���ر  اللجنة 

ملناق�س���ة املو�سوع يف اإحدى 

جل�ساته القادمة.

املو�س���وع  اللجنة  وتناق����س 

�س���من حم���اور الت�رضيع���ات 

املعني���ة  وال�س���رتاتيجية 

بالتوجيه الأ�رضي، والتن�س���يق 

واجلهات  الع���دل  وزارة  ب���ني 

املعني���ة بالتوجي���ه الأ�رضي، 

يف  الع���دل  وزارة  وجه���ود 

مراكز  دور  باأهمي���ة  التعريف 

الأ����رضي واملوجهني  التوجيه 

الأ�رضيني.

»د�ستورية الوطني االتحادي« تعتمد تقريرها 

حول مو�سوع التوجيه االأ�سري

»اأكاديمية الفجيرة للفنون« تطلق بطاقة »فنان« 

لدعم االإماراتيين الموهوبين

»خليفة التربوية« تنظم الجل�سة العلمية »ا�ستدامة 
البيئة .. ق�سة تميز اإماراتية«

»مكتبة« تحتفي بالفائزين في م�سابقة 

»الكاتب ال�سغير في الكتاب الكبير« 

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعلنت "مكتب���ة" يف دائرة الثقافة وال�س���ياحة � 

اأبوظبي عن اأ�س���ماء الفائزي���ن يف الدورة الثامنة 

من م�سابقة »الكاتب ال�سغري يف الكتاب الكبري«، 

والت���ي ج���رى تنظيمها ه���ذا العام حتت �س���عار 

»الت�سامح« مب�ساركة طاّلب وطالبات املدار�س من 

خمتلف اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة. 

واحتفت "مكتبة" بطباعة ق�س����س الفائزين ال32 

يف كتاب حمل عنوان »الت�س���امح«، وهو الإ�سدار 

ال�ساد�س يف تاريخ امل�سابقة، وذلك يف حفل اأقامته 

�سمن فعاليات الدورة الثالثني من معر�س اأبوظبي 

الدويل للكتاب الذي اختتمت فعالياته موؤخراً. 

و قال���ت �س���يخة حممد امله���ريي، مدي���رة اإدارة 

املكتبات يف دائرة الثقافة وال�س���ياحة - اأبوظبي: 

"�س���عداء جداً مب�س���توى الإب���داع ال���ذي حملته 
م�ساركات امل�س���ابقة هذا العام، وهذا يب�رّض بجيل 

قادم من املوؤلفني املبدعني الذين �سي�ساهمون يف 

اإثراء امل�س���هد الثقايف الإماراتي يف امل�ستقبل. هذا 

العام اخرتنا الت�س���امح ليكون عنوان امل�س���ابقة 

للرتكي���ز على اأهمية هذه القيم���ة، والتي تعد من 

القيم الرا�س���خة يف وجدان اأبناء وبنات الإمارات، 

وتعد لبنة اأ�سا�سية يف املجتمع." 

�س���يتم توزيع كتاب م�س���ابقة »الكاتب ال�س���غري 

يف الكتاب الكبري« عل���ى مكتبات جميع مدار�س 

الدولة، بالإ�سافة اإىل جميع اأفرع "مكتبة" التابعة 

لدائرة الثقافة وال�سياحة � اأبوظبي. 

اجلدي���ر ذكره اأّن م�س���ابقة »الكاتب ال�س���غري يف 

الكت���اب الكبري« هي م�س���ابقة �س���نوية تنّظمها 

دائرة الثقافة وال�س���ياحة � اأبوظبي لدعم املواهب 

الطاّلبية، انطلقت امل�س���ابقة عام 2011، وجنحت 

على مدار ال�س���نوات الثمان املا�سية يف ا�ستقطاب 

اأك���ر من 2000 م�س���اركة، وتهدف امل�س���ابقة اإىل 

تعزيز الإ�س���هام الفّع���ال لالأطفال والنا�س���ئة يف 

امل�س���هد الثقايف الإماراتي، وذلك من خالل غر�س 

قيمة التناف�س الإيجابي لديهم، وت�س���جيعهم على 

كتابة ق�س����س هادفة تري خي���ال الطفل وتلبي 

احتياجات���ه الذهنية والنف�س���ية يف هذه املرحلة 

العمرية املهمة. 

الفجرية ـ وام:

اأطلقت اأكادميي���ة الفجرية للفنون اجلميلة 

بالفنان���ني  اخلا�س���ة  "فن���ان"  بطاق���ة 

الإماراتيني املوهوبني يف املجالت الفنية 

املتنوعة، وتوفري من�س���ة فني���ة تدعمهم، 

وتن����رض اأعماله���م ع���ن طريق الت�س���جيع 

والتحفيز ورفع م�ستوى الكفاءة لديهم التي 

تعزز هويتهم الوطنية.

التي  "فن���ان"  وت�س���تهدف مبادرة بطاقة 

مت الإعالن عنها بتوجيهات �س���مو ال�سيخ 

حمم���د بن حم���د بن حمم���د ال�رضقي ويل 

عهد الفجرية رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية 

الفجرية للفنون اجلميلة، جميع الإماراتيني 

املوهوب���ني فنيًا من اجلن�س���ني، بعمر 16 

عاما وما فوق م���ن داخل الدولة وذلك يف 

الفنون الب�رضية وامل�رضحية واملو�س���يقى 

والباليه والغناء.

واأك���د �س���عادة علي عبي���د احلفيتي مدير 

ع���ام اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة اأن 

بطاق���ة فنان حتظى بدعم كبري من �س���مو 

ال�س���يخ حممد بن حمد بن حممد ال�رضقي 

، النابع من حر�س �س���موه على خلق بيئة 

حمفزة للدعم املهني للفنانني الإماراتيني 

وتقدمي امل�سورة الفنية الدائمة لهم من قبل 

نخبة من املتخ�س�سني يف الأكادميي.

تحت �سعار »الت�سامح« 
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14763  االثنني 7 يونيو 2021ـ 
تتمات

الإمارات تدعو 

ودع���ا �ضعادته - خالل م�ضاركت���ه افرتا�ضيا نيابة عن 

مع���ايل �ضهيل بن حمم���د فرج فار����س املزروعي وزير 

الطاق���ة والبني���ة التحتية وممثال للدول���ة يف اجلل�ضة 

الوزاري���ة للطاقة النظيفة الت���ي ا�ضت�ضافتها جمهورية 

ت�ضيلي - اإىل ت�ضاف���ر اجلهود وح�ضد الطاقات العاملية 

من اأجل اإتاحة الطاقة النظيفة للجميع ..

الفتا اإىل اأن الدولة توؤمن اأن التحول نحو الطاقة النظيفة 

فر�ض���ة حقيقية له���ا حتدياتها االجتماعي���ة والبيئية 

واالقت�ضادية، اإحداها يتمثل يف قابلية التو�ضع واجلدوى 

التجارية والتقنيات واحللول املطلوبة.

وتاب���ع العلماء : » كان طموحن���ا يف ال�ضابق التوجه 

نحو ا�ضتغالل الطاقة ال�ضم�ضية، واالآن قدرتنا االإنتاجية 

اأك���ر من 2 جيجاواط من ال�ضعة املركبة، و4 جيجاواط 

اإ�ضافية ملتزمني بت�ضليمها خالل العامني املقبلني، واإن 

الطاقة ال�ضم�ضية متثل اأرخ����س اأ�ضكال الطاقة املتاحة 

وداعمًا ملزيج الطاقة يف االإمارات، كما لدينا العديد من 

امل�ضاري���ع التي تدعم توجه االإم���ارات امل�ضتقبلي نحو 

الطاقة النظيفة، منها م�رشوع »براكة« للطاقة النووية 

ال�ضلمية بواقع 4 مفاعالت قادرة على اإنتاج 5.6 جيجا 

واط م���ن الطاقة النظيفة، فيما تقوم وحدة براكة االأوىل 

االآن بتغذية �ضبكة الكهرباء ب� 1400 ميجاواط، ليوؤ�ض�س 

ملرحلة جديدة يف م�ضرية االإمارات للتحول نحو الطاقة 

امل�ضتدامة«.

واأ�ضاف اأن االإمارات ُتعد اأي�ضًا موطنا الأول م�ضنع لثاين 

اأك�ضيد الكربون على نط���اق جتاري يف ال�رشق االأو�ضط، 

حي���ث يلتقط 800 األف طن من ثاين اأك�ضيد الكربون من 

�ضناعة احلدي���د وال�ضلب، و�ضنعمل عل���ى رفع ال�ضعة 

اإىل اأكر م���ن 5 اأ�ضعاف بحلول عام 2030، ليتمكن من 

التق���اط 5 ماليني طن من ثاين اأك�ضي���د الكربون �ضنوي 

وطموحن���ا كبري وجناحاتن���ا متوا�ضلة، ولن نكتفي مبا 

مت حتقيق���ه حتى االآن، و�ضنوا�ض���ل العمل بال كلل على 

ا�ضرتاتيجيتن���ا لتنويع م�ضادر الطاق���ة، وال�ضعي وراء 

م�ض���ادر خمتلفة للطاق���ة ل�ضمان املرون���ة يف مزيج 

الطاق���ة لدينا، وتوجهنا امل�ضتقبل���ي يف دولة االإمارات 

قائ���م على ا�ضتغالل م�ضادر الهيدروجني للح�ضول على 

الطاقة، حيث منتلك املوارد الطبيعية التي تدعم اخلربة 

التكنولوجي���ة واال�ضتقرار ال�ضيا�ض���ي املطلوب لت�ضبح 

دولة االإم���ارات العبًا رئي�ض���ًا يف ال�ضل�ضل���ة العاملية 

الإنتاجه وتوريده، وت�ضتهدف االإمارات من خالل ا�ضتغالل 

الهيدروجني اإىل دع���م م�ضتهدفات اتفاق باري�س للتغري 

املناخي، ومواجهة التحديات البيئية.

ويف خت���ام حديثه لفت �ضعادته اإىل اأن املوؤمتر الوزاري 

للطاق���ة النظيفة يوفر االأدوات واملن�ض���ة للعمل �ضويًا 

لتحقيق املزيد من االأهداف امل�ضرتكة املرتبطة بالطاقة 

النظيفة، م�ض���دداً على �رشورة العمل امل�ضرتك، حيث اأن 

العم���ل الفردي ال يحقق نتائ���ج متميزة، والتعاون بني 

الدول واجله���ات ذات العالقة يوؤ�ض�س لتحقيق مزيد من 

االإجنازات الطموحة الت���ي تدعم قطاع الطاقة النظيفة، 

م�ض���ريا اإىل اأن االإمارات تتطلع اإىل موا�ضلة التعاون مع 

�رشكائها الدوليني يف جمال الطاقة النظيفة.

بدوره، ق���ال �ضعادة املهند�س يو�ض���ف اآل علي، الوكيل 

امل�ضاعد لقطاع الكهرب���اء واملياه وطاقة امل�ضتقبل يف 

وزارة الطاقة والبنية التحتية على هام�س م�ضاركته اإن 

دولة االإمارات منفتحة عل���ى جميع اأنواع الطاقة التي 

تتوافق مع مواردنا الطبيعي���ة والبنية التحتية، ونحن 

حري�ضون على تنويع م�ضادر الطاقة مبا يدعم التنمية 

امل�ضتدامة واالقت�ضاد االأخ����رش، وي�ضاهم يف املحافظة 

على البيئة وا�ضتدامتها، ويدعم توجه الدولة يف حتقيق 

متطلب���ات اتفاق باري�س للتغ���ري املناخي، حيث تعترب 

االإمارات عن�رشاً رئي�ضًا لالتفاق.

�سباق القفال

1991 و�ضعى اإىل تطويرها واملحافظة عليها �ضنويا طوال 

ثالثة عقود.

وحقق ال�ضباق - الذي نظمه نادي دبي الدويل للريا�ضات 

البحرية يوم اجلمعة املا�ضي - و خ�ض�س لل�ضفن ال�رشاعية 

املحلية 60 قدما جناحا كب���ريا مب�ضاركة 106 �ضفن اأبحرت 

باأمان من جزيرة �ضري بونعري يف عمق اخلليج العربي نحو 

نقطة العبور االأوىل يف جزيرة القمر ومن ثم اىل خط النهاية 

قبالة املعلم احل�ضاري اجلديد يف �ضواطئ دبي »عني دبي« 

مل�ضافة ت�ضل اإىل 53 ميال بحريا.

راف���ق » �ضنيار ال�ضف���ن » الذي اأبح���ر يف ال�ضاعات االأوىل 

م���ن ال�ضباح عد�ضات وكامريات م�ض���وري وكاالت ال�ضحافة 

واالإع���الم العاملية التي حتر�س دائم���ا على تغطية ال�ضباق 

الكب���ري و من بينه���ا وكال���ة ال�ضحافة الفرن�ضي���ة ووكالة 

ال�ضحافة االأوروبية ووكالة اأنباء رويرتز والتي بثت مقاطع 

فيديو و�ض���ورا تناقلتها و�ضائل االإع���الم يف خمتلف قارات 

الع���امل عك�ضت قيمة ال�ضباق العاملي���ة واأظهرت جمال دبي 

من خالل عد�ض���ات مبدعة على امتداد م�ضار ال�ضباق وحلظة 

الو�ضول اإىل �ضواطئ دب���ي بني معاملها اجلميلة ويف اأجمل 

الوجه���ات يف اخللي���ج العربي بالقرب م���ن جزيرتي نخلة 

جم���ريا وبلو واترز و اأمام »عني دبي« اأطول عجلة ترفيهية 

يف العامل.

ون�رشت عدد من ال�ضحف العاملية �ضور ال�ضباق على مواقعها 

الر�ضمية والن�ض���خ الورقية من بينها �ضحيفة » تليغراف » 

الربيطاني���ة و موقع » �ضرتاتي�س« االأمريكي وكذلك ال�ضحف 

االإ�ضباني���ة مثل ال�ضحيف���ة الريا�ضية ال�ضه���رية » اآ�س« و 

�ضحيف���ة البايي����س املدريدي���ة و اللتني ن�رشت���ا �ضورا مع 

تعلي���ق عن احلدث وموقع اأفار االإيطايل على �ضبكة االنرتنت 

ال���ذي ن�رش �ضورا للحدث اإ�ضاف���ة اإىل موقع �ضحيفة كالرين 

االأرجنتينية وموقع �ضحيفة زي �ضيتيزيزين اجلنوب اأفريقية.

كما ن�رشت العديد من و�ضائ���ل ال�ضحافة واالإعالم العاملية 

�ض���ورا من وكال���ة ال�ضحافة االأوروبية »اإيبي���ا« من بينها 

�ضورة ل�ضب���اق القفال 30 على احل�ض���اب الر�ضمي لها على 

�ضبكات التوا�ضل االجتماعي وح�ضاب الوكالة العاملية على 

»اإن�ضتغرام« فيما ن�رش موق���ع �ضحيفة »وا�ضنطن بو�ضت« 

وموق���ع مافرييك االأمريكي���ة �ضورتني �ضم���ن اأف�ضل ال�ضور 

العاملية لالأ�ضبوع 22 يف عام 2021.

ونال مقطع للفيديو بثته وكالة ال�ضحافة الفرن�ضية اهتمام 

العدي���د من موؤ�ض�ضات التلفزة العاملي���ة من بينها تلفزيون 

»يورو نيوز« و تلفزيون وان وي كي فاينا�س ياهوو وياهوو 

�ضبورت وياهوو ي���و كي »بريطانيا« و اإم اأ�س اإن »اأمريكا« 

وجي اأي »اليابان« وون تي يف و مواقع بور�ضوراما وياهوو 

ني���وز وتلفزيون 20 دقيقة واوراجن اكت���و »فرن�ضا« وي كي 

نيوز واأي�ضا عرب نيوز واي جي نيوز ياهوو.

واأ�ض���ادت اللجنة املنظم���ة باملتابعة والدع���م الكبري الذي 

قدمت���ه موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم ك�رشي���ك اإعالمي مميز للحدث 

الكب���ري الذي واكبته منذ االإعالن عنه ع���رب قطاع التلفزيون 

واالإذاع���ة من خالل قناتي �ضما دبي و دبي الريا�ضية واإذاعة 

وقناة نور دبي التلفزيونية .

وثمنت اللجنة جهود »اأبوظبي لالإعالم« التي رافقت ال�ضباق 

بنق���ل مبا�رش عرب قناة يا�س الريا�ضي���ة وكذلك قناة الظفرة 

التلفزيونية فيما قامت اإذاع���ة االأوىل التابعة ملركز حمدان 

بن حممد الإحياء الرتاث التي رافقت ال�ضباق بتغطية خا�ضة 

عرب الربامج و البث املبا�رش يف و�ضائط التوا�ضل االجتماعي.

 ال�سعودية والكويت 

وتاأت���ى زيارة وزير اخلارجية الكويتي لل�ضعودية بعد اأقل 

م���ن اأ�ضبوع من الزيارة التي ق���ام بها ويل العهد الكويتي 

ال�ضيخ م�ضعل االأحمد اجلابر ال�ضباح اإىل اململكة الأول مرة 

من���ذ تولية امل�ضوؤولية يف ت�رشي���ن اأول/اأكتوبر من العام 

املا�ضي.

الخطوط القطرية 

حي���ث ت�ضريرّ الناقلة حاليًا 1200 رحلة اأ�ضبوعيًا اإىل 130 

وجهة يف خمتل���ف اأنحاء الع���امل، وتعت���زم زيادة عدد 

الوجه���ات اإىل 140 وجهة قبل نهاي���ة �ضهر متوز/ يوليو 

القادم.

واأ�ض���ارت اإىل اأن ال�ضارقة تعترب وجه���ة بديلة للم�ضافرين 

الذين يرغبون بزيارة خمتلف املدن يف االإمارات اأو ال�ضفر 

منها، ال �ضيما دبي.

فرن�سا تحقق 

واأ�ض���اف املكتب اأنه مت���ت مطالبة لبنان ع���رب »قنوات 

ر�ضمية«، بتقدمي م�ضاعدة قانونية من جانب ال�ضلطات.

ويراأ�س �ضالمة م�رشف لبنان املركزي منذ عام 1993.

وخ���الل نحو ثالثة عق���ود يف من�ضبه، مت���ت االإ�ضادة به 

لتحقي���ق اال�ضتق���رار يف البالد خالل �رشاع���ات بال�رشق 

االأو�ضط وكذلك خالل االأزمة املالية العاملية عام 2008.

غري اأنه تعر�س موؤخرا النتقادات ب�ضبب االأزمة االقت�ضادية 

احلالي���ة يف لبنان، والتي �ضهدت خ�ضارة اللرية اللبنانية 

اأك���ر من 80% م���ن قيمتها منذ ع���ام 2019. ويف ر�ضالة 

اإىل لبن���ان من �ضوي�رشا ن�رشها موق���ع »درج« االإخباري 

اللبناين، قال حمقق���ون �ضوي�رشيون اإنه���م ي�ضتبهون يف 

اأن �ضالمة �ضاعد �ضقيق���ه رجا يف اختال�س اأموال منذ عام 

2002 على االأقل.

ووفق���ا لتقارير فاإن املبلغ مثار التحقي���ق يبلغ اأكر من 

300 مليون دوالر.

تتم����ات .. تتم����ات ... تتم����ات .. تتم����ات ... تتم����ات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

دبي تخالف 

واأكدت اقت�ضادي���ة دبي اأن الت���زام املجتمع بالتدابري 

الوقائي���ة، مبا يف ذلك خمتلف مكونات القطاع اخلا�س 

ه���و اأ�ضا����س جهود مكافح���ة الوب���اء واأن التهاون يف 

تطبيقها خمالفة �رشيحة للقانون و�ضددت على اأنه لن 

يكون هناك ت�ضاهل مع املخالفني، وفقًا الأحكام القانون 

واالأط���ر التنظيمية التي مت اعتمادها يف هذا ال�ضاأن ملا 

للتهاون يف تطبيق االإجراءات االحرتازية من انعكا�ضات 

�ضلبية على اجلهود الكب���رية التي تبذلها حكومة دبي 

حلماية املجتمع و احلد م���ن انت�ضار فريو�س كورونا و 

حما�رشته يف اأ�ضيق نط���اق ممكن حلني التخل�س منه 

نهائيًا.

فقد ق���ام فريق التفتي�س مبخالف���ة 57 مطعما ومقهى 

وكافترييا لتقدمي الوجبات داخل املكان بعد ال�ضاعات 

امل�ضموح بها اإىل جانب خمالفة حمالت متار�س اأن�ضطة 

جتارية متنوعة �ضملت �ضالونا رجاليا و جتارة الهواتف 

املتحركة ولوازمها وخياطة املالب�س الرجالية، وجتارة 

التجزئ���ة، ومكتبا اإداريا، ونادي لياق���ة بدنية رجاليا 

و ال�ضوبرمارك���ت و جاءت خمالف���ة تلك املحالت على 

خلفية عدم التزامها بارتداء الكمامات.

وتواجدت املحال امُلخالف���ة يف االأ�ضواق املفتوحة يف 

مناط���ق املرر وعيال نا�رش والنه���دة والق�ضي�س وهور 

العنز واملرقب���ات والكرامة واملم���زر و البدع وال�ضوق 

الكبري واملرك���ز التجاري واجلافلي���ة والرب�ضاء والرقة 

واملدينة العاملية واحل�ضيب���ة وال�ضغاية وعود ميثاء 

والقوز ويف املراكز التجاري���ة، ومت التنبيه على ثالثة 

حم���الت يف املراك���ز التجارية لعدم و�ض���ع مل�ضقات 

التباعد اجل�ضدي.

واأ�ض���ارت اقت�ضادي���ة دبي اإىل اأنها م���ن خالل موا�ضلة 

جوالته���ا بالتع���اون مع خمتل���ف ال����رشكاء �ضتقوم 

بالرتكيز يف احلمالت التفتي�ضية على املراكز التجارية 

واالأماكن التي م���ن املمكن اأن ت�ضهد اإقبااًل من اجلمهور 

و ذلك حر�ضا على �ضالم���ة املجتمع.. م�ضددة على اأنه 

�ضيتم اتخ���اذ الالزم جتاه املخالفات والتجاوزات التي 

يتم ر�ضدها اأو االإبالغ عنها من قبل جمهور امل�ضتهلكني 

واملتعامل���ني، فيما نا�ض���دت الدائرة التج���ار االلتزام 

بالتدابري االحرتازية كارتداء الكمامات وتطبيق التباعد 

اجل�ضدي.

ودع���ت الدائ���رة االقت�ضادية اجلمهور لالإب���الغ عن اأي 

حاالت خمالفة للتداب���ري االحرتازية، وذلك عرب تطبيق 

م�ضتهل���ك دبي املتوفر على متاجر اأبل وغوغل وهواوي 

اأو باالت�ض���ال على الرق���م 600545555 اأو عرب املوقع 

. consumerrights.ae االلكرتوين

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  

158310

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

 35566 ����س.ب.:  وعنوانه: 

اأبوظبي،  اجلديد،  املطار  ،طريق 

االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  41 الواق�عة بالفئة:  

2013/05/15 بتاريخ:    158310 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

 اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

158309 املودعة حتت رقم:  

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

����س.ب.: 35566 ،طري���ق املط���ار اجلدي���د، اأبوظبي،  وعنوانه: 

االإمارات العربية املتحدة.

الب�ضائع/ وذلك لتميي���ز 

اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  

  37

وامل�ضجلة حتت رقم 

2013/05/15 بتاريخ:    158309

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

اإدارة العالمات التجارية

 

ـ العـدد 14763 ـ العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021ـ  االثنني 7 يونيو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  

158308

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

 35566 ����س.ب.:  وعنوانه: 

اأبوظبي،  اجلديد،  املطار  ،طريق 

االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  28 الواق�عة بالفئة:  

2012/06/10 بتاريخ:    158308 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

 اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  

158307

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

 35566 ����س.ب.:  وعنوانه: 

اأبوظبي،  اجلديد،  املطار  ،طريق 

االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  28 الواق�عة بالفئة:  

2013/05/15 بتاريخ:    158307 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

 اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14763 ـ العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021ـ  االثنني 7 يونيو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

162035 املودعة حتت رقم:  

�س. �ضكاي اي بي انرتنا�ضيونال ليمتد با�ض��م:  

جرانت واي، اي���ل وورث، ميدل�ضك�س، تي    وعنوانه: 

دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  38 الواق�عة بالفئة:  

2019/12/23 بتاريخ:    162035 وامل�ضجلة حتت رقم 

  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/09/06 وحتى تاريخ:    2021/09/06

 اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد 

اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

162036 املودعة حتت رقم:  

�س. �ضكاي اي بي انرتنا�ضيونال ليمتد با�ض��م:  

جرانت واي، اي���ل وورث، ميدل�ضك�س، تي    وعنوانه: 

دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  41 الواق�عة بالفئة:  

2019/12/23 بتاريخ:    162036 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/09/06 وحتى تاريخ:    2021/09/06

 اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14763 االثنني 7 يونيو 2021ـ 

ـ العـدد 14763 االثنني 7 يونيو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد اإدارة العالمات التجارية 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

155184 املودعة حتت رقم:  

�س. ميديكال �ضوليو�ضنز منطقة حرة )ذ.م.م( با�ض��م:  

مدينة دب���ي للعناية الطبية، �س.ب.: 2547، االإمارات  وعنوانه: 

العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  44 الواق�عة بالفئة:  

2012/01/25 بتاريخ:    163164 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/04/03 وحتى تاريخ:    2021/04/03

 اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

155485 املودعة حتت رقم:  

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

 : . ب . ����س وعنوانه: 

املط���ار  ،طري���ق   35566

االإمارات  اأبوظبي،  اجلديد، 

العربية املتحدة.

الب�ضائع/ لتميي���ز  وذلك 

اخلدمات    

  43 الواق�عة بالفئة:  

2011/12/25 بتاريخ:    161681 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/04/10 وحتى تاريخ:    2021/04/10

اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14763 ـ العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021ـ  االثنني 7 يونيو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

158305 املودعة حتت رقم:  

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 35566 ����س.ب.:  وعنوانه: 

،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، 

االإمارات العربية املتحدة.

الب�ضائ���ع/ لتميي���ز  وذل���ك 

اخلدمات    

  18 الواق�عة بالفئة:  

2012/06/10 بتاريخ:    158305 وامل�ضجلة حتت رقم 

 و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن����رش طل���ب  جتدي���د مدة 

احلماي���ة للعالم���ة التجارية 

التالية:

املودعة حتت رقم:  

158306

االحتاد للطريان با�ض��م:  

 

����س.ب.: 35566 ،طري���ق املط���ار اجلدي���د، اأبوظبي،  وعنوانه: 

االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  25 الواق�عة بالفئة:  

2013/05/15 بتاريخ:    158306 وامل�ضجلة حتت رقم 

 

و�ضتظ���ل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/06/09 وحتى تاريخ:    2021/06/09

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�رش طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

162034 املودعة حتت رقم:  

�س. �ضكاي انرتنا�ضيونال ايه جي با�ض��م:  

�ضتوكرهوف ، درايكونيج�ضرتا�ضيه 31 ايه ، �ضي ات�س  وعنوانه: 

- 8002 زيورخ ، �ضوي�رشا.

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات    

  9 الواق�عة بالفئة:  

2012/01/25 بتاريخ:    163168 وامل�ضجلة حتت رقم 

 و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �ضنوات اأخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء احلماية يف

2031/09/06 وحتى تاريخ:    2021/09/06

 

اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14763 االثنني 7 يونيو 2021ـ  ـ العـدد 14763 ـ العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021ـ  االثنني 7 يونيو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 
دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 



 

1.11
1.38

3.75
3.601.69

1.90
2.22
2.99




71.66
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دبي ـ وام:

اطل���ع وفد �س���م مديري وم�س����ؤويل مراكز 

ال�رشطة واإدارة حماية الطفل واإدارة الرعاية 

الجتماعية للأطفال ونيابة الأ�رشة والطفل 

واإدارة �س���لمة الطفل يف ال�س���ارقة.. على 

مراف���ق وخدمات ومبادرات م�ؤ�س�س���ة دبي 

لرعاية الن�س���اء والأطفال يف اإي�اء ورعاية 

وحماية الن�ساء والأطفال.

وا�ستعر�س���ت امل�ؤ�س�س���ة اأمام ال�فد خلل 

زيارته جمم�عة م���ن خدماتها ومبادراتها 

والتي ت�سمنت اخلدمات التعليمية الر�سمية 

وغ���ر الر�س���مية واخلدم���ات الجتماعية 

واخلدمات النف�سية وخدمات الإي�اء اإ�سافة 

اىل اأبرز اإجنازاتها يف اإدارة الرعاية التاأهيل 

والتي ت�س���منت "غرفة التقا�سي عن بعد" 

و"ب�ابة الإ�ست�س���ارات ال�رشية" و"�س���لمة 
املتعاملني عن بعد" كما �س���لطت ال�س����ء 

على برامج وحملت اإدارة التثقيف وخدمة 

املجتمع يف امل�ؤ�س�سة والتي �سملت برنامج 

م�اجهة �س���ل�ك التنمر يف املدار�س وحملة 

م�اجهة العنف الأ�رشي و الن�سائح الرتب�ية 

يف ظل اجلائحة بالإ�س���افة اإىل عر�س نبذة 

ع���ن الفعاليات واملحا�رشات الفرتا�س���ية 

التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة لت�عية املجتمع.

م���ن جانب اآخر قام ال�ف���د بج�لة ميدانية 

للطلع عل���ى غرف مبنى الرعاية التاأهيل 

والتي �س���ملت غرفة انتظار الأطفال وغرفة 

العلج باللع���ب وغرفة الع���لج اجلمعي 

وال�سرتخاء وغرفة التقا�سي عن بعد وفيل 

الأطفال بالإ�س���افة اإىل ال�س���كن الذي تقطن 

به احللت التي ت�ستقبلها امل�ؤ�س�سة ومركز 

الت�سال.

وقالت �سيخة �س���عيد املن�س�ري مدير عام 

م�ؤ�س�س���ة دب���ي لرعاية الن�س���اء والأطفال 

بالإناب���ة.. اإن امل�ؤ�س�س���ة ل تركز فقط على 

جان���ب الإي����اء وتقدمي خدم���ات الرعاية 

والتاأهيل ل�س���حايا الإ�س���اءة من الن�س���اء 

والأطفال بل تعمل كذلك جاهدة على اإيجاد 

احلل�ل وتنفيذ املبادرات التي من �س���اأنها 

ال�قاية من هذه الظاهرة خا�س���ة واأن روؤية 

امل�ؤ�س�س���ة تتمثل يف ال��س�ل اإىل جمتمع 

خال من العنف ولذلك حر�ست منذ اإنطلقها 

على اأن ل تكتفي بتحقيق الأهداف املطل�بة 

منها بل ت�سعى دائما للإبتكار والتميز.

واأ�سافت " كان من اأبرز هذه الإجنازات اإن�ساء 

غرفة التقا�سي عن بعد يف مبانيها والتي 

تهدف للحفاظ على �سلمة املتعاملني من 

خلل اإجراء جل�سات املحاكم والتحقيق عن 

بعد من قبل اجلهات القان�نية والق�س���ائية 

مثل ال�رشطة والنيابة دون احلاجة للذهاب 

لتل���ك اجلهات وه���ي ميزة مهمة خا�س���ة 

اأن معظم احلالت لدى امل�ؤ�س�س���ة من فئة 

الن�س���اء والأطفال بالإ�س���افة اإىل منهيجة 

الع���لج باللع���ب والتي ت�س���اعد يف دمج 

الأطفال �سمن حميطهم الإجتماعي وتنمية 

قدراته���م وتعدي���ل �س���ل�كهم وكذلك علج 

ال�سدمات النف�سية التي ي�اجه�نها".

دبي ـ وام:

تلقت هيئ���ة تنمية املجتمع يف دبي مبلغ 

ع�رشة مليني درهم من بنك دبي الإ�سلمي 

بهدف �رشفها ل�سالح الفئات الأكرث عر�سة 

لل�رشر من م�ستحقي الزكاة امل�سجلني لدى 

الهيئة .

ون����ه �س���عادة اأحم���د جلفار مدي���ر عام 

هيئة تنمية املجتمع مب�س���اهمة بنك دبي 

الإ�س���لمي لفتًا اإىل اأهمي���ة ت�ظيف اأم�ال 

ال���زكاة بال�س���كل الأمثل ل�س���د احتياجات 

الفئات امل�ستحقة بناء على درا�سات دقيقة 

للحالت الجتماعية ومبا ي�س���من حت�سني 

ظروفهم وتاأمني حياة كرمية لهم.

وق���ال جلفار: ت�فر هيئ���ة تنمية املجتمع 

ع���ر »�س���ندوق الت�س���امن الجتماعي« 

من�س���ة م�ث�قة لل�رشكات ولرجال الأعمال 

للم�ساهمة يف دعم فئات املجتمع وتعزيز 

التكات���ف الجتماعي من خلل دعم برامج 

وخدمات دعم وا�س���حة تق���دم لأكرث فئات 

املجتمع عر�سة لل�رشر.

واأك���د جلف���ار اأن هيئ���ة تنمي���ة املجتمع 

ه���ي اجلهة احلك�مية ال�حيدة امل�س����ؤولة 

عن درا�س���ة احل���الت الجتماعية وحتديد 

احتياجات الأفراد والأ�رش امل�اطنة يف اإمارة 

دب���ي، الأمر الذي مينح الثقة للم�س���اهمني 

واملترع���ني وي�ؤك���د اأن الأم�ال ت�س���ل اإىل 

م�ستحقيها.

من جهته قال �س���عيد اأحم���د الطاير املدير 

التنفي���ذي لقط���اع التخطي���ط والتط�ي���ر 

الجتماع���ي يف هيئ���ة تنمي���ة املجتمع 

»رئي����س �س���ندوق الت�س���امن الجتماعي 

اإن م�س���اهمة بنك دبي الإ�سلمي يف العام 

املا�س���ي مت �رشفها ل�سد احتياجات 4100 

من الأف���راد والأ�رش امل�اطن���ة من م�اطني 

اإمارة دبي امل�س���جلني ل���دى هيئة تنمية 

املجتمع .

ومن جانبها اأكدت اإدارة بنك دبي الإ�سلمي 

عل���ى تعزي���ز التع���اون مع هيئ���ة تنمية 

املجتمع وتق���دمي جزء من مبال���غ الزكاة 

للم�ستحقني من الفئات الأكرث عر�سة لل�رشر 

وه���ذه املرة الثالثة التي يق���دم بها البنك 

مبالغ مالية ل�سندوق الت�سامن الجتماعي 

يف الهيئة .

عجمان ـ وام:

اأطلق �س���عادة الل�اء ال�س���يخ �س���لطان 

بن عب���د اهلل النعيمي قائ���د عام �رشطة 

عجمان مبادرة " خدمات بخم�س دقائق 

مب�ا�س���فات خم����س جن����م " يف اإدارة 

ترخي����س الآلي���ات وال�س���ائقني ومركز 

�رشطة النعيمية ال�سامل .

وقال �س���عادة قائد ع���ام �رشطة عجمان 

اإن اإط���لق مب���ادرة " خدم���ات بخم�س 

دقائق مب�ا�س���فات خم����س جن�م " جاء 

�سمن جه�د �رشطة عجمان لتعزيز ر�سا 

و�سعادة املتعاملني .

و اأو�س���ح اأن املب���ادرة تق�م على تقدمي 

الأوىل  اخلدمات للمتعامل���ني مبرحلتها 

يف اإدارة ترخي����س الآليات وال�س���ائقني 

ومرك���ز �رشطة النعيمي���ة بج�دة خم�س 

جن����م وف���ق نظ���ام النج����م العاملي 

لت�س���نيف اخلدمات، ويف زمن قيا�سي ل 

يتعدىخم�س دقائق.

من جانب���ه قال العقيد �س���لطان خليفة 

اأب� مه���ر مدي���ر اإدارة ترخي�س الآليات 

ت�س���تهدف  املب���ادرة  اإن  وال�س���ائقني 

اخلدم���ات املقدم���ة للمتعامل���ني فيما 

يتعلق برتخي�س الآليات وال�س���ائقني يف 

الإدارة، م�سراً اإىل اأن املركز ي�سعى لتقدمي 

اخلدمات وفق ما يعززر�س���ا و�س���عادة 

املتعاملني، حيث يبلغ معدل زمن انتظار 

املتعامل دقيقتني و24 ثانية، فيما يبلغ 

مت��سط الزمن الإجمايل لرحلة املتعامل 

من���ذ دخ�له املركز حت���ى مغادرته بعد 

اإجناز اخلدمة ثلث دقائ���ق و54 ثانية، 

مع �س���مان تقدمي جميع اخلدماتبج�دة 

خم����س جن����م وفق نظ���ام الت�س���نيف 

العامل���ي لتقدمي اخلدمات.م���ن ناحيته 

او�س���ح املقدم حممد عبد اهلل اأب� �سهاب 

رئي�س مركز �رشطة النعيمية ال�س���امل اأن 

املبادرة دخلت حيز التطبيق يف املركز 

على اخلدمات " غر املعقدة " بح�س���ب 

ت�س���نيف نظام النج�م العاملي، وت�سمل 

خدمات اإ�سدار ال�سهادات بجميع اأن�اعها، 

حيث ت�س���تغرق خدمة اإ�سدار ال�سهادات 

ويف وقت زمني ل يتعدى خم�س دقائق.

وعن �سعادة املتعاملني اأكد الرائد حممد 

بن هزمي ال�س����يدي رئي�س ق�سم ال�سعادة 

يف القي���ادة العامة ل�رشط���ة عجمان اأن 

�رشطة عجمان تبذل كل جه�دها وت�سعى 

ب�سكل مت�ا�س���ل وتطلق املبادرات التي 

تعزز ر�سا و�سعادة املتعاملني،م�سراً اإىل 

اأن املبادرة ت�ستهدف يف املرحلة الأوىل 

وال�س���ائقني  الآليات  ترخي����س  خدمات 

واخلدمات غر املعق���دة يف مركز�رشطة 

النعيمي���ة ال�س���امل يف مرحلتها الأوىل، 

وذلك بع���د جناح جتربته���ا ملدة ثلثة 

اأ�سهر على اأن يتم تطبيقها يف مراكزاأخرى 

يف املراحل القادمة.

وقالت الرائد ن�رة �س���لطان ال�سام�س���ي 

رئي�س ق�س���م الع���لم والعلقات العامة 

ب���ني  الت�ا�س���ل  تدع���م  املب���ادرة  اإن 

ال�رشطةواملتعامل���ني مما يع���زز ويرفع 

الر�س���ا ع���ن اخلدمات املقدم���ة، ويعزز 

ال�س���معة امل�ؤ�س�س���ية ملراكز اخلدمة يف 

�رشطة عجمان حتقيقًالأهداف رفع وتعزيز 

ج�دة احلياة يف جمتمع الإمارات.

12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالثنني 7 ي�ني� 2021 �� الع�دد 14763 

وزارة ال�سحة ت�سارك 

في »معر�ض وموؤتمر 

ال�سحة العربي 2021«

دبي ـ وام:

ت�س���ارك وزارة ال�سحة 

املجتم���ع  ووقاي���ة 

يف معر����س وم�ؤمت���ر 

ال�سحة العربي 2021 

�س���يقام خلل  ال���ذي 

الف���رتة من 21 اإىل 24 

ي�ني� اجلاري يف مركز 

دبي التجاري العاملي.

وتعت���زم ال�زارة خلل 

م�س���اركتها اإطلق حزمة خدمات �سحية مبتكرة 

وعدد من امل�ساريع واملبادرات الرائدة التي ت�سهم 

بتمكني اخلدمات ال�س���حية امل�ستقبلية من خلل 

اجلم���ع بني الأنظمة الذكي���ة والروب�تية وتعزيز 

ممار�س���ات ال�س���حة الرقمية والتطبيب عن بعد 

وتط�ير خدمات ال�سحة النف�س���ية بالإ�سافة اإىل 

ت�ظيف البيانات ال�س���خمة والنم���اذج التنب�ؤية 

لإدارة املرافق ال�س���حية وتطبيق نظم املعل�مات 

ال�س���حية وغرها من امل�ساريع الريادية لتحقيق 

ا�س���رتاتيجية ال�زارة يف تقدمي خدمات �س���حية 

�ساملة ومبتكرة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

وي�سكل معر�س وم�ؤمتر ال�سحة العربي هذا العام 

منا�س���بة لإبراز جه�د وم�س���اريع وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتم���ع يف تقدمي مق�م���ات الرعاية 

ال�س���حية امللبية لإحتياج���ات املجتمع وما مت 

حتقيق���ه من اإجنازات ن�عي���ة يف جمالت ج�دة 

الرعاية ال�س���حية وحتقيق ا�س���تمرارية الأعمال 

يف ظ���ل جائحة "ك�فيد-"19 وتنفيذ امل�س���اريع 

ال�قائية والعلجية املت�افقة مع اأحدث التقنيات 

الطبية مبا ي�س���هم بتعزيز الثقة وتر�سيخ التفاوؤل 

وزيادة ن�س���بة الطمئنان بق���رب مرحلة التعايف 

وقدرة دولة الإمارات على عب�ر مرحلة ك�فيد-19 

وحتقيق الريادة العاملي���ة حتى يف ظل الأزمات 

والتحديات حي���ث تب�اأت الدول���ة م�ؤخراً املركز 

الأول عاملي���ًا يف م�ؤ����رش مدى تغطي���ة الرعاية 

ال�سحية ح�سب م�ؤ�رش الإزدهار لعام 2020.

واأكد معايل عبد الرحمن بن حممد الع�ي�س وزير 

ال�س���حة ووقاية املجتمع اأن الرعاية ال�س���حية 

م���ن الأول�يات ال�طنية التي ت�س���تند اإىل الروؤية 

امل�س���تقبلية لدول���ة الإم���ارات يف اإط���ار عملية 

التنمية امل�ستدامة و�سمن منظ�مة حك�مية مرنة 

ومتط�رة اأر�س���ت دعائمها القيادة الر�سيدة لتمثل 

خارط���ة طريق يف م�س���رة الدولة نح���� مئ�ية 

المارات 2071 م�سددا على اأهمية معر�س وم�ؤمتر 

ال�س���حة العربي الذي ي�س���اهم يف تعزيز مكانة 

دولة الإمارات كمركز عاملي مرم�ق يف املجالت 

املتخ�س�س���ة بالطب والعل�م والرعاية ال�سحية 

الرائدة وت�ظي���ف التكن�ل�جيا املتقدمة للرتقاء 

بج�دة احلياة وا�ستدامة اخلدمات ال�سحية.

�سرطة عجمان تطلق »خدمات بخم�ض دقائق بموا�سفات خم�ض نجوم«

ال�سارقة ـ وام:

اأطلق �سعادة الل�اء �سيف الزري 

ال�سام�س���ي قائ���د ع���ام �رشطة 

ال�س���ارقة نائ���ب رئي�س جمل�س 

اأكادميية العل�م ال�رشطية اأم�س 

بفندق �سرات�ن م�رشوع التط�ير 

الرقمي للكف���اءات الذي ت�رشف 

الكفاءات  تط�ي���ر  اإدارة  علي���ه 

ال�رشطية  العل����م  باأكادميي���ة 

بال�سارقة.

العميد  �س���عادة  الطلق  ح�رش 

الدكت�ر حممد خمي�س العثمني 

والعقيد  الأكادميية  ع���ام  مدير 

ال�س����ق مدير  اأمين���ة بخي���ت 

اإدارة امل����ارد الب�رشية ب�رشطة 

الدكت����ر  واملق���دم  ال�س���ارقة 

عبدالرحم���ن النقبي مدير اإدارة 

تط�ير الكفاءات وعدد من �سباط 

�رشطة ال�سارقة والأكادميية.

اإن  ال�سام�س���ي  الل����اء  وق���ال 

الرقم���ي  التط�ي���ر  م����رشوع 

للكف���اءات ياأت���ي متا�س���يا مع 

ت�جه الدولة والريادة العاملية 

التي حققتها يف جمال التح�ل 

الرقمي على م�س���ت�ى املنطقة 

العاملية  وامل�ؤ����رشات  والعامل 

والعربي���ة التي ت�س���درت فيها 

الإمارات جم���الت عدة مرتبطة 

الرقم���ي كاحلك�مة  بالتح����ل 

الذكية وغرها.

واأ�ساف اإن م�رشوع التط�ير الرقمي 

للكفاءات الذي تنظمه الأكادميية 

بالتع���اون اإدارة امل�ارد الب�رشية 

ب�رشطة ال�س���ارقة يعد واحدا من 

امل�س���اريع الطم�حة التي تهدف 

اإىل تط�ير مهارات 4300 م�سارك 

وم�س���اركة من منت�سبي القيادة 

العامة ل�رشطة ال�سارقة ملختلف 

ويت�سمن  والتخ�س�س���ات  الرتب 

العدي���د من الرام���ج التط�يرية 

املبني���ة عل���ى �س���يناري�هات 

تفاعلي  وباأ�س���ل�ب  افرتا�س���ية 

وترفيهي متكنه من تطبيق اأحدث 

النماذج القيادية.

اأن  واأو�س���ح العمي���د العثمني 

اإطلق امل�رشوع جاء بت�جيهات 

ودع���م م���ن �س���عادة قائد عام 

�رشطة ال�سارقة يف اإطار حر�سه 

على ت�فر برامج تدريب وتقييم 

وباأعلى  اجل�دة  وعالية  حديثة 

املعاي���ر الدولي���ة ملنت�س���بي 

القيادة العامة ل�رشطة ال�سارقة 

رتبهم  مبختل���ف  والأكادميي���ة 

بالتع���اون  و  وتخ�س�س���اتهم 

للتط�ير  "تان���دم"  مع �رشك���ة 

وال�ست�سارات والتي تعد واحدة 

من اأكر ال�رشكات املتخ�س�س���ة 

العامل���ة يف ه���ذا املجال على 

م�ست�ى الدولة واملنطقة.

واأ�س���اف " يتبنى هذا ال�س���كل 

احلديث يف التط�ير املبني على 

الأ�س���ل�ب التفاعل���ي الرتفيهي 

والت�جي���ه واملتابعة والتقييم 

عدة برام���ج هي برنامج قيا�س 

الرقمي  القيادة  ودوري  القدرات 

املتعامل���ني  �س���عادة  ودوري 

7 جن����م"  "من����ذج  الرقم���ي 

ودوري املرونة والتكيف الرقمي 

حيث تعتمد جميع الرامج تلك 

النقاط  بتجميع  املناف�سة  على 

التي يح�سل عليها املنت�سب من 

خلل التقييم والتحليل الرقمي 

لكفاءاته.

ال�سارقة � وام:

اأطل���ق مركز ال�س���ارقة للتدريب 

لهيئ���ة  التاب���ع  الإعلم���ي 

ال�س���ارقة للإذاع���ة والتلفزي�ن 

اأم�س برناجما تدريبيا �س���يفيا 

وطالب���ة  طالب���ا   40 يجم���ع 

م���ن 6 جامع���ات حملي���ة يف 

نخبة  يقدمه���ا  عملي���ة  دورات 

والأكادمييني  الإعلمي���ني  م���ن 

واخلراء املخت�سني.

ويط���رح الرنام���ج حما�رشات 

تطبيقية يف خمتلف تخ�س�سات 

الإذاع���ة والتلفزي����ن والإعلن 

وتقنية  اجلرافيكي  والت�س���ميم 

املعل�مات واأمن ال�سبكات ويقدم 

التطبيقي  اجلانب  للم�س���اركني 

والعمل���ي مل���ا يتلق�ن���ه م���ن 

اجلامعات  اأكادميية يف  معارف 

والكليات.

وقال ح�سني �ساهني مدير مركز 

ال�س���ارقة للتدري���ب الإعلمي " 

نرتجم من خ���لل هذا الرنامج 

الأ�سا�س���ية  الأهداف  من  واحدة 

للإذاع���ة  ال�س���ارقة  لهيئ���ة 

تتج�س���د  والت���ي  والتلفزي����ن 

يف تاأهي���ل جي���ل جدي���د م���ن 

الذين  وال�س���حفيني  العلميني 

ميتلك�ن اخلرة وال�عي باأحدث 

عل�م ومعارف الإعلم املعا�رش 

لي�سكل�ا بخراتهم اإ�سافة ن�عية 

الإعلمي املحلي حيث  للم�سهد 

خ�س�س���نا ومن خلل الرنامج 

تطبيقات عملية تعزز ما در�سه 

الط���لب نظري���ا يف اجلامعات 

بالعم���ل  التحاقه���م  لي�س���بح 

الإعلم���ي يف امل�س���تقبل قائما 

على امل�سارين النظري والعملي 

معا".

وت�س���م قائمة امل�س���اركني يف 

الرنام���ج طلبة م���ن جامعات 

واأب�ظبي  والقا�س���مية  ال�سارقة 

والإم���ارات للط���ران وكلي���ات 

املدينة  وكلية  العلي���ا  التقنية 

اجلامعية.

»ال�سارقة للتدريب الإعالمي« يجمع 40 طالباً في برنامج 

تدريبي �سيفي

»دبي الإ�سالمي« يقدم 10ماليين درهم 

لدعم البرامج المجتمعية
قائد �سرطة ال�سارقة يطلق م�سروع التطوير الرقمي 

للكفاءات

وفد من ال�سارقة يطلع على الممار�سات وخدمات 

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
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يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: تغريد يوسف خرض خرض    الجنسية: االردن

 اىل الطرف الثاين:  حسني حسني الخلف   الجنسية: سوريا 

 باالسم التجاري ) زعفران لخياطة املالبس النسائية( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 72173  ( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:محمود يوسف سليامن عبدالله االمريي الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: عبدالله نارص سبوه العويض الجنسية: االمارات

دائرة  من  صادرة  رخصة   ) املباين   تنظيف  لخدمات  )زيدان  التجاري  باالسم   

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )   91903  ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: سيف مصبح ربيع مصبح العلييل     الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: ارشف حسني محبوب عامل     الجنسية: بنغالديش

العامة ( رخصة صادرة من دائرة  للصيانة  التجاري )عبدالحليم  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )  48860 ( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  جمعه درويش حسن رمضان الحوسني    الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم الحامدي   الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) السالم لتجارة املواد الغذائية ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

وصناعة  تجارة  بغرفة  واملسجلة   )   36319  ( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

عجامن

انقضاء 14 يوما من  التنازل بعد  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب   وعليه سيقوم 

تاريخ نرش هذا االعالن.

 �إعالن تنازل عن رخ�صة
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لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400

فاك�س 024488201

�إعالنات

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

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

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  : 23-3-2020      تاريخ تصديق القرار:  2020-3-23 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف 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. 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�صهادة بالتاأ�صير في ال�صجل التجاري - بتعيين م�صفي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 اسم الرشكة :  الشاحنة الزرقاء    ش.  ذ.م.م 

العنوان :    مكتب رقم 1005 ملك عبدالرحمن محمد راشد، ديرة، النهدة االوىل 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    72447  رقم الرخصة   566154        

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

لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار  : 23-3-2020      تاريخ تصديق القرار:  2020-3-23 

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

ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب 

-بورسعيد ، هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�صهادة بالتاأ�صير في ال�صجل التجاري - بانحـالل �صركـــة 

 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

 �إعالن فقد�ن جو�ز �صفر 

الحسن  محمود   / املدعو  فقد 

الجنسية  بنغالدش   ، احمد  فريد 

 )0804540EF( رقم جواز سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة  بنغالدش   أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    

 �إعالن فقد�ن جو�ز �صفر 

فقد املدعو / عثامن افضل محمد 

جواز  الجنسية  باكستان   ، افضل 

 )1518311KH( رقم  سفره 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

إىل سفارة   باكستان  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.    
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   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة ابن الوليد للصيانة العامة 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1022658 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حمزه باروت احمد خليفة السويدي )%51(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة رمضان بخيت سليامن بخيت )%49( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف رمضان بخيت سليامن بخيت تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / حذف شمسه سعيد نارص املنصوري

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل  أو دعوى بعد  غري مسؤولة عن أي حق 

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 
الذهبي  الركن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن   

لالستشارات الهندسية
 رخصة رقم :    CN-  1135952 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل رأس املال / من Null إىل 50000
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م
 GOlDEN CORNER ENGINEERING /تعديل إسم تجاري من
إىل  الهندسية  لالستشارات  الذهبي  الركن   -  CONuSlTANCY
 GOlDEN CORNER ENGINEERING CONuSlTANCY -
الذهبي لالستشارات  الركن   -.  SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الهندسية - رشكة الشخص الواحدذ.م.م  
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / ديسكفري 

العقارية    

رخصة رقم :  CN -  2757388 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  فإن  اإلعالن وإال  هذا 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  يوكو فود لألكالت 

الشعبية   

رخصة رقم :   CN - 2804352 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم بينوي باريو فيستا

رخصة رقم : CN- 2837551 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل رأس املال / من Null إىل 50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 PINOY BARRIO FIESTA مـــن/  ــاري  ــج ت إســـم  تــعــديــل 

 PINOY BARRIO مطعم بينوي باريو فيستا إىل - RESTAuRANT

FIESTA RESTAuRANT - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

- مطعم بينوي باريو فيستا - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

لالعامل  حبشان  مؤسسة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

االلكرتوميكانيكية

رخصة رقم : CN- 1063430 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحدذ.م.م 

 HABSHAN ElECTRO-MEHCANICAl من/  تجاري  اسم  تعديل 

WORKS ESTABlISHMENT - مؤسسة حبشان لالعامل االلكرتوميكانيكية 

 HABSHAN ElECTRO MEHCANICAl WORKS - SOlE إىل 

PROPRIETORSHIP l.l.C

- رشكة حبشان لالعامل االلكرتوميكانيكة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل  أو دعوى بعد  غري مسؤولة عن أي حق 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  مؤسسة 

رمال غنتوت العامل االملنيوم والزجاج

رخصة رقم : CN -   1131028 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  فإن  اإلعالن وإال  هذا 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 

 

 

 

 

 

 

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ عشق كافيه 

رخصة رقم :  CN - 2371613 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبدالله  خادم  عبدالله  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري %100 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فيصل راشد احمد خلف الهاميل

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مادرن لألقمشة والخياطة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3656321 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالله نارص حسني عبدالله النعيمي )%51(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خليفة ابراهيم جعفر حسن الزرعوين

 MODERN FABRICS AND TAIlORl.l.Cl.l.C من  تجاري  إسم  تعديل   

 SHABWAH FOR HONEY AND إىل  ذ.م.م   والخياطة  لألقمشة  مادرن   -  .

YEMENI PRODuCTS l.l.C - شبوة للعسل واملنتجات اليمنية ذ.م.م 

 تعديل نشاط / إضافة بيع النب - بالتجزئة )4721012( 

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

برس     / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اكس لاللعاب

رخصة رقم : CN -   2738894 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  فإن  اإلعالن وإال  هذا 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

بحر  مرطبات   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الخليج

رخصة رقم :  CN -  1067141 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ كافترييا اورجنال ليتسون مانوك - فرع 1 

رخصة رقم : -CN- 2436707- 1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / إضافة حميد احمد فريش حميد القبييس تعديل الرشكاء تنازل 

وبيع / إضافة روفينو جر تان بوناين )100%( تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف انجيلو 

اميبليو فياللوبوس

 تعدل وكيل خدمات / حذف صالح عبدالله عبدالرحمن اسبيعان الطنيجي

 تعديل رأس املال / من Null إىل 50000 

1x1 1 إىلx11 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

 ORIGINAl lECHON MANOK CAFETERIA - 1 تعديل إسم تجاري من 

 MANNIx lECHON كافترييا اورجنال ليتسون مانوك - فرع 1 إىل - BRANCH

MANOK CAFETERIA - كافترييا مانيكس ليتسون مانوك

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

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

مرمرة  صالون  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

اسطنبول للرجال

رخصة رقم :  CN -  1058489 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ياسمني محمد محمود %100 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح عيىس عيل عيل الحامدي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ رشكة املائة و ستة لإلستثامر ذ.م.م 

رخصة رقم : CN - 4002497  قد تقدموا إلينا بطلب :

 NINETY ذ.م.م   لالستثامر  التسعون  و  الخامسة  رشكة  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

/ حذف رشكة  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   .  FIFTH INvESTMENT COMPANY l.l.C

 MAMOuRA DIvERSIFIED GlOBAl .املعمورة دايفريسيفايد جلوبال هولدنغ ش. م. ع

HOlDING P.J.S.C

lIMITED 1 INvEST CO تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف إنفست كومباين 1 ليمتد

 1x1 إىل NullxNull تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

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

 ONE HuNDRED AND SIx INvESTMENT COMPANY من/  تجار  اسم  تعديل   

 ONE HuNDRED AND SIx إىل  ذ.م.م   لإلستثامر  ستة  و  املائة  رشكــة   -  l.l.C

INvESTMENT COMPANY - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  - رشكة املائة وستة 

لإلستثامر - رشكة الشخص الواحد ذم م

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

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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14 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالون دايم نيلز 

للسيدات 

رخصة رقم :  CN -  3909116 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله راشد  سعيد عبدالله 

الكعبي %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حمد بطي سيف سباع الكتبي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

الســـادة /  مطعم دالور  بأن  التنمية االقتصادية  تعلن دائرة 

افغان 

رخصة رقم : CN -  3749173 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 اإلغاء اعالن �سابق

 تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 1847364 

- CN باالسم التجاري الرشكة الهولندية للمقاوالت ذ.م.م  بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

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

االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 

مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.

CN -  1847364 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3958666 : رقم الخطاب

   �إعــــالن 

لغسيل  كري  تربل  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

السيارات

رخصة رقم :  CN -  3687673 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة احمد مبارك حسني هادي املنصوري 

   %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف زينب محمد احمد علوي الجفري

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اإعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  كافترييا تشيكرز ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 9 -ق71 ، محل 8 - 0 وحدة السيد عبدالله محمد 

احمد عباد واخرين 

CN  -2576553 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

-272 2

5-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم :   2121000697   

 تاريخ التعديل:   2021-6-3 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 45 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعــــالن 

تريدولوجي    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للتجارة العامة  

رخصة رقم : CN -  2800517 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ماركا لالستثامر

رخصة رقم : CN -   3797411 قد تقدموا إلينا بطلب:

امليشاين  عبيد  مصبح  خالد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

%100

صالح  حمد  مبخوت  سامل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنهايل

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

   �إعــــالن 

للطابوق  الصقر  رؤية  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والبالسرت 

رخصة رقم : CN -  2903329 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة امني السيد ابراهيم قناوي %100

تعديل وكيل خدمات/ اضافة محمد جمعه حسن محمد البلويش  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد يسلم سامل وقاش

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  فريست سينريز للصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: مكب 101 - 102 وحدة ، خلف احمد خلف العتيبة، C11A جزيرة 

ابوظبي، شارع الكرتا ، رشق 4-1 قطعة 

CN - 2208899 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/  شارتفورد لتدقيق الحسابات،   كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ   5-3-

كاتب  لدى  املوثق  العادية  العمومية غري  الجمعية  قرار محرض  بناًء عىل  2021 وذلك 

العدل بالرقم : 215012077     

 تاريخ التعديل:   2021-6-6 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 45 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلغاء �عالن �سابق

 CN -   2241384 تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة رقم 

الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م   الفندقية  للشقق  فجن  التجاري  باالسم 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  

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

غري  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة 

اإلجراءات املذكورة.

CN - 2241384  / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3922835 : رقم الخطاب

�إعــــالن 

دي  ام  ان     / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

تصميم وانتاج االعالنات 

رخصة رقم : CN -  3967839 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

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

التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال 

فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

لتجارة  محمد  نيدا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

االحذية 

رخصة رقم : CN -  1016206 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ابراهيم عيل محمد عيل املزروعي 

  %100

تعديل وكيل خدمات/ حذف هادي طامطم حريب املنهايل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نيدا محمد باي محمد  

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مصبغة االشارة 

رخصة رقم : CN -  1472792 قد تقدموا إلينا بطلب:

احمد  فضل  ليت  االسالم  راشد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

    %100

محمد  كاري  العامل  فريد  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

اسامعيل

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اإعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  فريست بلس للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م

 عنوان الرشكة:جزيرة ابوظبي، رشق 6 - ق 52 ط 5 مكتب 507 وحدة السيدة/ امنة 

بطي احمد خلف العتيبة واخرين 

CN - 1679546  :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

2- تعيني السادة/  مكتب دلتا لتدقيق الحسابات،  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  6-3-

2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم : 2124001155     

 تاريخ التعديل:   2021-6-6 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 45 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   �إعــــالن 

االبيض  السهم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للنقليات العامة  

رخصة رقم : CN -  1056476 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة وليد محمد عبدالله عبدالحق 

الربييك %100  

سامل  نارص  هادي  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سميدع 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــــالن 

/  مركز هوم  الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  تعلن دائرة 

اوف كوين للتجميل 

رخصة رقم : CN -  2466129 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن مراجعة  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  فعىل كل من 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ وان بريث البحرية 

رخصة رقم :  CN -  1911136 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة خلفان خادم سامل خادم املنصوري 

     %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف صالح محمد صالح محمد الحامدي

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

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

للوكاالت  الســـادة/  حاكم  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

التجارية           

رخصة رقم :   CN - 1010337 قد تقدموا إلينا بطلب:

عيل  محمد  يوسف  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حاكم مبخوت عبدالله املنهايل

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763
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االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

�إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

 قطاع �ل�سـوؤون �لتجاريـة- �أبوظبي

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763 
�إعالنات

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر
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االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763
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االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /كاليد اند كو ال ال يب 

بطلب تعديل بيان املنتجات لتسجيل العالمة التجارية التالية: 

2020/10/13: تاريخ اإليداع  املودعة تحت رقم   :337420 

2021/01/25 : تاريخ التسجيل 

باســم : أرتش سابورت فوتوير اي يب 2 يب يت واي 

ال يت دي

فيكتوريا،  إتشوكا،  يت  اس  هاي   486 وعنوانه: 

3564،  أسرتاليا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :

التصحيحية؛  األحذية  ذلك  يف  مبا  القدم  لباس 

الصنادل والشباشب ذات السيور والشباشب ذات 

األصبع )لباس قدم(؛ لباس القدم الريايض؛ أحذية رياضية؛ أحذية تدريب؛ أحذية خفيفة؛ 

نسائية مسطحة؛  أحذية  بدون كعب؛  أحذية  األصابع؛  ناحية  من  مفتوحة  نسائية  أحذية 

أحذية  نسائية؛  صنادل  عايل؛  كعب  ذات  أحذية  ورفيع؛  عايل  كعب  ذات  نسائية  أحذية 

أحذية  أحذية رجالة مسطحة؛  الكعب؛  ناحية  نسائية مفتوحة من  أحذية  الساق؛  تغطي 

رجالية ذات نقوش؛ أحذية تغطي .الكاحل؛ لباس قدم الشاطئ؛ لباس القدم غري الرسمي؛ 

لباس القدم للنزهات.

 25 : الواقـعة بالفئة 

تعديل بيان املنتجات كام هو موضح . 

 2021/04/07  : تاريـخ التعديل 

تاريخ التاشري: 2021/04/22 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  155185

باســم:  ش. ميدكل سوليوشن )م.س.ح(

العربية  االمارات  الطبية ص ب 2547  للعناية  وعنوانه: مدينة ديب 

املتحدة

لتمييز  وذلك 

البضائع/الخدمات    

واملسجلة تحت رقم 155185  الواقـعة بالفئة:  44 

بتاريخ:  2016/05/26

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/04/03 وحتى تاريخ: 2031/04/03

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

156363 املودعة تحت رقم:  

 . ش باســم:  

جوليان ماكدونالد

 10 وعنوانه: 

ليدبوري ميوز نورث، لندن، دبليو 11 2 ايه اف، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  25 

2011/12/25 بتاريخ:    161685 واملسجلة تحت رقم 

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/04/27  وحتى تاريخ: 2031/04/27

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

156654 املودعة تحت رقم:  

سكترشز  ش.  باســم:  

يو.اس.ايه.، انك اا

مانهاتن   228 وعنوانه: 

مانهاتن   ، بوليفارد  بيتش 

بيتش، كاليفورنيا 90266، الواليات املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

  25 الواقـعة بالفئة:  

2012/06/21 بتاريخ:    156654 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/05/03  وحتى تاريخ: 2031/05/03

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  158304

باســم:  االتحاد للطريان

،طريق   35566 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات  أبوظبي،  الجديد،  املطار 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  16 واملسجلة تحت رقم 158304 

بتاريخ:  2013/05/15

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/06/09  وحتى تاريخ: 2031/06/09

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  158193

باســم:  ش. ساتر هوم وايرني، انك

 ،248 ب.:  ص.  وعنوانه: 

هيلينا  ساينت    100

ساينت  ساوث،  هايواي 

هيلينا، كاليفورنيا 94574، الواليات املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  32  

واملسجلة تحت رقم 158193 بتاريخ:  2012/06/28

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/06/07  وحتى تاريخ: 2031/06/07

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  157103

باســم:  ش. اي 2 اي ايفينتز ليمتد

وعنوانه: ذا براو، 1 وايلدر ووك، لندن 

دبليو 1 يب 5 ايه يب، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  41  

بتاريخ:  2012/05/28 واملسجلة تحت رقم 157103 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/05/12  وحتى تاريخ: 2031/05/12

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

155789 املودعة تحت رقم:  

االتحاد للطريان باســم:  

،طريق   35566 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات  أبوظبي،  الجديد،  املطار 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  39 

2013/05/15 بتاريخ:    155789 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/04/14  وحتى تاريخ: 2031/04/14

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

154568 املودعة تحت رقم:  

 - االعالمية  املنطقة  هيئة  باســم: 

ابوظبي

أبوظبي،   ،2454 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  16  

2012/04/25 بتاريخ:    154568 واملسجلة تحت رقم 

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/03/21  وحتى تاريخ: 2031/03/21

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  154566

 - االعالمية  املنطقة  هيئة  باســم:  

ابوظبي

أبوظبي،   ،2454 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  41  

واملسجلة تحت رقم 154566 بتاريخ:  2012/04/25

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/03/21 وحتى تاريخ: 2031/03/21

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  156924

باســم:  ش. نيكون كوربوريشن

وعنوانه: 2 -15- 3 ، كونان ، ميناتو- 

كو ، طوكيو ، اليابان .

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  9  

2012/05/28 بتاريخ:    156924 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/05/09  وحتى تاريخ: 2031/05/09

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

157102 املودعة تحت رقم:  

ايفينتز  اي   2 اي  ش.  باســم:  

ليمتد

ووك،  وايلدر   1 براو،  ذا  وعنوانه: 

اململكة  يب،  ايه   5 يب   1 دبليو  لندن 

املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  35 واملسجلة تحت رقم 157102 

2012/05/28 بتاريخ:  

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/05/12  وحتى تاريخ: 2031/05/12

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

158303 املودعة تحت رقم:  

االتحاد للطريان باســم:  

،طريق   35566 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات  أبوظبي،  الجديد،  املطار 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

  9 الواقـعة بالفئة:  

2013/05/15 بتاريخ:    158303 واملسجلة تحت رقم 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/06/09  وحتى تاريخ: 2031/06/09

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  154577

 - االعالمية  املنطقة  هيئة  باســم:  

ابوظبي

أبوظبي،   ،2454 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  36  

بتاريخ:  2012/07/08 واملسجلة تحت رقم 154577 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/03/21  وحتى تاريخ: 2031/03/21

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  154796

ش. نيكون كوربوريشن باســم:  

 ، كونان   ،  3  -15-  2 وعنوانه: 

ميناتو- كو ، طوكيو ، اليابان.

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  9  

2012/04/26 بتاريخ:   واملسجلة تحت رقم 154796 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/03/24 وحتى تاريخ: 2031/03/24

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:  158302

باســم:  االتحاد للطريان

،طريق   35566 ص.ب.:  وعنوانه: 

اإلمارات  أبوظبي،  الجديد،  املطار 

العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

 158302 الواقـعة بالفئة:  3 واملسجلة تحت رقم 

بتاريخ:  2012/06/10

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/06/09  وحتى تاريخ: 2031/06/09

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بنرش طلب  تجديد مدة الحامية للعالمة التجارية التالية:

154567 املودعة تحت رقم:  

هيئة املنطقة االعالمية -  باســم:  

ابوظبي

أبوظبي،   ،2454 ص.ب.:   وعنوانه: 

اإلمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع/الخدمات    

الواقـعة بالفئة:  9  

2012/01/09 بتاريخ:   واملسجلة تحت رقم 162679 

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء الحامية يف

2021/03/21  وحتى تاريخ: 2031/03/21
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

االثنني 7 يونيو 2021-العـدد 14763 
اخبار الوطن

دبي-وام:

 اأعلنت اأكادميية االإعالم اجلديد، اأول اأكادميية 

مبنطقة  الرقمي  االإعالم  جمال  يف  مبتكرة 

ال�رشق االأو�ضط، عن اإطالق حرمها االفرتا�ضي 

يف  الغامر  الواقع  بتقنية  نوعه  من  االأول 

جتربة غري م�ضبوقة على م�ضتوى املنطقة تقدم 

تعليما عاملي امل�ضتوى وت�ضعها يف متناول 

متعلمي املهارات الرقمية وم�ضتخدمي اأدوات 

�ضناعة املحتوى االإبداعي بالدولة واملنطقة، 

مطورة مفهوم التعليم امل�ضتقبلي الذي يتالءم 

مع املتغريات واملتطلبات يف اأمناط ومفاهيم 

احلياة ومناذج التعليم احلديث.

ويحاكي احلرم املتكامل يف ت�ضميمه مركبة 

ف�ضائية تدور حول كوكب املريخ ا�ضتلهاما من 

االإجناز االإماراتي بو�ضول " م�ضبار االأمل " اإىل 

الكوكب االأحمر، ويوفر للمتعلمني جتربة متاثل 

بيئة ا�ضتك�ضافه.

االفرتا�ضي  االأكادميي  احلرم  تد�ضني  ومت      

ت�ضاريل  العاملي  واملتحدث  الكاتب  مب�ضاركة 

فينك، خبري تقنيات الواقع االفرتا�ضي والغامر 

 " جملة  يف  التخ�ض�ضية  مقاالته  ين�رش  الذي 

عر�ضا  امل�ضاركني  اأمام  قدم  والذي   ،" فورب�س 

العاملي  التحول  وترية  ت�ضارع  حول  تعريفيا 

نحو التعلم الرقمي يف بيئات افرتا�ضية وغامرة.

التنفيذي  املدير  العو�ضي،  را�ضد  وقال     

يف  �ضارك  الذي  اجلديد،  االإعالم  الأكادميية 

فعالية تد�ضني احلرم االفرتا�ضي لالأكادميية : " 

تقنيات الواقع االفرتا�ضي والواقع الغامر تر�ضم 

مالمح جتارب التعلم امل�ضتقبلية، وهذه لي�ضت 

حلظة عابرة، بل حركة م�ضتمرة، جتعل االأدوات 

للو�ضول  ج�رشا  الغامر  للتعلم  املتنوعة 

وتوفر  التعلم  وبيئات  اإمكانات  اأف�ضل  اإىل 

جتربة متكاملة حتاكي الواقع بكل تفا�ضيله، 

لي�ضبح الطالب واملتعلمون م�ضاركني فاعلني 

جتارب  تقدم  متطورة  تعليمية  عملية  يف 

ا�ضتثنائية تخاطب احلوا�س وت�ضمح بالتفاعل 

بني املتعلمني ومع املواد، فالواقع االفرتا�ضي 

لي�س جمرد اإ�ضافة اإىل حلول التعلم بل هو يف 

�ضلب م�ضتقبلها، وطالبنا اليوم اأ�ضبح لديهم 

امل�ضتوى  اأف�ضل  من  اال�ضتفادة  على  القدرة 

التعليمي االأمثل الذي يقدمه اأف�ضل املعلمني".

عاداتنا  مع  تتغري  تعلمنا  طريقة  اأن  واأكد   

التحول  يغري  وفيما  اليومية،  التكنولوجية 

الرقمي حياتنا، تقدم تقنيات الواقع االفرتا�ضي 

وحرمنا  والتعليم،  للتعلم  جديدة  طرقا 

تعليمية  جتربة  للطالب  �ضيوفر  االفرتا�ضي 

متميزة غامرة غري م�ضبوقة .

 واأ�ضاف العو�ضي: "ن�ضعى يف اأكادميية االإعالم 

اجلديد الإعداد اأجيال عربية متمكنة يف جمال 

�ضناعة املحتوى املبتكر وو�ضع معايري نوعية 

للتعلم االإبداعي والرقمي على م�ضتوى املنطقة 

التكنولوجيا،  اإليه  تو�ضلت  ما  اأحدث  توظف 

وتطور با�ضتمرار اأمناط التعلم امل�ضتمر وت�ضهم 

يف بناء كوادر عربية موؤهلة يف تخ�ض�ضات 

االإبداعي  املحتوى  و�ضناعة  اجلديد  االإعالم 

فعالية  و�ضهدت  احلدود."    يعرف  ال  بطموح 

تد�ضني احلرم االفرتا�ضي لالأكادميية حوارا بني 

منت�ضبي وخريجي براجمها واملوؤلف ت�ضاريل 

فينك، الذي اأجاب على اأ�ضئلة امل�ضاركني حول 

م�ضتقبل بيئات التعلم االفرتا�ضية والتفاعلية، 

ودورها يف متكني كوادر املوؤ�ض�ضات، وتاأهيل 

قادرين على  م�ضتقلني منتجني  متخ�ض�ضني 

حتقيق النجاح ال�ضخ�ضي واملهني يف البيئات 

جمتمعات  بناء  يف  وامل�ضاهمة  الرقمية 

امل�ضتقبل الذكية.

الواقع  تطبيقات   "  : فينك  ت�ضاريل  وقال    

االفرتا�ضي والواقع الغامر اأثبتت كفاءة عالية 

يف مواكبة التغريات املت�ضارعة التي �ضهدها 

عاملنا خالل العام املا�ضي على م�ضتوى نظم 

التعلم والعمل والتوا�ضل، واليوم ميكن لتجارب 

الواقع االفرتا�ضي الغامرة واملتكاملة اأن تعزز 

والتدريب  والتعليم  االأعمال  قطاعات  مرونة 

والرعاية ال�ضحية، واأن ت�ضمن توا�ضلنا مهما 

كانت الظروف باال�ضتفادة من االأدوات واحللول 

اأكادميية  اإطالق   " فينك:  واأ�ضاف  الرقمية."  

من  االأول  االفرتا�ضي  للحرم  اجلديد  االإعالم 

نوعه يف املنطقة يجعل منها منوذجا يحتذى 

م�ضتقبل  تر�ضم  مبتكرة  اآليات  تطوير  يف 

جديدة  م�ضاحات  املتعلمني  ومتنح  التعلم 

واالأفكار  املفاهيم  وجتريب  الختبار  اأو�ضع 

لالإبداع."     فيها  حدود  ال  افرتا�ضية  بيئة  يف 

وطورت االأكادميية حرمها االفرتا�ضي اجلديد، 

املخت�ضة  العاملية  املن�ضة  مع  بالتعاون 

بت�ضميم البيئات التعليمية املتطورة بتقنيات 

الواقع االفرتا�ضي واحلائزة على جوائز عاملية 

.ENGAGE "اإنغايج"
يف  اأوىل  خطوة  االفرتا�ضي  احلرم  وي�ضكل 

�ضعي اأكادميية االإعالم اجلديد لت�ضميم جتربة 

تعليمية غري م�ضبوقة ت�ضيف م�ضتقبال تقنيات 

اإىل   Immersive reality الغامر  الواقع 

حرمها االأكادميي االفرتا�ضي.

 وقال ديفيد ويالن، الرئي�س التنفيذي واملوؤ�ض�س 

االفرتا�ضي  بالواقع  الغامر  التعليم  ل�رشكة 

 :Engage اإنغايج  ملن�ضة  املطورة   IVRE
اجلديد  االإعالم  اأكادميية  بان�ضمام  "�ضعداء 
اإىل من�ضة ENGAGE كاأول جهة تطلق حرما 

افرتا�ضيا رقميا يف ال�رشق االأو�ضط".

اإطالق  ال�رشاكة  هذه  �ضت�ضهد   " واأ�ضاف 

اأكادمييا  حرما  اجلديد  االإعالم  اأكادميية 

الدخول  من  امل�ضتخدمني  ميكن  افرتا�ضيا 

ب�ضكل طبيعي من خالل جمموعة  والتفاعل 

من االأدوات املختلفة لتقدمي جتربة تعليمية 

وهذه  االفرتا�ضي،  بالواقع  معززة  متكاملة 

لي�ضت �ضوى البداية ملا ناأمل اأن يكون م�رشوعا 

ال�رشق  منطقة  م�ضتوى  على  ومتميزا  مثمرا 

االأو�ضط."  وينظم العمليات الت�ضغيلية حلرم 

 Vive " االأكادميية االفرتا�ضي اجلديد " فايف

العاملية، �رشكة تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي 

وتطبيقاتها وابتكاراتها اجلديدة على م�ضتوى 

االأفراد واملوؤ�ض�ضات وقطاعات االأعمال.

 وحول ال�رشاكة مع اأكادميية االإعالم اجلديد يف 

حرمها االفرتا�ضي، قال دانيال خياط، رئي�س 

ال�رشق   Viveport و"فايفبورت"  املنتجات 

اأكادميية  روؤية  ي�رشنا   " واإفريقيا:  االأو�ضط 

االأول  االفرتا�ضي  احلرم  تطور  اجلديد  االإعالم 

النوع من  االأو�ضط، هذا  ال�رشق  من نوعه يف 

"فايف"  روؤيتنا كون  االبتكار قريب جدا من 

الداعم ملختلف القطاعات  رائدة يف االبتكار 

واالأعمال لتحقيق جناحات اأكرب بتقدمي جتارب 

الغامر،  الواقع  تقنية  يف  امل�ضتوى  عاملية 

م�ضريا اإىل اأن قطاع التدريب والتعليم ميكنه 

الواقع  نحو  االأعمال  قطاعات  حتول  قيادة 

من  ومزيدا  نوعيا  منوا  و�ضن�ضهد  االفرتا�ضي، 

ب�ضفته  االفرتا�ضي  الواقع  تطبيق  الر�ضا عن 

التوجه اجلديد."

اأكاديمية الإعالم الجديد تطلق حرمها الفترا�سي الأول من 

اأبوظبي ـ وام:نوعه في المنطقة

نظمت موؤ�ض�ضة التنمية االأ�رشية عدداً من الور�س اخلا�ضة 

وا�ضتغاللها  احلديثة  التقنيات  مع  التعامل  بكيفية 

االأعمال  واإجناز  املهارات  تنمية  املثلى يف  بالطريقة 

باالإ�ضافة اإىل الت�ضلية والرتفيه، منها ور�ضة "ا�ضتخدمها 

�ضح".

وتاأتي هذه الور�س  انطالقًا من حر�س املوؤ�ض�ضة الدائم 

على حتقيق التنمية االجتماعية امل�ضتدامة الأ�رشة واعية 

وجمتمع متما�ضك، وتوعية وتثقيف اأفراد االأ�رش يف �ضتى 

جماالت احلياة وباالأخ�س احلديثة منها.

وتهدف ور�ضة "ا�ضتخدمها �ضح" التي قدمتها املدربة 

التنمية  مبوؤ�ض�ضة  نف�ضية  اأخ�ضائية  الكيومي،  منرية 

االأ�رشية، اإىل تعزيز اأهمية التقنيات احلديثة يف حياتنا 

على  العام  التكنولوجيا  اأثر  وا�ضتعرا�س  اليومية، 

العالقات االأ�رشية، باالإ�ضافة اإىل التعرف على اإيجابيات 

و�ضلبيات و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

وعرفت الكيومي تقنيات االت�ضال احلديثة باأنها "كافة 

و�ضائل التوا�ضل املتطورة، التي ت�ضاعد يف ت�ضهيل مهمة 

التوا�ضل بني الفرد واالآخرين، الفتة اإىل اأن هذه التقنيات 

تتميز بالتوا�ضل الفوري وال�رشيع بطرق �ضهلة، باالإ�ضافة 

اإىل تقنيات االت�ضال ال�ضلكية والال�ضلكية، والتي ت�ضتخدم 

يف كافة اأنواع البيانات.

من  العديد  ا�ضتخدام  اأهمية  الور�ضة  خالل  واأكدت 

فقط  لي�س  وا�ضع  نطاق  على  العامل  حول  التقنيات 

كحاجة، ولكن ك�رشورة للحياة من حيث التقدم والتطور 

ال�رشيع يف جمال التكنولوجيا، واأدت اإىل اإحداث تغيري 

اإن  حيث  املعا�رشة،  احلياة  نواحي  كبري يف خمتلف 

كرثة و�ضائل التوا�ضل االجتماعي وتنوعها �ضاهما يف 

تقارب امل�ضافات املكانية افرتا�ضيًا، و�ضاعدت ال�رشعة 

املتزايدة يف التكنولوجيا واالنفتاح املعريف يف ت�ضهيل 

كافة جوانب احلياة من جتارة وتعليم و�ضحة وترفيه.

وا�ضتعر�ضت الكيومي عدداً من االأمثلة والنماذج التي 

ت�ضهم يف تعزيز العالقات االأ�رشية من خالل التقنيات 

احلديثة منها اللعب امل�ضرتك بني اأفراد االأ�رشة وا�ضتخدام 

االألعاب االإلكرتونية، حيث اإن ق�ضاء وقت الفراغ والت�ضلية 

معًا ي�ضاعد يف تعزيز االهتمامات امل�ضرتكة.

وناق�ضت التاأثري ال�ضلبي لال�ضتخدام املفرط وغري الواعي 

لو�ضائل التوا�ضل االجتماعي والتقنيات على العالقات 

ال�ضا�ضات  خلف  املفرط  االنعزال  يوؤثر  حيث  االأ�رشية، 

اأفراد  بني  املبا�رش  التوا�ضل  وغياب  طويلة،  لفرتات 

االأ�رشة على جودة احلياة االأ�رشية، كما يوؤثر حمتوى 

التقنيات احلديثة على قدرة الفرد على التحكم مبهاراته 

االجتماعية، واالإدمان على ا�ضتخدام �ضبكات التوا�ضل 

واالإدمان  للمعلومات  العاملية  وال�ضبكة  االجتماعي 

يرتتب عليه �ضعف احلوار بني االآباء واالأبناء.

» التنمية الأ�سرية« تناق�ش اأثر التقنيات 

الحديثة على العالقات الأ�سرية

اأبوظبي-وام:

 نظمت دائرة الطاقة يف اأبوظبي ور�ضة عمل 

حول �ضيا�ضة كفاءة ا�ضتهالك الطاقة واملياه 

يف اجلهات احلكومية بهدف امل�ضي قدما يف 

حتقيق اأهداف ال�ضيا�ضة ب�ضكل فعال، وتوفري 

الطاقة يف  اإدارة  �ضبل  حول  الالزم  التدريب 

القطاع احلكومي.

وجمعت ور�ضة العمل، التي ا�ضتمرت على مدار 

يومني، اأكرث من 80 م�ضاركا ميثلون اأكرث من 

20 جهة حكومية. وتعد الور�ضة احلدث االأول 

الذي تنظمه دائرة الطاقة بعد اإ�ضدار �ضيا�ضة 

اجلهات  يف  واملياه  الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة 

احلكومية، والتي توفر اإطارا تنفيذيا مل�ضاعدة 

اجلهات احلكومية يف تر�ضيد ا�ضتهالك املياه 

لكفاءة  فعالة  تدابري  واعتماد  والكهرباء، 

املياه والطاقة يف من�ضاآتها.

املديرة  ال�ضام�ضي،  الفورة  فاطمة  وقالت 

الطاقة  الطاقة يف دائرة  التنفيذية ل�ضيا�ضة 

اأكرث  من  يعد  املباين  قطاع  اإن  باأبوظبي.. 

االإمارة  يف  للطاقة  امل�ضتهلكة  القطاعات 

وباالإ�ضافة اإىل النمو ال�ضكاين ال�رشيع والتمدن 

وانت�ضار االأن�ضطة ال�ضناعية يف االإمارة، ميثل 

القطاع اأحد اأهم االأهداف الرئي�ضية جلهودنا 

يف حتقيق اأعلى معدالت كفاءة الطاقة.

واأ�ضافت اأنه منذ عام 2019 نعمل على تنفيذ 

برنامج تاأهيل املباين يف اإطار ا�ضرتاتيجية 

الطاقة  الطلب وكفاءة  اأبوظبي الإدارة جانب 

2030. وتعد �ضيا�ضة كفاءة ا�ضتهالك الطاقة 

مهما  عامال  احلكومية  اجلهات  يف  واملياه 

لهذا الربنامج وخطوة اأولية نحو و�ضع تدابري 

وتطوير  املباين،  جميع  يف  الطاقة  كفاءة 

لوائح وقوانني البناء يف جميع اأنحاء االإمارة.

العامني  مدار  على  الطاقة  دائرة  ونفذت 

تاأهيل  الإعادة  جتريبيا  م�رشوعا  املا�ضيني، 

املباين يف �ضبعة مبان حكومية والذي اأظهر 

يف   %38 بن�ضبة  اأويل  طاقة  توفري  معدل 

املباين ال�ضبعة. باالإ�ضافة اإىل ذلك، مت تنفيذ 

مبادرة اأخرى يف اإطار الربنامج نف�ضه ن قبل 

لرتكيب  للتوزيع  والعني  اأبوظبي  �رشكتي 

حوايل 21900 �ضنبور مائي مر�ضد للمياه يف 

1577 م�ضجدا مما يوفر من ا�ضتهالكهم للمياه 

بن�ضبة اأكرث من 30% ومن املتوقع اأن يحقق 

ترياواط   2.7 املباين  تاأهيل  اإعادة  برنامج 

�ضاعة من الكهرباء، و 9 مليون مرت مكعب من 

ا�ضتهالك املياه بحلول عام 2030.

وخالل اجلزء االأول من ور�ضة العمل، قدم رامز 

الطاقة  اإدارة اال�ضتدامة وكفاءة  العيلة مدير 

يف دائرة الطاقة باأبوظبي، ملحة عامة عن 

الطلب  جانب  الإدارة  اأبوظبي  ا�ضرتاتيجية 

باالإجنازات  ملخ�ضا   2030 الطاقة  وكفاءة 

والتحديات يف تنفيذ تدابري كفاءة الطاقة يف 

املباين وتبع ذلك مقدمة عن اإر�ضادات التنفيذ 

ا�ضتهالك  كفاءة  �ضيا�ضة  تقييم  وموؤ�رشات 

الطاقة واملياه يف اجلهات احلكومية.

اأما اجلزء الثاين من ور�ضة العمل، فركز على 

التدريب على اإدارة الطاقة الذي اأجرته �رشكة 

»Grfn Global« على مدار يومني وت�ضمن 
الطاقة  اإمدادات  حول  مناق�ضات  اجلزء  هذا 

وتدقيق  املباين،  تاأهيل  اإعادة  وتكاليف 

الطاقة، والقيا�س والتحقق، والقيا�س والتحكم، 

وتعديالت على منظومة االإ�ضاءات.

العمل  ور�ضة  على  الكبري  االإقبال  اإن  وقال 

الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  �ضيا�ضة  االأوىل حول 

ذلك  يعك�س  احلكومية  اجلهات  يف  واملياه 

بتنفيذ  احلكومية  اجلهات  والتزام  اهتمام 

تو�ضيات ال�ضيا�ضة للمباين الهادفة اإىل تر�ضيد 

ا�ضتهالك الطاقة.

ور�س  من  املزيد  تنظيم  �ضيتم  اأنه  واأ�ضاف 

العمل وحتقيق هدفنا يف تعزيز ثقافة تر�ضيد 

وحتقيق  احلكومية،  اجلهات  داخل  الطاقة 

اأعلى معدالت الكفاءة يف ا�ضتخدام الكهرباء 

واملياه حيث من املتوقع اأن ت�ضع كل جهة 

اأهدافا وا�ضحة وقابلة للقيا�س لتحقيق كفاءة 

الطاقة يف املباين احلالية واجلديدة، ولذلك، 

فاإن ور�ضة العمل هي من�ضة فعالة لتدريب 

يف  ودعمهم  الطاقة  اإدارة  على  امل�ضاركني 

العمل  اأثناء  االأولوية  ذات  املجاالت  حتديد 

نحو تطبيق اأعلى معايري كفاءة الطاقة يف 

املباين احلكومية.

الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  �ضيا�ضة  ومبوجب 

على  يتعني  احلكومية،  اجلهات  واملياه يف 

االلتزام من خالل تعيني  كل جهة حكومية 

فريق للطاقة، وو�ضع �ضيا�ضة داخلية للطاقة، 

وتقييم االأداء من خالل جمع البيانات، وو�ضع 

خطوط االأ�ضا�س واملعايري واإجراء التحليالت 

واملراجعات الفنية، وتقدير اإمكانات التح�ضني 

حتدد  عمل  خطة  وو�ضع  االأهداف،  وحتديد 

االإجراءات الفنية واالأهداف لكل مبنى، اإ�ضافة 

اإىل تنفيذ اخلطط ومراقبة التقدم يف تنفيذها، 

وت�ضليط  منها،  والتحقق  النتائج  وتقييم 

ال�ضوء على االإجنازات التي حتققت بالفعل.

الطاقة  ا�ضتهالك  �ضيا�ضة كفاءة  اإ�ضدار  ومنذ 

اأكرث  قامت  احلكومية،  اجلهات  يف  واملياه 

من 20 جهة حكومية برت�ضيح فرق لالإ�رشاف 

على تنفيذ تدابري كفاءة الطاقة يف مبانيها، 

واأبلغت اأكرث من 14 جهة عن التقدم املحرز 

وقدمت موؤ�رشات التقييم اإىل دائرة الطاقة.

 20 جهة حكومية في اأبوظبي ت�سارك في ور�سة �سيا�سة كفاءة ا�ستهالك الطاقة والمياه

»اينوك« تفتتح محطتي خدمة جديدتين 

في ال�سارقة

»اأبوظبي للزراعة« .. التزام بتحقيق اأعلى 

معدلت ال�سالمة الغذائية لأفراد المجتمع

اأبوظبي-وام:

 تلتزم هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية بتحقيق 

اأعلى معدالت ال�ضالمة الغذائية و�ضمان توفر الغذاء االآمن 

لكافة اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي عرب اإحكام الرقابة 

من  والتاأكد  االإمداد  و�ضال�ضل  الغذائية  املن�ضاآت  على 

التزامها باأحكام القانون رقم /2/ ل�ضنة 2008 يف �ضاأن 

الغذاء باإمارة اأبوظبي والت�رشيعات ال�ضادرة مبوجبه.

وتعمل الهيئة على التحقق من تطبيق كافة املن�ضاآت 

للت�رشيعات الغذائية والزراعية مبا يحقق اأف�ضل حماية 

ال�ضالمة  معايري  اأف�ضل  ووفق  املجتمع  الأفراد  ممكنة 

الغذائية باالإ�ضافة اىل تنفيذ حمالت التوعية واالإر�ضاد 

امل�ضتمرة جلميع العاملني يف جمايل االأغذية والزراعة 

وتوجيه ر�ضائل توعية للم�ضتهلكني للم�ضاهمة يف حتقيق 

ال�ضالمة الغذائية.

العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  لها  تقرير  يف  الهيئة  واأكدت 

ل�ضالمة االأغذية والذي ي�ضادف ال�ضابع من يونيو من كل 

اليوم  ماأمون  "غذاء  �ضعار  العام حتت  هذا  ويقام  عام 

لغد مفعم بال�ضحة" اأن اإنتاج وا�ضتهالك اأغذية ماأمونة 

يحقق فوائد فورية وطويلة املدى لالأفراد والدول ..م�ضرية 

اإىل اأن �ضالمة الغذاء لي�ضت فقط مكونا حا�ضما يف االأمن 

الغذائي بل ذات دور حيوي يف احلد من االأمرا�س التي 

تنتقل عرب الغذاء.

اأولوية  متثل  الغذائية  ال�ضالمة  ق�ضايا  اأن  اأكدت  كما 

ا�ضرتاتيجية يف كافة اخلطط والربامج املوجهة خلدمة 

واإ�ضعاد املجتمع حيث تعمل الهيئة على �ضمان تطبيق 

اأف�ضل املمار�ضات املتعلقة ب�ضالمة الغذاء يف كافة مراحل 

اأنظمة رقابية فعالة وبرامج  ال�ضل�ضلة الغذائية وتبني 

توعوية متكاملة يف جمال الزراعة والغذاء ت�ضتند اإىل 

العلم واأف�ضل املمار�ضات الدولية ومبادئ حتليل املخاطر 

مبا ي�ضهم يف تعزيز رفاهية و�ضالمة املجتمع من خالل 

ح�ضوله على غذاء �ضليم واآمن.

واأ�ضارت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية اإىل اأن 

الدور الرقابي الذي تنه�س به هو اأحد اأهم اآليات التحقق 

من تطبيق معايري ال�ضالمة الغذائية يف كافة املن�ضاآت 

الغذائية والزراعية العاملة يف اإمارة اأبوظبي من خالل 

اأنظمة تفتي�س متطورة وخطط تفتي�س �ضنوية تعتمد على 

درجة اخلطورة ال�ضحية للمن�ضاآت.

وك�ضفت اأن اإجمايل عدد زيارات التفتي�س املنفذة خالل 

العام املا�ضي بلغت اأكرث من 188 األف زيارة على جميع 

املن�ضاآت الغذائية والزراعية واملزارع يف االإمارة مبا فيها 

ملنع  االحرتازية  االإجراءات  تطبيق  من  التحقق  زيارات 

انت�ضار فريو�س "كوفيد - 19" كما مت جمع ما يقارب من 

9000 عينة من االأغذية واالعالف من االأ�ضواق واملنافذ 

خالل نف�س العام والك�ضف على اأكرث من 91000 اإر�ضالية 

غذائية م�ضتوردة.

اأبوظبي ـ )وام(:   

وجهة  اإ�ضافة  عن  اأبوظبي"  للطريان  "العربية  اأعلنت 

جديدة اإىل عملياتها الت�ضغيلية بت�ضيري رحالت مبا�رشة 

بني اأبوظبي و�رشاييفو عا�ضمة البو�ضنة والهر�ضك بدءاً من 

12 يوليو 2021.

ومتثل �رشاييفو الوجهة 11 للعربية للطريان اأبوظبي منذ 

اإطالق رحالت ال�رشكة من مطار اأبوظبي الدويل يف الربع 

الثالث من 2020.

وجنحت اأبوظبي برت�ضيخ مكانتها كمركز حيوي يوؤمن 

و�ضول امل�ضافرين اإىل وجهاتهم بتكلفة مي�رشة من خالل 

اإطالق "العربية للطريان اأبوظبي"، التي تعد ثمرة اتفاقية 

بني "االحتاد للطريان" و"العربية للطريان".

»العربية للطيران اأبوظبي« تطلق رحالت 

اإلى �سراييفو 12 يوليو

دبي-وام:

 اأعلنت جمموعة اينوك عن افتتاح حمطتي خدمة جديدتني 

يف اإمارة ال�ضارقة، لريتفع عدد حمطات اخلدمة التابعة لها يف 

االإمارة اإىل 9 حمطات، و155 حمطة يف خمتلف اأنحاء الدولة.

تقع املحطتان اجلديدتان يف منطقة الرحمانية ال�ضكنية على 

"�ضارع االإمارات" /E611/، وياأتي افتتاحهما يف اإطار خطة 
املجموعة لت�ضييد 12 حمطة خدمة جديدة يف ال�ضارقة بحلول 

نهاية العام اجلاري، وذلك بهدف تلبية الطلب املتنامي على 

الوقود وخدمات املركبات يف االإمارة.

ومب�ضاحٍة تبلغ 5،600 مرت مربع للمحطة االأوىل و3،911 مرتا 

وقود  م�ضخات  كل حمطة 6  ت�ضم  الثانية،  للمحطة  مربعا 

موؤمتتة و5 خزانات تت�ضع لنحو 15 األف غالون، كما ت�ضم كل 

منها متجر "زووم" حمدّث يوّفر للم�ضتهلكني اأكرث من 7،500 

لتلبية  "برونتو"  ومنفذ  وامل�رشوبات،  االأطعمة  من  منتج 

االحتياجات اليومية للعمالء.

زّودت اينوك املحطتني باأنظمة ا�ضتعادة البخار من امل�ضتوى 

الثاين ال�ضتعادة االأبخرة املنبعثة من خزان املحطة عند �ضخ 

تزويدها  اأثناء  املركبات  خزانات  عن  ال�ضادرة  وتلك  الوقود 

بالوقود. وتعمل املحطة بنظام موؤمتت بالكامل للتزّود بالوقود 

ونظام مراقبة الوقود االآيل والنظام االإلكرتوين للك�ضف عن اأي 

ت�رشب.

وقال �ضعادة �ضيف حميد الفال�ضي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

رائدة، نعمل  "انطالقًا من دورنا ك�رشكة نفط وطنية  اينوك: 

با�ضتمرار يف اإطار التزامنا الرا�ضخ جتاه ت�ضييد بنية حتتية 

الوقود  تزويد  خدمات  على  املتنامي  الطلب  تلبي  متطورة 

اإمارة يف  اأكرب  ال�ضارقة كثالث  اإمارة  الدولة. ومن موقع  يف 

الدولة وت�ضم حاليًا تعداداً �ضكنيًا متناميًا يزيد عن مليون 

ن�ضمة، تاأتي جهودنا املتوا�ضلة لتو�ضيع �ضبكة حمطات اخلدمة 

التابعة لنا يف ال�ضارقة متا�ضيًا مع ا�ضرتاتيجيتنا طويلة االأمد 

لتعزيز ح�ضورنا يف قطاع التجزئة على م�ضتوى الدولة، كما 

اأن افتتاح حمطتي اخلدمة اجلديدتني �ضي�ضهم اأي�ضًا يف �ضمان 

و�ضول ال�ضكان وال�ضائقني ب�ضهولة اإىل خدمات التزود بالوقود 

اأن  ُيذكر  التجزئة."  ومنافذ  املركبات  خدمات  من  وغريها 

املحطتني �ضّيدتا وفقًا الأف�ضل املمار�ضات العاملية يف قطاع 

بيع الوقود بالتجزئة ومتا�ضيًا مع اأرقى معايري البناء احلديثة 

ومعايري االأبنية اخل�رشاء ال�ضادرة عن بلدية ال�ضارقة وزّودتا 

باأحدث تقنيات التدّفق املتغرّي للهواء يف نظام تربيد الهواء، 

والذي يتميز مبعدل كفاءة عالية ت�ضهم يف تقلي�س ا�ضتهالك 

الطاقة بن�ضبة %35.

دبي-وام:

للم�ضتقبل  دبي  موؤ�ض�ضة  اأطلقت   

التنفيذي  املجل�س  مع  بال�رشاكة 

من  الثانية  الدفعة  دبي،  الإمارة 

برنامج دبي خلرباء امل�ضتقبل، الذي 

يهدف اإىل تطوير القدرات والكفاءات 

باملعارف  وتزويدها  الوطنية 

واخلربات الالزمة لتفعيل دورها يف 

جمال ا�ضت�رشاف وت�ضميم امل�ضتقبل.

لربنامج  الثانية  الدفعة  وت�ضم 

موظفني  امل�ضتقبل  خلرباء  دبي 

من 18 جهة حكومية يف دبي من 

م�ضتويات االإدارة العليا واملتو�ضطة 

وتغطي  حيوية،  قطاعات   10 يف 

"حملل  هي  رئي�ضية  م�ضتويات   3

م�ضتقبلي"  و"تنفيذي  م�ضتقبلي" 

وتتيح  م�ضتقبلي"،  و"ا�ضرتاتيجي 

بني  التدّرج  فر�ضة  للمنت�ضبني 

املزيد  الكت�ضاب  امل�ضتويات  هذه 

واملعارف  واملهارات  اخلربات  من 

الداعمة لعمليات ا�ضت�رشاف وت�ضميم 

امل�ضتقبل يف القطاعات احليوية.

بح�ضور  الثانية  الدفعة  اإطالق  ومت 

معايل عبد اهلل الب�ضطي االأمني العام 

دبي،  الإمارة  التنفيذي  للمجل�س 

و�ضعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س 

للم�ضتقبل،  دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 

يف  وامل�ضوؤولني  املدراء  من  وعدد 

اجلهات احلكومية بدبي.

اأن  الب�ضطي  اهلل  عبد  معايل  واأكد 

للربنامج  الثانية  الدفعة  اإطالق 

التنفيذي  املجل�س  بني  بالتعاون 

الإمارة دبي وموؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 

ي�ضكل خطوة جديدة لتمكني الكوادر 

الوطنية وتعزيز جاهزيتها للم�ضتقبل 

جت�ضيداً لروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

�ضمو  وتوجيهات  اهلل"،  "رعاه  دبي 

ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي ، والرامية اإىل رفد الكفاءات 

واملهارات  باملعارف  احلكومية 

االإمارة  م�ضرية  يف  دورهم  لتفعيل 

لت�ضميم امل�ضتقبل وا�ضت�رشافه، م�ضدداً 

متكني  يف  الربنامج  اأهمية  على 

جهات  باأداء  االرتقاء  من  منت�ضبيه 

عملهم وتهيئتها ملتغريات امل�ضتقبل 

�ضاأنها  من  ا�ضرتاتيجية  اأ�ض�س  وفق 

دفع جهود االإمارة يف �ضباقها نحو 

ريادة امل�ضتقبل.

ا�ضتدامة  تنطوي   " الب�ضطي:  وقال 

م�ضريتنا التنموية على بناء االإن�ضان 

بخرباته  واالرتقاء  قدراته  وتعزيز 

القيادة  نهج  ليواكب  ومهاراته، 

امل�ضتمر  التطوير  على  يرتكز  الذي 

ور�ضمه  امل�ضتقبل  وا�ضت�رشاف 

وحتدياته،  متغرياته  وا�ضتباق 

خلرباء  دبي  برنامج  وي�ضطلع 

ا�ضتقطاب  يف  بارز  بدور  امل�ضتقبل 

العقول والكفاءات الوطنية للنهو�س 

باإمكاناتها وتهيئتها للم�ضاركة ب�ضكل 

فاعل يف ر�ضم مالمح م�ضتقبلنا".

من جهته، اأكد خلفان جمعة بلهول 

للم�ضتقبل  دبي  موؤ�ض�ضة  حر�س 

على متكني الكفاءات الوطنية وبناء 

قدراتها يف خمتلف املجاالت، ترجمة 

بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات 

اآل مكتوم ويل عهد  را�ضد  حممد بن 

دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س 

جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 

يف  املوظفني  م�ضاركة  تعزيز  يف 

ا�ضت�رشاف امل�ضتقبل وت�ضميم حلول 

مبتكرة للتحديات، مبا ير�ضخ مكانة 

االأفكار  لتطوير  عاملي  كمركز  دبي 

و�ضناعة امل�ضتقبل.

اأن برنامج  اإىل  واأ�ضار خلفان بلهول 

على  يعمل  امل�ضتقبل  خلرباء  دبي 

ا�ضت�رشاف  اإعداد خرباء متمكنني يف 

امل�ضتقبل، من خالل تنمية مهاراتهم 

تطوير  من  ومتكينهم  وقدراتهم 

اخلالقة،  واالأفكار  املقرتحات 

واإ�رشاكهم يف ت�ضميم حلول ومبادرات 

مبتكرة يتم تبنيها وحتويلها اإىل واقع 

ملمو�س لتطبيقها يف جماالت العمل 

التطوير  احلكومي، مبا يدعم م�ضرية 

والتنمية التي ت�ضهدها دبي.

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل تطلق الدفعة الثانية من برنامج 

دبي لخبراء الم�ستقبل



برلني-)د ب �أ(:

 اأعلنت �رشكة مكالرين ام�س الأحد وفاة 

رجل الأعمال ال�صعودي من�صور عّجة يف 

منزله يف مدينة جنيف ال�صوي�رشية.

وتوفى  من�صور عّجة عن عمر ناهز 68 

عاًم���ا بعد اأن �صاهم منذ عام 1984 يف 

ا�صتثمارات ال�رشكة املناف�صة يف بطولة 

العامل ل�صباقات �صيارات فورمول-1.

وب���داأ عجة يف ال�صتح���واذ على اأ�صهم 

مكالري���ن من���ذ ع���ام 1984 وعمل مع 

املدير ال�صابق رون ديني�س، حيث �صاعد 

الفريق على الفوز بعدة األقاب يف بطولة 

العامل عن طريق اأمثال نيكي لودا والن 

برو�صت وايرتون �صينا.

وا�صتثم���ر عج���ة يف اأ�صه���م جمموعة 

"تاج" العاملية ال�صه���رة والتي اأمدت 

مكالرين باملحركات، مما �صاعد الفريق 

على التتويج بثالثة األقاب متتالية يف 

بطولة العامل بني عامي 1984 و1986، 

علما ب���اأن الفريق اأحرز ع�رشة من اأ�صل 

12 لقبا له يف بطولة العامل بعد قدوم 

عجة.

وق���ال زاك براون رئي����س جمل�س اإدارة 

مكالرين يف بيان ام����س الأحد "رحيل 

من�صور عجة اأح���زن اجلميع يف فريق 

مكالرين".

واأ�صاف "من�صور حمفور يف قلب وروح 

ه���ذا الفريق حل���وايل 40 عاما و�صاهم 

ب�صكل جوهري يف جناحه، كان مت�صابقا 

حقيقيا بكل معنى الكلمة".

وخت���م بالقول "اجلمي���ع يف مكالرين 

يعرب عن حزنه العميق لكل عائلته".

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني 7 يونيو 2021 ــ العـدد 14763 
18

الإيطالية دوناتيال �سا�سي ت�سيد 

بنجاح م�سر في تنظيم بطولة 

العالم للجمباز

نوير اأول حار�ض األماني يخو�ض مئة مباراة 

مع منتخب بالده
�صيفيلد )النم�صا( -)د ب اأ(:

 كالعادة لن يرتك مانويل نوير اأي 

�صيء لل�صدفة قبل خو�صه مباراته 

رق���م مئة مع املنتخ���ب الأملاين 

لكرة الق���دم، وي�صتعد باحرتافية 

كاملة، وهو �صيء عادي بالن�صبة 

له.

العتياد على القف���ازات اجلديدة 

مهم، لذلك ارت���دى نوير، احلار�س 

الأول للمنتخ���ب الأملاين، قفازات 

حار����س املرمى مطب���وع عليها 

رقم مئ���ة بالل���ون الذهبي على 

اآخر تدريبات  قفل الفيلكرو خالل 

الفريق.

وم���ن املقرر اأن ي�صب���ح نوير اأول 

حار�س مرم���ى اأملانيا ي�صارك يف 

مئة مباراة دولية غدا الثنني يف 

املب���اراة الودية اأمام لتفيا، التي 

�صتك���ون الأخرة قب���ل امل�صاركة 

مع املنتخ���ب الأملاين يف �صاد�س 

بطولة كربى، يورو 2020.

وقال نوير /35 عام���ا/ :«فخور 

بالو�صول للمب���اراة رقم مئة. هذا 

يعد �صيئا مميزا كحار�س مرمى اأن 

تلعب كل هذا العدد من املباريات 

مع منتخب بلدك«.

وباإم���كان نوي���ر اأن يحتفل بهذه 

املنا�صب���ة اأمام األ���ف متفرج يف 

يت���م  ملع���ب دو�صل���دورف. ومل 

التخطيط لإج���راء حفل كبر قبل 

بداية املباراة ولكن نوير �صيح�صل 

على ميدالي���ة �رشفية من الحتاد 

الأملاين للعبة.

وكان هناك اإ�صادة كبرة باحلار�س 

الفائز بكاأ�س العامل 2014، خالل 

مع�صكر املنتخب الأملاين التدريبي 

يف النم�صا.

وق���ال مات�س هوميل���ز :«مانويل 

نوي���ر ه���و اأف�صل حار����س مرمى 

راأيت���ه. مانو يدافع ع���ن املواقف 

ب�صكل خمتل���ف ع���ن اأي حار�س 

مرمى اآخر«.

ل يتاألق نوي���ر على خط املرمى 

فق���ط، ولكنه اأع���اد تعريف مركز 

حرا�صة املرمى ويلعب كمدافع من 

نوع ما.

مدير  بره���وف  اأوليفر  وو�ص���ف 

الحت���اد الأمل���اين نوي���ر باأنه » 

اأف�ص���ل حار�س مرم���ى يف العامل 

ل�صنوات وهو ي�صتحق ذلك«.

وقال يواخيم لوف مدرب املنتخب 

الأملاين اأن نوير اأذهل اجلميع منذ 

ظهوره الأول يف 2009 يف املباراة 

الت���ي فاز بها املنتخ���ب الأملاين 

على نظره الإماراتي 7 / 2.

واأ�ص���اف ل���وف :« من���ذ اللحظة 

الأوىل لتواج���ده معن���ا، كان لدي 

�صع���ور اأنه يف يوم ما �صيكون من 

اأعظم حرا�س املرمى يف العامل«.

ولوف ل يقدر نوير كحار�س مرمى 

فق���ط ولكن���ه اأثنى علي���ه كقائد 

للفريق وقال عنه » رجل لديه قيم 

و�صخ�صية«.

الأملاين  الالع���ب  نوير  واأ�صب���ح 

ال�صاد����س ع�رش ال���ذي ي�صل ملئة 

مباراة مع املنتخب، حيث يت�صدر 

لوث���ار ماتيو����س القائمة بعدما 

�صارك يف 150 مباراة دولية.

وقال نوير اإن هذا الرقم من ال�صعب 

للغاي���ة الو�صول اإلي���ه كحار�س 

مرمى بعك�س لعبي امليدان لأنهم 

يلعبون عادة املباراة ب�صكل كامل.

وقال :«مبجرد وقوفك يف امللعب 

لدقيقة،تكون لعبت مباراة دولية. 

كحار�س لي�س م���ن ال�صهل اللعب 

العديد من املباريات الدولية«.

وكان باإم���كان نوير اأن ي�صل لهذا 

الرقم يف وقت �صباق لول اإ�صابته 

الت���ي اأبعدت���ه لع���دة اأ�صهر قبل 

انطالق كاأ�س العامل 2018، ولكنه 

فخور بكونه اأول حار�س مرمى يف 

تاريخ اأملانيا الطويل، الذي ي�صم 

العديد من احلار�س الرائعني اأمثال 

�صي���ب ماير واأوليف���ر كان وتوين 

�صوماخر، يحقق هذا الإجناز.

وبينما �صرحل ل���وف عن تدريب 

املنتخب الأملاين عقب نهاية اأمم 

اأوروب���ا، ويت���ويل هان�صي تدريب 

املنتخب خلفا له، لن يتوقف نوير 

عن اللعب للمنتخب الأملاين.

وق���ال :«دائم���ا م���ا اأح�صل على 

املتعة من خالل اللعب للمنتخب 

الوطني. اأحب اأي�صا ارتداء القمي�س 

يف امل�صتقبل عندما اأكون يف حالة 

جيدة، عندما يق���ول ج�صدي اأننا 

�صنوا�ص���ل. اأبلغ 35 عاما ولكنني 

اأ�صعر اأنني جاهز. ل توجد لدي اأي 

خطط لإنهاء م�صرتي الدولية«.

وفاة ال�سعودي من�سور عّجة »ملهم« 

فريق مكالرين لفورمول-1

الريا�ضة

القاهرة-)د ب اأ(:

 اأج���رت الوكال���ة امل�رشي���ة ملكافحة 

املن�صطات "نادو" ام�س الأحد اختبارات 

من�صط���ات ب�ص���كل ع�صوائ���ي لالعبني 

امل�صارك���ني يف بطول���ة كاأ����س العامل 

ال�صالة املغطاة  للجمباز املقام���ة يف 

با�صتاد القاهرة.

ملكافحة  امل�رشية  الوكال���ة  واأخ�صعت 

املن�صط���ات �صت���ة لعب���ني لختبارات 

املن�صط���ات ، بواقع لع���ب من اوكرانيا 

ولعبان من رو�صي���ا ولعب من ت�صيلي 

ولعب من ليتوانيا ولعب من �صوريا.

ومن املق���رر اأن تر�صل الوكالة امل�رشية 

ملكافحة املن�صطات عينات الالعبني ايل 

خمترب بر�صلونة لفح�صها .

و�صهدت البطول���ة م�صاركة  300 لعبا 

ولعبة م���ن 16 دولة ، ه���ي اأذربيجان 

وت�صيل���ي وكرواتي���ا وقرب����س واملجر 

والأردن وليتواني���ا واملغ���رب وماليزيا 

وروماني���ا وجن���وب اأفريقي���ا و�رشبيا 

و�صوريا وتركيا واأوكرانيا وم�رش.

هانوفر )اأملانيا(-)د ب اأ(:

 حذر ماركو�س اأنفاجن املدرب اجلديد 

لفريق فردر برمين، ام�س الأحد، من 

اأن الطريق لن يكون مفرو�صا بالورود 

اأمام فريقه للعودة ل���دوري الدرجة 

الأوىل الأمل���اين لك���رة الق���دم، بعد 

هبوطه للدرج���ة الثانية يف املو�صم 

املن�رشم.

وقال اأنف���اجن يف تقدمي���ه لو�صائل 

الإعالم ر�صميا ام�س »اخلطوة الأوىل 

هي قبول اأنك يف الدرجة الثانية الآن. 

يتع���ني عليك اأن تقات���ل يف طريقك 

للخروج من هذه الدرجة«.

وا�صت�صهد اأنف���اجن بفريق هامبورج، 

جار برمين يف �صم���ال اأملانيا، الذي 

ف�صل خالل ثالثة موا�صم متتالية يف 

العودة للدرجة الأوىل بعد هبوطه.

ويبدو اأن �رشاع املناف�صة يف الدرجة 

الثانية �صيك���ون �صاريا يف املو�صم 

املقب���ل، يف ظل تواج���د العديد من 

الفرق العريقة به مثل �صالكه وهانوفر 

وفورتون���ا دو�صل���دورف ونورمبرج 

بالإ�صافة لهامبورج وبرمين.

وحت���دث اأنفاجن ع���ن »دوري �صعب 

للغاية. لكنه اأي�صا حتد كبر اأن تلعب 

دورا جيدا يف هذا الدوري«.

مل يخف اأنفاجن، ال���ذي توىل تدريب 

دارم�صت���ات يف الدرج���ة الثاني���ة، 

طموحاته ال�صخ�صية.

واأو�صح اأنفاجن »لن اأخفي حقيقة اأن 

طموحاتي هي نف�س طموحات فردر 

برمي���ن. اأود اأن اأقود اأحد فرق الدرجة 

الأوىل بالدوري الأملاين«.

اختبار من�سطات ع�سوائي لالعبين خالل كاأ�ض العالم 

للجمباز بم�سر
القاهرة-)د ب اأ(:

 اأكدت الإيطالية دوناتيال �صا�صي، ع�صو املكتب 

التنفي���ذي لالحتاد الدويل للجمب���از، انبهارها 

ال�صديد من التنظيم الرائع الذي قام به الحتاد 

امل�رشي للجمباز برئا�صة الدكتور اإيهاب اأمني، 

لأول بطولة كاأ�س ع���امل للجمباز الفني رجال 

و�صيدات داخل قارة اأفريقيا.

وقالت �صا�صي، يف ت�رشيحات للمركز الإعالمي 

للبطول���ة، ام�س الأحد، اإن الحتاد الدويل للعبة 

منبهر مبا قدمت���ه الدولة امل�رشي���ة بقدراتها 

الكبرة.

واأ�صافت :«اأع���رف جمل�س اإدارة احتاد اجلمباز 

امل����رشي، منذ وق���ت طويل، ولكن���ي رغم هذا 

انبهرت بالتنظيم، ولول تواجدي هنا يف م�رش 

ملا �صدقت، وتاأكدت اأن م�رش لديها القدرة على 

تنظيم ما هو اأعلى من كاأ�س العامل«.

واأو�صح���ت :«نتلق���ى كل ي���وم املزي���د م���ن 

التحذيرات حول الأوملبياد، من اأجل تقليل عدد 

الوفود، و�صتظهر اأوملبياد طوكيو 2020 مب�صهد 

جدي���د لالأ�ص���ف، و�صتكون هن���اك فقاعة طبية 

كالتي حتدث الآن يف م�رش، ومن �رشوطها تلقي 

التطعيمات الالزمة، مع عدم ال�صماح للجمهور 

باحل�صور«.

التحاد الآ�سيوي يعتمد بدلء اأندية اأ�ستراليا 

المن�سحبة من دوري الأبطال  
ـ الريا�ض-)د ب اأ(: كوالملبورـ 

 اعتمد الحت���اد الآ�صيوي لكرة الق���دم  القائمة 

النهاية لالأندي���ة امل�صاركة يف دور املجموعات 

والدور التمهيدي الثاين بدوري اأبطال اآ�صيا 2021 

ملنطقة ال�رشق وذلك يف اأعقاب ان�صحاب الأندية 

الأ�صرتالية " �صيدين وملبورن �صيتي وبري�صبان 

رو�ر " من دوري اأبطال اآ�صيا 2021.
واأكد الحتاد القاري ام�س الأحد يف بيان ر�صمي 

اأن اللجنة الفرعية للتعامل مع جائحة كورونا 

يف دوري اأبط���ال اآ�صيا وكاأ����س الحتاد الآ�صيوي 

2021، وافقت على اإلغاء مباراة الدور التمهيدي 

الأول بني بري�صبان روار وكايا ايلويلو الفلبيني، 

حيث تاأهل الأخر للعب �صد �صنغهاي ال�صيني 

يف الدور التمهيدي الثاين.

كم���ا قررت اللجنة الفرعية اإلغ���اء مباراة الدور 

التمهي���دي الثاين بني دايج���و الكوري اجلنوبي 

يتاأه���ل  بحي���ث  التايالن���دي،  وت�صياجن���راي 

ت�صياجن���راي للعب باملجموع���ة الثامنة مكان 

�صي���دين، ويح�ص���ل دايجو على بطاق���ة التاأهل 

املبا�رشة باملجموعة التا�صعة.

 فيدرر ين�سحب من بطولة فرن�سا 

المفتوحة للتن�س

برلني-)د ب اأ/�ستات�ض بريفورم(:

 ان�صحب ال�صوي�رشي روجيه فيدرر من 

بطولة فرن�صا املفتوحة للتن�س، ام�س 

الأحد، عقب عبوره للدور الرابع، م�صرا 

اإىل اأنه ل يرغب يف ا�صتعجال عودته 

بعد ال�صفاء من الإ�صابة.

وتغل���ب في���درر /39 عام���ا/ على 

الأملاين دوميني���ك كوبفر 7 / 6 )7 / 

5( و6 / 7 )3 / 7( و7 / 6 )7 / 4( 

و7 / 5 م�صاء ال�صبت يف اأطول مباراة 

لعبها فيدرر خالل اأخر 18 �صهرا، عقب 

اإجرائه جراحتني يف الركبة. وا�صتمرت 

املباراة لثالث �صاعات و35 دقيقة.

و�صارك في���درر، املتوج ب�20 لقبا يف 

بطولت اجلائزة الكربى الأربع )جراند 

�صالم(، يف بطولت قليلة خالل ال�18 

�صه���را املا�صي، وق���ال اإن ال�صبب يف 

اتخ���اذه قرار الن�صحاب هو اأن ج�صده 

بحاجة للراحة.

ويف بي���ان اأ�ص���دره م�صوؤولو بطولة 

فرن�صا املفتوحة، ق���ال فيدرر :" بعد 

مناق�ص���ات م���ع فريقي، ق���ررت اأنني 

بحاج���ة لالن�صحاب من بطولة رولن 

جارو�س اليوم".

واأ�صاف :"بع���د جراحتني يف الركبة 

وعام من التاأهيل من املهم اأن ا�صتمع 

جل�ص���دي والتاأك���د من اأنن���ي ل اأدفع 

نف�صي ب�رشعة يف طريق التعايف".

واأك���د :"اأ�صعر ب�صع���ادة غامرة لأنني 

لعبت ثالث مباريات. ل يوجد �صعور 

اأعظم من العودة للمالعب".

وقال جوي فورجيت مدير البطولة :" 

اإن بطولة رولن جارو�س اآ�صفة ب�صاأن 

ان�صح���اب روجيه في���درر، الذي قاتل 

بقوة بالأم�س".

واأ�ص���اف :" كلنا �صعداء لأننا �صاهدنا 

فيدرر يف باري�س، حيث لعب مباريات 

عالية امل�صت���وى. نتمنى له التفويق 

فيما تبقى من املو�صم".

مدرب بريمن يحذر من �سعوبة المناف�سة 
بدوري الدرجة الثانية الألماني

اجلزائر-)د ب اأ(:

 ك�صف نادي مولودية اجلزائر 

لك���رة القدم ام����س الأحد، عن 

العقوبات الت���ي �صدرت بحق 

الالعبني الأربعة الذين اتهمهم 

وقيمه«  ل�صورته  ب�«ال�صاءة 

عقب انت�ص���ار مقطع فيديو مت 

تداوله عل���ى نطاق وا�صع قبل 

اأيام يظهره���م وهم يحتفلون 

يف ملهى ليلي.

وذك���ر مولودي���ة اجلزائر يف 

بيان ن����رشه يف �صفحته على 

موق���ع التوا�ص���ل الجتماعي 

املجل����س  اأن  في�صب���وك«،   «

اإيقاف  للن���ادي قرر  التاأديبي 

الالعبني ميلود ربيعي، ووليد 

عالت���ي، وب���الل ب���ن �صاحة 

وتوفيق عدادي عن التدريبات 

للفريق  الر�صمية  وامل�صابقات 

املو�صم  نهاي���ة  الأول حت���ى 

التدريب���ات  وع���ن  اجل���اري، 

اأ�صهر   6 الر�صمية  وامل�صابقات 

كاملة.

اإن���زال الالعبني  كم���ا تق���رر 

الأربع���ة اإىل الفري���ق الرديف 

ك�صمان حلقه���م يف التدريب، 

مع خ�صم 3 اأ�صهر من رواتبهم.

وج���رى تغرمي عدادي نحو 22 

األ���ف دولر، وكل م���ن ربيعي، 

وعالتي، وبن �صاحة، نحو 15 

األ���ف دولر ل���كل واحد منهم، 

كتعوي�س عن خمتلف الأ�رشار 

الت���ي حلقت ب�ص���ورة النادي 

وقيمه و�صمعته جراء الت�رشف 

ال�صادر منهم.

واأكد مولودية اجلزائر انه ميكن 

له���وؤلء الالعب���ني الطعن يف 

العقوبات ال�صدرة بحقهم اأمام 

اللجنة املخت�صة يف غ�صون 8 

اأيام.

مولودية الجزائر يوقع عقوبات قا�سية على 

4 من لعبيه

 باكو-)د ب اأ(:

 ت���وج املك�صيكي �صرخيو بريز �صائق 

ري���د بول بلقب �صباق جائزة اذربيجان 

الكربى �صمن بطول���ة العامل ل�صباقات 

�صيارات فورمول-1 �م�س �لأحد.

وجاء الأملاين �صيبا�صتيان فيتيل �صائق 

ا�صتون مارت���ني يف املركز الثاين وحل 

الفرن�صي بير جا�صلي �صائق الفا تاوري 

يف املركز الثالث.

فر�صتابن  ماك����س  الهولندي  وتعر�س 

زمي���ل بريز يف ريد ب���ول حلادث قبل 

خم�س لفات من النهاية ب�صبب حدوث 

ثق���ب يف الأطارات، ليتوق���ف ال�صباق، 

ولدى ا�صتئنافه عانى الربيطاين لوي�س 

هاميلتون بطل العامل و�صائق مر�صيد�س 

كثرا م���ن اأجل ال�صم���ود يف مواجهة 

املناف�ص���ة ال�رش�صة يف ال�صدارة لينهي 

ال�صباق يف املركز ال�صاد�س ع�رش.

وفر�س فر�صتابن �صيطرته ب�صكل كامل 

على ال�صباق من���ذ اأن اقتن�س ال�صدارة 

من هاميلت���ون خالل اجلولة الأوىل من 

التوقف يف مركز ال�صيانة، لكنه ا�صطدم 

بق���وة يف احلواج���ز بعدم���ا ف�صل يف 

ال�صيطرة على �صيارته عقب حدوث ثقب 

يف اإطارات �صيارته.

وقام فر�صتابن بركل الإطار وهو منزعج 

قب���ل اأن يبتعد عن ال�صيارة ولحقا قال 

ل�صبكة قنوات "�صكاي" :"بالطبع هذا اأمر 

حمبط. كنت اأ�صيطر على كل �صيء، ومل 

يكن هناك اأي �صغط من خلفي".

وهذا هو احلادث الثاين من نوعه خالل 

ال�صب���اق ، حيث عان���ى لن�س �صرتول 

�صائق ا�صتون مارتني من نف�س امل�صر 

قبل ب�صعة لفات من حادث فر�صتابن.

فوز �سيرخيو بيريز بلقب �سباق 

اذربيجان لفورمول-1
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الرزوقي ي�ستعر�ض ا�ستعدادات 

دبي ال�ست�سافة مونديال الكاراتيه 

مع مبعوث االتحاد الدولي

دبي-وام:

 يلتقي اليوم الإثن���ن منتخبنا الوطني الأول 

لك���رة القدم مع منتخب تايالند يف الت�صفيات 

الآ�صيوية امل�ص���ركة املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 

الع���امل 2022، واأمم اآ�ص���يا 2023، وذلك على 

ا�ص���تاد زعبيل بنادي الو�صل يف متام ال�صاعة 

التا�صع���ة اإل الربع �صمن لق���اءات املجموعة 

ال�صابعة املقامة بنظام التجمع يف دبي وت�صم 

منتخبات الإمارات وماليزيا وتايالند وفيتنام 

واندوني�صيا.

ويدخ���ل« الأبي�س« مباراة الغ���د مبعنويات 

عالي���ة للو�ص���ول اإىل النقط���ة 12، بعد الفوز 

الكبري الذي حققه على ماليزيا م�صاء اخلمي�س 

املا�صي وقاده اإىل املركز الثاين يف املجموعة 

بر�صيد 9 نقاط مت�صاويا مع تايالند وماليزيا 

ومتفوقا عليهما بفارق الأهداف وفارق مباراة 

حيث خا�س 5 مباري���ات فقط يف الت�صفيات، 

فيم���ا خا����س كل م���ن ماليزي���ا وتايالند 6 

مباريات.

ويحت���ل منتخ���ب فيتنام �ص���دارة املجموعة 

بر�صي���د 11 نقطة من 5 مباري���ات، فاز يف 3 

مواجه���ات، وتع���ادل يف 2، �صج���ل 5 اأهداف، 

وا�صتقبلت �صباكه هدفا واحدا..

وخا����س منتخبن���ا �صاحب املرك���ز الثاين 5 

مباريات ف���از يف 3 وخ����ر يف 2، �صجل 12 

هدف���ا، وا�صتقبلت �صباكه 4 اأه���داف وميلك 9 

نقاط.. وخا�س منتخب تايالند �صاحب املركز 

الثالث 6 مباريات ف���از يف مباراتن، وتعادل 

يف 3 مباريات، وخ�ر مباراة واحدة، و�صجل 9 

اأهداف وا�صتقبل 5 وميلك يف ر�صيده 9 نقاط.

بينما ياأتي منتخب ماليزيا يف املركز الرابع، 

حيث خا�س 6 مباري���ات فاز يف 3 مواجهات، 

وخ�ر يف 3، ل���ه 8 اأهداف، وعليه 10 اأهداف، 

وميل���ك يف ر�صيده 9 نق���اط. ويحتل منتخب 

اندوني�صي���ا املرك���ز اخلام����س والأخري، حيث 

خا����س 6 مباري���ات، مل يف���ز يف اأي مواجهة، 

وتعادل يف مباراة واحدة، وخ�ر 5 مواجهات، 

�صجل 5 اأهداف، وا�صتقبل���ت �صباكه 18 هدفا، 

وميلك يف ر�صيده نقطة واحدة.

ويخو�س »الأبي�س« مب���اراة الغد بت�صكيلته 

الأ�صا�صية وقوت���ه ال�صاربة، حيث ل توجد به 

اإ�صاب���ات اأو غياب���ات، و�صيعتم���د على كرته 

الهجومي���ة املعت���ادة، ومه���ارات لعبيه يف 

خمتلف اخلطوط، وقدرات كل من خلفان مبارك 

وعب���د اهلل رم�صان لعبي الو�ص���ط يف مترير 

الكرة طولي���ا اأو عر�صيا للمهاجمن من و�صع 

حرك���ة خ�صو�صا علي مبخ���وت اأو فابيو دي 

ليما اللذين ميلكان قدرات كبرية يف املراوغة 

والت�صديد والت�صجيل، ومن الوارد اأن يتم الدفع 

ب�صبا�صتي���ان تيجايل لبع����س الوقت بح�صب 

احتياج املباراة.

وقام اجلهاز الفن���ي للمنتخب الوطني بقيادة 

الهولندي بريت فان مارفي���ك بدرا�صة منتخب 

تايالند ب�صكل جيد عل���ى �صوء عدة مباريات 

تابعها ل���ه، وتعرف على اأه���م عنا�ر القوة 

وال�صعف فيه، حيث يتميز املنتخب التايالندي 

بال�رعة يف التحول من الدفاع للهجوم، وقدرة 

لعبي���ه عل���ى الت�صديد من م�صاف���ات بعيدة، 

وتبادل املراكز على مدار فرات املباراة.

وي�صعى جنم منتخبن���ا الوطني علي مبخوت 

لرفع ر�صي���ده التهديفي حي���ث يحتل مكانة 

مرموقة عامليا بر�صيد 74 هدفا دوليا، متفوقا 

على كثري من الأ�صماء ال�صهرية يف العامل ويف 

مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل مي�صي، والبولندي 

روبرت ليفاندوفي�صكي.

اأبوظبي-وام:

 عقدت جمعي���ة الإمارات للخي���ول العربية عرب تقنية 

الت�ص���ال املرئ���ي.. امللتقى الأول مل���الك ومربي اخليل 

العربي���ة، بتوجيهات من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 

نهي���ان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعي���ة الإمارات للخيول العربية، 

وباإ����راف ومتابعة ال�صيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.

وياأت���ي امللتق���ى، يف اإطار الهتمام بامل���الك واملربن 

بالدولة وذلك ملناق�صة متطلب���ات وا�صتعدادات املو�صم 

املقبل، يف مب���ادرة ت�صتهدف ال�صتماع للمالك واملربن 

وم�صاركته���م يف �صم���اع اآراءهم اخلا�ص���ة بالبطولت، 

وخدم���ات الت�صجي���ل والتوثيق، واخلدم���ات البيطرية، 

واخلدمات الإليكرونية، والفعاليات والأن�صطة.

ورح���ب حممد احلربي مدير ع���ام اجلمعية بامل�صاركن 

، موؤك���دا اأن امللتقى الأول هدفه النقا����س وتبادل الراأي 

ح���ول خمتلف اخلدمات التي تقدمه���ا اجلمعية، حر�صا 

منها على ال�صتماع والتفاعل مع اأراء ومقرحات املالك 

واملربن باعتباره���م �ركاء النجاح، مب���ا ي�صاعد يف 

الرتقاء بتلك اخلدمات وتطويرها.

واأو�ص���ح اأن���ه برغ���م الإج���راءات املتعلق���ة بالتدابري 

الحرازية لفريو�س "كورونا"، اإل اأن اجلمعية جنحت يف 

تنظيم معظم عرو�صها وفعالياتها، واأن هناك العديد من 

الربامج واخلطط للجمعية �صيتم تنفيذها خالل املو�صم 

املقبل.

واأعلن احلربي خ���الل املناق�صات اأن هناك ت�صورا كامال 

ج���اري اعتماده لإقام���ة دورة تدريبية لإع���داد احلكام 

والعرا�س املواطن���ن املو�صم املقبل �صمن خطة �صاملة 

لتطوي���ر الكوادر الوطني���ة يف كل التخ�ص�صات مبا فيها 

جل���ان الن�صباط واحلكام والعرا�س، واأن جدول و�روط 

الفعاليات يف املو�صم املقب���ل �صوف يعلن على املوقع 

الإليكروين اخلا�س باجلمعي���ة قبل بدء الأن�صطة بفرة 

كافية مبا يتيح للم���الك والعرا�س فر�صة توزيع اخليل 

على البطولت.

وت�صمن���ت النقا�صات على 5 حماور حي���ث دار املحور 

الأول ح���ول خدمات الت�صجي���ل والتوثي���ق الذي �صمل 

اآليات ت�صجيل اخلي���ل العربية، وت�صجيل اخليل العربية 

امل�صتوردة، واخليل العربية امل�صدرة، واإ�صافة ا�صم �صباق 

اخليل، وت�صجيل مربط اخليل العربية، ونقل ملكية اخليل 

العربية، وحتديث بيانات املالك، واإ�صدار �صهادات امتالك 

اخليل العربي���ة، واإ�صدار جواز بدل الفاقد، بالإ�صافة اإىل 

الإبالغ عن نفوق اخليل العربية.

فيما ت�صم���ن املحور الثاين الذي مت تخ�صي�صه خلدمات 

ت�صجيل املواليد فئت���ي اخليل العربية املولودة حمليا، 

ونق���ل جنن اخلي���ل العربية. وت�صمن املح���ور الثالث 

اخلدمات البيطرية ب���كل تفا�صيلها. فيما ت�صمن املحور 

الرابع اخلدمات الإلكرونية مبا فيها املوقع الإلكروين، 

واإن�صاء م�صتخدم جديد، وفتح باب الت�صجيل بالبطولت. 

ومت تخ�صي�س املحور اخلام�س للنقا�س حول الفعاليات 

والأن�صط���ة، مبا فيها بط���ولت جمال اخلي���ل العربية، 

والكوادر الوطنية من حكام وعرا�س مواطنن.

و�صهد امللتق���ى م�صاركة وا�صعة وتفاعل كبري من املالك 

واملربن الذين اأ�صادوا مببادرة اجلمعية يف اللتقاء بهم 

وال�صتماع اإليهم، و�ص���ددوا على تقديرهم البالغ جلهود 

اجلمعية يف توفري اأف�صل املمار�صات ويف اأعلى املعايري 

الدولية للخدم���ات املقدمة اإليهم، وللنجاح الكبري الذي 

حتقق يف الفعالي���ات والأن�صط���ة يف املو�صم املا�صي، 

وتفاوؤلهم الكب���ري بتطوير مب�صتقبل اخليل العربية لي�س 

يف الإم���ارات فح�صب، ولكن يف املنطقة باأ�رها يف ظل 

تواف���ر خدمات رفيعة امل�صتوى بجمعي���ة الإمارات غري 

متوفرة يف اأي دولة اأخرى مبنطقة ال�رق الأو�صط.

ويف نهاي���ة الجتم���اع فتح���ت اإدارة اجلمعي���ة الباب 

للتوا�ص���ل معه���ا لتقدمي املالحظ���ات واملقرحات عرب 

ا�صتبي���ان مت حتديده له���م، ي�صتقب���ل كل ا�صتف�صاراتهم 

ومالحظاتهم على مدار ال�صاعة.

دبي-وام:

 عرب الرامي الإماراتي الدويل �صيف بن 

فطي�س املن�صوري بطل اآ�صيا والعرب، 

وو�صيف العامل، عن �صعادته باإحراز 

ذهبيتي البطول���ة العربية و"جراند 

ب���ري كاي���رو" يف جمهوري���ة م�ر 

العربي���ة خالل اليوم���ن املا�صين، 

م�صريا اإىل اأن املناف�صة كانت قوية، يف 

ظل م�صاركة نخبة لعبي العرب، واأن 

احلفاظ على ال�صدارة العربية للعام 

الثاين على التوايل مل يكن اأمرا �صهال، 

يف ظل العار�س ال�صحي العاملي الذي 

ت�صبب يف اإيقاف الأن�صطة والبطولت 

لفرة لي�صت بالق�ص���رية، وكذلك يف 

اهتزاز م�صتويات الرماة وت�صنيفاتهم.

وقال �صيف بن فطي�س لدى و�صوله اإىل 

دبي قادما من القاهرة " بعد امل�صاركة 

يف البطولة العربية والفوز بالذهب، 

مل اأتردد حلظ���ة واحدة يف امل�صاركة 

ببطولة "جراند بري كايرو" يف اليوم 

الث���اين، برغم انه���ا اأ�صعب وحتتاج 

اإىل املزي���د من الركيز يف ظل ات�صاع 

املدار�س،  وتع���دد  امل�صاركن  قاعدة 

وبرغم اأن الطق�س مل يكن م�صتقرا، اإل 

اأنن���ي حافظت على تركيزي، وحققت 

نف����س الرقم الذي حققته يف البطولة 

العربية وهو 58 من 60، لأفوز بالذهب 

اأي�صا، وتكتمل فرحتي".

وع���ن ����ر اإجنازات���ه املتوالية يف 

ال�صه���ور الأربع الأخرية قال " ال�صبب 

الرئي�صي وراء اإجنازاتي اأنني حر�صت 

على ع���دم التوقف ع���ن التدريبات 

ط���وال الف���رة املا�صية، كم���ا اأنني 

كنت احر�س عل���ى اإقامة مع�صكرات 

خارجية قبل البط���ولت ومل اأعرف 

بالعار����س ال�صح���ي العامل���ي، اأو 

تاأثرياته عل���ى اجلمي���ع، وكان اأخر 

مع�صك���ر يل يف اإيطالي���ا، اأقمته بعد 

�صهر رم�صان املبارك، واعتربه اأف�صل 

اإعداد للم�صاركة يف البطولة العربية، 

حيث اأنني تنقل���ت بن عدة ميادين 

داخل ايطاليا ولعبت يف ظروف جوية 

خمتلفة، واكت�صبت ح�صا�صية الركيز 

يف خمتلف حالت الطق�س، ولذلك اأنا 

فخور بتحقيق امليداليات الأربع وهي 

برونزي���ة "جراند ب���ري" يف املغرب 
فرباير 2021، وف�صي���ة كاأ�س العامل 

بالهند ب�صهر مار�س املا�صي، وذهبيتي 

العرب وجراند بري كايرو بجمهورية 

م�ر العربية يونيو اجلاري".

وعن ال�صتقبال الر�صمي الذي اأعد له 

باملطار م�صاء اأم�س الول فور و�صوله 

اإىل دبي ق���ال �صيف بن فطي�س " هذا 

لي����س بجدي���د على احت���اد الرماية 

برئا�صة اللواء را�صد بن عابر الهاملي، 

فهو الداعم الرئي�صي للعبة والالعبن 

يف الدول���ة، واأن���ا اأ�صكرهم على تلك 

اللفت���ة الطيبة، واأ�صك���ر كل من اأهتم 

باإجنازاتي، الت���ي �صحيت من اأجلها 

براحتي على مدار ال�صهور الأخرية بن 

�صفر ومع�صكرات وم�صاركات وتدريبات 

م�صنية، واأخطط حاليا للح�صول على 

بع�س الراحة".

جمعية االإمارات للخيول العربية تعقد الملتقى 

االأول للمالك والمربين

»االأبي�ض« يواجه اليوم تايالند في الت�سفيات االآ�سيوية 

بطموح النقطة » 12«

دبي-وام:

 ا�صتعر�س اللواء »م« نا�ر عبد الرزاق الرزوقي 

رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�صيوي النائب الأول 

لرئي�س الحتاد ال���دويل مع �صتيبان بريز رئي�س 

جلنة امل�صابقات بالحتاد الدويل للكاراتيه، اآخر 

ا�صتع���دادات الإمارات ل�صت�صاف���ة بطولة العامل 

للكاراتي���ه يف دب���ي خالل �صه���ر نوفمرب 2021 

بالتزامن مع » اإك�صبو دبي«.

جاء ذلك يف اإطار الجتماعات التن�صيقية واملتابعة 

الدورية للتح�صريات للبطولة.. وح�ر اللقاء را�صد 

عبد املجيد اآل علي الأمن العام لحتاد الإمارات 

للكاراتيه مدير البطولة ، واملهند�س حميد �صام�س 

الأم���ن العام امل�صاعد املن�ص���ق العام للبطولة، 

واخلبري حممد عبا�س املدير التنفيذي لالحتاد.

ومت خ���الل الجتم���اع بح���ث كاف���ة الرتيبات 

والإجراءات اخلا�صة باإقام���ة مونديال الكاراتيه 

للرج���ال وال�صيدات يف اإطار التع���اون امل�صرك 

ب���ن الحتادين ال���دويل والإمارات���ي، حيث من 

املتوقع ح�صور اأع���داد كبرية من اأبطال وبطالت 

العامل للم�صاركة يف ه���ذه البطولة �صمن وفود 

الدول امل�صاركة. وت�صمنت املناق�صات ا�صتعرا�س 

الإجراءات الحرازي���ة الوقائية املطلوبة ب�صاأن 

جائحة كورونا، والتدابري الوقائية الالزمة ل�صمان 

�صالمة الالعبن امل�صاركن.

وزار الل���واء الرزوقي و�صتيبان بريز ممثل الحتاد 

ال���دويل يرافقهم���ا الأمن الع���ام والأمن العام 

امل�صاعد جممع حم���دان بن حمم���د الريا�صي، 

ال���ذي �صتقام عليه مناف�ص���ات البطولة، وتفقدوا 

املق���ر الرئي�صي لإقامة روؤ�ص���اء الحتادات وكبار 

الزوار، واللجان العاملة، وفنادق اإقامة الالعبن 

والقاعات املخ�ص�صة لجتماع اجلمعية العمومية 

لالحتاد الدويل التي �صتعقد على هام�س بطولة 

الع���امل، والقاعات املخ�ص�صة لإقام���ة الدورات 

الدولية للح���كام واملدربن واجتماعات اللجان 

الدولية.

ويف نهاية الجتماع اأعرب الرزوقي عن �صعادته 

بتنظي���م هذا احل���دث العاملي الكب���ري يف دولة 

الإمارات، وقدم �صك���ره لالحتاد الدويل للكاراتيه 

لثقته الكبرية يف قدرات دبي ل�صت�صافة املونديال، 

خ�صو�صا بعد النج���اح الكبري الذي حتقق خالل 

ا�صت�صافة 5 ن�صخ من بطولت الدوري العاملي » 

برميريليج: التي اأقيم���ت يف دبي من عام 2016 

وحتى عام 2020.

»نادي ال�سارقة« يحتفي بمنتخب االإمارات الوطني 

الم�ساركة في البطولة العربية للرماية

ال�صارقة-وام:

احتفى نادي ال�صارقة الريا�صي ببعثة 

منتخ���ب الإمارات الوطن���ي للرماية 

البطول���ة  يف  امل�صارك���ة  الهوائي���ة 

العربية للرماية والذي توج منتخبنا 

بذهبي���ة العرب يف فئة النا�صئن عن 

طريق لعب املنتخب ونادي ال�صارقة 

الريا�صي حمم���د الكعبي كما ح�صل 

على املركز الثاين وامليدالية الف�صية 

على م�صتوى الفرق.

وكان يف ا�صتقب���ال البعث���ة ب�صالة 

كبار ال���زوار مبط���ار ال�صارقة الدويل 

�صعادة عي�صى ه���الل احلزامي رئي�س 

و�صعادة  الريا�صي  ال�صارق���ة  جمل�س 

علي �صامل املدفع رئي�س جمل�س اإدارة 

واملهند�س  الريا�صي  ال�صارق���ة  نادي 

رئي�س  الهاجري  عبدالرحمن  �صليمان 

الفردية وعبدالرحمن  الألع���اب  اإدارة 

املليحي ع�صو الألعاب الفردية بنادي 

ال�صارق���ة م�رف اللعب���ة وم�صوؤويل 

احتاد الإمارات للرماية.

وجنح حممد الكعب���ي بطل منتخبنا 

الوطن���ي ولعب ن���ادي ال�صارقة من 

حتقي���ق اأول ميدالي���ة ذهبية للدولة 

يف فئ���ة النا�صئ���ن بع���د اأن ح�صل 

على املركز الأول يف �صالح امل�صد�س 

مل�صافة 10 اأمت���ار بال�صافة لتتويج 

املنتخب باملركز الثاين على م�صتوى 

الف���رق برفقة زميلي���ه خليفة �صيف 

ال�صارق���ة وعبداهلل عبيد  لعب نادي 

لعب نادي الذيد.

واأهدى �صع���ادة علي �ص���امل املدفع 

الإجن���از ل�صاح���ب ال�صم���و ال�صي���خ 

الدكتور �صلطان ب���ن حممد القا�صمي 

حاك���م  الأعل���ى  املجل����س  ع�ص���و 

لالألع���اب  الأول  الراع���ي  ال�صارق���ة 

الفردية وملجل����س ال�صارقة الريا�صي 

ولكل حمبي وع�ص���اق نادي ال�صارقة 

الريا�صي..

م�ص���رياً اإىل اأن جمل�س الإدارة يحر�س 

دائما عل���ى ت�صجي���ع الالعبن قبل 

امل�صارك���ة يف البط���ولت لتحقي���ق 

املرك���ز الأول ورفع عل���م الدولة يف 

البطولت اخلارجية.

واأ�ص���ار اىل اأن الالعب حممد الكعبي 

حقق اإجنازاً جدي���داً ي�صاف لريا�صة 

الإم���ارات ورفع علم الدولة يف حمفل 

خارج���ي وهو الأمر ال���ذي نعمل من 

اأجله بتمثيل املنتخبات اأف�صل متثيل 

ونحن ل ناألوا جه���داً يف توفري كافة 

الإمكانيات لكل الفرق بالنادي والتي 

جتعل من لعبين���ا يف اأمت اجلاهزية 

للمناف�صة واحراز البطولت.

بتوجيهات من�صور بن زايد.. 

اأبوظبي-وام:

 نظ���م جمل����س ابوظب���ي الريا�ص���ي 

ون���ادي اأبوظبي للدراج���ات الهوائية 

الدراج���ات يف جزيرة  م�صرية لركوب 

العاملي  اليوم  احلديريات، مبنا�صب���ة 

للدراجات الهوائية.

واأقيم���ت الفعالي���ة برعاي���ة جمل�س 

اأبوظب���ي الريا�ص���ي وبالتع���اون مع 

ط���واف الإمارات و�ركة ُمدن العقارية 

اإحدى �ركاء نادي اأبوظبي للدراجات، 

وال�رك���ة الوطني���ة لل�صمان ال�صحي 

»�صمان«.

وافتتح الفاعلي���ة �صعادة عارف حمد 

العواين، الأمن العام ملجل�س اأبوظبي 

الريا�ص���ي، بح�صور �صع���ادة النخرية 

لنادي  التنفي���ذي  املدي���ر  اخلييل���ي 

اأبوظبي للدراجات، وعدد من حمريف 

وه���واة الدراجات الهواي���ة يف اإمارة 

اأبوظبي.

البالغة م�صافتها  وانطلقت امل�ص���رية، 

40 كيلوم���راً، م���ن جمم���ع "321 " 

التي  احلديريات  بجزي���رة  الريا�صات 

ت�صم مرافق الدراج���ات ذات امل�صتوى 

العاملي، مب�صاركة اأكرث من 300 دراج 

من املحرفن والهواة.

واأقيم���ت امل�ص���رية للم���رة الأوىل يف 

اأبوظبي لتدعم توجهات دولة الإمارات 

ون���ادي اأبوظب���ي للدراج���ات لزيادة 

الوع���ي برك���وب الدراج���ات كو�صيلة 

فريدة لتح�صن منط حياة �صحي.

ا�ستقبال ر�سمي ل�سيف بن فطي�ض بطل الرماية.. 4 ميداليات دولية

»اأبوظبي للدراجات الهوائية« ينظم م�سيرة في جزيرة الحديريات



اأعلن���ت �رشكة توي���ر، اخلمي�س، عن 

اأول خدمة ا�ش���راك مدفوعة القيمة، 

�شتمنح امل�شتخدمني ميزات اإ�شافية.

و�ش���تكون اخلدمة متوفرة يف الوقت 

احلايل على الأقل يف كل من اأ�شراليا 

وكندا، و�شتتيح اإمكانية الراجع عن 

تغريدة بع���د ن�رشها مقابل ر�ش���وم 

�شهرية.

ويطل���ق على اخلدمة اجلديدة ا�ش���م 

»توير بلو«، و�شتمنح امل�شتخدمني 

فر�شة 30 ثانية بعد ن�رش تغريداتهم، 

لتخاذ قرارهم بت�شحيح التغريدة اأو 

اإعادة النظر يف م�شمونها.

كما متنحه���م اخلدمة خيار و�ش���ع 

اإ�ش���ارة مرجعي���ة عل���ى التغريدات 

وتنظيمه���ا يف جملدات، بحيث ميكن 

العودة  العثور عليها ب�ش���هولة عند 

اإليها مرة اأخرى. وبح�ش���ب م�شوؤولني 

يف �رشك���ة توي���ر، ف���اإن املي���زات 

الت���ي مت توفريه���ا يف »توير بلو« 

جاءت ا�ش���تجابة لتعليقات وطلبات 

امل�شتخدمني.

 ق���ال فريق من العلم���اء بقيادة 

ع���امل بريطاين اإن���ه بعد اأكرث من 

عام من الجتماعات عرب من�ش���ة 

والتي  الخ���راق،  �ش���هلة  "زوم" 
مت اللجوء اإليها، يف ظل تف�ش���ي 

جائحة فريو�س كورونا، قد يكون 

العامل "اقرب خطوة نحو تاأمني 

املكامل���ات اجلماعي���ة يف نهاية 

املطاف".

ت�ش���م  الت���ي  املجموع���ة،  وزعم���ت 

اأكادميي���ني من جامعة هايرني�س هاينه 

يف دو�ش���لدورف، يف جملة "�ش���اين�س 

اأدفان�شي�س" اأنها اكت�شفت كيفية ت�شهيل 

"حمادثة اآمنة" �شد الخراق بني اأربعة 
اأطراف.

ومنذ بداية جائحة فريو�س كورونا، اأدى 

ما ي�ش���فه الفريق ب� "العتماد العاملي 

على العمل التع���اوين عن بعد، مبا يف 

"زيادة  اإىل  ذلك املكاملات اجلماعي���ة، 

كب���رية يف الهجم���ات الإلكرونية على 

من�شات املوؤمترات عرب الهاتف ال�شهرية 

يف العام املا�شي".

وذكر الفريق اأن بحثهم املن�شور حديثا 

يعد "تقدما يف الوقت املنا�ش���ب" حيث 

"ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل اإج���راء مكاملات 
اأمنية مالزمة غري  جماعية باإج���راءات 

قابل���ة لالخ���راق، ومدعوم���ة مببادئ 

الفيزياء الكمية".

طل���ب حاكم ولي���ة يوت���ا، اجلمهوري 

�ش���بن�رش كوك�س، من ال�شكان، الن�شمام 

اإليه يف "عطلة نهاية اأ�ش���بوع لل�شالة" 

من اأجل هط���ول الأمطار، و�ش���ط حالة 

ط���وارئ ب�ش���بب اجلفاف الذي اأ�ش���اب 

الولية.

وقال كوك����س يف مقطع فيديو، اجلمعة، 

اإن ال�شالة اجلماعية و"الدعاء هلل اأو لأي 

قوة اأعلى توؤمنون بها، من اأجل مزيد من 

الأمطار، قد يجعلنا قادرين على جتنب 

اأخطر مظاهر اجلفاف امل�شتمر".واأ�شاف 

احلاك���م اأن النق�س احل���ايل يف املياه 

ميك���ن اأن يلح���ق ال�رشر باملحا�ش���يل 

وي�رش باحلياة الربية وي�ش���بب حرائق 

غابات مميتة.

واأو�ش���ح: "لقد طلبت بالفعل من جميع 

�شكان يوتا اأن يحافظوا على املياه من 

خالل جتنب ال�شتحمام لفرات طويلة، 

التي ت�رشب املياه"،  ال�شنابري  واإ�شالح 

لكنه اأ�ش���اف اأنه يخ�شى "األ تكون هذه 

اجلهود وحدها كافية حلمايتنا".

وتابع احلاكم اجلمه���وري: "نحتاج اإىل 

مزيد م���ن الأمطار ونحت���اج اإليها الآن، 

نحن بحاج���ة اإىل تدخل اإله���ي، ولهذا 

ال�ش���بب فاإنني اأطلب من �شكان يوتا من 

جميع الأديان الن�ش���مام اإيل يف عطلة 

نهاي���ة الأ�ش���بوع م���ن 4 اإىل 6 يونيو، 

لل�شالة".

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

 انت�رش فيديو �ش���ادم يظهر جث���ة طفل ملقاة على الأر�س، يف اأحد 

م�شت�شفيات مدينة الب�رشة العراقية، جنوبي البالد.

اأم���ا ال�ش���بب الغريب والعجيب له���ذه الفعلة، فه���و اإقفال ثالجة 

املوتى وغياب امل�رشف عليها عن الدوام، "يف عذر اأقبح من ذنب"، 

كما علق مواطنون عراقيون على احلادثة. اثار امل�ش���هد املوؤ�ش���ف 

غ�ش���با عارما يف البالد، حيث �شبت التعليقات جام غ�شبها على 

امل�ش���توى الهابط، الذي و�ش���له القطاع الطبي يف العراق، لدرجة 

اأنه حتى "حرمة املوت" مل تعد حترم يف امل�شت�شفيات العراقية.

وا�ش���تهزاأ البع�س بالقول: "جيد اأنهم قد و�شعوا قطعة من الكرتون 

حتت اجلثة املرمية اأر�شا".

ويعاين الع���راق من اهراء النظام ال�ش���حي والطبي، حيث تفتقر 

املرافق ال�ش���حية وامل�شت�شفيات لأب�شط املعايري، وتتكرر احلوادث 

الناجمة عن ذلك، يف خمتلف املحافظات العراقية.

تلقت مديرة اأمن �شوهاج بالغًا من ماأمور مركز �رشطة الع�شريات 

جنوب املحافظ���ة، يفيد بقيام �ش���اب بالتع���دي على اأ�رشته 

با�شتخدام �ش���اطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلني، 

واإ�شابة �شقيقته باإ�شابات متفرقة. وقد مت �شبط املتهم، وفر�س 

طوق اأمني يف املنطقة، وذلك ملتابعة التحقيقات يف احلادثة.

وبالفح�س والتحريات من جانب اإدارة املباحث اجلنائية، تبني 

قيام �ش���اب ثالثيني بالدخول ملنزل يقع يف ناحية قرية اأولد 

حمزة دائرة مركز الع�شريات، وبحوزته �شالح عبارة عن �شاطور، 

وقيامه بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 �شنة، ووالدته 

البالغة من العمر 55 �شنة، وطفلني، الأمر الذي ت�شبب بوفاتهم 

يف احلال.
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رمي جثة طفل على الأر�ض وال�سبب »عجيب«

جنح���ت الأجهزة الأمنية يف م�رش من ك�ش���ف ت�ش���كيل 

ع�ش���ابي تخ�ش����س يف جتارة املخ���درات وحقق ثروة 

كبرية من وراء ذلك، بح�شب م�شدر اأمني.

املفارقة وفقا للم�ش���در ، اأن الت�شكيل الع�شابي املكون 

من 4 اأ�شخا�س ي�شم متهمني حمبو�شني فعال.

ومتكن���ت الإدارة العامة ملكافحة املخ���درات املنظمة 

بالتن�ش���يق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة 

الداخلية امل�رشية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

املتهمني الأربع���ة وجميعهم لهم معلوم���ات جنائية، 

ومقيمني بدائرة مركز �رشطة �ش���وهاج بال�شعيد جنوب 

القاهرة.

وك�ش���فت التحريات قيام املتهم���ني بالجتار يف املواد 

املخدرة وترويجها عل���ى عمالئهم، وتربحهم وجمعهم 

ملبال���غ مالية كب���رية وحماولتهم لغ�ش���ل تلك الأموال 

املتح�شلة من جتارتهم غري امل�رشوعة عن طريق اإجراء 

عمليات �ش���حب واإيداع لتل���ك املبالغ مبختلف البنوك، 

حيث قدرت تلك املمتل���كات بحوايل 280 مليون جنيه 

تقريبًا.

رغم وجودهما .. بال�سجن جمعا 280 مليون 

جنيه من املخدرات

�ساب يقتل والديه واأبناء �سقيقته بال�ساطور 

وهم نيام

»اأ�سغر عبوة زيت« 

يف �سوريا 
بعد ردود الفع���ل الوا�ش���عة والتعليقات على 

اإنت���اج عبوة من زيت الزيت���ون تعد الأقل وزنا 

يف البالد )20 غراما(، اأو�شحت ال�رشكة املنتجة 

بع�س التفا�شيل املتعلقة باإنتاجها.

 م�ش���در يف ال�رشكة مل يرغب بذكر ا�شمه، قال 

ل� RT اإن ثمن ظرف زيت الزيتون ذي �شعة 20 

غراما هو 300 لرية، ولي�س 500 لرية، كما يتم 

تداوله، واأن �ش���عر اللير 13800 لرية، و�ش���عر 

الكيلو 15 األف لرية.

وحول م�ش���وغات اإنتاج تلك العب���وة املقدرة 

بالغرام���ات، يف بلد كان حتى �ش���نوات قليلة 

ي�ش���تهر باإنتاج الزيتون وا�ش���تهالكه بكميات 

كبرية، قال امل�شدر اإن املنتج يلبي حاجة �شوق 

ورغبة م�ش���تهلك، وموؤخرا يعاين البلد ندرة يف 

زيت الزيتون وارتفاع ثمنه اإذ يقدر �شعر اللير 

بنحو 17 األف لرية، وا�ش���اف اأن املنتج اجلديد 

)مت اإنتاجه منذ نحو اأ�شبوعني( موجه ل�رشائح 

جمتمعية كط���الب اجلامعات اإ�ش���افة اإىل اأنه 

توفريي«.

ويعد زيت الزيتون ال�ش���وري من اأف�ش���ل اأنواع 

الزيوت، وهو من �ش���نف الزي���ت البكر املمتاز، 

، وكانت �ش���وريا حتتل املركز ال�شاد�س عامليا 

والثاين عربيا يف اإنت���اج الزيتون، اإل اأن عددا 

م���ن العوام���ل اأدى اإىل تراجع���ه منها خروج 

م�ش���احات كب���رية يف ريفي اإدل���ب وحلب عن 

�ش���يطرة احلكوم���ة، اإ�ش���افة اإىل احلرائق غري 

امل�ش���بوقة التي التهمت م�ش���احات كبرية من 

الأرا�شي الزراعية العام املا�شي.

م�سجد حتت الأر�ض 

من اأيام امل�ستعمر 

الفرن�سي للجزاير
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���دم رجل هندي عندما عاد اإىل    �شُ

املن���زل بعد حف���ل تاأب���ني زوجته 

ليجدها بانتظاره يف املنزل.

وكانت موتايال غرييجاما )75 عامًا( 

قد اأدخلت اإىل امل�شت�ش���فى احلكومي 

الع���ام يف فيجاي���اوادا بولية اأندرا 

برادي�س، جنوب الهند، بعد اأن ثبتت 

اإ�ش���ابتها بفريو�س كورون���ا، وكان 

زوجها غدايا يزورها كل يوم للتاأكد 

من اأنها تتح�ش���ن، لكن عندما و�شل 

اإىل امل�شت�شفى يف 15 مايو )اأيار( مل 

يتمكن من العثور عليها.

وبعد �شوؤال املمر�شات والأطباء عن 

زوجت���ه، قال امل�ش���وؤولون الطبيون 

للرج���ل اإن زوجته ق���د توفيت، ومت 

ت�ش���ليم جثتها اإليه داخ���ل حقيبة 

للجثث، وُن�ش���ح الرجل احلزين على 

ف���راق زوجته بعدم مل�س احلقيبة اأو 

فتحها دون ارت���داء معدات احلماية 

الفريو�س  انت�شار  لتجنب  ال�شخ�شية 

القاتل.

واأخ���ذ غدايا جثة زوجته  اإىل قريته 

واأدى طقو�س دفنها الأخرية يف ذلك 

اليوم. وبعد اأيام قليلة، تلقى الرجل 

املزيد من الأخب���ار املحزنة عندما 

���ا بفريو�س  ت���ويف ابنه رامي�س اأي�شً

كورونا، فدفن غدايا ابنه ونظم حفل 

تاأبني م�شرك لزوجته وابنه.

لك���ن موتاي���ال ترك���ت اجلميع يف 

حال���ة �ش���دمة عندما ج���اءت يف 

اأعقاب اجلنازة وجل�ش���ت وهي تنظر 

امل�ش���نة  املراأة  اإىل اجلميع. وكانت 

منزعج���ة لأن زوجها مل ياأخذها من 

اقرا�س  اإىل  وا�ش���طرت  امل�شت�شفى، 

املال لت�ش���تقل �ش���يارة اأج���رة اإىل 

املنزل.

بالرعب  وعائلت���ه  غدايا  واأ�ش���يب 

عندم���ا علم���وا اأن امل�شت�ش���فى قد 

�شلمتهم جثة امراأة غريبة، ودفنوها 

معتقدين اأنها موتايال . 

عاد من جنازة زوجته فوجدها يف املنزل
علماء يتو�سلون اإىل تاأمني مكاملات جماعية 

م�سادة لالخرتاق 

حاكم ولية اأمريكية يدعو ال�سكان 

ل�سالة ا�ست�سقاء

 »تويرت« تعلن عن اأول خدمة 

مدفوعة.. 

اأو�ش���حت “في�ش���بوك” يف تقري���ر 

من�ش���ور عرب موقع تقني متخ�ش�س 

“الن�رشة”،  �ش���تطرح من�ش���ة  اأنها 

الأخب���ار،  لع�ش���اق  خم�ش�ش���ة 

باإ�شدارات جمانية واأخرى مدفوعة 

الأجر.

وتنوي كذلك في�شبوك اأن تركز عملها 

يف بداية الأمر على بع�س جمالت 

الأخب���ار املف�ش���لة مل�ش���تخدميها 

مثل الريا�ش���ة واملو�ش���ة والبيئة 

وال�ش���حة، بالإ�ش���افة اإىل خي���ار 

متابعة الأخبار املحلية ح�شب كل 

بلد، وو�ش���ائل الإعالم امل�شركة يف 

تلك اخلدمة اجلديدة.

واأرجع���ت التقارير ه���ذا القرار اإىل 

�ش���قني، اأولهما رغبة في�شبوك باأن 

جتعل تلك املن�ش���ة عالمة جتارية 

م�ش���تقلة بذاتها، والث���اين لتجنب 

دفعها عمولت ملتجري التطبيقات 

يف اأبل وغوغل خا�ش���ة بالن�ش���بة 

للكتاب والنا�رشين.

و�شيتم فتح من�ش���ة “الن�رشة” يف 

التوا�شل  رابط منف�ش���ل عن موقع 

الإجتماعي “في�شبوك”.

»في�سبوك« تنوي طرح من�سة جديدة 

خا�سة لع�ساق الأخبار
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