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اأبوظبي-وام:

اأدانت دول���ة الإمارات ب�شدة 

ا�شتهداف ميلي�شيات احلوثي 

الإرهابية املدعومة من اإيران 

حمط���ة وق���ود يف حمافظة 

ب�شاروخ  اليمني���ة  م���اأرب 

وطائ���رات مفخخة، ما اأ�شفر 

عن �شقوط ع���دد من القتلى 

الأبرياء،  املدنيني  واجلرحى 

من بينهم اأطفال.

اخلارجي���ة  وزارة  واأك���دت 

والتعاون الدويل – يف بيان 

اأن دول���ة الإمارات  له���ا – 

تعرب عن ا�شتنكارها ال�شديد 

الإجرامية  الأعم���ال  له���ذه 

الأمن  التي ت�شتهدف زعزعة 

وال�شتق���رار، وتتناف���ى مع 

الأخالقية  واملب���ادئ  القيم 

والإن�شانية.

 عمان-)د ب اأ(:

ك�شف العاهل الأردين، امللك عبداهلل الثاين،  ام�س الثالثاء، 

ع���ن اأن “هناك موؤام���رة كانت حتاك لإ�شع���اف الدولة 

الأردنية والق�شية الفل�شطينية، ولكن متكنا من الت�شدي 

لها” .

ونقل���ت وكالة الأنباء الأردني���ة ) برتا( عن امللك عبداهلل  

قوله، خالل لقائه �شخ�شيات �شيا�شية يف ق�رص احل�شينية 

ام����س، اإن “هناك ات�ش���الت م�شتمرة م���ع دول �شقيقة، 

واأوروبي���ة، بالإ�شافة اإىل الولي���ات املتحدة الأمريكية، 

للدفع نحو اإيجاد حل عادل و�شامل للق�شية الفل�شطينية”.

  اأبوظبي-وام:

 يف اإطار روؤية حكومة اأبوظبي 

ال�شناعات  منو  وترية  لت�رصيع 

الثقافي���ة والإبداعية من خالل 

ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية تتجاوز 

قيمتها 30 مليار درهم .. تتوىل 

دائ���رة الثقاف���ة وال�شياحة – 

اأبوظبي الإ����رصاف على جميع 

التخ�ش�ش���ات املن�شوية حتت 

القطاع لتع���زز مكانتها  مظلة 

الرائدة يف هذا املجال.

وتعت���ر ال�شناع���ات الثقافية 

املحف���زات  م���ن  والإبداعي���ة 

والتن���وع  للنم���و  الرئي�شي���ة 

القت�ش���ادي والجتماع���ي يف 

اأبوظبي. كما تعد هذه ال�شناعات 

اإح���دى اأ�رصع القطاع���ات منواً 

يف العامل، حيث ت���دّر اإيرادات 

عاملية تقدر بنحو 2،250 مليار 

دولر �شنوي���ًا وتوفر 30 مليون 

وظيفة، وم���ن املتوقع اأن ت�شل 

م�شاهمتها اإىل 10% من الناجت 

املحلي الإجمايل العاملي.

دبي-وام:

ت�شتاأنف طريان الإم���ارات رحالتها من دبي اإىل ني�س 

اعتبارا من 2 يوليو املقبل واإىل ليون اعتبارا من 9 من 

نف����س ال�شهر و�شت�شغل يف البداية 4 رحالت اأ�شبوعيا 

اإىل كل مدين���ة. وتاأتي هذه اخلط���وة يف اأعقاب قيام 

فرن�شا بت�شهيل متطلب���ات دخول الزوار اعتبارا من 9 

يونيو اجلاري حيث �شرتفع القيود على دخول مواطني 

دولة الإمارات العربية املتحدة واملقيمني و�شيمكنهم 

زيارة فرن�شا من دون احلاجة حلجر �شحي.

و�شيتمكن عمالء طريان الإمارات اعتبارا من اليوم من 

دخول فرن�شا اإذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 

يوما على الأقل من تاريخ ال�شفر

»طيران الإمارات« ت�شتاأنف ت�شغيل رحالتها 

اإلى »ني�س وليون« 

توحيد ال�شناعات الثقافية والإبداعية باأبوظبي 

تحت مظلة دائرة الثقافة وال�شياحة

الإمارات تدين ا�شتهداف الحوثيين 

محطة وقود في ماأرب 

الملك عبد الله: ت�شـدينا لموؤامـرة كـانت تحاك 

لإ�شعاف الدولة الأردنية والق�شية الفل�شطينية

»تتمة  �س8«

الكاظمي يطالب بمراقبين دوليين 

لالنتخابات العراقية  
بغداد-)د ب اأ(:

 ج���دد رئي�س الوزراء العراقي م�شطف���ى الكاظمي ام�س الثالثاء 

التاأكيد على اأهمية تن�شي���ق العمل مع اجلهات الدولية الداعمة 

لتنفي���ذ الإنتخاب���ات القادمة عن طريق اإ�شن���اد عمل مفو�شية 

الإنتخابات العراقية ورفدها باملراقبني الدوليني.

واأكد الكاظمي خالل اأ�شتقباله وزير اخلارجية الريطاين دومينيك 

راب اأن توقيع وثيقة التعاون ال�شيا�شي ال�شرتاتيجي بني العراق 

وبريطانيا يعد تتويجا للتطور الذي �شهدته العالقة الثنائية بني 

البلدين ، ح�شب بيان للحكومة العراقية.

النم�شا ت�شبط ع�شابة مخدرات تهرب 

من�شطات لل�شعودية

فيين���ا-)د ب اأ(: قالت ال�رصطة النم�شاوي���ة اإنها فككت �شبكة 

لالجتار ف���ى العقاقري املخدرة واملن�شط���ات واعتقلت 15 من 

امل�شتبه بهم بعد حتقيق ا�شتمر ثالث �شنوات ا�شتدعى م�شاعدة 

وكالت اإنف���اذ القانون يف اخلارج. وق���ال ممثلو الدعاء ام�س 

الثالث���اء، اإن املنظمة متهمة ب�شحن م���ا ي�شل اإىل 30 طنا من 

اأقرا�س الكبتاجون اإىل ال�شعودية يف ال�شنوات القليلة املا�شية، 

وتقارب قيمتها ال�شوقية 180 مليون دولر.

والكبتاجون هو ال�شم التجاري للمن�شط ال�شناعي الفينيثيلني، 

الذي ي�شتخدم لعالج حالت مثل ا�شطراب نق�س النتباه وفرط 

الن�شاط.

محمد بن را�شد ي�ؤكد اأن م�شتقبل الإمارات بيد �شبابها اإنجاز عدد من �شبكات الطرق ال�شتراتيجية والبنى التحتية

»تتمة  �س8« »تتمة  �س8«

»تتمة  �س8«
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20 Pages/one DirhamAL WAHDA

الأربعاء 28 �شوال 1442 ه� املوافق 9 يونيو 2021 �� الع�دد 14765

WEDNESDAY 9 JUNE 2021 ــ Issue NO. 14765

مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي

0٫37  6,646.14  6,670.642,835.500.12 2,839.01

اأبوظبي 30/42 دبي 31/37 ال�شارقة 30/38 عجمان 39 /31 اأم القيوين 39 /29 راأ�س اخليمة 37 /30 الفجرية 35 /32 العني 29/44 ليوا 28/46  ال�شلع 38 /31     الفجر 4.04 الظهر 12.24  الع�رص 3.43  املغرب 7.13 الع�شاء 8.39

�شهد حفل تخريج الدفعة الـ »41« بجامعة الإمارات    بتوجيهات رئي�س الدولة.. 

 العين-وام:

 �شه���د �شاحب ال�شم���و ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي����س الدول���ة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 

حفل تخ���رج الدفعة ال� 41 من 

طلبة وطالبات جامعة المارات 

وّجه  املتح���دة، حيث  العربية 

�شموه التهنئة للخريجني بهذه 

اإجنازهم  على  مثنيا  املنا�شبة، 

وعطائه���م لوطنه���م، كما بارك 

�شموه لأهايل الطلبة والطالبات، 

�رصكاء اأبنائه���م وبناتهم رحلة 

الدرا�شة والجتهاد والتفوق.

اأبوظبي-وام:

  تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة 

“حفظه اهلل” بتاأمني امل�شاريع التنموية 
احليوية التي تلبي احتياجات املواطنني 

وت�شهل حياتهم وتوفر لهم �شبل الراحة 

يف جميع مناطق الدولة .. اأجنزت “جلنة 

متابعة تنفيذ مب���ادرات �شاحب ال�شمو 

رئي����س الدولة” الأعمال الإن�شائية لعدد 

من �شب���كات الطرق وامل�شاريع التنموية 

الإ�شرتاتيجي���ة التي تخت����رص امل�شافة 

والزم���ن ب���ني خمتلف مناط���ق الدولة 

واإماراتها مببلغ اإجم���ايل قدره 1.950 

مليار درهم وباأطوال كلية للطرق بلغت 

112 كيلومرتاً.
»طالع �س2«



العني-وام:

 �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

من   41 الـ  الدفعة  تخرج  حفل   ، اهلل" 

طلبة وطالبات جامعة االمارات العربية 

التهنئة  �شموه  وّجه  حيث  املتحدة، 

مثنيا  املنا�شبة،  بهذه  للخريجني 

كما  لوطنهم،  وعطائهم  اإجنازهم  على 

والطالبات،  الطلبة  الأهايل  �شموه  بارك 

الدرا�شة  رحلة  وبناتهم  اأبنائهم  �رشكاء 

واالجتهاد والتفوق.

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكد 

وجهها  كلمة  يف   - مكتوم  اآل  را�شد 

للطلبة اخلريجني بهذه املنا�شبة - اأن 

"م�شتقبل االإمارات بيد �شبابها"، موجهًا 
�شموه الطلبة والطالبات بالقول: "اليوم 

واأ�شاف  البناء"،  م�شرية  تدخلون  اأنتم 

�شموه: "بالدكم ا�شتثمرت فيكم الكثري.. 

وتتوقع منكم الكثري".

اأنور ن�شيبة  من جهته قال معايل زكي 

امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات 

اإن ت�رشيف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم حلفل تكرمي خريجي 

اجلامعة يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة 

بدعم م�شرية التعليم يف الدولة، م�شرياً 

اإىل اأن ما حققته اجلامعة منذ تاأ�شي�شها 

موؤ�ش�شها  نهج  يرتجم  اليوم  وحتى 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له،  املغفور 

وروؤيته   ،  " ثراه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 

احلكيمة باأن جامعة االإمارات �شت�شبح 

للتنمية  وقاطرة  امل�شتقبل،  جامعة 

لالإ�شعاع  ومركزاً  الدولة،  يف  الب�رشية 

احل�شاري والفكري يف املنطقة.

جاء ذلك خالل كلمة األقاها معاليه يف 

اأقيم ام�س افرتا�شيًا  حفل التخرّج الذي 

وطالبات  طلبة  من   41 الـ  للدفعة 

اجلامعة، حتت رعاية كرمية من �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

وقال معاليه: "على الرغم من جائحة 

عجلة  تقريبًا  اأوقفت  التي  كورونا 

احلياة الطبيعية يف كافة املجاالت يف 

العامل باأ�رشه، فاإننا نفتخر باأن احلياة 

م�شريتها  وا�شلت  االإمارات  دولة  يف 

اال�شتباقية  الروؤية  خالل  من  ب�شال�شة 

تعلّق  عندما  خا�شة  الر�شيدة،  للقيادة 

االأمر بالنظام التعليمي واالعتماد على 

التقنيات التكنولوجية ملوا�شلة التعلّم 

عن بعد".

واأ�شاف معايل زكي ن�شيبة: "ُي�شعدنا اأن 

تكون جتربة جامعة االإمارات يف التعلّم 

عن بعد اأو الهجني خالل هذه املرحلة 

الع�شيبة كانت جتربة ناجحة وحّققت 

تفاعاًل ُمّيزاً من الطلبة. وها نحن اليوم 

الدفعة ثمارها يف حفل تخرّج   نح�شد 

الـ 41 من اأبنائنا وبناتنا، الذين ُي�شكلون 

اأجيااًل نابغة من رواد االأعمال والعلماء 

العلمية  املجاالت  كافة  يف  املتميزين 

العلوم  اأي�شًا،  ت�شمل  والتي  واالإن�شانية 

املتقدمة يف الطب، والهند�شة، والف�شاء، 

والهند�شة الوراثية، والذكاء اال�شطناعي، 

التنمويِة  امل�شريِة  دعم  على  والقادرين 

الدولة، وتعزيز جهود  امُل�شتدامة داخل 

القيادة الر�شيدة يف ا�شت�رشاف امل�شتقبل 

امُلقبلة  عامًا  اخلم�شني  مدى  على 

والتطلّع اإىل الريادة العاملية يف مئوية 

الدولة".

وكانت اإدارة جامعة االإمارات قد حر�شت 

حدثًا  التخريج  حفل  يبقى  اأن  على 

الظروف  من  الرغم  على  ثابتًا،  �شنويًا 

التي فر�شها تف�شي وباء فريو�س كورونا 

امل�شتجد يف العامل /كوفيد-19/، وما 

اأفرزه من تداعيات طال تاأثريها خمتلف 

القطاعات التنموية واخلدمية يف العامل، 

باإ�رشاف  عليا  جلنة  ت�شكيل  مّت  وقد 

الدكتور غالب احل�رشمي الربيكي، مدير 

متميزة  اآلية  الإعداد  باالإنابة،  اجلامعة 

روح  وبّث  الطالب  بتخريج  لالحتفال 

االإبداع  والفرح مع تعزيز روح  البهجة 

واالبتكار من خالل حفل افرتا�شي يليق 

مبكانة و�شمعة اجلامعة، عرب ا�شتخدام 

اأحدث تقنيات التوا�شل االإلكرتوين.

من  اجلديدة  الدفعة  اأن  اإىل  وي�شار 

طالبًا   2725 ت�شّم  اجلامعة  خريجي 

وطالبة، منهم 346 يف برامج الدرا�شات 

العليا، و62 خريجًا وخريجة من كلية 

الطب والعلوم ال�شحية.

االإمارات  جامعة  اأن  بالذكر  جدير   

العام  يف  تاأ�ش�شت  املتحدة  العربية 

ال�شيخ زايد  1976 على يد املغفور له 

ثراه  اهلل  طيب   " نهيان  اآل  �شلطان  بن 

" لتكون اأول جامعة وطنية، ذات روؤية 
ت�شعى من خاللها لتكون مركزاً اأكادمييًا 

املنطقة.. يف  نوعه  من  رائداً  وبحثيًا 

وعلى مدى اأكرث من خم�شة عقود، �شهدت 

يف  وتو�شعا  مطرداً  تطورا  اجلامعة 

الكليات وامل�شاقات الدرا�شية مبا واكب 

اأحدث االجتاهات االأكادميية يف العامل.

األف   14 من  اأكرث  اجلامعة  يف  ويوجد 

طالب وطالبة يف ت�شع كليات، ويدر�س 

فيها اأكرث من 900 ع�شو هيئة تدري�س.

يف  موؤخراً  اأُدرجت  قد  اجلامعة  وكانت 

قائمة ت�شنيف ليدن 2021 لهذا العام، 

وفقًا  العامل،  يف  اجلامعات  الأف�شل 

والت�شنيفات،  املوؤ�رشات  من  ملجموعة 

حيث تعد اجلامعة موؤ�ش�شة وطنية رائدة 

يف جمال املن�شورات البحثية التعاونية 

الدولية بن�شبة 82%، واالأوراق املن�شورة 

يف املجالت املفتوحة بن�شبة %50.

اأي�شًا   "2021 "ليدن  ت�شنيف  ويت�شمن 

حيث  اجلن�س،  ح�شب  باملوؤلفني  قائمة 

املتحدة  العربية  االإمارات  جامعة  تعد 

حاليًا ثاين اأف�شل موؤ�ش�شة تعليمية بني 

جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي 

من حيث ن�شبة االأوراق البحثية الن�شائية.

مقاربة   "2021 "ليدن  ت�شنيف  ويقدم 

مهمة حول االأداء العلمي الأكرث من 1200 

جامعة كربى يف خمتلف اأنحاء العامل 

مقدمة  ببليومرتية  موؤ�رشات  با�شتخدام 

من قبل مركز الدرا�شات العلمية والتقنية 

يف جامعة ليدن.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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تحت رعاية خليفة ..�شهد حفل تخريج الدفعة الـ 41 من طلبة جامعة الإمارات

محمد بن را�سد للخريجين: بالدكم ا�ستثمرت فيكم الكثير وتتوقع منكم الكثير

»ال�سحة« تجري 209,026 فح�ساً جديداً

�سفاء 2168 من كورونا وت�سجيل 2,205 اإ�سابات وحالتا وفاة
اأبوظبي-وام:

   متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

الدولة  يف  الفحو�شات  نطاق  وزيادة  لتو�شيع 

بهدف االكت�شاف املبكر وح�رش احلاالت امل�شابة 

 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 

الوزارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  واملخالطني 

اإجراء 209،026 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات الـ 

املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع   24

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

اإجراءات التق�شي والفح�س يف    و�شاهم تكثيف 

الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى 

اإ�شابة  حاالت   2،205 عن  الك�شف  يف  الدولة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات 

وتخ�شع  م�شتقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة، 

للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلاالت امل�شجلة 587،244 حالة.

   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�شابتني 

كورونا  بفريو�س  االإ�شابة  تداعيات  نتيحة 

امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

1،704 حاالت.

عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعربت     

لذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�شفها 

جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني، 

امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 

اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام 

و�شالمة  ل�شحة  �شمانًا  االجتماعي  بالتباعد 

اجلميع.

حالة   2،168 �شفاء  عن  الوزارة  اأعلنت  كما     

امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة 

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

دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حاالت 

ال�شفاء 566،677 حالة.

اأخبار الوطن               

- دفعة خريجي الجامعة 

ت�شّم 2725 طالباً 

وطالبة منهم 346 في 

برامج الدرا�شات العليا

الفجرية-وام:

 اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�رشقي 

ويل عهد الفجرية رئي�س جمل�س اأمناء جامعة العلوم 

القيادة  توفره  الذي  بالدعم  الفجرية  يف  والتقنية 

الر�شيدة يف الدولة للعلم والتعليم و�شعيها الدوؤوب 

لتحقيق الريادة واالبتكار يف جمال التعليم العايل 

متميزين  طلبة  اإعداد  يف  وامل�شاهمة  امل�شتدام، 

على  املجتمع  يخدم  مبا  تخ�ش�شهم،  جماالت  يف 

امل�شتويني املحلي والدويل.

جاء ذلك خالل ح�شور �شمو ويل عهد الفجرية يرافقه 

ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�رشقي، حفل تخريج دفعة 

اخلم�شني من طالب وطالبات جامعة العلوم والتقنية 

اأقيم يف مقرها حيث كرم �شموه  الذي  يف الفجرية 

خريجي الدفعة البالغ عددهم 31 خريجا وخريجة، 

من فروع الكليات وبارك لهم اإجنازهم العلمي ومتنى 

لهم دوام التفوق والنجاح يف خدمة وطنهم واالإ�شهام 

الفاعل يف م�شريته التنموية.

اإمارة  اإن موؤ�ش�شات التعليم العايل يف  وقال �شموه 

الفجرية خطت خطوات هامة يف جمال تطوير جودة 

العلمية  التخ�ش�شات  جميع  يف  العايل  التعليم 

حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 

الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�رشقي 

واحلر�س على تعزيز دور اجلامعة يف نقل املعارف 

اجلودة  معايري  وفق  املجتمع  خلدمة  واملهارات 

والكفاءة.

كان حفل التخريج قد ا�شتهل بكلمة اجلامعة األقاها 

مديرها الدكتور علي اأبو النور و تقدم فيها باأ�شمى 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآيات 

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

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

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

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دبي 

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�رشقي  حممد  بن 

الفجرية واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات، لدعمهم 

الدائم مل�شرية االآباء املوؤ�ش�شني واالهتمام بالتعليم 

والبحث العلمي كاأولوية عليا ت�شمن لهذا الوطن 

املكانة املرموقة التي ي�شتحقها يف ال�شف االأول 

بني االأمم وال�شعوب املتقدمة.

واأ�شاف اأن جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ومنذ 

اإطالقها برئا�شة �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 

احتياجات  تلبي  متميزة  برامج  طرحت  ال�رشقي 

ع�رش  بثالثة  واملتمثلة  امل�شتقبلية  العمل  �شوق 

برناجما وتخ�ش�شا معتمدا يف هند�شة االلكرتونيات 

واالت�شاالت والقوى والطاقة املتجددة وتكنولوجيا 

ال�شيرباين  واالأمن  البيانات  وحتليل  املعلومات 

وجراحة  وطب  امل�شاريع  واإدارة  املعلومات  ونظم 

االأ�شنان وال�شيدلة واإدارة االأعمال والت�شميم الداخلي 

املجتمعية  واخلدمة  االجتماع  وعلم  النف�س  وعلم 

والعالقات العامة واالإعالن والقانون..

اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلق   

منطقة  يف  احلاكم  مثل  نهيان  اآل 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة 

البيئة - اأبوظبي اأكرب م�رشوع الإعادة 

تاأهيل ال�شعاب املرجانية يف املنطقة 

مليون  من  اأكرث  ا�شتزراع  ي�شمل  مبا 

املرجانية  ال�شعاب  من  م�شتعمرة 

بهدف زيادة م�شاحتها يف االإمارة.

اليوم  مع  االطالق  عملية  وتتزامن 

ي�شادف  الذي  للمحيطات  العاملي 

وتاأتي  يونيو من كل عام  الثامن من 

يف اإطار خطة �شاملة و�شعتها الهيئة 

البيئي  النظام  هذا  على  للمحافظة 

الهام و�شمان ا�شتدامته.

اآل  زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

دعم  يف  امل�رشوع  هذا  اأهمية  نهيان 

للحفاظ  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود 

تعترب  التي  املرجانية  ال�شعاب  على 

واأكرثها  البحرية  املوائل  اأهم  من 

اإنتاجية فهي تدعم التنوع البيولوجي 

يف اإمارة اأبوظبي وتوفر موئال طبيعيا 

والكائنات  االأ�شماك  الأنواع عديدة من 

دورها يف حماية  ف�شال عن  البحرية 

مهنة  ودعم  التاآكل  من  ال�شواطئ 

االأن�شطة  والعديد من  التجاري  ال�شيد 

الرتفيهية وال�شياحية يف االإمارة كما 

تعترب رافدا لدعم املخزون ال�شمكي.

من  الرغم  على   «  : �شموه  وقال 

الظروف البيئية ال�شعبة التي تعي�س 

منطقة  يف  املرجانية  ال�شعاب  فيها 

اأنها  اإال  العامل  ويف  العربي  اخلليج 

موائل  وتوفري  االزدهار  على  قادرة 

ملجموعة متنوعة من االأنواع البحرية 

يف املنطقة فهي تتمتع مبرونة عالية 

اأعلى درجات  التكيف مع  مكنتها من 

ب�شكل  العامل  م�شتوى  على  احلرارة 

بقية  عن  ميزها  ما  اعتيادي  غري 

االأخرى يف  املرجانية  ال�شعاب  اأنواع 

العامل«.

اأحمد  من جانبه قال معايل حممد بن 

الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير  البواردي 

البيئة  اإدارة هيئة  نائب رئي�س جمل�س 

اأبوظبي  اإمارة  حتتوي   «  : اأبوظبي   -

من  خمتلفا  نوعا   34 على  وحدها 

اأنواع املرجان ال�شلب منت�رشة يف عدة 

غنا�شة  راأ�س  منطقة  فيها  مبا  مناطق 

ومن  والنوف،  وال�شعديات  وبوطينة، 

خالل تنفيذ هذا الربنامج �شيتم تطوير 

ح�شانات للمرجان ت�شهم يف احلد من 

الطبيعية  لل�شغوط  ال�شلبي  التاأثري 

املرجانية  ال�شعاب  لها  تتعر�س  التي 

وارتفاع  املناخي  التغري  عن  الناجتة 

درجات احلرارة يف قاع البحر، باالإ�شافة 

الرقعة  زيادة  اإىل  توؤدي  فهي  ذلك  اإىل 

املناطق  تاأهيل  واإعادة  املرجانية 

القيمة  على  للمحافظة  املت�رشرة 

الرتاثية واالقت�شادية والعلمية الكبرية 

التي تتمتع بها ال�شعاب املرجانية«.

محمد بن حمد ال�سرقي ي�سهد حفل تخريج طلبة جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

حمدان بن زايد يطلق اأكبر م�سروع لإعادة تاأهيل ال�سعاب المرجانية في المنطقة

ال�سارقة-وام:

الإمارة  التنفيذي  املجل�س  عقد   

"الثالثاء"  ام�س  �شباح  ال�شارقة 

�شمو  برئا�شة  االعتيادي  اجتماعه 

ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 

حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 

نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 

حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س.

يف  عقد  الذي   - االجتماع  ناق�س 

من  عدداً   - احلاكم  �شمو  مكتب 

التي  الهامة  احلكومية  املو�شوعات 

وتوفري  اخلدمات  تطوير  يف  ت�شهم 

احلياة الكرمية للمواطنني والقاطنني 

على اأر�س اإمارة ال�شارقة.

اأداء  تقرير  على  املجل�س  واطلع 

املوازنة العامة وخمرجات االأن�شطة 

للربع االأول لعام 2021م املقدم من 

اأداء  املركزية ملتابعة  املالية  دائرة 

املوازنة العامة والعمل على تطويرها 

وحت�شني جوانبها وخمرجاتها.

البيانية  املوؤ�رشات  التقرير  وت�شمن 

املقارنة  وجداول  العامة  للموازنة 

للربع  وامل�رشوفات  االإيرادات  بني 

االأول لعام 2021 للجهات احلكومية 

والهيئات امل�شتقلة يف االإمارة، كما 

ت�شمن التقرير ن�شب ال�رشف الفعلي 

لكل من قطاعات التنمية االجتماعية 

التحتية  والبنية  احلكومية  واالإدارة 

والتنمية االقت�شادية.

من  جمموعة  املجل�س  واعتمد 

ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  مقرتحات 

الت�شغيلية  باجلوانب  واملتعلقة 

مدينة  يف  �شتقدم  التي  واخلدمات 

ما  ال�شحية  للرعاية  ال�شارقة 

تقدمي  يف  رائدة  وجهة  يجعلها 

الرعاية ال�شحية والعمل على تطوير 

االأبحاث الطبية والعالجات احلديثة.

التقرير  على  املجل�س  اطلع  كما 

للدفاع  العامة  االإدارة  من  املقدم 

و�شوابط  اإجراءات  حول  املدين 

يف  احلرائق  ك�شف  اأنظمة  تركيب 

املنازل ال�شكنية يف اإمارة ال�شارقة، 

وت�شمن التقرير �رشحًا مف�شاًل حول 

يف  امل�شتخدمة  احلديثة  االأنظمة 

ي�شهم يف توفري  ك�شف احلرائق مبا 

وحتقيق  ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى 

على  للحفاظ  اأف�شل  ا�شتجابة  زمن 

االأرواح واملمتلكات.

املمار�شات  اأبرز  التقرير  وت�شمن 

اأنظمة  جمال  يف  الرائدة  العاملية 

املتبعة  واآلياتها  الدخان  ك�شف 

باالإ�شافة اإىل موؤ�رشات بيانية حول 

ن�شب حوادث احلريق خالل ال�شنوات 

ون�شب  ا�شتجابتها  وزمن  املا�شية 

الوفيات واالأ�رشار.

االإدارة  دور  على  املجل�س  واأثنى 

ا�شتخدام  املدين يف  للدفاع  العامة 

احلديثة  واملمار�شات  االأنظمة 

املتطورة ما ينعك�س على ال�شالمة 

العامة للقاطنني يف اإمارة ال�شارقة.. 

تنفيذ حمالت  على  بالعمل  موجهًا 

فئات  ملختلف  اأكرب  ب�شكل  توعوية 

املجتمع.

 المجل�س التنفيذي بال�سارقة يطلع على 

تقرير اأداء الموازنة العامة 

تقديم 63,984 جرعة من لقاح »كوفيد-19« .. 

والإجمالي 13,411,284

اأبوظبي-وام:

وقاية  و  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

من  جرعة   63،984 تقدمي  املجتمع 

ال�شاعات  خالل  "كوفيد-19"  لقاح 

الـ 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع 

اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم 

اأم�س الثالثاء 13،411،284 جرعة و 

معدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة 

لكل 100 �شخ�س.

الوزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 

و�شعيا  كوفيد-19  لقاح  لتوفري 

املكت�شبة  املناعة  اإىل  للو�شول 

الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

وال�شيطرة  احلاالت  اأعداد  تقليل  يف 

على فريو�س كوفيد-19.
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الإمارات انتهجت ا�ستراتيجية تنوع اللقاحات لتغطية اأكبر ن�سبة ممكنة من ال�سكان

تطعيم 84.66 % من الذين تجاوزت اأعمارهم 16 عاماً و95.27 % 

من كبار ال�سن البالغة اأعمارهم 60 �سنة فما فوق 
اأبوظبي-وام:

العامري  طاهر  الدكتور  اأكد   

الهيئة  عن  الر�سمي  املتحدث 

الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 

الدولة  ت�سهده  ما  اأن  والكوارث 

من زخم وحراك ن�سط يعد ثمرة 

وجهود  ناجعة  ا�سرتاتيجيات 

حثيثة بذلتها على �سعيد مواجهة 

اجلائحة وتهيئة الظروف للتغلب 

كانت  هذا  ويف  تداعياتها  على 

حا�رضة  الر�سيدة  القيادة  روؤية 

بقوة تر�سم طريق التعايف وتهيئ 

اأ�سبابه للجميع ..

م�سريا اإىل اأن دولة االإمارات اأثبتت 

"كوفيد  الأزمة  اإدارتها  خالل  من 

لدول  ملهم  منوذج  اأنها   "19  -

العامل يف اال�ستباقية واجلاهزية.

االإحاطة  خالل  العامري  وقال 

االإمارات  حلكومة  االإعالمية 

كورونا  فريو�س  م�ستجدات  حول 

اإن   "19  - كوفيد   " امل�ستجد 

الدولة تبنت جمموعة من التدابري 

انت�سار  دون  للحيلولة  الوقائية 

املر�س وذلك عرب تاأ�سي�س وتاأهيل 

الرعاية  ودور  امل�ست�سفيات 

الفحو�سات  واإجراء  ال�سحية 

من  عدد  الأكرب  الالزمة  الطبية 

ال�سكان.

ال�سحية  اجلهات  اأن  اإىل  واأ�سار 

اال�ستثنائية يف  توا�سل جهودها 

�سد  للتطعيم  الوطنية  احلملة 

املبكر  والك�سف   "19  - "كوفيد 
ال�رضيع  والتدخل  احلاالت  عن 

اإىل  اإ�سافة  م�ساعفاتها  ملنع 

جهود التق�سي للمخالطني واتخاذ 

االإجراءات الوقائية كافة للحيلولة 

دون انت�سار الفريو�س.

واأكد اأن احلملة الوطنية للتطعيم 

يف االإمارات توا�سل حتقيق اأهدافها 

مو�سحا اأنه مت تطعيم 84.66 يف 

املائة من اإجمايل الفئة املوؤهلة 

جتاوزت  الذين  االأ�سخا�س  وهم 

اأعمارهم 16 عاما .. كما مت تطعيم 

من  املئة  ن�سبته 95.27 يف  ما 

اأعمارهم  فئة كبار ال�سن البالغة 

الفئة  وهي  فوق  فما  �سنة   60

عر�سة  اأكرث  كونها  االأولوية  ذات 

لالإ�سابة باملر�س وم�ساعفاته.

اإنه  العامري  الدكتور طاهر  وقال 

اللقاحات  باأهمية  منا  اإميانا 

ودورها الفعال يف ال�سيطرة على 

انتهجت  اآثاره  وتقليل  املر�س 

الدولة ا�سرتاتيجية تنوع اللقاحات 

ن�سبة ممكنة  اأكرب  لتغطية  وذلك 

لتعك�س  جاءت  كما  ال�سكان  من 

ال�سحية  اال�سرتاتيجية  جناح 

للدولة خالل جائحة كوفيد -19 

اللقاحات  حملة  ريادة  موؤكدا 

الوطنية وت�سدرها على امل�ستوى 

توفري  خالل  من  وذلك  العاملي 

لفئات  التطعيم  خيارات  اأف�سل 

املجتمع كافة.

واأكد اأن اإقامة امل�ست�سفيات وتوفري 

اأحدث التجهيزات والكوادر الطبية 

ا�سرتاتيجية  �سلب  يف  ياأتي 

لالهتمام  عقود  منذ  االإمارات 

يف�رض  ما  ال�سحي  بالقطاع 

قدرتها اال�ستثنائية على مواجهة 

العامل  �سهدها  �سحية  اأزمة  اأكرب 

امل�ساعدة  لتقدمي  واإمكاناتها 

اأن  اإىل  م�سريا  االأخرى  للدول 

امل�ست�سفيات التخ�س�سية ت�ساهم 

االأرواح  اإنقاذ  يف  كبري  ب�سكل 

واحلفاظ على �سحة و�سالمة اأفراد 

املجتمع.

العامري  طاهر  الدكتور  وك�سف 

اأن عدد امل�ست�سفيات التخ�س�سية 

 10 بلغت  اجلائحة  خالل 

م�ست�سفيات ت�سم عددا كبريا من 

يتجاوز  املوؤهلة  الطبية  الكوادر 

1500 من املتخ�س�سني للتعامل 

االإ�سابات مبا  النوع من  مع هذا 

ي�سمن فعاليتها ودورها بال�سورة 

املتوقعة.

واأو�سح اأنه ما مييز امل�ست�سفيات 

التكاملية  هو   .. التخ�س�سية 

طاقتها  وتقدر  بها  تتمتع  التي 

�رضير   3800 نحو  اال�ستيعابية 

اإ�سافة اإىل اخلدمات واالأنظمة التي 

تدعمها مثل املختربات والت�سوير 

ي�سهل  ما  وال�سيدلية  االإ�سعاعي 

رحلة العالج.

امل�ست�سفيات  اأن  العامري  واأكد 

التخ�س�سية تعك�س عمل منظومة 

خدمات  وتقدم  متكاملة  وطنية 

حازت  امل�ستوى  عاملية  طبية 

املنظمات  من  العديد  اإعجاب 

نف�سه  الوقت  يف  وتوفر  الدولية 

خدمات عالجية متكاملة ملر�سى 

اتباع  ويتم   "  19  - "كوفيد 
املعتمدة  العالج  بروتوكوالت 

على امل�ستوى الوطني يف الدولة 

وي�ساعد على توفري هذه الرعاية 

متخ�س�سة  وفنية  طبية  كوادر 

تتمتع بالكفاءة واجلاهزية.

الرعاية  معايري  اأن  اإىل  ونوه 

الطبية املتبعة يف امل�ست�سفيات 

مع  متاما  متطابقة  التخ�س�سية 

يف  املتبعة  العاملية  املعايري 

يف  الرئي�سية  ال�سحية  املن�ساآت 

دولة االإمارات.

وقال: "اإننا نوؤكد جمددا اأن ح�سور 

الفعاليات واملعار�س والن�ساطات 

واملنا�سبات �ستكون مقت�رضة على 

يف  وامل�ساركني  اللقاح  متلقي 

فقط  للقاح  ال�رضيرية  التجارب 

مع مراعاة االلتزام باإبراز بنتيجة 

 "PCR" اآر"  �سي  بي   " فح�س 

 48 اأق�ساها  مدة  خالل  �سلبية 

املنا�سبة  موعد  قبل  �ساعة 

االإجراءات  مراعاة  �رضورة  مع 

الكمامة  االحرتازية كافة كارتداء 

والتباعد االجتماعي.

العامري  طاهر  الدكتور  واأهاب 

باجلمهور الكرمي االلتزام والتقييد 

والوقائية  االحرتازية  باالإجراءات 

مثل لب�س الكمام والتباعد اجل�سدي 

والتعقيم وجتنب التجمعات وقال 

بـ  االإ�سابة  مينع  ال  التطعيم  اإن 

واإمنا يخفف من   " "كوفيد- 19 
اأعرا�س االإ�سابة وم�ساعفاتها.

اأ�رضع  اإن تكاتف اجلميع  واأ�ساف 

واال�ستعدادات  االنت�سار..  طرق 

اأفراد  بني  املتبادل  واحلر�س 

حتقيق  عوامل  اأبرز  املجتمع 

التعايف وبتعاون اجلميع �سن�سل 

�رضيعا  امل�ستهدفة  املعدالت  اإىل 

ومن�سي اإىل طريق التعايف التام 

باإذن اهلل.

مقدي�سو-وام:

 اأ�ساد معايل حممد عبدالرزاق حممود وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل يف جمهورية ال�سومال الفيدرالية بجهود دولة االإمارات 

االإن�سانية  املجاالت  خمتلف  يف  ال�سومايل  ال�سعب  دعم  يف 

والتنموية، وم�ساندتها م�سرية االأمن واال�ستقرار والتنمية فيها.

جاء ذلك خالل لقاء معاليه �سعادة حممد اأحمد العثمان �سفري 

جرى  حيث  "مقدي�سو"  العا�سمة  يف  ال�سومال  لدى  الدولة 

التعاون  وتطوير  تعزيز  و�سبل  املتميزة  العالقات  ا�ستعرا�س 

كافة  يف  الفيدرالية  ال�سومال  وجمهورية  االإمارات  دولة  بني 

املجاالت، اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك 

على ال�ساحتني االإقليمية والدولية.

من جهته اأكد �سعادة ال�سفري العثمان اأن دولة االإمارات �ستوا�سل 

تقدمي الدعم لل�سومال يف كافة املجاالت ودعم م�سرية اإحالل 

االأمن واال�ستقرار والتنمية يف البالد.

وزير خارجية ال�سومال ي�سيد بدعم الإمارات 

في المجالت الإن�سانية والتنموية

جميلة القا�سمي : التكنولوجيا الحديثة تلعب 

دوراً مهماً في تمكين اأ�سحاب الهمم 

الإمارات .. لعب رئي�سي في ح�سد الجهود 

الدولية لحماية المحيطات

اختتام اأعمال الملتقى ال�سعودي الإماراتي 

للتدريب التقني والمهني

الإمارات تعزز قدرتها في ت�سجيل البيانات 

المتعلقة بالم�ستفيد الحقيقي �سمن جهود 

مكافحة »غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب«

ال�سارقةـ  وام:

اأكدت �سعادة ال�سيخة جميلة بنت حممد القا�سمي مدير عام 

مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية على اأهمية التقنيات احلديثة 

والذكاء اال�سطناعي بالن�سبة الأ�سحاب الهمم واأ�رضهم يف جميع 

احلركة  يف  لها  املوؤثر  والدور  واملعرفية  احلياتية  املجاالت 

واالعتماد على الذات وحتقيق اال�ستقاللية باأكرب قدر.

وقالت �سعادتها - يف كلمتها خالل افتتاح اأعمال " املنتدى 

الذي ينظمه مركز  االفرتا�سي لتطبيقات الذكاء اال�سطناعي " 

التقنيات امل�ساندة التابع للمدينة - اإن للتكنولوجيا احلديثة 

اأهمية كربى بالن�سبة للجميع والتي جتلت يف االأعوام القليلة 

املا�سية مع تداعيات جائحة كورونا التي فر�ست حتى على 

الراف�سني للتكنولوجيا تعلمها وا�ستخدامها.

وياأتي املنتدى يف اإطار احتفال املركز ال�سنوي باليوم العاملي 

ل�سهولة الو�سول من خالل تنظيم ور�س العمل ومنتديات على 

مدار �سهري مايو و يونيو حتت �سعار "دور تكنولوجيا الذكاء 

اال�سطناعي يف متكني االأ�سخا�س ذوي االعاقة".

اال�سطناعي  الذكاء  بتطبيقات  التوعية  اإىل  الفعالية  وتهدف 

واأحدث خ�سائ�س تكنولوجيا AI املتواجدة، وكيفية ا�ستخدامها 

الهمم  اأ�سحاب  بينهم  ومن  اجلميع  ت�سهيل حياة  ودورها يف 

ودعم التعليم وتوفري الفر�س للتعاون امل�سرتك مع املوؤ�س�سات 

وال�رضكات التي تعنى مبجال التكنولوجيا والذكاء اال�سطناعي.

وتطرقت ال�سيخة جميلة بنت حممد القا�سمي يف كلمتها اإىل دور 

التكنولوجيا احلديثة يف جمال ال�سحة والتعليم والتعلم ومتكني 

اأ�سحاب الهمم من الو�سول اإىل املعرفة واالأخبار باالإ�سافة اإىل 

دورها املوؤثر يف اللعب والرتفيه والتوا�سل مع االأ�سخا�س حول 

العامل .. وقالت اإن االأمر ال يخلو من التحديات كاحلاجة اإىل 

التدريب على بع�س التقنيات احلديثة وارتفاع تكلفتها ..داعية 

اإىل ت�سافر اجلهود يف �سبيل التغلب على هذه التحديات.

توفري  ت�سهم يف  التي  ال�رضكات  جميع  اإىل  بال�سكر  وتوجهت 

التقنيات والتدريب عليها كما �سكرت فريق عمل مركز التقنيات 

امل�ساندة على تنظيم املنتدى و"اآبل" و�رضكة MDS للحلول 

التقنية، واإدارة الت�سهيالت الطالبية يف جامعة زايد على التعاون 

امل�ستمر مع املركز .

وقالت رباب عبدالوهاب مدير مركز التقنيات امل�ساندة اإن تنظيم 

منتدى الذكاء اال�سطناعي ياأتي �سمن فعاليات االحتفاء باليوم 

العاملي ل�سهولة الو�سول، وهي م�ساركة فاعلة يف توعية جميع 

اأفراد املجتمع مبفاهيم مهمة مثل الت�سميم ال�سامل وت�سهيالت 

الو�سول للبيئات والتكنولوجيا.

اأبوظبي-وام:

اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�ستقبل   

البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع 

�سباح  الدفاع  بوزارة  مكتبه  يف 

ام�س �سون مرييف القائم باالأعمال 

ب�سفارة الواليات املتحدة االأمريكية 

لدى الدولة والوفد املرافق له.

ورحب معاليه خالل اللقاء بالقائم 

بحث  جرى  و  االأمريكي  باالأعمال 

التي  وال�سداقة  التعاون  عالقات 

العربية  االإمارات  دولة  تربط 

املتحدة  والواليات  املتحدة 

االأمريكية و�سبل تعزيزها وتنميتها 

امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مبا 

عدد  ب�ساأن  النظر  وجهات  وتبادال 

من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�سرتك.

م�ستجدات  اجلانبان  وا�ستعر�س 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد " 

كوفيد-19" و االإجراءات االحرتازية 

وتدابري  البلدين،  يف  والوقائية 

العمل امل�سرتك ملواجهة اأي تطورات 

اأو تداعيات للحد من انت�ساره.

البواردي ي�ستقبل القائم بالأعمال الأمريكي

»التغير المناخي والبيئة« تطلق م�سروع درا�سة تجريبية لم�سح 

رقمي للموائل البحرية في الإمارات

مري�ض يبلغ من العمر 60 عاماً يخ�سع لعملية جراحية لداء 

القر�ض التنك�سي باتباع اأ�سلوب جديد

اأبوظبيـ  وام:

حققت دولة االإمارات اإجنازا كبريا يف ت�سجيل البيانات 

قدرة  من  يعزز  والذي  احلقيقي،  بامل�ستفيد  املتعلقة 

االأمنية  االأجهزة  قبل  من  البيانات  هذه  ا�ستخدام 

االأموال ومتويل  للتحقيق يف ق�سايا غ�سل  وال�رضطة 

االإرهاب، وكذلك توفري هذه البيانات عند طلبها من قبل 

الدول يف اإطار تعزيز اإمكانية رفع املعدل الدويل يف 

مكافحة هذه الق�سايا اإىل اأف�سل امل�ستويات.

وامل�ستفيد احلقيقي هو ال�سخ�س الذي ميتلك اأو يتحّكم 

خالل  من  مبا�رض  غري  اأو  مبا�رض  ب�سكل  ال�رضكة  يف 

امتالكه اأكرث من 25 % من حقوق ملكية ال�رضكة وامتالك 

25 % اأو اأكرث من �سالحيات الت�سويت لل�رضكة وتعيني 

اأو عزل اأغلبية اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�رضكة .. ويتعني 

على امل�ستفيد احلقيقي اأن ي�سجل املعلومات التالية: 

االإ�سم، اجلن�س، معلومات جواز ال�سفر، اجلن�سية، الربيد 

االإلكرتوين، وعنوان االإقامة.

وقال �سعادة حامد الزعابي، مدير عام املكتب التنفيذي 

ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب : هذه خطوة 

مهمة اأخرى اإىل االأمام تتخذها دولة االإمارات يف اإطار 

اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية املختلفة ملواجهة 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، وذلك من خالل ت�سجيل 

البيانات املتعلقة بامل�ستفيد احلقيقي.

القانونية املرتتبة  االإجراءات  : ياأتي تطبيق  واأ�ساف 

كاأمر  احلقيقي،  امل�ستفيد  بيانات  ت�سجيل  عدم  على 

اإلزامي وفقا ملتطلبات قرار جمل�س الوزراء رقم 58 ل�سنة 

2020 يف �ساأن تنظيم اإجراءات "امل�ستفيد احلقيقي" 

لتحقيق املعايري الدولية، وذلك يف اإطار دعم منظومة 

واآليات مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 

يف الدولة، وتعزيز بيئة االأعمال واال�ستثمار يف الدولة 

وفق مبادئ ال�سفافية واملرونة ومبا يواكب املعايري 

الدولية، والتي �ست�سهم يف رفع ت�سنيف دولة االإمارات 

يف التقارير واملوؤ�رضات العاملية ذات ال�سلة.

دبيـ  وام:

اأطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة 

"جتريبية"  بحثية  درا�سة  م�رضوع 

مل�سح رقمي حيوي للموائل البحرية 

على  باالعتماد  االإمارات  دولة  يف 

طيار،  بدون  الطائرات  تكنولوجيا 

االآلية  والقيا�س  امل�سح  واأجهزة 

حتت املاء، للمرة االأوىل  "روبوت" 
يف املنطقة وذلك �سمن م�ساركتها 

"اليوم  العاملية  احتفاالت  يف 

العاملي للمحيطات " الذى ي�سادر 

اأم�س لت�سليط ال�سوء على مو�سوع 

املحيط حتت عنوان: "احلياة و�سبل 

العي�س"، وتعزيزاً لتوظيف التقنيات 

احلديثة يف حتقيق اال�ستدامة على 

م�ستوى كافة القطاعات، .

اإىل قيا�س م�ستوى  وتهدف الدرا�سة 

التقنيات يف  من  النوع  هذا  جناح 

للموائل  دقيقة  رقمية  ر�سم خارطة 

 ، الدولة  م�ستوى  على  البحرية 

نظم  حتققه  مبا  نتائجها  ومقارنة 

تعتمد  التي  االعتيادية  امل�سح 

اليدوي  والقيا�س  الغوا�سني  على 

التقليدي.

وكيل  علوان  �سلطان  �سعادة  وقال 

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 

منظومة  تعزيز  اإن   ": بالوكالة 

توظيف  معدل  وزيادة  االبتكار 

حتقيق  يف  احلديثة  التقنيات 

االأهداف  اأحد  ميثل  اال�ستدامة 

اال�سرتاتيجية لوزارة التغري املناخي 

حتقيقها  على  تعمل  التي  والبيئة 

االإمارات  روؤية  مل�ستهدفات  مواكبة 

 ،2071 االمارات  ومئوية   2021

الر�سيدة."  القيادة  وتوجيهات 

.واأ�ساف: " وتاأتي الدرا�سة يف اإطار 

عمل الوزارة على حتقيق جمموعة 

ت�سم  اال�سرتاتيجية،  اأهدافها  من 

تعزيز جهود العمل من اجل املناخ، 

عرب درا�سة تاأثريات التغري املناخي 

وتعزيز  البحرية،  املوائل  على 

ل�سمان  املوائل  هذه  جهود حماية 

ا�ستدامة التنوع البيولوجي البحري 

ودعم  تعزيز  يف  �ست�ساهم  كما   ،

م�ستوى  على  البحثية  املنظومة 

�ستجمع  حيث  عام،  ب�سكل  الدولة 

التجربة بني تقنيتي امل�سح الرقمي 

احليوي اجلوي با�ستخدام الطائرات 

اأجهزة  وا�ستخدام  طيار  بدون 

املاء  البحري حتت  روبوت للم�سح 

الإجراء امل�سح.

و�سيتم قيا�س مدى جناح املزج بني 

قدرات هاتني التقنيتني، كما �سيتم 

املعلومات  و�سحة  دقة  مقارنة 

مبا  �ستجمعها  التي  والبيانات 

و�سيتم  التقليدية،  الطرق  جتمعه 

بالكامل  التجربة  خمرجات  توفري 

بالبيئة  املعنية  اجلهات  لكافة 

وللموؤ�س�سات  الدولة،  يف  البحرية 

البحث  قدرات  لتعزيز  االأكادميية 

والدرا�سة لطالبها." .

الدرا�سة  قدرة  اأن  اإىل  علوان  واأ�سار 

التقنيات  ودقة  جناح  اثبات  على 

اجلديدة املطبقة �سيحفز املخت�سني 

اإطالق  على  والطلبة  واالكادمييني 

على  تعتمد  مماثلة  درا�سات 

ا�ستخدام  التقنيات وجتريب  تطوير 

يف  جديدة  تكنولوجية  منظومات 

التقنيات  بني  واملزج  الدرا�سة 

املتاحة لال�ستفادة من قدراتها.

مدى  جتريب  الدرا�سة  وت�ستهدف 

دقة وجناح ا�ستخدام هذا النوع من 

خارطة  ور�سم  احلديثة،  التقنيات 

كافة  البحرية على  للموائل  رقمية 

م�ساحة  لر�سد  الدولة  �سواحل 

التي تتواجد بها، وحتديد  املناطق 

اأنواعها وت�سنيفاتها، واإعداد تركيبة 

املوائل  حيود  ملناطق  نوعية 

النتائج  مقارنة  و�سيتم  الطبيعية، 

التي �ست�سجلها التجربة مبا توفره 

باالعتماد  االعتيادية  امل�سح  نظم 

�سحة  مدى  لبيان  الغوا�سني  على 

ودقة البيانات.

العني-الوحدة: 

ح�رض مري�س يبلغ من العمر 60 

م�ست�سفى  ميديكلينيك  اإىل  عامًا 

حادة  اآالم  من  ي�سكو  العني  فرع 

اأ�سفل الظهر و�سعوبة يف احلركة. 

كان املري�س يعاين من اآالم مزمنة 

ال�ساق  اأ�سفل  واآالم  الظهر  اأ�سفل 

الي�رضى ا�ستمرت يف التفاقم على 

مر ال�سنوات. 

الفحو�سات  خالل  ومن 

با�ستخدام  ال�ساملة  والتحقيقات 

الك�سف  مت  املتقدمة  التقنيات 

القر�س  بداء  املري�س  اإ�سابة  عن 

التدخل  يتطلب  الذي  التنك�سي 

امل�ستمر  االأمل  لتخفيف  اجلراحي 

حاول  وقد  منه.  يعاين  الذي 

املري�س يف ال�سابق تلقي عالجات 

وتدخالت غري جراحية ولكنها مل 

ب�سكل  االأمل  ت�سكني  يف  ت�ساهم 

العالج  ذلك  وت�سمن  مر�سي. 

من  اأ�سبوعًا   12 لفرتة  التحفظي 

م�سادة  واأدوية  الطبيعي،  العالج 

طبية  و�سفة  بدون  لاللتهابات 

ومرخيات للع�سالت.

اأجرى  االآالم  هذه  ولتخفيف 

ا�ست�ساري  عزيز،  و�سيم  الدكتور 

جراحة االأع�ساب يف ميديكلينيك 

جراحة  العني،  فرع  م�ست�سفى 

اجلراحي  التدخل  حمدودة 

با�ستخدام نهج متقدم بينما كان 

املري�س م�ستلقًيا يف و�سع واحد، 

اجلانبي  النهج  با�سم  وتعرف 

الواحد.

اأبوظبيـ  وام:

ر�سخت االإمارات مكانتها �سمن قائمة اأبرز الدول الداعمة جلهود 

حماية املحيطات والبيئة البحرية على امل�ستوى العاملي وذلك 

ان�سجامًا مع روؤيتها والتزامها بدفع اجلهود الدولية الرامية للحد 

من تداعيات تغري املناخ وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

الدولية  املوؤ�رضات  �سعيد  على  متقدمة  مرتبة  االإمارات  وتتبواأ 

اخلا�سة بحماية و�سحة املحيطات، حيث حتتل املركز الـ 15 يف 

موؤ�رض قلة تلوث املحيطات �سمن تقرير موؤ�رض االزدهار واملركز 

الـ 20 يف هدف موؤ�رض �سحة املحيط - املياه النظيفة �سمن 

موؤ�رض اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سادر عن موؤ�س�سة "بريتلمان 

لالأمم  التابعة  امل�ستدامة  التنمية  حلول  و�سبكة  �ستيفتينج" 

املتحدة.

وت�سارك االمارات غدا العامل االحتفاء بـ "يوم املحيطات" الذي 

اأقرته االأمم املتحدة يف 8 يونيو من كل عام كمنا�سبة للتوعية 

باأهمية املحافظة على املحيطات وحمايتها من التلوث نظرا ملا 

اأبرز  اليومية، حيث تعد من  رئي�سي يف احلياة  متثله من دور 

م�سادر الغذاء التي يعتمد عليها الب�رض، كما تعترب موردا اقت�ساديا 

هاما حيث يتوقع اأن يبلغ عدد العاملني يف ال�سناعات القائمة 

على املحيطات بحلول عام 2030 ما يزيد عن نحو 40 مليون 

�سخ�س.

واإىل جانب دورها يف تاأمني الغذاء تلعب املحيطات دورا بيئيا 

االأوك�سجني  من   ?50 عن  يقل  ال  ما  تنتج  حيث  التاأثري  بالغ 

املوجود على كوكب االأر�س، كما متت�س املحيطات 30% تقريبا 

من ثاين اأك�سيد الكربون الذي ينتجه الب�رض، مما مينع تاأثريات 

االحرتار العاملي.

وخالل االأ�سهر القليلة املا�سية ت�ساعدت وترية اجلهود االإماراتية 

يف جمال حماية املحيطات على امل�ستوى العاملي، ففي اأكتوبر 

املا�سي وعلى هام�س اأعمال اجتماعات اجلمعية العمومية لالأمم 

املتحدة وقمة التنوع البيولوجي، نظمت االإمارات بالتعاون مع 

حكومات فيجي، وكينيا، والرنويج، وباالو، والربتغال، وال�سويد، 

اجتماع طاولة م�ستديرة ملجموعة من حماة املحيطات ملناق�سة 

م�ستجدات ومنجزات العمل لعامي 2020 و2021.

ا�ستهداف احلفاظ على 30% من املحيطات  ومثل االتفاق على 

بحلول 2030 اأحد اأهم خمرجات االجتماع، كما �سملت خمرجات 

االجتماع طرح اإمكانية التو�سل التفاقات متويل اأو ا�ستثمار لكلفة 

اإدارة مناطق املحميات البحرية، والتو�سل اإىل اتفاق ومعاهدة 

عاملية للحد من التلوث البال�ستيكي للبيئة البحرية، والتو�سل 

الذي  لل�سيد  امل�ستدام  املخزون  تعزيز  دورها  من  عمل  الآليات 

انخف�س من 90% يف �سبعينات القرن املا�سي اإىل 65% حاليًا.

واقرتح امل�ساركون يف االجتماع تخ�سي�س ما ي�سل اإىل 30 مليار 

دوالر �سنويًا جلهود العمل من اأجل املناخ التي ت�ساهم بدورها يف 

حماية �سحة املحيطات.

وان�سمت االإمارات اإىل التحالف العاملي للمحيطات الذي اأطلقته 

اململكة املتحدة، بهدف تعزيز حماية املحيطات والبيئة البحرية، 

عامليًا، من ال�سغوط التي تواجهها، كالتلوث والتغري املناخي 

عالية  وبيئية  اقت�سادية  قيمة  من  متثله  ملا  اجلائر،  وال�سيد 

االأهمية ال�ستدامة كوكب االأر�س.

ويتاألف التحالف من 32 دولة ع�سوا، ويدعو �سمن ا�سرتاتيجية 

العامل  حول  املحيطات  من  االأقل  على  حماية %30  اإىل  عمله 

بحلول 2030، عرب التو�سع يف املناطق املحمية البحرية، وتعد 

االإمارات الدولة االأوىل التي تن�سم للتحالف يف منطقة ال�رضق 

االأو�سط.

وعلى ال�سعيد املحلي عملت دولة االإمارات على تعزيز حماية 

البيئة البحرية عرب منظومة متكاملة من اجلهود، ت�سمل اإيجاد 

ملواجهة  عامًا،  اإطاراً  اأوجدت  التحديث،  دائمة  ت�رضيعية،  بنية 

حتديات تلوث البيئة البحرية وال�سيد اجلائر، كما اأ�سدرت العديد 

اأنواع  من  العديد  على  احلفاظ  يف  �ساهمت  التي  القرارات  من 

االأ�سماك احليوية، عرب حتديد موا�سم ال�سيد اخلا�س بها، واالأطوال 

واالأحجام امل�سموح با�سطيادها.

اأبوظبيـ   وام:

االإماراتي   - ال�سعودي  امللتقى  اأعمال  اأم�س  اأختتمت 

للتدريب التقني واملهني مب�ساركة 16 خبريا وم�سوؤوال 

للتدريب  م�سرتك  "برنامج  مبادرة  �سمن  متخ�س�سا 

التن�سيق  جمل�س  عن  املنبثق  واملهني"  التقني 

ال�سعودي - االإماراتي.

و ثمن امل�سوؤولون واخلرباء امل�ساركون يف امللتقى - 

التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  نظمه  الذي 

واملهني واملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 

مدى  على  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

يومني عرب تقنيات االت�سال املرئي - جهود القيادة 

الر�سيدة يف دعم املنظومة التعليمية بالدولة ومتكني 

مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني ليقود 

اأرقى  وفق  االإمارات  املتخ�س�س يف  التعليم  منظومة 

املعايري العاملية وليحقق قفزات متميزة منها ابتكار 

يتيح  مبا  التدريب  موؤ�س�سات  لرتخي�س  جديد  نظام 

للم�ستثمر املواطن اأو املقيم ا�ستيفاء �رضوط احل�سول 

على رخ�سة التدريب يف دقائق معدودة وي�ساعد يف 

انت�سار موؤ�س�سات التدريب املتخ�س�س يف التخ�س�سات 

احليوية كافة.

وقال املهند�س علي حممد املرزوقي نائب مدير عام 

واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 

العمل  االإمارات خالل جل�سة  مهارات  رئي�س  باالإنابة 

االأوىل يف امللتقى التي ركزت على "املوهبة واالبتكار 

امل�سابقات  والتميز يف  واملهني  التقني  التدريب  يف 

الدولية" اإن "اأبوظبي التقني" يقود منظومة متكاملة 

من التعليم والتدريب التقني واملهني يف الدولة وفق 

اأعلى املعايري الدولية واأحدث ا�ساليب وطرق التدريب 

والتعليم احلديثة.

و اأو�سح اأن "اأبوظبي التقني" يعمل وفق ا�سرتاتيجية 

متكاملة  منظومة  تطبيق  خاللها  من  يتم  متطورة 

ومرتابطة من التدريب املتطور لتمكني �سباب االمارات 

واملوا�سفات  ال�رضوط  وفق  كافة  املهارات  اتقان  من 

هذه  اأن  موؤكدا  املتقدم  العامل  دول  بها يف  املعمول 

املنظومة هي التي توؤهل املوؤ�س�سات ل�سناعة وتخريج 

الكفاءات الوطنية املطلوبة لتلبية اخلطط اال�سرتاتيجية 

يف الدولة ومتطلبات �سوق العمل.
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ال�شارقة ـ وام:

ك�ش���فت خلود عبد�هلل �آل علي مدير مركز 

خدمات كبار �ل�ش���ن يف د�ئرة �خلدمات 

�لد�ئ���رة  �أن  بال�ش���ارقة،  �الجتماعي���ة 

تعاملت مع �لعديد من �لطلبات �ملقدمة 

للح�شول على خدمات �لرعاية �ملنزلية 

ل�شال���ح كبار �ملو�طن���ن وذوي �الإعاقة 

و�ملر�ش���ى �لنف�شين وذويهم يف �ملنازل 

على م�شتوى مدينة �ل�شارقة، وخورفكان، 

و�حلمري���ة،  وكلب���اء،  �حل�ش���ن،  ودب���ا 

ومليحة،  و�لبطائ���ح،  و�مل���د�م،  و�لذيد، 

وذلك منذ بد�ية �لع���ام �جلاري، ولغاية 

ماي���و �ملا�شي وذلك للتقلي���ل من �أعد�د 

�ملرتددين عل���ى �مل�شت�شفيات ومر�فقها 

حفاظًا على �شحتهم.

و��شافت �نه مت تخ�شي�ص 35 وحدة متنقلة 

للقي���ام بالزي���ار�ت �ملنزلي���ة للحاالت 

�مل�شجلة مبركز خدم���ات كبار �ل�شن من 

�الآب���اء و�الأمه���ات من كب���ار �ملو�طنن 

وطريح���ي �لفر��ص و�ملر�ش���ى �لنف�شين 

و�ملعاق���ن، وتوفري �خلدم���ات �ل�شحية 

وتو�شيل �الأدوية، و�لتن�شيق �مل�شتمر مع 

�جلل�شاء و�ملر�فق���ن لتوجيههم بكيفية 

قيا�ص �ل�شغ���ط �أو �ل�شكر، وتقدمي جرعة 

�لدو�ء وفق �ملو�ش���ى بها، باالإ�شافة �إىل 

تقدمي �الإر�ش���اد�ت و�ال�شت�شار�ت �ليومية 

عرب �الت�ش���ال �لهاتفي م���ن �الأخ�شائي 

�الجتماعي و�الطمئنان على حالتهم.

ونوهت باأن �ملركز يوفر لكبار �ملو�طنن 

و�ملعاقن و�ملر�ش���ى �لنف�شين وذويهم 

�لتطعيم �ملنزيل، حيث يتم �أخذ �الإجر�ء�ت 

�لالزمة بال�رسعة �ملطلوبة وفقًا للخطط 

�لتي ُو�شعت يف �شبيل تقدمي �للقاح �إىل 

هذه �لفئة من �ملجتمع و�شمان متتعهم 

بحماي���ة كافية من �لتعر����ص لفريو�ص 

كورون���ا، باالإ�شافة �إىل تق���دمي جل�شات 

�لع���الج �لطبيعي �ملن���زيل ممن تتطلب 

حاجتهم �ل�رسورية ��شتمر�رية �جلل�شات 

�لعالجي���ة وفق���ًا لالإج���ر�ء�ت �ل�شحية 

و�الحرت�زية �ملتبع���ة، و�ملو�شى بها من 

�لطبيب.

و�أ�ش���ارت �إىل �الهتمام �ل���ذي يحظى به 

�الآب���اء و�الأمه���ات من كب���ار �ملو�طنن 

�لقاطنن لوحده���م، و�خلدمات ح�رسية 

�ملقدمة له���م و�ملتمثلة يف توفري �ملو�د 

�لغذ�ئي���ة و�لوجبات �ليومية، �إىل جانب 

متطلباته���م  �إح�ش���ار  يف  م�شاعدته���م 

من مر�ك���ز �لت�ش���وق، وتق���دمي �لرب�مج 

�الجتماعي���ة �مل�شتمرة �لت���ي ت�شهم يف 

دجمهم �جتماعيًا، وتوفري خدمات تنظيف 

منزل كب���ري �ل�شن و�لعناي���ة باحلديقة، 

عالوة على خدم���ات �لنقل و�ملو��شالت 

يف حال ����رسورة مر�جعة �مل�شت�شفيات 

�أو �ملر�ك���ز �ل�شحية وتنظي���م �ملو�عيد 

و�ملر�جعات �خلا�شة بهم.

�أبوظبي � و�م:

وقعت هيئة �أبوظبي للزر�عة و �ل�شالمة 

�لغذ�ئي���ة مذكرة تفاهم م���ع �لقيادة 

�لعامة ل�رسطة �أبوظبي لتعزيز �لتعاون 

�مل�شرتك ب�شاأن �الإبالغ عن �ملمار�شات 

غ���ري �ل�شليم���ة يف قطاع���ي �لزر�عة 

و�لغ���ذ�ء و�ال�شتفادة م���ن �الإمكانيات 

�ملتوفرة لدى �لطرفن لتحقيق �الأهد�ف 

�مل�شرتك���ة �ملتعلق���ة بتوف���ري �الأمن 

�إمارة  ومقيم���ي  و�ل�شالم���ة ملو�طني 

�أبوظبي.

وقع مذك���رة �لتفاهم �شع���ادة �شعيد 

�لبحري �شامل �لعامري مدير عام �لهيئة 

فيما وقعها عن �لقيادة �لعامة ل�رسطة 

�أبوظب���ي �شعادة �لل���و�ء حممد �شهيل 

�لر��شدي مدير قطاع �الأمن �جلنائي.

و قال �شعادة �شعيد �لبحري �لعامري 

�إن ه���ذ� �لتعاون مع �لقي���ادة �لعامة 

ل�رسطة �أبوظبي جاء تلبية لتوجيهات 

�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون 

�لرئا�ش���ة رئي�ص جمل����ص �إد�رة هيئة 

�لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�ع���ة  �أبوظبي 

بتعزيز �لتكامل و�لتعاون مع �جلهات 

كاف���ة يف �ملج���االت ذ�ت �الهتم���ام 

�مل�شرتك بهدف �الرتقاء باإمارة �أبوظبي 

�إىل �أعلى �ملر�ت���ب يف جمال �لزر�عة 

و�ل�شالم���ة �لغذ�ئية من خالل �لكفاءة 

و�لت�رسيع���ات  �لقو�ن���ن  �إنف���اذ  يف 

�لزر�عية و�لغذ�ئي���ة مبا يكفل حماية 

�الإن�شان و�لرثوة �حليو�نية و�لبيئية من 

كافة �ملمار�شات غري �ل�شليمة.

و �أ�ش���ار �إىل �أهمي���ة متك���ن وتاأهيل 

�لزر�عي���ن  و�ملر�شدي���ن  �ملفت�ش���ن 

�لبيطري���ن يف جمال جمع  و�الأطباء 

�ملعلومات و�الأدلة و�شبط �ملخالفات 

و�الإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جب �تخاذها 

يف كل حالة باالإ�شاف���ة �إىل �لتق�شي 

عن �ملمار�شات غري �ل�شليمة يف قطاع 

�لزر�ع���ة ب�شقيه �حلي���و�ين و�لنباتي 

و�شالمة �لغذ�ء.

و�أ�ش���اف: "نعتز بال�رس�كة مع �لقيادة 

�لعام���ة ل�رسطة �أبوظب���ي و�ال�شتفادة 

من خرب�ته���ا �لو��شعة يف جمال �إنفاذ 

�لقانون وي�رسنا �لعم���ل معا وتبادل 

�خل���رب�ت �لتدريبي���ة لتعزيز منظومة 

�لغ���ذ�ء وتطبي���ق �لقو�ن���ن �خلا�شة 

با�شتد�مة قطاع �لزر�عة و�لغذ�ء".

و�أو�شح �أن �لتعاون مع �لقيادة �لعامة 

ل�رسطة �أبوظبي متو��شل ومتثل مذكرة 

�لتفاهم حلقة جديدة لتطوير �لتعاون 

وتعزيز �لعمل �مل�شرتك خلدمة �الأهد�ف 

�ال�شرت�تيجية حلكومة �أبوظبي.

و قال �شعادت���ه : " كلنا ثقة باأن هذه 

�ملذكرة �شتعمل على حتقيق تطلعات 

�لطرف���ن للو�شول �إىل �لهدف �مل�شرتك 

�ملتمثل يف تعزيز �لتنمي���ة �لزر�عية 

�مل�شتد�م���ة وتطوي���ر قط���اع �لزر�عة 

�أف�ش���ل مع���دالت �ل�شالمة  وحتقي���ق 

�لغذ�ئية مبا ي�شم���ن �شالمة ورفاهية 

�ملوطنن و�ملقيمن يف �إمارة �أبوظبي".

م���ن جانبه �أكد �شع���ادة �للو�ء حممد 

�شهي���ل �لر��ش���دي �هتم���ام �لقي���ادة 

�لعامة ببن���اء �رس�كاته���ا �ملوؤ�ش�شية 

وفق �أولوياته���ا �ال�شرت�تيجية "تطوير 

�رس�كات فاعل���ة" وتعزيز �لتعاون مع 

خمتلف �جله���ات �حلكومية �الحتادية 

و�ملحلية وحتقيق �لتو��شل و�لتن�شيق 

�مل�شتمر مع خمتلف �جلهات �حلكومية 

باعتب���اره مب���د�أ مهما م���ن �ملبادئ 

�ال�شرت�تيجية �لتي تنتهجها يف تنفيذ 

روؤيتها وتطلعاتها �مل�شتقبلية.
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اأبوظبي ـ الوحدة:

رم�شانية  ب���رزة  برنامج  حاز 

�لذي بثته �إذ�ع���ة "�إمار�ت �أف 

�أم" �لتابع���ة ل�شبك���ة �أبوظبي 

�الأول  �ملرك���ز  �الإذ�عي���ة على 

كاأف�ش���ل برنامج �إذ�عي ثقايف 

لالإبد�ع  �لعوي�ص  �شمن جائزة 

يف دورته���ا �ل���� 27، و�لت���ي 

�لباحثن  لت�شجي���ع  تاأ�ش�شت 

�الإمار�تين على خدمة ق�شايا 

�ملو�ه���ب  و�إب���ر�ز  �لتنمي���ة 

و�البتكار  �لبحث  �ملتعددة يف 

�لعلمي و�الأدبي و�لفني.

ب���رزة  برنام���ج  ��شت�ش���اف 

رم�شانية �لذي عر�ص يف �شهر 

رم�ش���ان �ملا�ش���ي ع���دد�ً من 

�ل�شخ�شي���ات �ملحلي���ة وكبار 

�ملو�طنن مم���ن كان لهم دور 

بارز يف تاري���خ �لدولة الإلقاء 

�ل�شوء عل���ى مو�قف رم�شانية 

�شيوفه  حي���اة  يف  و�أح���د�ث 

كان���ت له���ا ب�شم���ة �إيجابية 

�إعد�د  يف �ملجتمع، وهو م���ن 

�ل�شوي���دي،  ح���ارب  وتق���دمي 

�لتن�شيق �لفني ثروت م�شطفى، 

ومن �إخر�ج يعقوب �لرو�شي.

وق���ال عب���د �لرحم���ن عو�ص 

�حلارث���ي �ملدي���ر �لتنفي���ذي 

ل�شبكة �أبوظبي �الذ�عية :"نحن 

جائزة   على  بح�شولنا  �شعد�ء 

�لذي  �الأمر  لالإب���د�ع،  �لعوي�ص 

يوؤكد �شعينا �لد�ئم يف �أبوظبي 

لالإع���الم لتلبي���ة تف�شي���الت 

و�مل�شتمعن  �ملتابعن  جميع 

�إذ�عاتن���ا ومن�شاتنا  �أثري  عرب 

�لثقافة  وتر�شي���خ  �لرقمي���ة، 

حمت���وى  وتوف���ري  �لوطني���ة 

�لوعي  لتعزيز  وهادف  متنوع 

م�شتمعينا،  كافة  لدى  �لوطني 

�إجناز�ت  عل���ى  �ل�شوء  و�إلقاء 

�ملجتمع �الإمار�تي يف خمتلف 

�ملجاالت."

وجنح���ت �إذ�عة "�إم���ار�ت �أف 

�أم" من���ذ تاأ�شي�شها عام 1995 

يف ��شتقط���اب �جلمه���ور على 

م�شتوى دول���ة �الإمار�ت ودول 

لال�شتماع  �لعرب���ي  �خللي���ج 

�لرب�م���ج  م���ن  ملجموع���ة 

�لتفاعلية و�لرتفيهية و�لفقر�ت 

�لغنائية و�ملو�شيقية و�الأخبار، 

برناجمه���ا  �أبرزه���ا   وم���ن 

"�أحل���ى �شباح"،  �ل�شباح���ي 

و�لربنامج �جلماهريي �ل�شعبي 

"عقة بحر" و�لربنامج �ملتنوع 
و�ملجلة  �لظه���رية"  "حمطات 
م�ش���ا"  "�أحل���ى  �مل�شائي���ة 

�أف  �إمار�ت  �أغ���اين  و"جل�شات 
عرب  �ملتوف���رة جميعه���ا  �أم" 

.Emarat FM تطبيق

�أبوظب���ي  �شبك���ة  �أن  ويذك���ر 

�الإذ�عية  ق���د �أجرت حتديثات 

�شاملة ملو�قعه���ا �الإلكرتونية 

وتطبيقات  من�ش���ات  و�أطلقت 

�أحدث  ت�ش���م  رقمي���ة جديدة 

�لتقني���ات م���ن ب���ث مبا�رس 

�إع���ادة م�شاه���دة  وخدم���ات 

�لرب�م���ج، و�إدماج تقنيات مثل 

ريدير"  و"بري����ص  "�أليك�ش���ا" 
ب�ش���كل متو�ف���ق بالكامل مع 

نظامي �ل�شغي���ل "�آي �أو �إ�ص" 

و�أندرويد، باالإ�شافة �إىل تطوير 

جترب���ة �الت�شال ع���رب تطبيق 

"�آبل تي يف".

اإذاعة »اإمارات اأف اأم« تح�شد جائزة العوي�س للإبداع 

عن برنامج »برزة رم�شانية«

بلدية دبي توعي باأهمية �شلمة الأغذية

وحدات متنقلة لخدمة كبار المواطنين وذوي الإعاقة والمر�شى 

النف�شيين في منازلهم

ور�س عمل موؤتمر طب الطوارئ تناق�س 

الجوانب المتعلقة بمر�س »كوفيد-19«

جوائز »�شيب تيك« العالمية تكرم اأكاديمية 

النقل البحري في ال�شارقة

دبي � و�م:

�نطلق���ت يف دبي �أم����ص ور�ص �لعم���ل �خلا�شة 

باملوؤمت���ر �ل���دويل لط���ب �لط���و�رئ يف ن�شخته 

�لع�رسين بح�شور خ���رب�ء و�أطباء وخمت�شن يف 

�لرعاية �ل�شحية من خمتلف دول �لعامل.

وت�شبق هذه �لور�ص �ملوؤمتر �لدويل لطب �لطو�رئ، 

يف ن�شخت���ه �الإفرت��شي���ة ه���ذ� �لع���ام - �لذي 

ت�شت�شيف���ه �شعب���ة �الإمار�ت لط���ب �لطو�رئ يف 

جمعية �الإمار�ت �لطبي���ة - وتركز على عدد من 

ق�شايا �لرعاية �ل�شحي���ة �مللحة �لتي يو�جهها 

�أخ�شائيو طب �لطو�رئ خالل ممار�شاتهم �ليومية 

ومنها جائحة »كوفيد - 19« .

وقالت �لدكتورة هند �شالح مبارك حممد �لظاهري 

ع�شوة جلنة �لتنظيم �ملحلي���ة �إن �ملوؤمتر يعقد 

هذ� �لعام �فرت��شيا ب�شب���ب �لو�شع �لر�هن �لذي 

فر�شته �أزمة »كوفيد-19« ..م�شرية �إىل �أنه على 

�لرغ���م من ذل���ك عملت �للج���ان �ملنظمة ب�شكل 

مكث���ف على تنظيم ور�ص عم���ل معتمدة من قبل 

جلنة �لتعليم �لطب���ي �مل�شتمر و�لتي ت�شتعر�ص 

جمموعة و��شع���ة من مو��شيع طب �لطو�رئ مثل 

�لرعاي���ة �ملركزة وحاالت �لط���و�رئ �لطبية على 

منت �لطائرة وط���ب �الأطفال �ملتق���دم و�حلاالت 

�ملتعلق���ة بامل���و�د �لكيميائي���ة و�لبيولوجي���ة 

و�لبحوث  و�ملتفج���ر�ت  و�لنووية  و�الإ�شعاعي���ة 

و�الإد�رة و�الأك�شجة �لغ�شائية خارج �جل�شم.

�ل�شارقة � و�م:

كرمت جو�ئز "�شي���ب تيك" �لعاملية يف ن�شختها 

�ل���� 14 �لت���ي مت تنظيمها يف دب���ي �أم�ص �الأول 

�لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل  �الأكادميية 

�لبح���ري فرع �ل�شارق���ة . ت�شلم جائ���زة �لتكرمي 

�لدكتور �إ�شماعيل عبد�لغفار �إ�شماعيل فرج، رئي�ص 

�لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل  �الأكادميية 

�لبحري بح�شور عدد من م�شوؤويل �الأكادميية.

وتعد جو�ئز "�شيب تي���ك" �لبحرية �لعاملية من 

�جلو�ئ���ز �ملرموق���ة يف قطاعات �لنق���ل �لبحري 

و�لنفط و�لغاز و�شه���دت �لن�شخة �ل� 14 م�شاركة 

عدد من �أبرز �ل�رسكات �لعاملة يف �لقطاع �لبحري 

�لتي له���ا �إ�شهامات متمي���زة يف منو �لقطاع يف 

دولة �الإمار�ت ومنطقة �ل�رسق �الأو�شط ب�شكل عام.

دبي ـ وام:

نظمت بلدي���ة دبي منتدى �شالم���ة �الأغذية 

�فرت��شيا ، تز�منًا مع �ليوم �لعاملي ل�شالمة 

�الأغذية �لذي ي�ش���ادف 7 يونيو من كل عام 

و�حتفل ب���ه �لعامل هذ� �لع���ام حتت �شعار 

"غذ�ء �آمن �ليوم من �أجل غد �شحي" .
�شهد �ملنتدى ح�شور ممثلن من �ملوؤ�ش�شات 

�لغذ�ئية �ملختلفة و�ملتخ�ش�شن يف �شالمة 

�الأغذي���ة و�الأكادميين �إىل جانب ممثلن من 

منظم���ة �الأغذية و�لزر�ع���ة �الأمريكية وهيئة 

�شالم���ة �لغ���ذ�ء يف �إيرلند� ملناق�ش���ة �آخر 

�لتطور�ت يف جمال �شالمة �لغذ�ء.

ومت خالل �ملنتدى �الفرت��شي ت�شليط �ل�شوء 

على �ملبادر�ت �ملختلفة للجهات �حلكومية يف 

�لدولة يف جمال �شالمة �الأغذية و�ال�شرت�طات 

�لتي يجب �اللتز�م به���ا من قبل �ملوؤ�ش�شات 

�لغذ�ئي���ة لتجنب �ملخالف���ات و�لت�رسيعات 

�ملحدثة �ملتعلقة بالتدريب يف جمال �شالمة 

�لغذ�ء باالإ�شافة �إىل جهود بلدية دبي ل�شمان 

�اللتز�م مبتطلب���ات �شالمة �الأغذية �مل�شدرة 

و�مل�شت���وردة. كما نظمت بلدي���ة دبي على 

هام�ص �ملنتدى �الفرت��شي �شل�شلة من ور�ص 

�لعمل �لتوعوية لعدة فئات من �مل�شتهلكن 

منها موظفي �لبلدية و�جلهات �حلكومية مثل 

وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �لنيابة �لعامة 

وغرفة جتارة و�شناعة دبي و�قت�شادية دبي 

ومتحورت مو��شيع �لور�ص حول �أهمية تعزيز 

�لوع���ي ب�شالمة �الأغذي���ة وتوجيه �الهتمام 

بالوقاية من �الأمر�����ص �ملنقولة عرب �لغذ�ء 

ون�شائح حول �ملمار�ش���ات �ل�شحيحة عند 

تد�ول �الأغذية.

و�شارك���ت منظمة �الأغذي���ة و�لزر�عة بعر�ص 

تقدميي ��شتعر�ش���ت من خالله �أهمية �لنظم 

�لوطني���ة ملر�قبة �الأغذية يف �ملحافظة على 

�شحة �مل�شتهلكن و�شمان وجود ممار�شات 

تنظيمي���ة فّعالة يف جمال جت���ارة �الأغذية 

و�رسورة �تباع �لنه���ج �لذي و�شعته منظمة 

�الأغذية و�لزر�ع���ة ومنظمة �ل�شحة �لعاملية 

ح���ول كيفية تقييم �لنظ���م �لوطنية ملر�قبة 

�الأغذية كخطوة �أوىل للتخطيط �ل�شليم وجذب 

�ال�شتثمار�ت �مل�شتهدفة.

اأبوظبي ـ وام:

�أطلق���ت �لنياب���ة �لعامة يف �أبوظب���ي بالتعاون مع 

�أكادميي���ة �أبوظب���ي �لق�شائي���ة؛ برنام���ج �لتدريب 

�مل�شتمر الأع�شاء �لنيابة �لعامة وذلك يف �إطار �خلطة 

�ال�شرت�تيجي���ة للتدري���ب �لتخ�ش�ش���ي �لتي تت�شمن 

كافة �لنو�حي �لفنية و�الإد�رية و�ل�شلوكية و�لقيادية 

و�لعل���وم �لق�شائية ذ�ت �ل�شلة، ف�شال عن �ملعاهد�ت 

و�ملو�ثيق �لدولي���ة و�ملمار�شات �لدولية �ملثلى ذ�ت 

�ل�شلة باأعمال �لنيابة �لعامة.

وقال �شعادة �مل�شت�شار علي حممد عبد �هلل �لبلو�شي 

�لنائب �لعام الإم���ارة �أبوظبي - خالل �فتتاح �لدورة 

�الأوىل م���ن �لربنامج مب�شاركة 80 من �أع�شاء �لنيابة 

�لعام���ة يف �أبوظب���ي - �إن خطة �لتدري���ب �مل�شتمر 

للنيابة مت �عتماده���ا بناء على در��شة �أجرتها جلنة 

متخ�ش�ش���ة مت ت�شكيلها بهدف تلم����ص �الحتياجات 

�لو�قعية للتدريب عرب ��شتبيانات �لر�أي لوكالء �لنيابة 

وروؤ�شاء �لنياب���ات �ملتخ�ش�ش���ة؛ �إ�شافة �إىل حتديد 

�الحتياج���ات �لتي �أفرزتها �مل�شتج���د�ت �لت�رسيعية 

يف �لدولة و�لتطور�ت �لعاملية يف خمتلف �ملجاالت 

و�لتي تتطلب تطوير �الأ�شاليب �لنيابية للتعامل معها 

بفاعلية مبا يحقق �الأمن و�ال�شتقر�ر �ملجتمعين.

و�أو�ش���ح �أن �خلط���ة �لتدريبية ت�شم���ل �أربعة حماور 

رئي�شي���ة، هي بر�م���ج �لتكوين �الأ�شا�ش���ي لالأع�شاء 

�جلدد، �إ�شاف���ة �إىل بر�مج كل م���ن �لتدريب �مل�شتمر 

و�لتخ�ش�ش���ي و�لقيادي ل�شائر �الأع�ش���اء.. م�شري�ً �إىل 

�أن هذه �ملح���اور ت�شتهدف رفع �مله���ار�ت و�لقدر�ت 

و�لكف���اء�ت �لفنية و�الإد�رية و�ل�شلوكية و�لتخ�ش�شية 

و�لقيادية و�شائر �لعلوم �لق�شائية �ملكملة كا�شتخد�م 

�لذكاء �ال�شطناعي و�لطب �لرقمي و�ل�شحة �لنف�شية، 

و�لتدريب على �أف�شل �ملمار�ش���ات �لدولية و�الرتقاء 

مبعرفة �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة.

م���ن جهتها �أو�شح���ت �أكادميية �أبوظب���ي �لق�شائية؛ 

�أن برنام���ج �لتدري���ب �مل�شتمر للنياب���ة �لعامة مت 

تق�شيم���ه �شنويًا �إىل �أربع جمموع���ات، كل جمموعة 

تنف���ذ �لربنامج على مدى 7 �أ�شابيع مبعدل 45 �شاعة 

تدريبي���ة، تت�شم���ن جمموعة من �لور�ش���ة �الإلز�مية 

و�الختياري���ة باإجمايل 180 �شاع���ة تدريبية الأربعة 

جمموعات �شنويا، و�أعرب���ت عن �أملها باأن تثمر هذه 

�خلط���ة �لتط���ور �ملن�ش���ود يف �أد�ء �لنيابة مبا يلبي 

طموح���ات روؤية �إم���ارة �أبوظبي نح���و تر�شيخ بيئة 

جمتمعي���ة و�قت�شادية �أمنة وتتو�ف���ق مع متطلبات 

�لتنمية �مل�شتد�مة.

و�أ�شاف���ت؛ �أن �لرب�م���ج �ملنف���ذة تت�شم���ن منهجية 

و��شحة لقيا�ص �أث���ر �لتدريب وذلك عرب عدة �أ�شاليب 

للتقييم منها �لتقيي���م �مل�شتمر و�لتكليفات �خلا�شة 

باالإد�رة �لفعال���ة للق�شايا �ملعقدة و�لقر�ء�ت �لذ�تية 

و�الختب���ار�ت وغريها من �ملنهجي���ات �ملتو�فقة مع 

�أف�ش���ل ممار�شات �لتدريب �لق�شائ���ي �لعاملي ، ومبا 

يعزز مكانة �أكادميية �أبوظبي �لق�شائية كمركز �إقليمي 

ودويل للتدريب �لق�شائي و�لقانوين.

النيابة العامة باأبوظبي تطلق برنامجها للتدريب الم�شتمر 

بم�شاركة 80 ع�شواً
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتاألربعاء 9 يونيو 2021 ــ العـدد 14765 

»الهالل الأحمر« و»ائتالف الأمل« يوقعان 

مذكرة تفاهم لتعزيز جهود الدولة في 

الت�سدي لجائحة كورونا عالمياً

بلدية اأبوظبي تنفذ مدخاًل وطريقاً خا�ساً في منطقة 

الزبارة

 اأبوظبي-الوحدة:

نفذت بلدي���ة مدينة اأبوظب���ي التابعة 

لدائرة البلديات والنقل من خالل قطاع 

البنية التحتية واأ�ص���ول البلدية اأعمال 

م����روع اإن�صاء مدخ���ل وطريق خا�ص 

للقطعتني )58 -59( يف منطقة الزبارة 

، حيث ين���درج هذا امل�روع �صمن اإطار 

اأولوي���ة دائرة البلديات والنقل املتمثلة 

يف اإمارة تتميز مبظهرها العام ومرافق 

وبنى حتتية رائدة تعزز منط احلياة.

وياأتي هذا امل�روع �صمن خطط بلدية 

مدين���ة اأبوظب���ي الهادف���ة اإىل توف���ر 

متطلبات ال�ص���كان من الطرق واملداخل 

التي حتقق له���م املرور الآم���ن وترفع 

م�صتويات ال�صالمة املروية والإن�صيابية.

وق���د ت�صمن امل����روع تنفي���ذ اأعمال 

طريق اأ�صفلتي بطول 308 اأمتار طولية، 

وتركي���ب كرب�صتون بط���ول 1120 مرتاً 

طولي���ًا ، واأعمال تركي���ب بالط ملمرات 

امل�ص���اة مب�صاح���ة 1،000 م���ر مربع، 

وتركي���ب اأعم���دة اإن���ارة ط���رق بعدد8 

واأعمال تخطيط الط���رق مب�صاحة 129 

م���راً مربعًا، وتركيب لوح���ات مرورية 

بعدد 10 لوحات.

كم���ا حر�ص���ت البلدي���ة اأثن���اء تنفيذ 

امل����روع على حماية خطوط اخلدمات 

الأعمال ل�صمان  املوجودة يف منطق���ة 

ا�صتمرارية اخلدمات.

�إنجاز عدد 

ال�صراتيجية  الطرق  م�صاريع  وتت�صمن 

– التي تاأت���ي بدعم من �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حمم���د بن زاي���د اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلحة ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور 

بن زايد اآل نهي���ان نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء وزير �ص���وؤون الرئا�صة – �صبكة 

م�صارات وط���رق وتقاطعات وج�صور يف 

ثالثة حم���اور رئي�صية ت�صمل التايل : 1 

– املحور الأول طريق ال�صيخ خليفة بن 
زايد .. وهو عبارة عن م�صار جديد وميثل 

 /E84/ امتدادا لطريق ال�صي���خ خليفة

املوؤدي اإىل اإمارة الفجرة حيث ميتد هذا 

املحور من تقاطع طريق ال�صيخ خليفة 

 /E102 / مع طريق ال�صارق���ة – كلباء

وي�صتمر مرورا مبنطقة مليحه ثم منطقة 

امل���دام يف اإمارة ال�صارق���ة وينتهي يف 

منطقة ال�صويب يف اإمارة اأبوظبي .. ويبلغ 

طول هذا امل�صار 52 كيلومراً بواقع ثالث 

حارات يف كل اجتاه وب�رعة ت�صميمية 

140 كم / �صاعة.

كم���ا يت�صمن هذا املح���ور اإن�صاء ثالثة 

تقاطعات رئي�صية م���ع طريق ال�صارقة 

– كلب���اء وطريق دب���ي – حتا وطريق 
ال�صويب – الذيد يف منطقة املدام اإ�صافة 

اإىل �صبعة تقاطعات ج�صور علوية لتوفر 

حركة مرورية حرة يف جميع الجتاهات 

وتوفر مداخل وخمارج للطرق القائمة 

على ط���ول امل�صار اجلدي���د التي تخدم 

املدن وامل���زارع املنت�رة على جانبي 

الطريق.

2 – املح���ور الثاين .. طري���ق الوطن : 

وميثل حمور طريق الوطن اجلديد م�صار 

رب���ط مبا�ر وبواقع ث���الث حارات يف 

كل اجتاه وبطول 42 كيلومراً وب�رعة 

ت�صميمية 120 كم/ �صاعة.

فيما ميتد هذا املح���ور من منطقة حتا 

ليمر مبنطقة م�صفوت يف اإمارة عجمان 

م���روراً مبنطقة املنيع���ي وجبال وادي 

القور يف اإمارة راأ����ص اخليمة ويتقاطع 

مع املحور الأول الذي ميثل امتداد طريق 

ال�صيخ خليفة بن زايد يف منطقة مليحه 

يف اإمارة ال�صارقة.

ويتاألف ه���ذا الطريق من جزءين، اجلزء 

الأول يت�صمن تعديل م�صار ورفع كفاءة 

الطريق احل���ايل الرابط بني منطقة حتا 

 / E102 / وطري���ق ال�صارقة – كلب���اء

لي�صب���ح ثالث حارات يف كل اجتاه بدًل 

من حارتني وبطول مقداره 18 كيلومراً.. 

اأم���ا اجلزء الثاين في�صم���ل اإن�صاء م�صار 

جديد امت���دادا للطريق الأول وبطول 24 

كيلومراً ومي���ر يف املناطق اجلبلية /

جب���ال وادي الق���ور/ يف اإم���ارة راأ�ص 

اخليمة ليلتقي باملح���ور الأول وهو /

طريق ال�صيخ خليفة بن زايد/ يف منطقة 

مليحة.

3 – املحور الثال���ث .. طريق دبي حتا 

: وي�صتم���ل عل���ى تطوير ورف���ع كفاءة 

طري���ق دبي – حتا احلايل بني منطقتي 

ن���زوى واملدام �صم���ن اإم���ارة ال�صارقة 

وبواقع ثالث ح���ارات يف كل اجتاه بدًل 

م���ن حارتني وب�رع���ة ت�صميمية 120 

كم / �صاع���ة، يبلغ طول هذا امل�صار 18 

.. ويت�صمن اإن�صاء معرب علوي  كيلومراً 

للمركبات يف منطق���ة املدام وج�رين 

فوق دوار امل���دام .. كما ي�صمل امل�روع 

تطوي���ر املعرب ال�صفلي احل���ايل املوؤدي 

اإىل منطقة ن���زوى واإن�صاء اأربعة ج�صور 

للم�ص���اة يف منطقة املدام .. فيما يهدف 

اإن�صاء ه���ذا املحور اإىل حت�صني ال�صالمة 

املروري���ة وان�صيابية حرك���ة املركبات 

على الطريق.

و�صتعمل الطرق اجلديدة – التي اأ�رف 

على تنفيذه���ا وزارة �ص���وؤون الرئا�صة 

وبالتع���اون والتن�صيق مع وزارة الطاقة 

والبنية التحتي���ة و�ركة الحتاد للماء 

والكهرب���اء – على اخت�ص���ار امل�صافة 

والزم���ن ب���ني املناطق ، حي���ث ي�صهم 

املحور الث���اين مع قطاع م���ن املحور 

الأول يف اخت�ص���ار امل�صاف���ة بني دوار 

املدام ومنطقة حتا م���ن 115 كيلومراً 

اإىل 95 كيلوم���راً مما يقلل زمن الرحلة 

بواق���ع 30 دقيقة..اإ�صافة اإىل اأن املحور 

الأول �صي�صهم يف اخت�صار امل�صافة بني 

منطقة ال�صويب واإمارة الفجرة من 115 

كيلوم���راً اإىل 93 كيلومراً مما �صيقلل 

زمن الرحلة بواقع 15 دقيقة.

طير�ن �لإمار�ت 

اإىل  امل�صاف���رون  يحت���اج  و�ص���وف   

تقدمي �صهادات التطعي���م عند الو�صول 

واأن يكون���وا ق���د تلق���وا لق���اح فايزر 

 Pfizer BioNTech بيونتي���ك 

 .AstraZeneca اأ�صرازيني���كا  اأو 

كما �صيحت���اج امللقحون اأي�صًا اإىل اإبراز 

نتيجة �صلبية لختب���ار PCR-RT مل 

مي�ص عل���ى اإجرائه 72 �صاعة اأو نتيجة 

 Rapid فح����ص اأج�صام م�صادة �ريع

Antigen مل مي�ص عليه 48 �صاعة.
وت�صر ط���ران الإمارات حاليًا 14 رحلة 

اأ�صبوعيًا اإىل باري�ص بطائرات الإيربا�ص 

A380 املجه���زة مبق�ص���ورة الدرج���ة 

ال�صياحية املمتازة ومنتجاتها املحدثة 

يف جميع الدرجات.

وتوا�صل طران الإم���ارات بذل جهودها 

للتخل�ص م���ن �صغوط ال�صف���ر وقادت 

ال�صناع���ة يف حماية �صح���ة عمالئها 

ل�صمان �صعورهم بالأم���ان والثقة عند 

اتخاذ ق���رار ال�صفر حي���ث تطبق اأحدث 

تدابر ال�صح���ة وال�صالمة يف كل خطوة 

من الرحلة كما اأدخل���ت الناقلة موؤخرا 

تقني���ة ب���دون تالم�ص لت�صهي���ل مرور 

العمالء عرب مطار دبي الدويل.

�لإمار�ت تدين 

وحث���ت الوزارة املجتم���ع الدويل على 

اتخ���اذ موقف ف���وري وحا�ص���م لوقف 

هذه الأعمال املتك���ررة التي ت�صتهدف 

املن�صاآت احليوي���ة واملدنية يف ماأرب، 

موؤك���دة اأن ا�صتمرار هذه الهجمات على 

مدينة م���اأرب التي حتت�صن عددا كبرا 

من النازح���ني والهاربني املدنيني من 

مناط���ق �صيط���رة امللي�صي���ات، يفاقم 

الو�صع الإن�صاين يف اليمن.

كما حثت الوزارة املجتمع الدويل على 

توحي���د اجلهود واتخ���اذ موقف حا�صم 

لوقف اجلرائم التي ترتكبها ميلي�صيات 

احلوثي الإرهابية، لإف�صاح الطريق اأمام 

الو�صول اإىل وق���ف �صامل لإطالق النار 

يف اليمن والعودة اإىل عملية �صيا�صية 

ت���وؤدي اإىل حتقي���ق ال�ص���الم والأم���ن 

وال�صتقرار يف اليمن.

كما اأعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها 

لأهايل وذوي ال�صحايا يف هذه اجلرمية 

النك���راء ومتنياتها بال�صف���اء العاجل 

جلميع امل�صابني.

الملك عبد الله: 

واأك���د عل���ى دور الأردن املح���وري يف 

حماية املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية 

يف القد����ص، م���ن منطل���ق الو�صاي���ة 

الها�صمي���ة عليها، م�ص���ددا على موقف  

بالده الثابت والوا�ص���ح جتاه الق�صية 

الفل�صطينيةوا�صتم���راره يف تق���دمي كل 

اأ�ص���كال الدع���م وامل�صان���دة لالأ�صق���اء 

الفل�صطينيني.

ولفت  امللك عبد اهلل  اإىل اأن جناح الأردن 

هو يف جلو�ص اجلميع اإىل طاولة احلوار 

للعمل من اأج���ل م�صلحة الوطن، بغ�ص 

النظر ع���ن الخت���الف يف الجتاهات، 

م�صرا اإىل  اأن “الأبواب مفتوحة جلميع 

القراحات ووجهات النظر املختلفة يف 

عملية الإ�صالح، عل���ى اأ�صا�ص الحرام 

بهدف  واجلدية،  وامل�صارح���ة  املتبادل 

م�صلحة الأردن”.

واأك���د اأن “واجب اجلمي���ع العمل على 

احلفاظ على الثق���ة بالربملان و�صورته 

و�صمعته عن���د الأردنيني” ، م�صددا على 

“اأهمية ربط حتديث املنظومة ال�صيا�صية 
باإ�صالح الإدارة العامة وتطوير القت�صاد، 

باعتباره���ا عملية متكامل���ة، اأ�صا�صها 

�صيادة القانون”.

واأ�صار اإىل �رورة حتديد الهدف النهائي 

م���ن عملية الإ�ص���الح ال�صيا�صي، وبناء 

اخلط���ة ال�صمولي���ة للو�ص���ول اإىل هذا 

اله���دف،  لفتا اإىل اأن ه���ذه العملية ل 

ترتبط بقانون واحد دون غره.

واأو�ص���ح املل���ك  عب���د اهلل اأن الأوراق 

النقا�صي���ة نقطة انط���الق للحوار حول 

عملي���ة الإ�ص���الح، موؤك���دا اأن حتقيق 

الإ�صالحات القت�صادية املن�صودة يتطلب 

العمل على جذب وت�صجيع ال�صتثمارات 

للحد من الفقر والبطالة.

اأبوظبي-وام:

 وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، و"ائتالف 

الأمل" مبقر الهيئة ام����ص مذكرة تفاهم لتعزيز 

دور الدول���ة يف الت�صدي جلائح���ة "كوفيد-19 

" عاملي���ا، من خ���الل توفر حل���ول لوج�صتية 
عالية ال�رعة لنقل امل�صاعدات الطبية والأدوية 

ومع���دات احلماي���ة ال�صخ�صي���ة وم�صتلزم���ات 

امل�صت�صفيات املتعلقة باحلد من تف�صي اجلائحة 

للعديد من الدول، اإىل جانب توفر الحتياجات 

ال�صحية الأخرى.

ومبوجب مذكرة التفاه���م يقوم "ائتالف الأمل" 

باإي�ص���ال م�صاع���دات الهالل الأحم���ر الإماراتي 

يف املج���ال ال�صح���ي اإىل جميع ال���دول التي 

حتددها الهيئة، مع توفر اخلدمات اللوج�صتية 

الأخرى املتمثل���ة يف النقل وال�صحن والتخزين، 

اإىل جان���ب تعزيز التعاون ب���ني اجلانبني يف 

املج���الت الإن�صانية والتنموية الأخرى، ون�صت 

املذكرة اأي�ص���ا على و�صع اإطار مبدئي لل�راكة 

امل�صتقبلي���ة ب���ني الطرفني وفق���ا لالتفاقيات 

التف�صيلي���ة التي �صيتم اإبرامها والتوقيع عليها 

لحق���ا، وتعترب املذكرة اإطارا عاما يحكم عالقة 

اجلانب���ني من خ���الل تبادل اخل���ربات والأفكار 

والتعاون امل�صتقبلي.

وقع مذك���ر التفاهم من جانب اله���الل الأحمر 

�صع���ادة الدكتور حممد عتي���ق الفالحي الأمني 

العام، فيم���ا وقعها عن ائت���الف الأمل �صعادة 

الكابنت حممد جمع���ة ال�صام�صي رئي�ص اللجنة 

التنفيذي ملوانئ  الرئي����ص  التنفيذية لالئتالف 

اأبوظب���ي، بح�ص���ور ع���دد م���ن امل�صوؤولني من 

اجلانبني.

واأك���د الدكتور حممد عتيق الفالحي، اأن املذكرة 

جت�ص���د روؤية �صم���و ال�صيخ حمدان ب���ن زايد اآل 

نهي���ان ممثل احلاكم يف منطق���ة الظفرة رئي�ص 

هيئة الهالل الأحمر، يف ن�صج ال�راكات الهادفة 

والبناءة م���ع ال�ركات واملوؤ�ص�ص���ات الوطنية 

لتن�صيق براجمها وتوحيد مواقفها جتاه الق�صايا 

الإن�صانية ذات الهتمام امل�صرك، وتبني اأف�صل 

احللول للتعامل معها ومعاجلتها.

قائد عام �سرطة راأ�س الخيمة ي�سيد بقدرات 

مركز الدعم الجتماعي

ال�صارقة � الوحدة:

التابعة  ال�صارق���ة"  "نا�صئ���ة  تنظ���م 

ملوؤ�ص�صة "ربع ق���رن" ل�صناعة القادة 

واملبتكرين خ���الل �صهر يونيو اجلاري 

والور����ص  الربام���ج  م���ن  جمموع���ة 

املجاني���ة النوعي���ة افرا�صي���ا وذلك 

يف اإطار حر�صها عل���ى تن�صئة اأجيال 

مبدعة قادرة على البتكار يف خمتلف 

املجالت.

وترك���ز الربامج على تنمي���ة مهارات 

منت�صبي نا�صئ���ة ال�صارقة يف الأعمار 

م���ن 13 اإىل 18 عاما وتطوير قدراتهم 

يف ري���ادة الأعم���ال والآداب واللغات 

اأنواعها  والفن���ون مبختلف  والريا�صة 

ومه���ارات  والتكنولوجي���ا  والعل���وم 

احلياة.

ويت�صمن برنامج يونيو احلايل حزمة 

من الربام���ج والور����ص املبتكرة منها 

ور�ص���ة "�صناعة الفيلم" بالتعاون مع 
موؤ�ص�ص���ة فن - الفن الإعالمي لالأطفال 

والنا�صئ���ة وث���الث ور����ص يف الف���ن 

الت�صكيلي من تقدمي الفنانة الت�صكيلية 

تالني بالي���ان حتمل الور�ص���ة الأوىل 

والثانية  ال�صارق���ة"  "�صحاري  عنوان 

"الفن التجريدي باخل���ط العربي" اأما 
الور�صة الثالثة فتاأت���ي بعنوان "الفن 

التجريدي و�صاطئ ال�صارقة".

كما ت�صم قائمة برامج نا�صئة ال�صارقة 

ل�صه���ر يوني���و برناجما بعن���وان "من 

مهاراتك" لإك�صاب امل�صاركني املهارات 

املختلف���ة الت���ي تواك���ب احتياجات 

�ص���وق العم���ل يقدمه الدكت���ور اأحمد 

تهلك رئي�ص جمل����ص اإدارة ليفن برت 

للتدري���ب وال�صت�ص���ارات وبرناجم���ا 

اآخر بعنوان "�ص���ور واعر�ص منتجك" 

ويقدمه مب���ارك حمبوب مدرب ت�صوير 

فوتوغرايف وفيديو ويتعلم امل�صاركون 

خالل الربنامج اأ����رار وفنون ت�صوير 

املنتجات بطريقة ع�رية.

م�صاركات  ال�صارقة  نا�صئ���ة  وت�صتقبل 

الن�صو����ص  كتاب���ة  يف  املبدع���ني 

الكتاب���ة  "م�صابق���ة  يف  امل�رحي���ة 

مل�رح النا�صئة" التي ت�صتهدف الفئة 

العمري���ة م���ن 10 اإىل 35 عاما لتتيح 

لهم فر�صة امل�صارك���ة باإبداعاتهم يف 

ن�صو�ص م�رحي���ة تناق�ص اهتمامات 

فئة النا�صئة.

رئي�س معهد ال�شارقة للتراث ي�ؤكد ريادة 

االإمارة في االهتمام بالتراث

»نا�سئة ال�سارقة« تنظم برامج مبتكرة لتنمية مهارات منت�سبيها

ال�صارقة � وام:

اأك���د �صعادة الدكتور عبدالعزي���ز امل�صلم رئي�ص معهد 

ال�صارق���ة لل���راث اأن الهتم���ام بال���راث يف اإمارة 

ال�صارقة بداأ مبكراً لكنه زاد وتو�صع مع تاأ�صي�ص معهد 

ال�صارقة للراث باعتباره اأحد اأهم املوؤ�ص�صات الثقافية 

املتخ�ص�صة يف عر����ص الراث الإماراتي والعربي يف 

اأبهى �صوره.

وقال اإن معهد ال�صارقة للراث اأ�ص�ص على قرار املعاهد 

الغربي���ة الت���ي حتت�صن يف جنباته���ا البعد الثقايف 

والبع���د الأكادمي���ي ولدي���ه اأربعة اأف���رع داخلية يف 

خورفكان وكلباء ودبا احل�صن والذيد كما ميلك نقاط 

ارتباط دولية يف اأكرث م���ن بلد هي اإيطاليا واإ�صبانيا 

وال�صني واأرمينيا.

راأ�ص اخليمة � الوحدة:

اأ�ص���اد اللواء علي عبد اهلل ب���ن علوان النعيمي 

قائد عام �رطة راأ�ص اخليمة، بجهود مركز الدعم 

الجتماعي يف معاجلة خمتلف الق�صايا الأُ�رية 

وح�ره���ا وحلها يف اأ�صيق نطاق، والعمل على 

احليلول���ة دون ا�صتفحاله���ا، نظ���راً لتاأثراتها 

النف�صي���ة والجتماعية التي تلقي بظاللها على 

عدة اأطراف يف اإطار الأ�رة الواحدة.

ج���اء ذلك خالل اجلولة التفقدي���ة التي اأجراها، 

يف مرك���ز الدع���م الجتماعي براأ����ص اخليمة، 

رافقه خالله���ا فريق التفتي����ص ال�صنوي، وكان 

يف ا�صتقباله���م املقدم اأحم���د اإبراهيم �صبيعان 

مدير مركز الدعم الجتماعي بالإنابة وعدد من 

�صباط املركز.

حيث اطلع قائد عام �رطة راأ�ص اخليمة ، اأثناء 

اجلول���ة امليدانية يف مرك���ز الدعم الجتماعي، 

على املوؤ�رات الت�صغيلية والإ�صراتيجية خالل 

الن�ص���ف الأول من 2021م، م���ع التاأكد من مدى 

حتقيق املركز لروؤية وزارة الداخلية فيما يتعلق 

يف دعم وتعزيز حماية الكيان الأُ�ري ومتا�صكه، 

ومتابعة تنمية الثقافة والوعي بدور الأُ�رة يف 

الوقاية م���ن اجلرمية، وتقدمي الرعاية امل�صتمرة 

والدعم النف�ص���ي والجتماعي للحالت اخلا�صة 

موجها بتطوي���ر قدرات املرك���ز وتعزيز عملية 

ال�راك���ة والتكامل مع ال����ركاء ال�صراتيجني 

لتعزيز جودة حياة الأ����رة والطفل واملجتمع 

يف الإمارة.

واأ�صاد قائ���د عام �رطة راأ����ص اخليمة، بالدور 

الجتماعي الذي يقوم به مركز الدعم الجتماعي، 

يف التعام���ل مع ق�صايا العنف الأُ�ري، والتنمر 

الطالبي، ف�صاًل ع���ن دوره الإيجابي والبناء يف 

احلف���اظ على كي���ان الأ�رة، وتق���دمي التوعية 

الأ����ري واملجتمعي، كم���ا ي�صهم  والتثقي���ف 

املرك���ز يف اإبراز ال���دور الجتماعي الذي تقدمه 

ال�رطة يف حل الق�صايا الأ�رية ال�صائكة منها 

والب�صيطة، باأف�ص���ل الطرق والأ�صاليب املتطورة 

من قبل املخت�صني يف جم���ال التاأهيل الأ�ري 

واملجتمعي.

واأكد اأن ا�صتقرار الأ����رة ميثل يف ذاته الركيزة 

الأ�صا�صية لدعم وحدة املجتمع ومتا�صكه، لذلك 

يج���ب علينا توف���ر الدعم والرعاي���ة لتمكني 

الأ�رة وا�صتقرارها، بحي���ث يكون دورها فاعاًل 

يف التنمية امل�صتدامة.
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اأبوظبي ـ وام:

بتوجيهات �ش���مو ال�ش���يخة فاطمة بنت 

مبارك، رئي�س���ة االحتاد الن�سائي العام، 

للأموم���ة  االأعل���ى  املجل����س  رئي�س���ة 

والطفول���ة، الرئي�س���ة االأعلى ملوؤ�س�س���ة 

التنمية االأ�رسي���ة "اأم االإمارات".. نظمت 

�س���فارة الدولة باخلرطوم حفل ت�س���ليم 

هدايا املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة 

بدولة االإمارات اإىل ال�سيدات العاملت يف 

قوات حفظ ال�سلم التابعة للأمم املتحدة 

يف ال�سودان.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�سيخة 

فاطمة بن���ت مبارك باإر�س���ال جمموعة 

هداي���ا عيني���ة لتوزيعه���ا عل���ى قوات 

حفظ ال�س���لم الن�س���ائية للأمم املتحدة 

يف اأفريقي���ا، والت���ي ق���د ب���داأ توزيعها 

م���ن جمهورية تنزاني���ا املتحدة من ثم 

جمهورية ال�سودان ال�سقيقة، مروراً بعدد 

من الدول االفريقي���ة ، يف اإطار "مبادرة 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني 

املراأة يف ال�س���لم واالأمن"، التي اأطلقتها 

�س���موها ، بتنفي���ذ م���ن وزارة الدف���اع 

وبال�رساكة  الع���ام،  الن�س���ائي  واالحتاد 

مع برنامج هيئ���ة االأمم املتحدة للمراأة 

لتدريب الن�س���اء على العمل يف القطاع 

الذي ترعاها  ال�س���لم،  الع�سكري وحفظ 

حكوم���ة االإم���ارات وت�ست�سيفها مدر�سة 

خولة بنت االأزور يف اأبوظبي.

ح�رس احلفل �سع���ادة حمد حممد حميد 

اجلنيبي �سف���ر الدولة ل���دى جمهورية 

ال�س���ودان ، و�سعادة ال�سف���ر اأحمد �سوار 

الذه���ب، مدي���ر االإدارة العربي���ة بوزارة 

ماباي  وال�سيد  ال�سوداني���ة،  اخلارجي���ة 

بابك���ر �سي�س���ي، م�ساعد االأم���ني العام 

للأمم املتحدة- رئي�س بعثة قوات حفظ 

ال�سلم ب���االأمم املتح���دة املكلف، وعدد 

م���ن م���دراء االإدارات ب���وزارة اخلارجية 

ال�سوداني���ة ومديري وم�س���وؤويل مكاتب 

االأمم املتح���دة باخلرط���وم.. و مت خلل 

احلف���ل ت�سليم الهداي���ا اإىل 23 امراأة من 

الن�ساء ال�سوداني���ات العاملت يف قوات 

حفظ ال�سلم.

واأك���دت �سعادة ن���ورة ال�سويدي، االأمينة 

العامة للحتاد الن�سائي العام، اأن مبادرة 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الكرمية 

بتقدمي هداي���ا عينية لل�سيدات العاملت 

يف ق���وات حفظ ال�سلم ل���لأمم املتحدة 

يف اأفريقي���ا، جاءت يف خ�سم م�ساهمات 

�سموها ودعهما اجللي���ل ل�سيدات العامل 

يف جميع القطاع���ات واملجاالت، ومنها 

جمال ال�سلم واالأمن، لتوفر امل�ستلزمات 

االأ�سا�سية من اأجل حي���اة كرمية لن�ساء 

العامل.

وقالت �سعادتها: توجيهات �سمو ال�سيخة 

فاطم���ة بنت مب���ارك بتنفي���ذ الربنامج 

التدريب���ي حول املراأة واالأم���ن وال�سلم 

وال���ذي اأطلق عليه الحق���ا ا�سم "مبادرة 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني 

املراأة يف ال�س���لم واالأمن" والذي يهدف 

اإىل تدريب الن�س���اء العاملت يف ال�سلك 

الع�سك���ري واالأمني من ال���دول العربية 

والدول ال�سديق���ة يف العامل على العمل 

يف القط���اع الع�سك���ري وقطاع���ي االأمن 

وال�سلم، والذي ت�ست�سيفه مدر�سة خولة 

بن���ت االأزور يف اأبوظب���ي، �سنعت فارق 

حقيقي يف قطاعي االأمن وال�سلم وزيادة 

عدد الن�ساء املوؤهلت للعمل يف القطاع 

الع�سكري، واإن�ساء �سبكات لدعمهم حول 

العامل.

واأ�ساف���ت �سعادته���ا ان مب���ادرة �سمو 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني املراأة 

يف ال�س���لم واالأمن، متكن���ت من تدريب 

اأكرث م���ن 300 امراأة م���ن خمتلف الدول 

العربية واالآ�سيوي���ة واالأفريقية من قبل 

القوات امل�سلحة االإماراتية، لرت�سيخ قيم 

الت�سام���ح االإن�ساين ب���ني �سعوب العامل 

من خلل مبادرات مبتكرة حتمل ر�سائل 

الت�سامح واملحبة والعط���اء و�سواًل اإىل 

جمتمعات متلحم���ة، مما يوؤكد اأن دولة 

االإمارات توا�سل دورها التاريخي ك�رسيك 

اأ�سا�س���ي يف دع���م ن�ساء الع���امل بف�سل 

الروؤية امل�ستنرة للقيادة الر�سيدة.

ومن جانبه���ا قالت �سع���ادة الرمي بنت 

عب���داهلل الفل�سي، االأمني العام للمجل�س 

االأعلى للأمومة والطفولة، اإن جهود �سمو 

ال�سيخ���ة فاطمة بنت مبارك �ساهمت يف 

دعم الن�س���اء العاملت يف قطاع ال�سلم 

واالأم���ن ح���ول الع���امل، حي���ث مل تقف 

جهود �سموها عند ح���دود اإمدادهن بكل 

ما حتتجن اإلي���ه ليكن على قدر املاأمول 

بهن م���ن م�ستوي���ات التمي���ز واالإ�سهام 

ب�س���ورة موؤثرة يف ن����رس وتعزيز ثقافة 

احلوار وال�سلم وحتقيق االأمن واال�ستقرار 

والتنمية ملجتمعه���ن والعامل اأجمع، بل 

�سمل تقدمي كل اأوج���ه الرعاية والعناية 

وتوفر متطلبات احلي���اة الكرمية، وذلك 

تعزي���زاً للمكان���ة التي تتبواأه���ا دولة 

االإم���ارات يف املجال االإن�ساين والتنموي 

بف�سل روؤية القيادة الر�سيدة.

وم���ن ناحيته قال �سع���ادة ال�سفر حمد 

اجلنيبي اإن مبادرة �سمو ال�سيخة فاطمة 

بنت مب���ارك لتمكني امل���راأة يف ال�سلم 

واالأمن، ته���دف اإىل تعزيز م�ساركة املراأة 

يف قطاعي االأمن وال�س���لم وزيادة عدد 

الن�س���اء املوؤه���لت للعم���ل يف القطاع 

الع�سك���ري واإن�ساء �سبكات لدعمهم حول 

العامل، م�سراً اإىل اأن املبادرة ت�سهم اأي�سًا 

يف حتقيق االأه���داف اال�سرتاتيجية لقرار 

جمل����س االأمن رقم 1325 والذي اأكد على 

اأهمية م�ساركة املراأة الفعالة واملتكافئة 

كقوة فاعلة يف اإحلل ال�سلم وا�ستتباب 

االأمن من خلل الرتكيز ب�سكل خا�س على 

توفر التدريب اللزم للكوادر الن�سائية.

و م���ن جانبه اأ�ساد ال�سي���د ماباي بابكر 

�سي�س���ي، رئي����س بعثة حف���ظ ال�سلم، 

ال�سيخة فاطم���ة بنت  مبب���ادرة �سم���و 

املبارك ودعمها املتوا�سل من اأجل اإحلل 

اأن املراأة ال�سودانية اأبدت  ال�سلم، موؤكداً 

متيزاً يف عملها �سمن قوات حفظ ال�سلم 

واأظهرت الكثر من االأعمال الوطنية التي 

اأ�سهمت يف حفظ ال�سلم واالأمن.

12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاالأربعاء 9 يونيو 2021 �� الع�دد 14765 

�سرطة اأبوظبي: ترك الأطفال 

بالمركبات وتعري�سهم للخطر 

»جريمة«

معهد ال�سارقة للتراث ينظم 

الن�سخة 14 من فعالية 

ب�سارة القيظ

اأبوظبي ـ الوحدة:

نا�سدت �رسطة اأبوظب���ي ال�سائقني بعدم ن�سيان 

االأطفال داخل املركبات وخا�سة يف هذه االأجواء 

ال�سيفية اأو تركهم  مبفردهم اأثناء الت�سوق اأو الأي 

�سبب اآخر وتعري�س حياتهم للخطر ُيعد جرمية 

ُيعاقب عليها القانون و�سوف يتم اإحالة كل من 

يثبت اإهمال���ه يف مثل هذه احلاالت اإىل اجلهات 

الق�سائية التخاذ االإجراءات القانونية بحقهم.

واأو�سح���ت اأن ت���رك االطف���ال يف املركبات قد 

يت�سب���ب يف وفاته���م اأو تعري�سه���م للختناق 

نتيجة عبث االأطف���ال مبفتاح ال�سيارة واغلقها 

مما يوؤدي اىل نق�س االأوك�سجني وارتفاع درجات 

احلرارة داخل املركب���ة اأو حتريكها جراء العبث 

بناقل احلركة ووقوع حادث او ا�ستغلل �سعاف 

النفو�س و�رسقة ال�سيارة .

وقالت اإن حوادث اختناق االأطفال داخل ال�سيارة، 

وهم مبفردهم يع���ود اإىل اإهمال االأ�رس يف املقام 

االأول كون الطفل ال يعي املخاطر التي حتيط به 

نتيجة قلة اإدراكه للأمور، وهنا ياأتي دور اأولياء 

االأمور يف حماية الطفل من نف�سه ومن االآخرين، 

حيث يعترب دور االأ�رسة حيوي���ًا يف هذا االإطار، 

متمنية عدم وقوع مثل هذه احلوادث التي يذهب 

�سحيتها االأبرياء. 

»الأعلى لالأمومة والطفولة« يكرم الن�ساء ال�سودانيات العامالت 

بقوات حفظ ال�سالم

اأبوظبي ـ وام:

حت���ت رعاية �سمو ال�سي���خ من�سور بن زايد 

اآل نهي���ان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�سوؤون الرئا�سة، نّظم���ت »مدار�س االإمارات 

اأم�س، احتفالها بتخريج الدفعة  الوطنية«، 

ال� 14 من طلبة ال�سف الثاين ع�رس »دفعة 

اال�ستع���داد للخم�سني«، والت���ي ت�سّم 698 

خريًج���ا وخريجة، م���ن بينه���م 90 طالًبا 

وطالبة حا�سل���ني على البكالوريا الدولية، 

ومن �سمنهم اأول اخلريجني واخلريجات من 

جممع راأ�س اخليمة.

اأُقيم احلف���ل افرتا�سًيا التزاًم���ا باالإجراءات 

االحرتازي���ة خ���لل الظ���روف اال�ستثنائية 

للجائح���ة، وح����رسه مع���ايل اأحمد حممد 

احلم���ري، االأم���ني الع���ام ل���وزارة �سوؤون 

الرئا�س���ة، رئي����س جمل����س اإدارة مدار����س 

االإمارات الوطنية، وعدد من اأع�ساء جمل�س 

االإدارة، والدكتور كينيث فيدرا، املدير العام 

ملدار�س االإم���ارات الوطنية، واأع�ساء الهيئة 

التدري�سية، اإىل جان���ب اأولياء اأمور الطلبة، 

واخلريجني واخلريجات الذين رفعوا اأ�سمى 

اآي���ات ال�سكر والتقدي���ر اإىل �سم���و ال�سيخ 

من�س���ور بن زاي���د اآل نهيان نائ���ب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزي���ر �سوؤون الرئا�سة، على 

رعاية �سموه الدائمة للمدار�س.

واألق���ى معايل اأحمد حمم���د احلمري كلمة 

خ���لل احلفل ع���رّب فيها عن االعت���زاز مبا 

ت�سهده الدولة من اأم���ن وازدهار، واإجنازات 

ح�ساري���ة وتنموية م�سه���ودة، وما تتطلّع 

اإليه م���ن م�ستقبل زاهر بف�س���ل ال�سيا�سات 

احلكيمة للقيادة الر�سيدة، التي تعد م�سدر 

فخر جلمي���ع املواطن���ني وامُلقيمني، الذين 

يحتفل���ون يف نهاية ه���ذه ال�سنة باليوبيل 

الذهبي لتاأ�سي�س دولتنا االحتادية، امُلنطلقة 

نحو اخلم�سني �سنة امُلقبلة، بخطوات ثابتة 

واأهداف اإ�سرتاتيجية ت�ست�رسف امل�ستقبل.

وق���ال معالي���ه : جنحت مدار����س االإمارات 

الوطنية يف ترجم���ة روؤى وطموحات �سمو 

ال�سيخ من�س���ور بن زاي���د اآل نهيان، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، 

وحتويله���ا اإىل ����رسح تعليم���ي ُيعلي من 

القيم، ويبني ال�سخ�سية الطلبية امُلنتمية 

اإىل وطنه���ا وامُلعت���زّة برتاثه���ا وهويتها 

الوطنية، والتي تواكب الع�رس وتتفاعل مع 

ما ي�سهده من تطّور يف جميع املجاالت.

واأعلن معالي���ه عن افتتاح جمم���ع اإمارة 

دب���ي ال���ذي �سي�ستقبل الطلب���ة مع مطلع 

ال�سن���ة الدرا�سي���ة امُلقبل���ة، موجها �سكره 

وتقدي���ره اإىل اأع�س���اء الهيئت���ني االإدارية 

والتدري�سي���ة، واأولي���اء االأم���ور وجمي���ع 

ال�رسكاء االإ�سرتاتيجيني، ملا بذلوه من ُجهد 

خُمل�س وما قّدموه من عمل ُمتمّيز، كما هّناأ 

اخلريجني واخلريجات، ُمتمنًيا لهم التوفيق 

والنج���اح وموا�سلة التمّي���ز يف م�سرتهم 

التعليمية والعملية.

وقّدم���ت اخلريج���ة �سهد حم���د العلي من 

جمم���ع راأ�س اخليم���ة فق���رات احلفل التي 

ب���داأت بال�سلم الوطني، ث���ّم تلوة اخلريج 

حممد ال�سام�سي اآيات م���ن الذكر احلكيم .. 

بعده���ا األقى الدكتور كينيث فيدرا كلمة اأّكد 

فيها ا�ستمراري���ة جت�سيد »مدار�س االإمارات 

الوطني���ة« روؤية موؤ�ّس�س الدولة املغفور له 

ال�سي���خ زايد بن �سلط���ان اآل نهيان »طّيب 

اهلل ث���راه«، ب���اأن تكون منوذًج���ا للتعليم 

يوؤّه���ل ال�سباب لُي�سبحوا ق���ادة امل�ستقبل، 

ومواطنني �ساحل���ني، وُمبدعني داخل دولة 

االإمارات وخارجها.

واأعرب عن فخره بجميع الطلبة الذين اأثبتوا 

خلل ه���ذه الظروف اال�ستثنائية �سجاعتهم 

وقدرتهم على جتاوز التحديات، وامل�ساركة 

�سمن خمتلف االأن�سطة التعليمية، ليتمّكنوا 

من الوفاء بالتزاماتهم االأكادميية والتخرّج 

بنج���اح، اإ�ساف���ًة اإىل م�ساهمتهم امل�ستمرّة 

يف تنمية املجتمع عرب فعاليات افرتا�سية 

قاموا بتنظيمها خلل ال�سنة.

وح���ّث اخلريجني واخلريجات على موا�سلة 

املثابرة واالجتهاد، ُمتمنًيا لهم التوفيق يف 

حمّط���ات حياتهم م�ستقب���ًل، واأ�ساد بالّدور 

امله���م الأولي���اء االأم���ور يف دع���م اأبنائهم 

وم�ساعدتهم وحتفيزهم على النجاح.

واأو�سح اأنه وم���ع التو�ّسعات التي ت�سهدها 

املدار�س، بلغ عدد الطلبة امُللتحقني بها ما 

يف���وق 12,500 طالب وطالبة على م�ستوى 

اأبوظب���ي والعني  جمي���ع املجمع���ات يف 

ومدين���ة حممد بن زاي���د واإمارتي ال�سارقة 

و راأ����س اخليم���ة، كم���ا بلغ اإجم���ايل عدد 

اخلريجني واخلريجات حتى تاريخه 2737 

خريًجا وخريجة.

من جانبه األق���ى اخلريج ال�سيخ خليفة بن 

حم���د بن طحنون اآل نهيان كلمة اخلريجني 

بالنياب���ة عن زملئه وزميلت���ه، وعرّب من 

خللها عن فرح���ة الطلبة بتخرجهم، رافعا 

اأ�سمى اآي���ات ال�سكر والتقدي���ر اإىل القيادة 

الر�سي���دة عل���ى رعايتها م�س���رة النه�سة 

احل�ساري���ة التي ت�سهدها دولة االإمارات يف 

جميع املجاالت، ويف مقّدمتها التعليم.

تحت رعاية من�صور بن زايد .. 
�سرطة عجمان و ال�سرطة الخا�سة التحادية تناق�سان 

»الإمارات الوطنية« تحتفل بتخريج 698 طالباً وطالبة تعزيز جهود مكافحة الجريمة

في ال�سف الثاني ع�سر

بتوجيهات ال�صيخة فاطمة .. 

اأحمد الحميري: الإمارات الوطنية �سرح علمي يفتح اآفاق 

الم�ستقبل اأمام كوادرنا الوطنية في جميع المجالت

اأبوظبي ـ وام:

نف���ذ مركز بلدي���ة مدين���ة اأبوظبي حملة 

للحف���اظ على املظه���ر الع���ام يف كافة 

املناطق الواقع���ة �سمن النطاق اجلغرايف 

للمركز، بالتعاون مع مركز اأبوظبي الإدارة 

النفاي���ات "تدوير"، به���دف احلفاظ على 

امل�سهد اجلم���ايل للمدينة من جميع اأنواع 

النفايات والزراعات الع�سوائية التي ميكن 

اأن ت�رس باملظه���ر احل�ساري العام، وكذلك 

حفاظًا على البيئة ال�سحية النظيفة التي 

تتمتع بها اأبوظبي.

امل�سوه���ات  اإزال���ة  احلمل���ة  وت�سمن���ت 

والزراع���ات الع�سوائي���ة يف العدي���د من 

التقليم وال�سيانة  اأعمال  املناطق، وتنفيذ 

جلمي���ع االأ�س���ول الزراعية فيه���ا فيما مت 

بالتن�سيق مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 

"تدوير" تنفيذ اأعمال ر�س���د واإزالة بع�س 
املخلفات والنفايات العامة، باالإ�سافة اإىل 

اتخاذ عدد من االإجراءات املتبعة مع بع�س 

املقاول���ني العاملني يف اأماكن متفرقة يف 

جزي���رة اأبوظبي تتعل���ق مبخلفات مواقع 

االأعمال واحلواج���ز وت�سوية مناطق تنفيذ 

االأعمال.

بلدية اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على المظهر 

العام للمدينة من النفايات

ال�سارقة ـ وام:

اأختت���م معهد ال�سارقة للرتاث موؤخرا الن�سخة ال 

14 م���ن فعالية ب�سارة القيظ حتت �سعار "طائر 

الكروان" حيث ت�سمن الربنامج العام للفعالية 

معر�س �سور جلميع الدورات ال�سابقة للفعالية 

منذ الع���ام 2008 حتى الع���ام 2020 ومعر�س 

�س���ور يعر����س معلومات ع���ن طائ���ر الكروان 

باالإ�سافة اإىل ور�س ر�سم للأطفال.

كم���ا �سهدت الفعالية تنظيم حما�رسات واأن�سطة 

خمتلف���ة يف فروع���ه كافة ففي ف���رع الذيد مت 

عق���د فعاليات افرتا�سية كما مت تنظيم فعاليات 

واقعي���ة يف كل من فرع دبا احل�سن وفرع كلباء 

وخورف���كان مب�سارك���ة باحثني و�سع���راء حول 

ب�سارة القيظ وطائ���ر الكرّوان و �سفاته وموا�سم 

تكاث���ره ومناطق تواجده وعبوره وكل ما يخ�س 

طائر الكرّوان.

عجمان ـ وام:

التقى �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد 

اهلل النعيمي وفدا من اإدارة ال�رسطة اخلا�سة 

االحتادية بوزارة الداخلية بح�سور �سعادة 

العميدعبد اهلل �سيف املطرو�سي مدير عام 

العملي���ات ال�رسطي���ة ب�رسط���ة عجمان و 

العقي���د �سعيد خليف���ة الكتبي نائب مدير 

اإدارة مراكز ال�رسط���ة ال�ساملة جرى خلل 

اللق���اء مناق�سة تعزي���ز التعاون امل�سرتك 

لرف���ع م�ستوى ق���درات عنا����رس ال�رسطة 

اخلا�سة املحلي���ة واالحتادية يف مكافحة 

اجلرمي���ة وذلك يف اإط���ار توحيد املفاهيم 

و االإج���راءات و تنفيذ امل����رسوع الوطني 

تطبيق���ا له���دف وزارة الداخلي���ة املتمثل 

بتعزيز االأمن واالأمان.

و رح���ب قائ���د عام �رسطة عجم���ان بوفد 

ال�رسط���ة اخلا�س���ة االحتادي���ة برئا�س���ة 

العقيد ركن طهميمة مط���ر العامري نائب 

قائ���د اإدارة ال�رسطة اخلا�سة االحتادية 71 

يرافقه املقدم �سعيد �سامل ال�سام�سي واأ�ساد 

بجهوده���م املتمي���زة و�سعيه���م احلثيث 

يف �سبي���ل تعزيز ق���درات عنا�رس ال�رسطة 

اخلا�س���ة يف مكافح���ة اجلرمي���ة بوزارة 

الداخلية.

م���ن جانب���ه ا�ستعر�س نائب قائ���د اإدارة 

ال�رسطة اخلا�سة االحتادية �سيا�سة تنظيم 

ف���رق اال�ستجاب���ة للعملي���ات ب�سيغتها 

املحدثة م�سرا اإىل اأن ال�سيا�سة مت تطويرها 

وفق املعاير واملمار�سات الدولية و نظرا 

لل���دور اال�سرتاتيج���ي الهام ال���ذي متثله 

�رسط���ة عجمان يف تنظيم فرق اال�ستجابة 

ف���كان البد م���ن ا�ستعرا�سه���ا ومناق�ستها 

مع جهات االخت�سا����س لتحقيق االأهداف 

الرامي���ة اإىل رفع ق���درات عنا�رس ال�رسطة 

اخلا�سة املحلية و االحتادية.
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دبي-الوحدة:

يقدم الربنامج الدرا�صي بكالوريو�س ال�صناعات 

م�صاًرا  دبي  الكندية  اجلامعة  يف  االإبداعية 

تعليمًيا للمهنيني املبدعني والطموحني حيث 

االقت�صاد  حجم  يت�صاعف  اأن  املتوقع  من 

االإبداعي يف دبي يف ال�صنوات اخلم�س املقبلة.

مت اقتبا�س بكالوريو�س االآداب يف ال�صناعات 

االإبداعية )BACI( باجلامعة الكندية دبي من 

ال�صناعات  يف  االآداب  بكالوريو�س  برنامج 

والت�صميم  االت�صاالت  كلية  يف  االإبداعية 

، كندا.  الرائدة يف تورنتو  راير�صون  بجامعة 

لي�صبحوا  الطالب  الربنامج  هذا  يعد  حيث 

متعدد  فريد  منهج  خالل  من  مبدعني  قادة 

من  متنوعة  جمموعة  ميزج  التخ�ص�صات 

واحدة  درجة  يف  مًعا  االإبداعية  املجاالت 

والت�صميم  االإعالمية  االأعمال  يف  تتمثل   ،

الداخلي واالت�صال.

يهدف الربنامج اإىل دعم تطور النظام البيئي 

عن  االأخري  االإعالن  بعد  دبي  يف  االإبداعي 

ا�صرتاتيجية دبي لالقت�صاد االإبداعي من قبل 

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

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب   ،

حاكم دبي. وتهدف اخلطة اإىل زيادة م�صاهمة 

اإىل ٪5  االإجمايل  املحلي  الناجت  القطاع يف 

من 2.6٪ عن طريق م�صاعفة عدد ال�رشكات 

يف   15000 اإىل   8000 من  تقريًبا  االإبداعية 

غ�صون خم�س �صنوات ، وزيادة عدد املهنيني 

كما   .150.000 اإىل   70.000 من  املبدعني 

اأعلنت اال�صرتاتيجية عن منح تاأ�صريات اإبداعية 

للمبدعني والفنانني من جميع اأنحاء العامل.

وقد �رشحت الدكتورة  "كلوي بينيت" : رئي�س 

ق�صم ال�صناعات االإبداعية يف اجلامعة الكندية 

ومازالت  كانت  املتاحة  الفر�س  "باأن   دبي: 

واعدة للمهنيني والطالب املبدعني يف دبي ، 

لكنها �صوف تزدهر اأكرث بعد االإعالن املثري عن 

ا�صرتاتيجية دبي لالقت�صاد االإبداعي. ولطاملا 

باإعتبارها  امل�صتقبل  على  تركز  دبي  كانت 

رائدة من حيث االبتكار والت�صميم واالإبداع ، 

ولكنها تتخذ االآن خطوات جادة للغاية على 

االإبداع  وعا�صمة  االأوىل  الوجهة  ت�صبح  اأن 

واملبدعني يف جميع اأنحاء العامل ".

يقدم برنامج بكالوريو�س االآداب يف ال�صناعات 

فر�س  فريدة من  BACI جمموعة  االإبداعية  

االأعمال  ريادة  ذلك  ، مبا يف  العملي  التعلم 

ال�صناعة  جمال  يف  والتدريب   ، االإبداعية 

كندا.  يف  عامني  لق�صاء  للطالب  وفر�صة   ،

متنوعة  جمموعة  لديهم  الطالب  �صيتخرج 

والعملية  العلمية  واخلبارت  املهارات  من 

امل�صكالت  حل  على  القدرة  اإىل  باالإ�صافة 

واالإدارة  والقيادة  االأعمال  وريادة  االإبداعية 

وحمو االأمية الرقمية ومهارات االت�صال. بينما 

االإبداعية  اأكرث على املجاالت  يركز الربنامج 

االأعمال  يف  ا  تخ�ص�صً ا  اأي�صً يت�صمن  فاإنه   ،

لتوفري عن�رش ريادة االأعمال.

يف  االإبداعية  املواهب  رعاية  خالل  من 

الربنامج م�صاهمة مهمة  �صيقدم   ، امل�صتقبل 

اإطار  وهو  اال�صرتاتيجية،  من  اآخر  عن�رش  يف 

ت�صنيف االقت�صاد االإبداعي والقيا�صي، والذي 

وقيا�س  االإبداعي"  دبي  "نب�س  يعزز  �صوف 

تاأثري القطاع مبا يتجاوز مدخالته اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل.

العني-الوحدة:

"جوارح  اجلارحة  الطيور  عر�س  ي�صيف 

ال�صحراء" الذي يقدم ب�صكًل يومي يف حديقتنا 

ميزة ونكهة خمتلفة لزوارها. وتروي العرو�س 

ق�ص�صًا م�صوقة وحتكي روايات جميلة اأبطالها 

اأكرث  طيورنا اجلارحة املتنوعة، فعلى مدار 

من ن�صف �صاعة يقدم جمموعة من املدربني 

تدريب  جمال  يف  املتخ�ص�صني  االإماراتيني 

ال�صقور والطيور اجلارحة عرو�صًا �صيقة مع 

طيورنا اجلميلة. 

يتم تقدمي العر�س يف مدرج خا�س و�صخم 

يقع اأمام بيت الطيور يف احلديقة يف الفرتة 

واحلاالت  احلديقة  موا�صم  ح�صب  امل�صائية 

اجلوية. ويف كل مرة ي�صهد املدرج اكتظاظًا 

باجلمهور الذي ياأتي من خمتلف اجلن�صيات 

واالأعمار واإمارات الدولة كافة، خ�صي�صًا من 

اأجل م�صاهدة العر�س املثري للطرافة والده�صة 

يف اآن واحد. 

تقوم  ا�صتعرا�صية  بحركات  العر�س  يبداأ 

بها بع�س ال�صقور والن�صور خمتلفة االأنواع 

واحلداأة.  البوم  طائر  عن  ف�صاًل  واالأحجام، 

يتم تقدمي ال�صقر للجماهري، باأنواع واأحجام 

الرتاث  من  هامًا  جزءاً  باعتباره  متعددة، 

االإماراتي خ�صو�صًا،  العربي عمومًا والرتاث 

لذلك يقوم املدربون با�صت�صافة بع�س هذه 

مثرية  ا�صتعرا�صية  حركات  لتوؤدي  الطيور 

واأماكن  اأ�صمائها  عن  �صيق  �رشح  يرافقها 

العلمية  املعلومات  وبع�س  تواجدها 

�صماتها  على  ف�صاًل  حولها  والثقافية 

اخلارجية وتكوينها.

بدعوة  املدرب  يقوم  االأخرية  الفقرة  ويف 

قرب  عن  الطيور  على  للتعرف  اجلمهور 

والتقاط ال�صور التذكارية. 

مع برنامج بكالوريو�س ال�سناعات الإبداعية 

الجامعة الكندية دبي تدعم ا�ستراتيجية دبي لالقت�ساد الإبداعي

حديقة الحيوانات بالعين تقدم عر�س الطيور الجارحة »جوارح ال�سحراء«

دبي-وام:

وّقع مركز حمدان لالإبداع واالبتكار يف موؤ�ص�صة حممد 

بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، اإحدى 

موؤ�ص�صات اقت�صادية دبي، اتفاقية تعاون م�صرتك مع 

القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  الدويل  امل�صت�صار 

ICLO// بهدف تقدمي اخلدمات اال�صت�صارة التخ�ص�صية 
باأ�صعار تناف�صية لرواد االأعمال واأ�صحاب امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة من ذوي االأفكار االإبداعية.

واأفادت املوؤ�ص�صة يف بيان، باأن هذا التعاون ياأتي يف 

اإطار حر�صها على حتقيق روؤية وا�صرتاتيجية احلكومة 

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�رشوعات  وتنمية  دعم  يف 

باإمارة دبي، لالرتقاء بها اإىل اأعلى م�صتويات اال�صتدامة 

والتناف�صية على جميع االأ�صعدة.

التي جرت يف مركز حمدان لالإبداع  ووقع االتفاقية 

اإدارة  واالبتكار يف قرية االأعمال بدبي، كل من مدير 

حا�صنات االأعمال يف موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية 

املازمي،  واملتو�صطة، عبدالعزيز  ال�صغرية  امل�صاريع 

وال�صيد �صالح العبيديل، �رشيك يف امل�صت�صار الدويل 

للمحاماة و اال�صت�صارات القانونية.

لتنمية  را�صد  بن  اإن »موؤ�ص�صة حممد  املازمي  وقال 

اخلدمات  من  حزمة  توفري  اإىل  ت�صعى  امل�صاريع 

لرواد  تف�صيلية  باأ�صعار  والتطويرية  اال�صت�صارية 

التنموية،  م�صريتهم  دعم  �صبيل  يف  وذلك  االأعمال، 

اأعلى  اإىل  املحلية  ال�صوق  يف  بخدماتها  واالرتقاء 

م�صتويات اجلودة والتناف�صية«.

واأ�صاف: »تعد �رشاكتنا احلالية مع امل�صت�صار الدويل 

للمحاماة و اال�صت�صارات القانونية ذات قيمة م�صافة 

ملنت�صبي املركز وكذلك اأع�صاء املوؤ�ص�صة، حيث �صيتم 

تقدمي اخلدمات القانونية كاأعداد االتفاقيات، و�صياغة 

العقود، و مراجعة ال�رشوط واالحكام اخلا�صة مب�صاريع 

اأع�صاء املركز واملوؤ�ص�صة.

واأكد املازمي: �صعي مركز حمدان لالإبداع واالبتكار اإىل 

حتقيق اإجنازات يف جمال دعم امل�رشوعات املبتكرة، 

وتوفري اخلدمات ذات القيمة املنا�صبة لل�صباب املبدع، 

عدد  القانونية يف  اال�صت�صارات  خدمة  تقدمي  اأبرزها 

اإليها رواد االأعمال، �صواء  من املجاالت التي يحتاج 

يف مراحل تاأ�صي�س االأعمال اأو التطوير والتو�صع يف 

االأعمال.

 »حمدان لالإبداع والبتكار« يوفر 

خدمات ا�ست�سارية قانونية لرواد 

الأعمال باأ�سعار تناف�سية

دبي-وام:

املري،  اأحمد  حممد  اللواء  �صعادة  تفقد   

لالإقامة و�صوؤون  العامة  االإدارة  مدير عام 

االأجانب بدبي �صري العمل يف مركز اآمر يف 

اإبن بطوطة مول وكرم عددا من موظفيه، 

نظري متيزهم يف اأداء مهامهم ومبا ي�صهم 

يف ا�صعاد املتعاملني وذلك بح�صور العميد 

طالل ال�صنقيطي م�صاعد املدير العام لقطاع 

املنافذ اجلوية والرائد �صامل بن علي مدير 

اإدارة اآمر ل�صعادة املتعاملني والرائد مروان 

باحل�صا، رئي�س ق�صم مراكز اآمر.

املري  اأحمد  حممد  اللواء  �صعادة  واأكد 

لالإقامة و�صوؤون  العامة  االإدارة  مدير عام 

التوطني  جتربة  جناح  بدبي،  االأجانب 

يف القطاع اخلا�س ومن �صمنها التجربة 

التي ارتاأت اإقامة دبي تطبيقها يف مراكز 

اآمر النموذجية املنت�رشة يف جميع اأنحاء 

جمموعة  بتوفري  واملعنية  دبي،  اإمارة 

من  لقائمة  واملعامالت  اخلدمات  من 

املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية يف االإمارة، 

و�صوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  فيها  مبا 

اإقامة دبي  اىل ان  االأجانب بدبي ، م�صرياً 

الب�رشية  املوارد  وزارة  مع  وبالتعاون 

والتوطني قد �صاهمت يف ا�صتثمار طاقات 

 ، ال�صابة  الوطنية  العنا�رش  من   1071

اأثبت قدرتها وكفاءتها على العمل  والتي 

يف القطاع اخلا�س وقدمت خدمات مميزة 

للمتعاملني .

تفقد  على  دبي  اإقامة  حر�س  املري  واأَكد 

�صري العمل يف الفروع اخلارجية والوقوف 

قرب،  عن  املتعاملني  احتياجات  على 

وتعزيز التوا�صل ما يحقق االأهداف املرجوة 

الت�صهيالت  توفري  �صمان  يف  للحكومة 

االأوىل  دبي  لتكون  للمتعاملني،  الالزمة 

عامليًا يف ال�صعادة والر�صا عن اخلدمات 

الذي  الدور  اأهمية  على  موؤكداً  احلكومية، 

تقدمي  يف  اآمر«  »خدمة  مراكز  به  تقوم 

اخلدمات للمتعاملني باأعلى ميزات الدقة 

والكفاءة، وفقًا ملعايري التميز املتوافقة مع 

نظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات، 

وحر�صها على االلتزام بالتدابري االحرتازية 

يف ظل مواجهة تداعيات فريو�س /كوفيد- 
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وتقدم مراكز اآمر كافة اخلدمات للمتعاملني 

gdrfad. لالإدارة  االلكرتوين  املوقع  عرب 

»اآمر«  الذكي  التطبيق  عرب  اأو   gove.ae
 IOS الذكية  الهواتف  على  املتوفر 

اإمكانية  يتيح  الذي   ،Google play.و

معه  والتوا�صل  مركز  اأقرب  على  التعرف 

للتقدمي  االلكرتوين  الربيد  اأو  الهاتف  عرب 

على اخلدمة.

المري : مراكز اآمر ا�ستثمرت فى طاقات 1071 من العنا�سر الوطنية ال�سابة �سندوق الوطن ي�سارك في توفير تمويل 

اأولي لمن�سة »بق�سة« الإماراتية بقيمة 

3.7 مليون درهم

اأبوظبي-وام:

 اأعلن �صندوق الوطن -املبادرة املجتمعية ملجموعة من 

االإماراتيني بهدف دعم �صناعة م�صتقبل  رجال االأعمال 

جانب  اإىل  م�صاركته  عن   - القادمة  لالأجيال  اأف�صل 

جمموعة من امل�صتثمرين وال�رشكات العائلية يف توفري 

درهم"  "3.67 مليون  دوالر  بقيمة مليون  اأويل  متويل 

ملن�صة "بق�صة" االإماراتية وهي �رشكة تقنية يف جمال 

اإبداعات املواهب يف  التكنولوجيا متخ�ص�صة بت�صويق 

عامل الت�صميم واالأزياء الن�صائية يف املنطقة.

اإماراتية  باأيدي   2018 عام  "بق�صة"  من�صة  وتاأ�ص�صت 

ت�صاميم  اكت�صاف  يف  والرائدة  االأوىل  البوابة  وتعترب 

ع�رشية بطابع خليجي اإذ توفر املن�صة اأكرث من 15 األف 

منتج الأكرث من 800 م�صممة م�صتقلة يف الوطن العربي 

حيث مكنتهم من البيع الأكرث من 40 دولة اإىل اليوم.

واأكدت هند باقر مدير عام �صندوق الوطن حر�س ال�صندوق 

على امل�صاهمة بتحفيز ريادة االعمال والعمل على توفري 

البيئة املالئمة التي متكن ال�رشكات النا�صئة من النمو 

يف  وامل�صاهمة  واملواهب  االعمال  رواد  عرب  واالزدهار 

االإبداعية الكامنة ومتكينها من ترجمة  اإطالق طاقاتها 

امل�صتقبل  اقت�صاد  بناء  جهود  تعزز  مل�صاريع  اأفكارها 

القائم على املعرفة واالبتكار متا�صيا مع روؤية قيادتنا 

الر�صيدة يف اال�صتعداد ملرحلة ما بعد النفط.

ونوهت باأهمية امل�صاركة يف متويل من�صة "بق�صة" التي 

تعترب واحدة من ال�رشكات التكنولوجية الرائدة يف دولة 

املوهوبني  مع  للعمل  الدائم  اال�صتعداد  ،موؤكدة  االمارات 

�صاأنها  من  التي  املبتكرة  اأفكارهم  وتبني  واملبدعني 

امل�صاهمة يف خلق اقت�صاد تناف�صي ومتنوع يدفع امل�صرية 

امل�صتدامة وال�صاملة اإىل اآفاق جديدة من التقدم واالزدهار.

دبي-الوحدة:

حلكومة  االإعالمي  املكتب  ح�صد 

دولة االإمارات 13 جائزة من جوائز 

العاملية  لينك�س"االإبداعية  "دبي 
الإبداع  تكرميًا   ،2021 لعام  الكربى 

املكتب وابتكاراته يف اإدارة ثالث من 

احلمالت االإعالمية املواكبة مل�صاريع 

ومبادرات وطنية كربى، وهي "اأطول 

�صمن  العامل"  �صندوق تربعات يف 

من  وكل  وجبة،  ماليني   10 حملة 

العربية"  باللغة  تنازيل  عد  "اأول 
م�رشوع  لتغطية  املريخ"  و"ختم 

االإمارات ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار 

االأمل".

ح�صدها  التي  اجلوائز  وت�صمنت 

دولة  حلكومة  االإعالمي  املكتب 

واأربع  ذهبيتني  جائزتني  االإمارات 

برونزية،  جوائز  و7  ف�صية  جوائز 

من  اأكرث  من  كبرية  مناف�صة  و�صط 

على  للح�صول  م�صارك  عمل   2400

جوائز دبي لينك�س االإبداعية العاملية 

الأف�صل االأعمال االإبداعية يف جمال 

االإعالم واالت�صال يف منطقة ال�رشق 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

وقبل اإعالن الفائزين باجلوائز لهذا 

العام، يف حدث اأقيم خ�صي�صًا لهذا 

االأعمال  كانت  دبي،  يف  الغر�س 

 2400 عددها  والبالغ  املتناف�صة 

لعمليات  قد خ�صعت  اإبداعي،  عمل 

تقييم وا�صعة ومت ت�صفيتها اإىل 544 

عماًل، وبعدها جرى اختيار القائمة 

للفوز،  املر�صحة  لالأعمال  النهائية 

االإعالمية  بينها احلمالت  وكان من 

املكتب  بها  تقدم  التي  الثالث 

االإعالمي حلكومة دولة االإمارات.

- الذهب يتوج االإبداع

وفازت حملة اأطول �صندوق تربعات 

"دبي  جوائز  من  بت�صع  العامل  يف 

الكربى  العاملية  لينك�س"االإبداعية 

فئة  بواقع ذهبية عن  لعام 2021، 

اأخرى  وذهبية  الرقمي،  املجال 

ال�صحية-جمع  الرعاية  فئة  يف 

باالإ�صافة  الدعم،  وتقدمي  التربعات 

فئتي  يف  ف�صيتني  جائزتني  اإىل 

الرقمي  واملجال  ال�صحية  الرعاية 

عرب  متكاملة  حملة  باعتبارها 

القنوات الرقمية، كما ح�صدت حملة 

اأطول �صندوق تربعات يف العامل 5 

جوائز برونزية يف عدة فئات هي فئة 

جتربة العالمة التجارية وتفعيلها - 

وفئة  املحيطة،  الو�صائط  ا�صتخدام 

العمل املتكامل، وفئة و�صائل االإعالم 

- ا�صتخدام و�صائل االإعالم املحيطة 

اللوحات  وفئة  وا�صع،  نطاق  على 

االإعالنية - التجربة التفاعلية، وفئة 

العالقات العامة - ا�صتجابة فورية.

باللغة  تنازيل  عد  "اأول  حملة  اأما 

ف�صية  بجائزة  فازت  فقد  العربية" 

يف املجال الرقمي وجائزة برونزية 

التجارية  العالمة  جتربة  يف 

ختم  حملة  فازت  بينما  وتفعيلها، 

وجائزة  يف  ف�صية  بجائزة  املريخ 

برونزية يف جتربة العالمة التجارية 

وتفعيلها.

- حمالت تواكب م�صاريع 

وطنية كربى

واأعربت عالية احلمادي نائب املدير 

حلكومة  االإعالمي  للمكتب  العام 

دولة االإمارات عن �صعادتها بح�صد 

املكتب 13 من جوائز "دبي لينك�س" 

االإبداعية العاملية، خ�صو�صًا اأن هذه 

اإعالمية  حمالت  بها  فازت  اجلوائز 

وطنية  ومبادرات  م�صاريع  تواكب 

االأمل  م�صبار  مثل  للدولة،  كربى 

تربعات  �صندوق  اأطول  ومبادرة 

العامل �صمن حملة 10 ماليني  يف 

تر�صيخ  ي�صاهم يف  ما  وهو  وجبة، 

مكانة االإمارات يف الذهنية العاملية 

كم�صاهم رئي�صي يف التقدم العلمي 

لالإن�صانية، واأي�صًا كعا�صمة عاملية 

للعمل االإن�صاين واخلريي واالإغاثي.

وقالت اإن املكتب االإعالمي حلكومة 

دولة االإمارات حري�س على مواكبة 

واملبادرات  والفعاليات  امل�صاريع 

حمالت  عرب  الكربى  الوطنية 

االإعالم  ت�صتهدف  مبتكرة  اإعالمية 

كل  وخماطبة  واحلديث،  التقليدي 

اإبداعية  اأفكار  عرب  باأدواته  منهما 

مع  توا�صل  اأف�صل  ت�صمن  جذابة 

االإعالمية،  املوؤ�ص�صات  خمتلف 

ل�صمان  وعامليًا،  وعربيًا  حمليًا 

ور�صائل  اأهداف  و�صول  فاعلية 

هذه امل�صاريع واملبادرات الوطنية 

مبختلف  املتلقي  اجلمهور  اإىل 

وفئاته  وتف�صيالته  اهتماماته 

العمرية بال�صكل االأمثل ومبا ي�صمن 

وبالتايل يحقق  املطلوب  التفاعل 

االأغرا�س املن�صودة.

وثمنت احلمادي جهود �رشكاء املكتب 

االإمارات  دولة  حلكومة  االإعالمي 

التقليدية  االإعالم  و�صائل  من  �صواء 

اأو من�صات التوا�صل االجتماعي على 

احلمالت  مع  وتفاعلهم  اهتمامهم 

املكتب،  يطلقها  التي  االإعالمية 

والتي ت�صهم يف ت�صليط ال�صوء على 

التطور الهائل الذي حققته الدولة يف 

خمتلف املجاالت، حتى اقرتن ا�صم 

دولة االإمارات يف الذهنية االإقليمية 

والعاملية بالنجاح والريادة والتقدم 

والتكافل  والت�صامح  واالبتكار 

والتعا�صد االإن�صاين.

- اأفكار اإبداعية مبتكرة

املدير  ال�صحي،  خالد  قال  وبدوره، 

واالت�صال  االإنتاج  لقطاع  التنفيذي 

االإعالمي  املكتب  يف  الرقمي 

حلكومة دولة االإمارات اإن امل�صاريع 

التي  الكربى  الوطنية  واملبادرات 

واكبتها احلمالت االإعالمية للمكتب 

كانت  االإمارات  حلكومة  االإعالمي 

ملهمة لفريق العمل لالجتهاد بحثًا 

ملواكبة  مبتكرة  اإبداعية  اأفكار  عن 

بال�صكل  واملبادرات  امل�صاريع  هذه 

"م�صبار  خ�صو�صًا  بها،  يليق  الذي 

وجبة،  ماليني   10 وحملة  االأمل" 

مداره  اإىل  امل�صبار  و�صول  كان  فقد 

حول املريخ حدثًا تاريخيًا مهمًا يف 

املنطقة العربية والعامل، وكان من 

مبتكرة  بطريقة  به  االحتفاء  املهم 

وفريدة.

واأ�صاف: "اأما مبادرة اأطول �صندوق 

تربعات يف العامل �صمن حملة 10 

ماليني وجبة، فقد كانت اأف�صل تعبري 

عن الوجه االإن�صاين واالإغاثي لدولة 

االإغالق  تداعيات  ظل  يف  االإمارات 

االحرتازية  االإجراءات  عن  الناجم 

العاملي جلائحة  التف�صي  ملكافحة 

كورونا خالل �صهر رم�صان املا�صي، 

اإذ �صعت املبادرة اإىل جمع التربعات 

للفئات  الغذائي  الدعم  لتوفري 

من  وكان  اجلائحة،  من  املت�رشرة 

الذي  بال�صكل  مواكبتها  ال�رشوري 

ير�صخ مكانة دولة االإمارات و�صعبها 

واملقيمني على اأر�صها كاإحدى اأكرب 

الدول املانحة للم�صاعدات يف العام، 

بناء  واأ�صهر  اأطول  با�صتخدام  وذلك 

خليفة  برج  اأي  االإن�صان  �صنع  من 

الذي حتت�صنه دبي".

- اأطول �صندوق تربعات 

يف العامل

حلكومة  االإعالمي  املكتب  وكان 

للمناف�صة  تقدم  قد  االإمارات  دولة 

على جوائز "دبي لينك�س" االإبداعية 

العاملية الكربى لعام 2021 بثالث 

من احلمالت االإعالمية التي اأدارها، 

وهي مبادرة اأطول �صندوق تربعات 

اإطالقها يف  التي جرى  العامل  يف 

فيها  وحتولت  املا�صي،  رم�صان 

بناء  اأطول  خليفة،  برج  واجهة 

اإىل  العامل،  االإن�صان يف  من �صنع 

�صندوق للتربعات ي�صاء عدد من 

م�صابيحه مع كل تربع من جانب 

واملوؤ�ص�صات  وال�رشكات  االأفراد 

وفاعلي اخلري، وذلك ل�صالح حملة 

"10 ماليني وجبة"، التي كانت قد 
ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات  اأُطلقت 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 

ال�صيخة  وبرعاية كرمية من �صمو 

اآل  جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند 

مكتوم، حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

رئي�س  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 

جمل�س اأمناء بنك االإمارات للطعام، 

لتوفري الدعم الغذائي للمحتاجني 

االأكرث  والفئات  املتعففة  واالأ�رش 

تاأثراً بتداعيات انت�صار وباء كورونا 

امل�صتجد "كوفيد-19" عامليًا.

قد  االإعالمية  احلملة  هذه  وكانت 

و�صائل  يف  قيا�صيًا  زخمًا  �صهدت 

من�صات  وعلى  التقليدية  االإعالم 

التوا�صل االجتماعي، بف�صل فكرتها 

االحرتافية  واإدارتها  املبتكرة، 

واالإبداعية اإعالميًا من جانب املكتب 

االإمارات،  دولة  حلكومة  االإعالمي 

وحققت احلملة هدفها يف الو�صول 

اإىل 1.2 مليون نقطة م�صيئة ت�صع 

على واجهة برج خليفة تعادل عدد 

واجهته،  تت�صمنها  التي  امل�صابيح 

وبواقع نقطة م�صيئة مقابل كل تربع 

بقيمة 10 دراهم، لي�صبح الربج الذي 

يعد اأحد اأ�صهر معامل االأفق العمراين 

منارة  والعامل،  االإمارات  دولة  يف 

اأمل عاملية، جت�صد جهود الت�صامن 

االإن�صاين والعمل امل�صرتك بني �صكان 

التحديات  على  للتغلب  املعمورة 

العاملي  التف�صي  عن  الناجتة 

جلائحة كوفيد 19.

»اإعالمي حكومة الإمارات« يح�سد 13 من جوائز »دبي لينك�س« الإبداعية العالمية الكبرى  

دبي-وام:

 وقعت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي مذكرة تفاهم مع 

النقل  لدرا�صة تطوير  "زوجن تاجن �صكاي ريل وي"  �رشكة 

املعلق يف االإمارة .

وقع املذكرة عبد املح�صن اإبراهيم يون�س، املدير التنفيذي 

�رشكة  رئي�س  توجن  وتاجن  الهيئة  القطارات يف  ملوؤ�ص�صة 

جابر  بح�صور  توجن،  تاجن  وي"  ريل  �صكاي  تاجن  "زوجن 
البهندي، رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة �صنتوريون، ممثل �رشكة 

/زوجن تاجن/ يف دولة االإمارات .

وذكر عبد املح�صن اإبراهيم يون�س اأن توقيع املذكرة ياأتي 

النقل  بو�صائل  الرحالت  ن�صبة  لرفع  الهيئة  جهود  �صمن 

اجلماعي اإىل /26٪/ بحلول العام 2030، وذلك عن طريق 

تطوير اأنظمة نقل م�صتقبلية متطورة وحت�صني �صبكة واأنظمة 

والزوار  ال�صكان  لت�صجيع  دبي  اإمارة  يف  امل�صتدام  النقل 

ال�صتخدام و�صائل النقل اجلماعي للتنقل.

واأكد على اجلهود احلثيثة التي تبذلها الهيئة مبا يتفق مع 

االأجندة الوطنية لتحقيق بيئة م�صتدامة من حيث جودة 

الهواء واالعتماد على الطاقة النظيفة، واأن الهدف املن�صود 

والعمل  للعي�س  املف�ّصل  املكان  هي  دبي  تكون  اأن  هو 

واملق�صد للزائرين، واملدينة االأذكى واالأ�صعد على م�صتوى 

العامل.

ال�رشكات  مع  تفاهم  مذكرات  بتوقيع  الهيئة  وتقوم 

املتخ�ّص�صة يف ت�صنيع اأنظمة النقل املعلقة حتى يت�صّنى 

هذا  امل�صتخدمة يف  التقنيات  على خمتلف  التعرّف  لها 

النوع من و�صائل النقل اجلماعي، واالإطالع على التفا�صيل 

التقنية واملعلومات املتعلقة بهذه التقنيات، لتتمكن من 

االأنظمة  واختيار  احلديثة  التقنيات  اأف�صل  على  احل�صول 

االأف�صل لتطبيقها يف دبي.

طرق دبي توقع مذكرة تفاهم لتطوير 

�سبكة النقل المعّلق
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لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201
  اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو / صالح احمد شناعه 

سفره  جواز  فلسطني  ،الجنسية 

الرجاء   )0138044PR  ( رقم 

إىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن 

أقرب  إىل  أو  فلسطني   سفارة  

مركز رشطة مشكوراً.    

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو /براهالد رام بارفيش 

سفره  ج��واز  الهند  ،الجنسية 

الرجاء ممن   )7782830R( رقم

سفارة    إىل  تسليمه  عليه  يعرث 

الهند  أو إىل أقرب مركز رشطة 

مشكوراً.    
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 اسم الرشكة : حذيفة شبري للخدمات الفنية   ش.  ذ.م.م 
S04- FRA-P12-IC1 العنوان :   ديب املدينة العاملية، نخيل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1132353   رقم الرخصة  705375       

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

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

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

هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   عائشة عبدالله للتجارة  ش.  ذ.م.م 

 ، الدورسي  وعبدالرحمن  عتيق  محمد  الكرامة،  مركز  ملك   16 رقم  كاونرت    : العنوان 

الكرامة   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1171943   رقم الرخصة  599985         

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

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

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

واألوراق  املستندات  كافة  معه  04 مصطحباً  فاكس: 2973071   04 هاتف 2973060  

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  برايت فورتشن لخدمات إدارة املنشآت  ش.  ذ.م.م 

العنوان :    مكتب رقم 103-113-114-115-116 ملك شامء راشد املخاوي، عود ميثاء، 

B استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1227343   رقم الرخصة   757875        

 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  :   3-6-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-6-3 

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

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

واألوراق  املستندات  كافة  معه  04 مصطحباً  فاكس: 2973071   04 هاتف 2973060  

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   كيدز فل لخدمات التعليمية  ذ.م.م 

العنوان :    مكتب UB5 ملك التميمي انفستمنتس ليمتد، الحبية االوىل

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري   1313418   رقم الرخصة   794179        

 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  :  26-5-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-5-26 

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

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

واألوراق  املستندات  كافة  معه  04 مصطحباً  فاكس: 2973071   04 هاتف 2973060  

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

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بانحـالل �شركـــة 
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

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

آل نهيان، املركز التجاري االول  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف 
السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /حذيفة شبري للخدمات الفنية ش. 
ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-6-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-6-6
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه 
الكائن بديب عىل العنوان أعاله هاتف 2955582 -04 فاكس: 2955598 
 45 وذلك خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  -04 مصطحباً 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

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

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :    1-6-2021   تاريخ تصديق القرار:    2021-6-1

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

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

الشباب  - ديره- بورسعيد 

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / برايت فورتشن لخدمات إدارة املنشآت ش. ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   3-6-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-6-3 

 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. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

الشباب  - ديره- بورسعيد 

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

وبتعيني  ذ.م.م   التعليمية   لخدمات  فل  كيدز   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  26-5-2021 تاريخ تصديق القرار:    2021-5-26 

 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

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

�شهادة بالتاأ�شير في ال�شجل التجاري - بتعيين م�شفي
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 حكومة دبي - اقت�صادية دبي

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

الطاقة  وزارة  تعلن  وطنية  سفين�ة  تسجي��ل  عن  إع��الن    

والبنية التحتية )اإلدارة البحرية( بأن / ذا كابنت لتجارة السفن 

والقوارب ذ.م.م

 قد تقدم بطلب تسجيل السفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

مراجعة  السفينة  هذه  تسجيل  عىل  اعرتاض  له  من  كل  عىل 

مكتب تسجيل السفن يف اإلدارة البحرية خالل مدة أقصاها 60 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إدارة شؤون النقل البحري
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  دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الطاقة والبنية التحتية - �شيا�شة التراخي�ص والت�شجيل البحري

اسم السفينة

 Ex:Falah - 5 يس راي

 Ex: :ittle Mermaid 2تراينت

االربعاء 9 يونيو 2021-الع�دد 14765االربعاء 9 يونيو 2021-الع�دد 14765

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديدنموذج اإعالن الن�شر عن التجديد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة القت�شاداإدارة العالمات التجارية

اإدارة العالمات التجارية

اعالن جتديد

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
بطلب لتجديد تسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم : 158944  
اتش  اند  اتش  باس��م: 
ادروسبانيا تكيكنيك، اس. ال.

إمربيساري�ال  بارك  وعنوانه: 
ألجرنت،  دي  أفدا.  كارابونا 

بورينا  ام-12530  بارسيال 
أسبانيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: مصائد )صاممات( 
معدنية لهواء املجاري- صاممات معدنية ملواسري املاء .  

الواق�عة بالفئة: 6
وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انت��هاء الحم��اية يف  بتاريخ : 22  / 06 / 2021

اعالن جتديد

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

بطلب لتجديد تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم :  158945      

باس��م: اتش اند اتش ادروسبانيا 

تكيكنيك، اس. ال.

إمربيساري�ال  بارك  وعنوانه: 

 ، ألجرنت  دي  أفدا.  كارابونا 

بارسيال ام-12530 بورينا أسبانيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات :    صاممات التحكم يف 

مستوى الخزانات ، آليات للتحكم يف خزانات املياه ؛ شبكات  لتوزيع 

 . للمضخات  تركيبات  عام  وبشكل  صحية  ألغراض  منشآت  ؛  املياه 

آليات لخزان املرحاض.  

  الواق�عة بالفئة: 11

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من 

تاريخ انت��هاء الحم��اية يف  بتاريخ :  22  / 06 /   2021
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�إد�رة �لترخي�س �لتجاريةقطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي �إد�رة �لترخي�س �لتجاريةقطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

�إد�رة �لترخي�س �لتجارية

   اإعــــالن 
التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/   ملكيتي لتخليص املعامالت   تعلن دائرة 

رخصة رقم : CN- 2754434 قد تقدموا إلينا بطلب :
البوسعيدي  بدر سيف  عبدالله  إضافة سلطان   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )%100(
تعديل مدير / إضافة بريتي غانشيام بهاتيا 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عباس موس عبدالله الشاميل 
 تعديل رأس املال / من 100000 إىل 150000

ذ.م.م   الواحد   الشخص  إىل رشكة  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 -  MULKITI DOCUMENT CLEARING من/  تجاري  اسم  تعديل 
 MULKITI DOCUMENT CLEARING ملكيتي لتخليص املعامالت إىل
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- - ملكيتي لتخليص املعامالت - رشكة 

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

اإلجراءات املطلوبة.

اإعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  نجمة الخليج للتجارة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح م 44 ، 0 مبنى السيد سلطان محمد سامل صالح 

واخرين 

CN - 3015244  :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة

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

قانوين للرشكة بتاريخ 7-6-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150008202 

 تاريخ التعديل:   2021-6-8 

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   اإعــــالن 
 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/   ورشة عيون العاصمة للحدادة 

واألملنيوم
 رخصة رقم : CN- 1136246 قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل رأس املال من NULL إىل 50000
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

 AYOON ALASEMA BLACKSMITH من  تجاري  إس��م  تعديل 
للحدادة  العاصمة  عيون  ورش��ة   -  & ALUMINUM WORKSHOP
 ONE DIAMOND FOR METAL FORMING - SOLE واألملنيوم إىل
PROPRIETORSHIP L.L.C - ون داميوند لتشكيل املعادن - رشكة الشخص 

الواحد  ذ.م.م 
 تعديل نشاط / إضافة تشغيل وتشكيل املعادن )2592011(

 تعديل نشاط / حذف ورشة لرتكيبات األملنيوم والزجاج )2592011.2 (
 تعديل نشاط / حذف أعامل تركيبات األلواح الزجاجية )4330014( 

تعديل نشاط / حذف ورشة حدادة ولحام )2592011.1 ( 
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل    
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

اإعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  ايفيشيو لالنفاق والجسور والسدود والطرق ذ.م.م

الشيخ حامد احمد  - 0 مبنى  ابوظبي، غرب 8  الرشكة:جزيرة   عنوان 
بن حامد واخرين 

  CN - :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة
2- تعيني السادة/  بيت الخربة االول لالستشارات والدراسات اإلدارية 
ذ.م.م فرع ابوظبي 1 كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 30-5-2021  وذلك 
بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم :     2105011581 
 تاريخ التعديل:   2021-6-8

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اإعالن ت�سفية �سركة

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  هيديل انرتناشيونال االمارات للمشاريع الصناعية ذ.م.م

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، غرب 8 - 0 مبنى الشيخ حامد احمد 
بن حامد واخرين 

  CN - 1012481 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1- حل وتصفية الرشكة
2- تعيني السادة/  بيت الخربة االول لالستشارات والدراسات اإلدارية 
  2021-5-28 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي   1 ابوظبي  فرع  ذ.م.م  
وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم :    2105011579 
 تاريخ التعديل:    2021-6-8 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

رقم التسجيل السابق

 220330

 212492

العلم السابق

UAE

UAE

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:فاطمة محمد سامل سعيد الريامي الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: عيل عبيد حمد بن طروق النعيمي الجنسية: االمارات

 باالسم التجاري ) املاسة الصالح وصيانة مكيفات الهواء( رخصة صادرة 

واملسجلة   )106716( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 اإعالن تنازل عن رخ�سة

االربعاء 9 يونيو 2021-الع�دد 14765

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /املدينة الجديدة إصالح وصيانة التمديدات  
امارة عجامن  /  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف  الكهربائية  والرتكيبات 
مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية 
حلها  الرشكاء  وقرر   )    96944  ( رقم  تحت  االقتصادية  بالتنمية  وسجلته   االقتصادية  

وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771 06 

ص.ب.:    

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  املدينة اجلديدة اإ�سالح و�سيانة التمديدات  والرتكيبات الكهربائية ذ.م.م

االربعاء 9 يونيو 2021-الع�دد 14765

الكاتب العدل العام
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االربعاء 9 يونيو 2021-العـدد 14765 
�إعالنات
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قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي
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قطاع �ل�شوؤون �لتجارية - �أبوظبي

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون قلوي 

تشييكس للسيدات                

رخصة رقم :  CN - 3704465 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة هبه علوي هادي الحامد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف فاخره سعيد   %100

خليفه سيف املزروعي 

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

�إعــــالن 

كرك    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

وساندويج للوجبات الخفيفة  

رخصة رقم :  CN -  2779200 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  وول سرتيت 

لالستشارات اإلدارية 

رخصة رقم :  CN - 1947086 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة خالد نارص محمد يوسف 

سامل  عيىس  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   %100

احمد محمد

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

�إعــــالن 

اليت    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 

للوساطة التجارية 

رخصة رقم :CN -  2720673 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  نجمة السامء للنقليات 

العامة

رخصة رقم : CN- 1142535 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 SKY STAR GENERAL TRANSPORT /تعديل اسم تجاري من

 SKY STAR CONTRACTING نجمة السامء للنقليات العامة إىل -

 & GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP

الشخص  - رشكة  العامة  والنقليات  للمقاوالت  السامء  نجمة   -  L.L.C

الواحد ذ.م.م

 تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002(

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/   الفرس للنقليات العامة

رخصة رقم : CN- 1022495 قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL FARAS GENERAL   / ــن  م ــاري  ــج ت اســـم  تــعــديــل 

 AL FARAS إىل  العامة  للنقليات  الفرس   -  TRANSPORTING

MAINTENANCE & GENERAL TRANSPORTING - الفرس 

للصيانة والنقليات العامة 

تعديل نشاط / إضافة صيانة الطرق )4329912(

تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901(

  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 

مؤسسة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الصاروج البيطرية 

رخصة رقم : CN -  1009758 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله عبيد سامل عبيد 

الظاهري %100     
عيل  راشد  سامل  جابر  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

   �إعــــالن 

نو  الســـادة/  صالون  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

لوس اندز للرجال

رخصة رقم : CN -  2808834 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة نارام اميل العكره %100

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف عمر كامل مليس 

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

�إعــــالن 

بيوسايف   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة املستلزمات الطبية

رخصة رقم : CN -   2779343 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كود لالدوات الصحية ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 2408550 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خليفة زايد عبيد راشد الكعبي )%100( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد خلفان سعيد سميط الظاهري

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فارس محمد سلطان محمد الظاهري 

الشخص  إىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من رشكة   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد  ذ.م.م  

كود   -  CODE SANITARY WARE L.L.C من  تجاري  إسم  تعديل 

 COD SANITARY WARE - SOLE إىل  ذ.م.م  الصحية  لـــالدوات 

الشخص  رشكة   - الصحية  لالدوات  كود   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اير وينج للصيانة 

العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  2687522 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ سهيل خان خورشيد احمد خان من %24 

اىل %49

اسالم  خان  محمد  توصيف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد خان

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/ كورنر كونيكت للهواتف 

ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 3759057 قد تقدموا إلينا بطلب : 

إىل رشيك  مدير  النصريات من  عامر جرب   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

تعديل نسب الرشكاء / عامر جرب النصريات من %0 إىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عامر جرب النصريات من رشيك إىل مدير 

تعديل نسب الرشكاء / عامر جرب النصريات من %49 إىل 0% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حمد مزاحم سعيد مزاحم )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عمر مزاحم سعيد مزاحم 

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 

الجوهرة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الذهبية للعقارات ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2527149 قد تقدموا إلينا بطلب:

تنازل وبيع/ اضافة يوسف سامل حسن سامل  تعديل الرشكاء 

الحامدي %49     

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد الغريب

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

�إعــــالن 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  صالح ربيع 

الصيعري للمحاماة  

رخصة رقم : CN -  3804336 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

ماتريكس  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   

انرتناشيونال سليوشنز ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2865327 قد تقدموا إلينا بطلب:

ذ.م.م  لالستثامر  شيمريا  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 CHIMERA INVESTMENT LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف فاضل سيف سلطان خميس 

الكعبي

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 /   كافترييا بان 

كيك بفس 

رخصة رقم : CN -  2479789 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

نجمة  محل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

البستان لبيع االقمشة            

رخصة رقم :  CN -  1119818 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة حمد محمد راشد سامل الكعبي  

%100

محمد  يوسف  عيل  جابر  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

البلويش 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 
كاير  رويل  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

إلدارة العقارات  
رخصة رقم : CN -  1101675 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة مسلم عبدالرحمن نارص 
عايض العتيبي %100    

سعيد  طارش  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
شليويح املزروعي 

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

املطلوبة.

�إعــــالن 

لبيع  يايى   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املواد الغذائية   

رخصة رقم : CN -  3743647 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة  فعىل كل من له حق 

تاريخ نرش هذا  أسبوع من  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   �إعــــالن 

أضواء  صالون   الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

الجيمي للحالقة 

رخصة رقم :CN -2938917 قد تقدموا إلينا بطلب:

هالل  احمد  مبارك  جمعة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الخيييل %100

جمعه  محمد  عيل  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري  

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17

االربعاء 9 يونيو 2021-العـدد 14765 
الريا�ضة

م�سقط-)د ب �أ(:

 اأعلن االحتاد العماين لكرة القدم ام�س الثالثاء 

تقدمه باحتجاج ر�سمي اإىل االحتادين الدويل 

التحكيمي  االأداء  ب�ساأن  للعبة  واالآ�سيوي 

العماين  املنتخبني  مباراة  يف  "املرتدي" 
الت�سفيات  �سمن  االثنني  اأم�س  والقطري 

امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 

 ،  2023 اآ�سيا  اأمم  كاأ�س  ونهائيات   2022

مطالبا ب�سطب حكم املباراة من قائمة احلكام 

الدوليني.

وح�سم املنتخب القطري تاأهله اإىل نهائيات 

يف  اإقامتها  املقرر   2023 اآ�سيا  اأمم  كاأ�س 

ال�سني، بعد فوزه على نظريه العماين 1 / 

ال�سابعة  اأم�س االول يف اجلولة  �سفر م�ساء 

من مباريات املجموعة اخلام�سة بالت�سفيات.

و�سجل ح�سن الهيدو�س هدف املباراة الوحيد 

القطري  املنتخب  لريفع   ،40 الدقيقة  يف 

ر�سيده اإىل 22 نقطة يف �سدارة الرتتيب، فيما 

جتمد ر�سيد منتخب عمان عند 12 نقطة يف 

املركز الثاين.

وت�سم املجموعة اخلام�سة قطر وعمان والهند 

وبنجالدي�س واأفغان�ستان، وتقام مناف�ساتها 

ال�سفر  يف قطر بنظام التجمع لتفادي قيود 

كورونا  فريو�س  جائحة  ب�سبب  املفرو�سة 

امل�ستجد.

عرب  احتجاجه  عن  العماين  االحتاد  واأعلن 

بيان ر�سمي ن�رشه بح�سابه على موقع �سبكة 

التوا�سل االجتماعي "تويرت" اليوم الثالثاء، 

وجاء يف ن�س البيان :"تقدم االحتاد العماين 

االحتادين  اإىل  ر�سمي  باحتجاج  القدم  لكرة 

التحكيمي  االأداء  ب�ساأن  واالآ�سيوي  الدويل 

جمعت  التي  الر�سمية  املباراة  يف  املرتدي 

منتخبنا الوطني االأول واملنتخب القطري يف 

7 )حزيران( يونيو 2021 بدولة قطر ال�سقيقة 

�سمن الت�سفيات االآ�سيوية املزدوجة املوؤهلة 

لكاأ�س العامل 2022 ونهائيات اأمم اآ�سيا 2023. 

ومل يوفق احلكم يف اإدارة املباراة فتغا�سى 

اأر�سية  على  املرجوة  العدالة  حتقيق  عن 

امليدان، وارتكب اأخطاء حتكيمية اأثرت �سلبا 

على �سري ونتيجة اللقاء الهام."

العماين  االحتاد  :"و�سمن  االحتاد  واأ�ساف 

لكرة القدم احتجاجه على عدة طلبات، اأولها 

الدوليني،  احلكام  قائمة  من  احلكم  �سطب 

واتخاذ اإجراءات واآليات مغايرة يف اإ�سناد مثل 

هذه املباريات للحكام وفقا ملعيار الكفاءة، 

املخت�سة  اللجان  ت�سكيل  النظر يف  واإعادة 

بتكليف وتعيني االأطقم التحكيمية باالحتاد 

االحتاد  و�سيتابع  القدم.  لكرة  االآ�سيوي 

العماين لكرة القدم االحتجاج عن كثب حتى 

ال تتبدد جهود العبيه وطموحاتهم امل�رشوعة 

هباء منثورا."

القدم  :"وي�سيد االحتاد العماين لكرة  وتابع 

اللقاء  خالل  العالية  وروحهم  العبيه  باأداء 

متقدمة  التاأهل ملراحل  اأماله يف  اأن  ويوؤكد 

من هذه الت�سفيات مازالت باقية واأن االأحمر 

قادر على حتقيق الفوز يف املباريات املتبقية 

طموحات  ير�سي  ما  نحو  قدما  وامل�سي 

وتطلعات جماهريه. ويتقدم االحتاد العماين 

لكرة القدم بال�سكر والتقدير للجماهري الوفية 

روحهم  واأعلت  العبيها  همم  �سحذت  التي 

املعنوية مما كان لها االأثر الطيب يف االأداء 

اآملني  الوطني،  الذي قدمه املنتخب  املتميز 

من اهلل التوفيق وال�سداد."

برلني-)د ب �أ(:

 انتقل املنتخب االأملاين اإىل مع�سكره االإعدادي 

ليورو 2020 ام�س الثالثاء، وهو مفعم بالثقة، 

يف   1/  7 التفيا  على  الكا�سح  فوزه  بعد 

املواجهة الودية التي جمعت بينهما م�ساء 

االثنني.

العمل  من  الكثري  االملاين  املنتخب  وينتظر 

القارية  البطولة  يف  م�سواره  انطالق  قبل 

مبالقاة فرن�سا بطلة العامل بعد ا�سبوع واحد.

وحققت املاكينات االأملانية اأمام التفيا نف�س 

يف  الربازيل  بها  اكت�سحت  التي  النتيجة 

املربع الذهبي ملونديال 2014، لكن احلار�س 

على  الفوز  اأن  اأكد  نوير  مانويل  املخ�رشم 

نحو  الطريق  اأعوام يف  �سبعة  قبل  الربازيل 

بع�س  "اأروع  كان  املونديال  بلقب  التتويج 

ال�سيء".

ومل يفز املنتخب االأملاين باأي لقب منذ ذلك 

احلني ويواجه الفريق مناف�سة قوية يف يورو 

املتوا�سعة  النتائج  من  �سل�سلة  بعد   2020

بطلة  الربتغال  اأي�سا  يواجه  حيث  موؤخرا، 

اأوروبا باالإ�سافة اإىل املجر.

واأكد املدرب يواخيم لوف اأن الفوز كان جيدا 

ملزيد  حاجة  هناك  لكن   ، املعنوية  للروح 

يف  املاكينات  مع�سكر  خالل  ال�سقل  من 

خو�س  قبل  اأملانيا،  جنوب  هريزوجيناوراخ 

من  املجموعات  بدور  الثالث  املواجهات 

البطولة القارية يف ميونخ اأيام 15 و19 و23 

حزيران/يونيو اجلاري.

واأو�سح لوف "كل املوا�سيع الرئي�سية �ستبقى 

، كيف نتح�سن يف مواقف معينة؟  كما هي 

امل�ساحات  يف  الدفاعية  االأدوار  نوؤدي  كيف 

اخلالية؟ كيف ندافع بينما نحن ن�سغط على 

اخل�سم؟ ما هي طبيعة التحديات التي تكون 

فيها الكفتني مت�ساويتني".

واأ�ساف "هذه هي االأ�سئلة الدفاعية ، ا�ستغالل 

هذه  امل�ساحات،  وفتح  خلق  امل�ساحات، 

�ستكون االأمور التي �سنعمل عليها يف اخلط 

االأمامي، هناك نق�س وا�سح يف امل�ساحات يف 

كرة القدم احلديثة ، علينا اأن ننجز هذه االأمور 

ب�سكل جيد، ب�رشف النظر عن طريقة اللعب ، 

نحن يف حاجة اإىل بع�س ال�سقل هنا".

ولعب املنتخب االأملاين بكثري من احلما�س، 

مع عودة توما�س مولر خلط الهجوم، وجو�سوا 

واإلكاي  االأمين،  الظهري  ملركز  كيميت�س 

جوندوجان وتوين كرو�س يف خط الو�سط، يف 

الذي يتكفل فيه مولر وكاي هافريتز  الوقت 

و�سريجي جنابري باملهام الهجومية.

وحذر لوف من اإ�سدار تنبوؤات ب�ساأن الت�سكيل 

اأو احلديث عن  اأمام فرن�سا  الذي �سيدفع به 

فر�س الفريق خالل تلك املواجهة.

متاما،  خ�سما خمتلفا  "نواجه  لوف  واأ�سار 

واملهارات  الرباعة،   ، باملرونة  يتعلق  فيما 

الفردية، هم يف درجة خمتلفة متاما".

وتابع "هذا الفوز )اأمام التفيا( ال ينبغي اأن 

 ، واجباتنا  اأنهينا  قد  باأننا  ن�سعر  يجعلنا 

العمل بداأ للتو ، اإذا تقهقرت اأمام فرن�سا فاإن 

علينا  الوقت،  من  الكثري  ي�ستغرق  لن  االأمر 

يف  نحن  اجلانب،  هذا  على  بقوة  نعمل  اأن 

حاجة اإىل �سقل، لكن االأ�س�س جيدة، منتخب 

فرن�سا �سيكون نوعية خمتلفة من املناف�سني، 

لي�س  اأوجه �سغط خمتلفة،  �سي�سعنا حتت 

هناك مقارنة بني املباراتني".

واأكد "علينا اأن نوا�سل العمل الدوؤوب لعدة 

داخل  الالعبون  يقاتل  بحيث   ، اأخرى  اأيام 

اعتبارات  ب�سعة  �ستتبقى  وحينها  امللعب، 

ينبغي اأن توؤخذ يف احل�سبان".

من جانبه قال مولر اأن الفريق "يدرك متاما 

اأنها �ستكون مواجهة خمتلفة ب�سكل كلي اأمام 

مثل  مثله  تفاوؤله  عن  اأعرب  لكنه  فرن�سا" 

القائد نوير الذي اأ�سبح اأول حار�س يخو�س 

100 مباراة مع منتخب اأملانيا خالل مواجهة 

التفيا.

ب�ساأن  للغاية  جيد  "انطباعي  نوير  وقال 

االأوالد ، نثق يف بع�سنا البع�س كثريا ، لن 

جمموعة  تنتظرنا  حيث  �سهال  االأمر  يكون 

ال�سعب مواجهته،  فريق من  لكننا   ، �سعبة 

لدي �سعور جيد ب�ساأن البطولة".

برلني-)د ب �أ(:

الدولية  االأوملبية  اللجنة  اأعلنت   

ي�سم 29  فريق  عن  الثالثاء  ام�س 

خالل  الالجئني  �سيمثل  ريا�سيا، 

املقبلة  االأوملبية  االألعاب  دورة 

بالعا�سمة اليابانية طوكيو، ومن 

بينهم �ستة ريا�سيني كانوا �سمن 

اأول فريق من هذا النوع، وذلك يف 

اأوملبياد ريو 2016 .

واأو�سحت اللجنة االأوملبية الدولية 

الت�سديق  الفريق جرى  ت�سكيل  اأن 

التنفيذي  املجل�س  قبل  من  عليه 

عن  الك�سف  جرى  واأنه  للجنة، 

الريا�سيني عرب حفل افرتا�سي.

الريا�سيني  اأن  اللجنة  واأ�سافت 

اأوملبية  الذين ينتمون لـ13 جلنة 

وطنية، �سي�ساركون يف 12 ريا�سة 

خالل دورة طوكيو التي تقام خالل 

متوز/يوليو   23 بني  ما  الفرتة 

والثامن من اآب/اأغ�سط�س.

و�سيتناف�س الريا�سيون حتت العلم 

يف  دخولهم  و�سيكون  االأوملبي 

الرتتيب الثاين بعد الفريق اليوناين 

خالل حفل افتتاح االأوملبياد.

الدولية  االأوملبية  اللجنة  وذكرت 

:«�سيوجهون ر�سالة ت�سامن واأمل 

ال�سيف،  هذا  العامل  اإىل  قوية 

ويعززون الوعي مبحنة اأكرث من 80 

مليون نازح على م�ستوى العامل.«

من  الريا�سيني  اختيار  وجرى 

خالل معايري خمتلفة على راأ�سها 

االأداء الريا�سي وو�سعهم كالجئني 

بناء على تاأكيدات مفو�سية االأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني.

حاملة  لوروب،  تيجال  و�سرتاأ�س 

الرقم القيا�سي ال�سابق ملناف�سات 

كما  الالجئني،  فريق  املاراثون، 

كان احلال يف اأوملبياد ريو 2016، 

و�ست�سم البعثة اأي�سا 20 فردا من 

املدربني واالإداريني.

وي�سم الفريق �ستة ريا�سيني ممن 

الالجئني يف  فريق  �سمن  �ساركوا 

ي�رشا  ال�سباحة  وهم   ،2016 ريو 

بوبول  اجلودو  والعب  مارديني 

مي�سينجا والعداوؤون اأجنلينا ناداي 

لوهاليث وجيم�س نياجن �سيينجيك 

و باولو اأموتون لوكورو وروز ناثيك 

ليكونيني.

ريا�سيني  ع�رشة  الفريق  وي�سم 

ينتمي  بينما  �سوريا،  من  الجئني 

بينها  من  اأخرى  لدول  االآخرون 

واإيران  واإريرتيا  ال�سودان  جنوب 

والعراق واأفغان�ستان.

الدولية  االأوملبية  اللجنة  وذكرت 

اأن الفريق �سيتجمع يف 12 متوز/

يوليو املقبل يف العا�سمة القطرية 

اليابان  اإىل  يتوجه  ثم  الدوحة 

ت�ست�سيفه  حيث  بيومني  بعدها 

مزيدا  ليجري  »وانديدا«  جامعة 

اإىل  االنتقال  قبل  التدريبات  من 

القرية االأوملبية.

اأنها  اأي�سا  اللجنة  واأو�سحت 

�ستوا�سل متويل هوؤالء الريا�سيني 

بعد امل�ساركة يف دورة طوكيو.

�لتحاد �لعماني يطالب ب�سطب حكم �لمبار�ة �أمام قطر في �لت�سفيات �لآ�سيوية

�لمنتخب �لألماني يح�سل على »جرعة ثقة« قبل خو�ض �لمعترك �لقاري

�للجنة �لأولمبية �لدولية تعلن عن �لفريق �لممثل لالجئين في �أولمبياد طوكيو

�جلز�ئر-)د ب �أ(:

عبد  ال�سابق  والعاملي  االأوملبي  البطل  انتخب   

الثالثاء، رئي�سا جديدا للجنة  ام�س  الرحمن حماد، 

االأوملبية اجلزائرية.

وح�سل حماد، خالل اجلمعية العمومية االنتخابية 

على 105 �سوتا مقابل 48 �سوتا ملناف�سه حممد عبد 

احلكيم بوغادو، رئي�س االحتاد اجلزائري لل�سباحة.

وت�ستمر فرتة والية حماد، البطل ال�سابق يف القفز 

علما   ،2024 باري�س  اأوملبياد  بعد  ما  اإىل  العايل، 

اأيلول/�سبتمرب 2020 رئي�سا للجنة  انه انتخب يف 

االأوملبية اجلزائرية ا�ستكماال لوالية م�سطفى براف 

امل�ستقيل. 

برلني-)د ب �أ(:

املنتخب  مهاجم  كولو�سوف�سكي،  ديان  اأ�سيب   

ويتواجد  كورونا،  بفريو�س  القدم،  لكرة  ال�سويدي 

حاليا يف العزل و�سط اآمال باإمكانيه عودته للعب 

مع املنتخب يف يورو 2020.

وذكر االحتاد ال�سويدي لكرة القدم ام�س الثالثاء اأن 

اإن  ال�سباح  الطبي يف  اجلهاز  اأبلغ  كولو�سوف�سكي 

فوري،  ب�سكل  اختباره  ومت  برد  نزلة  اأعرا�س  لديه 

وجاءت النتيجة اإيجابية.

وظل مهاجم يوفنتو�س كولو�سوف�سكي /21 عاما/ يف 

�ستوكهومل ومل ي�سافر مع الفريق جلوتنربج خلو�س 

اال�ستعدادات االأخرية.

اأمم  بطولة  حملته يف  ال�سويدي  املنتخب  ويفتتح 

اأ�سبيلية  اأوروبا يوم 14 حزيران/يونيو اجلاري يف 

قائده  يعاين  الذي  االإ�سباين،  املنتخب  مبواجهة 

كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  من  بو�سكيت�س  �سريخيو 

وتاأكد غيابه عن اللقاء، بينما يتوقع اأي�سا اأن يغيب 

كولو�سوف�سكي.

وقال يان اأندر�سون مدرب املنتخب ال�سويدي :«هذا 

حمزن بالن�سبة لنا وفوق كل هذا لديان نف�سه. لن 

ن�ستدعي اأي العب بديل ولكننا ناأمل اأن يتمكن ديان 

من العودة للفريق عقب املباراة اأمام اإ�سبانيا«.

�نتخاب عبد �لرحمن حماد رئي�ساً للجنة 

�لأولمبية �لجز�ئرية

�إ�سابة كولو�سوف�سكي لعب �ل�سويد 

بفيرو�ض كورونا 

طوكيو-)د ب �أ(:

 قالت وزيرة االأوملبياد يف اليابان، 

اجتماع  عقب  ماروكاوا،  تامايو 

اإنها  الثالثاء  ام�س  الوزراء  ملجل�س 

ترى اأنه �سيكون من ال�سعب تاأجيل 

املقبلة  االأوملبية  االألعاب  دورة 

بالعا�سمة طوكيو، جمددا.

العام  من  طوكيو  دورة  وتاأجلت 

ب�سبب  اجلاري  العام  اإىل  املا�سي 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  جائحة 

)اإن. اليابانية  االإذاعة  هيئة  لكن 

اإت�س.كيه( نقلت عن ماروكاوا قولها 

تاأمني  ال�سعب  من  �سيكون  اإنه 

واأماكن  املناف�سات  اإقامة  اأماكن 

االإقامة يف حالة اال�سطرار لتاأجيل 

اأزمة  ا�ستمرار  ب�سبب  الدورة جمددا 

جائحة كورونا.

بريطانية  اإعالم  و�سائل  وذكرت 

اقرتحوا  فرديني  رعاة  اأن  موؤخرا 

من  التي  االأوملبية،  الدورة  تاأجيل 

متوز/  23 يف  تنطلق  اأن  املفرت�س 

يوليو املقبل، اإىل اأيلول/�سبتمرب اأو 

ت�رشين اأول/اأكتوبر املقبلني.

وقالت ماروكاوا اإن اللجنة املنظمة 

ت�سمع  مل  اليابان  يف  لالأوملبياد 

اأنه  واأ�سافت  ال�ساأن،  هذا  يف  �سيئا 

على كل االأحوال، �سيكون من ال�سعب 

تاأجيل الدورة االأوملبية، خا�سة واأن 

و�سلوا  الريا�سيني  من  جمموعة 

بالفعل اإىل مع�سكراتهم يف اليابان 

ا�ستعدادا خلو�س املناف�سات.

املنظمة  اللجنة  وتعهدت 

االأوملبية  واللجنة  لالأوملبياد 

الدولية مرارا وتكرار باإقامة دورة 

امل�ساركني  جلميع  اآمنة،  اأوملبية 

تدابري  عرب  اليابان،  وملواطني 

وقائية �سارمة.

تزال  ال  التاأكيدات،  جميع  ورغم 

رغم  اأي�سا  وذلك  قائمة،  املخاوف 

اأن احلكومة اليابانية ت�رشع حاليا 

من وترية عملية التطعيم باللقاح 

امل�ساد لفريو�س كورونا امل�ستجد.

ويف الوقت احلايل، ال توجد موؤ�رشات 

الدورة  اإلغاء  الإمكانية  وا�سحة 

االأوملبية، واأظهرت ا�ستطالعات راأي 

يريدون  اليابانيني  من  العديد  اأن 

التاأجيل.

وزيرة �لأولمبياد في �ليابان: من �ل�سعب تاأجيل دورة 

طوكيو مجدد�ً

�ألمانيا تقر تفا�سيل ��ستثناء �لمعنيين بالبطولة 

�لأوروبية من �لحجر �ل�سحي �لإجباري

برلني-)د ب �أ(:

اإقرار  االأربعاء  اليوم  االأملاين  الوزراء  جمل�س  يعتزم   

التفا�سيل اخلا�سة با�ستثناء املعنيني ببطولة كاأ�س االأمم 

االأوروبية من احلجر ال�سحي االإجباري اخلا�س بكورونا 

والذي كانت برلني اأعلنت عنه بالفعل.

وقالت وزارة الداخلية االأملانية )امل�سوؤولة عن االإ�رشاف 

القاعدة  هذه  اإن  الثالثاء  ام�س  الريا�سي(  الن�ساط  على 

�ست�ستمر حتى الثامن والع�رشين من متوز/يوليو املقبل 

املنظمة  اللجنة  من  اعتماده  مت  �سخ�س  كل  وت�سمل 

االأوروبية  االأمم  كاأ�س  بطولة  يف  للم�ساركة  املعنية 

واالإعداد لها وتنفيذها وعقد ومتابعة االأحداث الريا�سية 

الدولية.

االإلزام  من  االإعفاء  يقت�رش  لن  القاعدة،  هذه  ومبوجب 

على  االأملانية  االأرا�سي  دخول  بعد  والعزل  بالت�سجيل 

�سبيل  اأي�سا على  �سي�سمل  بل  القدم وح�سب  كرة  العبي 

املثال ال�سحفيني الذين يقومون بتغطية املباريات.

واأ�سافت الوزارة اأنه �سيتعني االلتزام اأثناء البطولة بـ " 

خطة �سارمة للنظافة ال�سحية واحلماية" تت�سمن اإجراء 

اختبار يومي للك�سف عن االإ�سابة بفريو�س كورونا.

كان وزير الداخلية االأملاين هور�ست زيهوفر اأعلن عن هذه 

القاعدة اال�ستثنائية يف االأ�سبوع املا�سي وبررها باأهمية 

احلدث الريا�سي الكبري.

االأملانية تدرج اململكة املتحدة على  اأن احلكومة  يذكر 

انت�سار  ب�سبب  كورونا  فريو�س  طفرات  مناطق  قائمة 

للقادمني  برلني  ت�سمح  ال  حيث   )1.617.2.B( فريو�س 

من هناك بدخول االأرا�سي االأملانية اإال للمواطنني االأملان 

اأملانيا وتلزم  دائمة يف  اإقامة  لديهم  الذين  واالأ�سخا�س 

القادمني من هذه املناطق بالدخول يف حجر �سحي ملدة 

14 يوما حتى مع توافر نتيجة اختبار �سلبية لكورونا 

قبل انق�ساء هذه املدة.

برلني-)د ب �أ(:

 اأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة باد هومبورج للتن�س ام�س 

الثالثاء اأن النجمة الرومانية �سيمونا هاليب �ست�سارك 

يف الن�سخة االأوىل من البطولة املقررة هذا العام، وذلك 

ا�ستعدادا للدفاع عن لقبها يف بطولة وميبلدون.

وتلقت هاليب امل�سنفة الثالثة على العامل بطاقة دعوة 

)وايلد كارد( للم�ساركة يف البطولة املقررة بني 20 و26 

الرومانية  النجمة  باأن  علما  اجلاري،  حزيران/يونيو 

)روالن جارو�س(  املفتوحة  فرن�سا  بطولة  من  ان�سحبت 

املقامة حاليا يف باري�س، ب�سبب اإ�سابة يف ربلة ال�ساق 

)ع�سلة ال�سمانة(.

واإىل جانب هاليب، ت�سهد بطولة باد هومبورج م�ساركة 

البطلتني ال�سابقتني لوميبلدون، االأملانية اأجنليك كريبر 

والت�سيكية برتا كفيتوفا.

وكانت هاليب قد توجت بلقب وميبلدون عام 2019 لكن 

البطولة مل تقام يف العام املا�سي ب�سبب جائحة فريو�س 

كورونا امل�ستجد.

بيعت  هومبورج  باد  بطولة  تذاكر  اأن  املنظمون  وذكر 

"خالل �ساعة واحدة" ام�س الثالثاء.
ووفقا للقواعد املعمول بها يف ظل اأزمة جائحة كورونا، 

�سي�سمح فقط بح�سور 600 م�سجع على االأكرث يف كل يوم 

من مناف�سات البطولة.

االأوىل من بطولة  الن�سخة  اأن تقام  وكان من املفرت�س 

باد هومبورج يف العام املا�سي، لكنها تاأجلت ب�سبب 

جائحة كورونا.

فر�نكفورت-)د ب �أ(:

 ت�سببت اأزمة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، يف تراجع 

كبري يف عدد اأندية الهواة يف اأملانيا واأع�سائها، وذلك 

ح�سبما اأعلن االحتاد االأملاين لكرة القدم.

ويبلغ العدد احلايل الأع�ساء اأندية الهواة يف 21 احتادا 

اأقل معدل منذ عام  اقليميا 06ر7 مليون �سخ�س، وهو 

2017، ومع ت�سجيل 24544ناديا، يوجد انخفا�س بن�سبة 

74ر0 باملئة مقارنة بالعام املا�سي.

وقال هايك اأولري�س نائب االأمني العام لالحتاد االأملاين 

نواجه  اأننا  توؤكد  حاليا  املتاحة  "البيانات  للعبة: 

حتديات هائلة، لكنها اأي�سا تظهر مدى قوة ومرونة كرة 

القدم للهواة واأنديتها".

ووفقا ملا ذكره االحتاد االأملاين للعبة، فاأن عدد االأندية 

األفا و442ناديا يف مو�سم  االأملانية امل�سجلة هو 138 

2020 / 2021، اأي اأقل من املو�سم ال�سابق بن�سبة 5ر2 

باملئة.

ومنذ ت�رشين ثان / نوفمرب عام 2020 مت منع مناف�سات 

كرة القدم للهواة ملدة �سبعة اأ�سهر ب�سبب فر�س حالة 

االإغالق الثانية، ونتيجة لذلك مت خو�س 443 األف و392 

مباراة فقط يف املو�سم، اأي اأقل من املو�سم املا�سي بن�سبة 

50 باملئة، وهو املو�سم الذي كان قد تاأثر بالفعل باأزمة 

كورونا.

وذكر االحتاد االأملاين اأنه يف االأحوال العادية يتم خو�س 

4ر1 مليون مباراة يف املو�سم.

برلني-)د ب �أ/�ستات�ض بريفورم(:

 اأ�ساف لوي�س اإنريكي، املدير الفني للمنتخب االإ�سباين 

الالعبني  قائمة  اإىل  األبيول  راوؤول  الالعب  القدم،  لكرة 

املتاحني يف و�سع اال�ستعداد ل�سد اأي ثغرات يف �سفوف 

االأمم  كاأ�س  فعاليات  خلو�س  يتاأهب  الذي  املنتخب، 

االأوروبية )يورو 2020(، حال وقوع اإ�سابات اأخرى بعدوى 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

�سريخيو  اإ�سابة  االأحد  يوم  اأظهرت  الفحو�س  وكانت 

بو�سكيت�س، قائد املنتخب بعدوى كورونا، ليغادر مع�سكر 

املنتخب، علما باأن االأمال ال تزال قائمة ب�ساأن اإمكانية 

عودته.

الختبارات  واالإداريون  املنتخب  العبي  باقي  وخ�سع 

لكن  �سلبية،  النتائج  جميع  وجاءت  جمددا،  كورونا 

املنتخب يتوخى احلذر من خالل �سمان توافر التعزيزات 

املنا�سبة ل�سفوفه حال احلاجة لها.

هاليب ت�سارك في بطولة باد هومبورج 

��ستعد�د�ً لويمبلدون

كورونا تت�سبب في تر�جع كرة �لقدم 

للهو�ة في �ألمانيا

 �لمنتخب �لإ�سباني ي�سيف ر�وؤول �ألبيول 

لقائمة �لخيار�ت �لمتاحة قبل يورو 2020



�شتوجتارت-)د ب �أ(:

 فت���ح الحت���اد الأملاين لك���رة القدم، 

ام����س الثالث���اء، حتقيقا بعدم���ا اأعلن 

نادي �ستوجت���ارت اأن لعب���ه �سيال�س 

واماجنيت���وكا يلعب با�س���م وعمر غري 

�سحيحني.

وق���ال اأنط���ون نا�رشي���ر رئي�س جلنة 

اللوائ���ح بالحت���اد الأمل���اين: "النادي 

املناف�س يف )بوند�سليجا( اأبلغ اللجنة 

مبا حدث و�سراج���ع الأمر فيما يتعلق 

ب�سوء �سلوك حمتمل من جانب الالعب 

مبوجب القانون الريا�سي".

وكان �ستوجتارت قد ك�سف يف بيان له، 

ام�س الثالثاء، اأن الالعب اأو�سح اأنه وقع 

�سحية ممار�س���ات احتيالية من جانب 

وكيل اأعماله ال�سابق، واأن واماجنيتوكا 

لي�س ا�سمه احلقيقي.

وجاء يف بيان النادي اأن الأ�سم احلقيقي 

لالع���ب هو �سيال�س كاتومب���ا مفومبا، 

ووفق���ا للبيان فق���د ول���د الالعب يف 

ال�ساد����س من ت�رشين اأول / اأكتوبر عام 

1998 يف كين�سا�سا بجمهورية الكونغو 

الدميقراطية ويبلغ من العمر 22 عاما، 

اأي اأكرب بعام من �سنه املعروف عنه.

وقال �سيال�س: "لقد كنت اأعي�س يف حالة 

من اخلوف الدائم يف ال�سنوات املا�سية، 

وكن���ت قلقا للغاية عل���ى عائلتي يف 

الكونغو، كان من ال�سعب علي اأن اأك�سف 

عن ق�ستي".

ويق���ال اأن الهوي���ة املزيف���ة ملهاجم 

�ستوجت���ارت مت اختالقها م���ن وكيله 

ال�ساب���ق، والذي �سمح له بالعي�س معه 

يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، حينما 

كان عمره 19 عاما، ووفقا لالعب فاإنه 

اأي�سا غري ا�سمه وتاريخ ميالده.

وي�س���ك �ستوجت���ارت يف اأن القيام بهذا 

الأمر لإنهاء توا�س���ل الالعب مع ناديه 

الأ�سل���ي يف الكونغو، وكذل���ك لزيادة 

اعتماد �سيال�س على وكيله.

وقال �سفني مي�سلينتات املدير الريا�سي 

لنادي �ستوجت���ارت يف موؤمتر �سحفي 

اليوم الثالثاء: "اإذا و�سفت الأمر بالإجتار 

يف الب�رش فاإننا اقرتبنا كثريا من الق�سة 

الأ�سلية".

من جانبه قال توما����س هيتزل�سربجر 

الرئي�س التنفيذي: ""اإف�ساح �سيال�س عن 

الأمر هو �سيء مثري لالإعجاب ويتطلب 

�سجاعة كبرية".

وان�سم �سيال�س اإىل �ستوجتارت يف عام 

2019 قادما من باري����س اإف �سي اأحد 

اأندية الدرجة الثانية يف فرن�سا، ولعب 

بهوية مزورة ملدة عامني.

واأو�س���ح النادي اأنه عل���ى توا�سل مع 

رابطة الدوري الأملاين والحتاد الأملاين 

للعبة حول تلك امل�ساأل���ة، مبديا عدم 

تخوفه من اأي عواقب حول الالعبني.

وقال هان���ز اإي لورينز رئي�س املحكمة 

الريا�سي���ة التابعة لالحت���اد الأملاين 

للعب���ة: "هن���اك ت�رشيح لع���ب �ساري 

املفع���ول له من جان���ب رابطة الدوري 

الأملاين ".
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اتحاد الكرة ُينظم ندوة قانونية 

بالتعاون مع »الفيفا«

كيبا ين�سم لـ»فقاعة التدريب الموازية« 

للمنتخب الإ�سباني
برلني-)د ب اأ/�ستات�س بريفورم(:

 اأ�سبح كيبا اأريزابالجا، حار�س 

الإجنليزي  مرمى فريق ت�سيل�سي 

لكرة الق���دم، اآخر الالعبني الذين 

قائم���ة  اإىل  ا�ستدعاوؤه���م  يت���م 

الالعب���ني املتاح���ني يف و�سع 

ال�ستع���داد ل�س���د اأي ثغرات يف 

الذي  الإ�سباين،  �سفوف املنتخب 

كاأ�س  فعاليات  يتاأهب خلو����س 

الأمم الأوروبي���ة )ي���ورو 2020(، 

حال وقوع اإ�سابات اأخرى بعدوى 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

ا�ستع���دادات املنتخب  ودخل���ت 

الإ�سب���اين يف حالة من الفو�سى 

عق���ب ثب���وت اإ�ساب���ة �سريخيو 

يوم  كورونا  بفريو�س  بو�سكيت�س 

الأحد.

اخلا�سة  الختبارات  كل  وجاءت 

ال���ذي  الإ�سب���اين،  باملنتخ���ب 

يتواجد يف العزل ال�سحي حاليا، 

�سلبية يوم الثنني ولكن الفريق 

�سيوا�س���ل اتب���اع الربوتوكولت 

ال�سارمة قب���ل بداية اأمم اأوروبا، 

حيث تقرر اأن يخو�س لعبني من 

منتخب حت���ت 21 عاما املباراة 

الودي���ة اأمام منتخ���ب ليتوانيا 

التي تقام يف وقت لحق من يوم 

الثالثاء.

ظهور  �س���د  احرتازي  وكاإج���راء 

املزيد م���ن احل���الت الإيجابية 

اإنريك���ي مدرب  لوي����س  �سن���ع 

فقاع���ة  الإ�سب���اين  املنتخ���ب 

تدريبي���ة موازي���ة حي���ث يكون 

لالن�سمام  م�ستعدي���ن  الالعبني 

للفري���ق الأ�سا�س���ي امل�سارك يف 

اليورو.

رودريجو  ا�ستدع���اء  و�سيج���ري 

يونايتد،  لي���دز  مهاجم  مورينو، 

بابلو  الو�س���ط  خ���ط  ولعب���ي 

فورنال����س )وي�ستهام( وكارلو�س 

�سولري )بلن�سية( وبراي�س مينديز 

)�سيلت���ا فيج���و( للتدري���ب يف 

"فقاع���ة موازي���ة" ك���ي يكونوا 
م�ستعدين يف حالة احلاجة لهم 

�سمن قائمة لوي�س اإنريكي.

ومت ا�ستدع���اء رودريجو مورينو 

وبابل���و فورنال����س وكارلو����س 

�سولري وبراي����س مينديز قبل اأن 

يتم اإ�سافة راوؤول األبيول للقائمة 

م�ساء الثنني.

و�سين�سم كيبا اأي�سا للمجموعة، 

ليمن���ح اإنريك���ي تغطية يف كل 

املراكز يف حال ظهور اإ�سابة اأي 

لعب بفريو�س كورونا.

و�سارك كيب���ا يف �سبع مباريات 

فقط يف مو�س���م 2020 / 2021 

بعد اأن خ�رش مركز الأ�سا�سي مع 

فريق ت�سيل�س���ي لإدوارد ميندي. 

بلباو  اأتلتي���ك  حار�س  و�س���ارك 

ال�سابق يف 11 مباراة دولية مع 

املنتخب الإ�سباين.

وان�سم لقائمة اخليارات املتاحة، 

األبيول /35 عاما/ املدافع متعدد 

املواهب بفري���ق فياريال، والذي 

�سارك يف 56 مباراة دولية وتوج 

مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي 

يف اأيار/مايو املا�سي.

وي�سته���ل املنتخ���ب الإ�سب���اين 

م�س���واره يف ي���ورو 2020 بلقاء 

اأ�سبيلية يف  نظريه ال�سويدي يف 

14 حزيران/يونيو اجلاري.

املنتخ���ب  خ�س���وع  ظ���ل  ويف 

الإ�سب���اين الأول للع���زل واإجراء 

التدريب���ات ب�س���كل منف���رد اإثر 

بو�سكيت�س  اإ�ساب���ة  عن  الإعالن 

بالع���دوى، �سيخو����س املنتخب 

الإ�سباين لل�سباب )حتت 21 عاما( 

اأمام  املق���ررة  الودية  املب���اراة 

منتخب ليتواني���ا ام�س الثالثاء، 

و�سيت���م احت�سابها مباراة دولية 

لكل الالعبني.

ويف الوق���ت الذي يح���اول فيه 

من  التخل����س  الأول  املنتخ���ب 

�سدمة عدم الق���درة على خو�س 

اآخر مباراة ودية له قبل البطولة 

الأوروبي���ة، ي�ستعد لوي�س دي ل 

فيونتي م���درب منتخب ال�سباب 

ملن���ح لعبي���ه ال�سب���ان فر�سة 

خيالية.

التحاد الألماني يفتح تحقيقاً في واقعة 

تزوير هوية لعب �ستوتجارت

الريا�ضة

دبي-وام:

 اأك���د ال�سي���خ را�س���د بن حميد 

الإمارات  احتاد  رئي�س  النعيمي 

لكرة القدم اأن ح�سور امل�سجعة 

الإماراتية »اأم علي« املتوا�سل 

اإىل املالعب مل���وؤازرة املنتخب 

الوطني يعد حمفزاً قويًا لالعبني 

لتقدمي اأف�سل م���ا لديهم، وقال 

اإنها ت�ستح���ق التكرمي والتقدير 

كونها مثال للوفاء والإخال�س، 

كم���ا اأن ح�سورها الدائم يج�سد 

ت�سجي���ع  عل���ى  الأم  حر����س 

والإبداع  العط���اء  اأولدها على 

من اأج���ل الوط���ن .. منوها اإىل 

اأن النت�ساري���ن اللذين حققهما 

املنتخب على نظرييه املاليزي 

والتايالن���دي هو تكرمي حقيقي 

للم�سجع���ة الوفي���ة التي تقدم 

در�سًا ل مثيل له يف الوفاء.

جاء ذلك خالل تك���رمي ال�سيخ 

را�س���د ب���ن حمي���د النعيم���ي 

ب���ني  الإماراتي���ة  امل�سجع���ة 

�سوطي مباراة منتخبنا الوطني 

ونظ���ريه التايلندي التي اأقيمت 

على ملع���ب على ا�ستاد زعبيل 

يف ن���ادي الو�س���ل بدبي حيث 

املنتخب  قمي�س  �سموه  منحها 

وعليه توقيعات الالعبني الذين 

جنحوا بقيادة املدرب الهولندي 

فان مارفي���ك يف حتقيق فوزين 

متتالني عل���ى كل من ماليزيا 

باأربع���ة اأهداف نظيفة و تايلند 

بثالث���ة اأه���داف له���دف �سمن 

الت�سفي���ات الآ�سيوية امل�سرتكة 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 

2022 واأمم اآ�سيا 2023.

وق���ال ال�سيخ را�س���د بن حميد 

النعيمي : اإن »اأم علي« تعترب 

الإماراتية، ونحن  للكرة  اأيقونة 

ن�سع كل اإمكانياتنا يف خدمتها 

من اأج���ل موا�سل���ة ح�سورها، 

وناأم���ل اأن يهديه���ا الالعب���ون 

الفوز يف املباري���ات املتبقية، 

ويكرمونه���ا ببطاقة التاأهل يف 

ظل اجته���اد الحتاد لتوفري كل 

املباراتني  للمنتخب يف  الدعم 

املقبلت���ني اأم���ام اندوني�سي���ا 

وفيتنام.

ب���دوره اأك���د حمم���د عب���داهلل 

ه���زام الظاهري الأم���ني العام 

لحتاد الإم���ارات لكرة القدم اأن 

كل الأم���ور ت�س���ري يف الجتاه 

بالت�سفيات  حالي���ًا  ال�سحيح 

اإىل نهائيات  الآ�سيوية املوؤهلة 

كاأ�س الع���امل 2022 ونهائيات 

كاأ�س اآ�سيا 2023 باملجموعتني 

وال�سابع���ة  بال�سارق���ة  الأوىل 

بدبي، وذلك من ناحية اجلوانب 

التنظيمية والإدارية والتن�سيقية، 

ويف اإجراءات طرح تذاكر ح�سور 

املباري���ات، وتطبي���ق التدابري 

الحرتازية، موجه���ا ال�سكر اإىل 

كافة ال�رشكاء والداعمني لحتاد 

الكرة يف التنظيم وال�ست�سافة، 

وق���ال اإن انطباع���ات الحت���اد 

الآ�سي���وي والبعثات املتواجدة 

اأن  اإيجابية، ل �سيما  بالإمارات 

الإمارات هي الدولة الوحيدة يف 

اآ�سيا الت���ي ت�ست�سيف مباريات 

جمموعتني يف وقت واحد.

واأ�س���اف اب���ن ه���زام : نهن���ئ 

منتخبنا الوطني وجهازه الفني 

وجماه���ريه على الف���وز الثاين 

على التوايل ال���ذي حتقق اأم�س 

عل���ى منتخب تايالن���د، ونوؤكد 

موا�سلة وقوفنا مع »الأبي�س« 

يف م�سواره بالت�سفيات، تنفيذا 

لتوجيه���ات ال�سي���خ را�سد بن 

حميد رئي�س الحتاد الذي طلب 

من���ا توفري اأف�س���ل بيئة داعمه 

للفريق يف هذه املرحلة املهمة، 

ونتوج���ه بال�سك���ر جلماه���ري 

الإم���ارات التي اآزرت الفريق يف 

نعتربهم  ونح���ن  املدرج���ات، 

الالعب رقم واح���د، ونوؤكد لهم 

اأن الحت���اد �سي�ستمر يف توفري 

الفح�س املجاين لهم قبل مباراة 

التذاكر  واأن  املقبلة،  اندوني�سيا 

�س���وف تط���رح للجماهري على 

املوق���ع الإلكرتوين »بالتينيوم 

لي�ست« اعتب���ارا من يوم اأم�س 

الثالثاء لت�سهيل مهمة احل�سول 

عليها يف وقت مبكر.

بن هزام: اإ�سادة الوفود وم�سوؤولي التحاد الآ�سيوي 

بالتنظيم دافع كبير لنا 

را�سد بن حميد: كل الدعم »للأبي�ض« في مباراتيه اأمام 

اإندوني�سيا وفيتنام
دبي-وام:

ينظ���م احتاد الإم���ارات لكرة الق���دم بعد غد 
ُ
 

بالتعاون مع ممثلي الحتاد الدويل لكرة القدم 

ن���دوة قانونية ٌيقدم حماورها الدكتور اإمييليوا 

والأمتثال  القانونية  ال�س���وؤون  رئي�س  جار�سيا 

بال� "فيفا"، وميجيل ليرتاد مدير اإدارة الق�سايا 
بالحتاد الدويل.

واأكد البيان ال�س���ادر عن احتاد الكرة اليوم اأن 

الندوة تت�سمن حماور عدة ل�رشح الدور الفعال 

 "  FIFA Clearing House" ملرك���ز 

، ودرا�سة اأه���م الق�سايا الت���ي تواجه الأندية 

والالعبني يف النتقالت الدولية.

الم�ساكني و�سا�سي يغيبان عن 
مباراة تون�ض �سد الجزائر

تون�س-)د ب اأ(:

 اأعل���ن الحتاد التون�س���ي لكرة الق���دم، ام�س 

الثالث���اء، غي���اب جنم���ي املنتخ���ب يو�سف 

امل�ساكن���ي والفرج���اين �سا�سي ع���ن املباراة 

الودية اأمام اجلزائر يوم اجلمعة املقبل بداعي 

الإ�سابة.

واأفاد الحتاد يف بيان له اأن امل�ساكني و�سا�سي 

كانا تعر�سا لالإ�سابة خ���الل مباراة املنتخب 

�س���د الكونغ���و الدميقراطية ال�سب���ت املا�سي 

و�سعرا على اإثرها باآلم.

واأو�سح يف بيان على �سفحته الر�سمية مبوقع 

التوا�سل الجتماع���ي "في�سبوك"، اأن الفحو�س 

الطبي���ة التي اأجريت عل���ى الالعبني اأو�سحت 

وجوب خ�سوعهم���ا للراحة لع����رشة اأيام مما 

يعن���ي غيابهما ع���ن مبارات���ي اجلزائر ومايل 

الوديتني ومغادرتهما ملع�سكر املنتخب.

االإ�صابة تبعد العبة التن�س مونيكا بويج 

عن اأولمبياد طوكيو

برلني-)د ب اأ(:

 قالت موني���كا بويج لعبة التنن�س، 

الإ�ساب���ة حرمته���ا م���ن فر�سة  اإن 

امل�ساركة يف دورة الألعاب الأوملبية 

يف طوكيو ال�سه���ر املقبل، وبالتايل 

حرمانها م���ن فر�سة حتقيق ميدالية 

ذهبية للمرة الثانية على التوايل.

وكان���ت بويج اأول لعب���ة من بورتو 

ريكو تفوز مبيدالي���ة ذهبية، حينما 

جنح���ت يف ذلك يف اأوملبياد ريو دي 

جانريو 2016، وذلك بعد فوزها على 

الأملانية اأجنيليك كريبر يف النهائي،  

كم���ا اأنها جنح���ت خ���الل م�سوارها 

للو�س���ول اإىل النهائي يف الفوز على 

وبيرتا  موجوروزا  جاربني  الإ�سبانية 

كفيتوفا.

واأو�سح���ت بويج ع���رب من�سة تبادل 

ال�سور "اإن�ستجرام"، يف وقت متاأخر 

م���ن اأم�س الثنني، اأنه���ا �ستغيب عن 

معظم ما تبقى من مناف�سات يف عام 

2021، وذلك بع���د خ�سوعها موؤخرا 

جلراح���ة يف الكت���ف، مب���ا يف ذلك 

مناف�سات اأوملبياد طوكيو التي تقام 

بني يومي 23 متوز / يوليو والثامن 

من اآب / اأغ�سط�س املقبلني.

واأ�ساف���ت بوي���ج يف الفيدي���و الذي 

ن�رشته: "منذ اأ�سبوع خ�سعت جلراحة 

ثاني���ة يف كتفي ،وق���د �سبب يل ذلك 

موقفا �سعبا للغاية لأ�سطر اإىل عدم 

امل�سارك���ة يف اأوملبي���اد طوكيو هذا 

العام".

وتابعت: "اأنه اأمر �سعب وقد اتخذت 

ذلك القرار واأنا قلبي مثقل للغاية".

ولعب���ت بوي���ج / 27 عام���ا/ ثالث 

مباريات فقط منذ خ�سوعها جلراحة 

يف املرف���ق يف كانون اأول / دي�سمرب 

ع���ام 2019، كما اأنه���ا تراجعت اإىل 

املرك���ز 168 يف الت�سني���ف بعدما 

كانت رقم 27.

واأو�سحت: "بالطبع اأنا وفريقي نفكر 

يف م�سرية طويل���ة و�سنوات عديدة، 

واأمل اأن اأك���ون قادرة على امل�ساركة 

يف اأوملبياد باري�س 2024".

عجمان-وام:

 عق���د ال�سي���خ را�س���د ب���ن حميد 

النعيم���ي رئي�س احت���اد الإمارات 

لك���رة الق���دم ام����س ع���رب تقنية 

الت�س���ال املرئ���ي اجتماع���ا مع 

ت�س���ني �سوي���وان رئي����س الحتاد 

ال�سيني لكرة الق���دم ، وذلك على 

هام����س م�سارك���ة منتخب ال�سني 

امل�سرتكة  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل  املوؤهلة 

2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023 

حل�س���اب املجموع���ة الأوىل التي 

تقام مبارياته���ا بالدولة وحتديداً 

يف اإمارة ال�سارقة.

وجرى خالل الجتماع بحث تعزيز 

التعاون امل�س���رتك بني الحتادين 

على م�ست���وى املنتخبات الوطنية 

وتب���ادل  التدريبي���ة،  وال���دورات 

اخلربات والتجارب التي من �ساأنها 

تطوير لعبة كرة القدم يف البلدين.

واأ�س���اد رئي����س الحت���اد ال�سيني 

القدم  الإمارات لكرة  بجهود احتاد 

برئا�س���ة ال�سيخ را�س���د بن حميد 

النعيم���ي وحر�س���ه عل���ى توفري 

كل عنا����رش النج���اح ل�ست�سافة 

م�سرياً  الأوىل،  املجموعة  مباريات 

اإىل اأن احتاد بالده �سيقوم بزيارات 

اإىل الإمارات قريبًا لعقد اجتماعات 

تن�سيقية ح���ول ا�ست�سافة ال�سني 

 2023 اآ�سي���ا  كاأ����س  لنهائي���ات 

وال�ستفادة من خربات التنظيم يف 

اآ�سي���ا 2019 التي  نهائيات كاأ�س 

الإمارات و�سجلت  اأقيمت يف دولة 

جناح���ًا باهراً من كاف���ة النواحي 

والإعالمية  والفني���ة  التنظيمي���ة 

واجلماهريية .

�س���ارك يف الجتماع دو ت�ساوكاي 

نائ���ب رئي����س الحت���اد ال�سيني 

لكرة الق���دم، وحممد عبداهلل هزام 

الظاه���ري الأم���ني الع���ام لحتاد 

الكرة، وعفراء املهريي من برنامج 

خرباء الإمارات لقطاع الريا�سة.

را�سد بن حميد يبحث تعزيز التعاون مع رئي�ض التحاد 

ال�سيني لكرة القدم

كرم »اأم علي« م�شجعة المنتخب واأكد اأنها اأيقونة للكرة الإماراتية  

 تحديد موعد مواجهة الزمالك 

والمقا�سة في الكاأ�ض

القاهرة-)د ب اأ(:

ق���ررت اإدارة امل�سابقات بالحتاد امل�رشي لكرة 

القدم، اإقامة مباراة الزمالك مع م�رش املقا�سة، 

�سم���ن مناف�سات  دور الثمانية من بطولة كاأ�س 

م����رش، يوم 22 م���ن حزي���ران / يونيو اجلاري 

مبلعب "�ستاد ال�سوي�س اجلديد".

جاء ذلك يف بيان ر�سمي اأ�سدره الحتاد امل�رشي 

للعبة، ام�س الثالثاء، حمددا موعد املباراة.

ومن املقرر اأن تواجه الفائزة من تلك املواجهة، 

مع فريق اأ�سوان املتاهل اإىل الدور قبل النهائي 

عقب فوزه على امل�رشي ب�رشبات الرتجيح.
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6 مكا�سب للأبي�ض بعد 

الفوز على تايلند.. وبندر 

الأحبابي نجم اللقاء

دبي-وام:

 ي�شتعد منتخبنا الوطني لل�شباب 

مباراينت  2001 خلو����ض  مواليد 

وديت���ن اأم���ام نظ���ره اللبناين 

يوم���ي 10 و 14 يونيـــو اجلاري 

�شم���ن مع�شك���ره الداخلي بدبي 

يف اإط���ار برنام���ج ا�شتعدادات���ه 

للم�شاركة يف بطولة كاأ�ض العرب 

ملنتخبات ال�شباب حتت 20 عاما 

العربي  االحت���اد  ينظمه���ا  التي 

وت�شت�شيفه���ا العا�شمة امل�رصية 

القاه���رة يف الفرتة من 20 يونيو 

اإىل 7 يولي���و املقبل مب�شاركة 16 

منتخبا.

ود�شن منتخبنا مع�شكره الداخلي 

على ملع���ب ذي���اب عوانة مبقر 

احت���اد الك���رة حي���ث اأدى اأوىل 

قيادة  التدريبي���ة حتت  ح�ش�شه 

اأوتيجا  فرانك  االإ�شب���اين  املدرب 

مب�شارك���ة 28 العب���ا ا�شتدعاهم 

لهذا املع�شكر وهم عي�شى خلفان 

احلرا�شي، وحممد عبا�ض البلو�شي 

/العن/ واأحمد حممود احلمادي 

/الظف���رة/ وعبداهلل اأبوبكر فدعق 

، واأحم���د فوزي جوه���ر، وعبداهلل 

حممد احلم���ادي، وح�ش���ن خالد 

املحمدي، وحممد عبداهلل مبارك، 

ون���واف �ش���امل احلارث���ي، وزايد 

�شلط���ان الزعاب���ي /اجلزي���رة/ 

وعبدالعزيز داوود �شويلم، وحممد 

عب���د الرحمن املازمي /الن�رص/ ، 

واأحمد عام���ر الرا�شدي ، وعي�شى 

اأحم���د البلو�ش���ي، ورا�شد عبداهلل 

�رصور، وحممد م����رصي الظاهري، 

/ املنه���ايل  �شعي���د  ومن�ش���ور 

الوح���دة/ ، وعل���ي اإبراهيم عبد 

الر�شول مو�ش���ى ، ومبارك طارق 

الدوي�ض، و�شهاب اأحمد ل�شكري /

الو�شل/ وحمد عبداهلل املقبايل /

الفجرة/ ، و�شلطان عادل االمري 

/احت���اد كلب���اء/ ، وعبدالعزي���ز 

حمم���د البلو�ش���ي، وعبدالرحمن 

نا����رص  وب���در  حمم���د،  ع���ادل 

عبدالعزيز، وحمدان حميد الب�رص/

�شب���اب االأهلي/ ، وعل���ي طاهر 

اإبراهيم ، و�ش���اري فهد املازم /

ال�شارقة/ .

كانت قرعة البطولة التي �شحبت 

يوم 29 ماي���و املا�شي بالقاهرة 

ق���د اأ�شفرت عن وج���ود منتخبنا 

يف املجموع���ة الثانية اإىل جانب 

وطاجيك�شتان  املغرب،  منتخبات 

املجموعة  �شمت  فيما  وجيبوتي 

االأوىل منتخب���ات م�رص والنيجر 

وموريتانيا واجلزائر و املجموعة 

الثالثة ال�شنغال ولبنان والعراق 

وجزر القم���ر واملجموعة الرابعة 

وال�شعودي���ة  واليم���ن  تون����ض 

ومنتخبا رابعا يحدد الحقا.

دبي-وام:

 وا�شل منتخبنا الوطني �شل�شلة انت�شاراته يف الت�شفيات 

امل�شرتك���ة لنهائيات كاأ�ض الع���امل 2022 و كاأ�ض اآ�شيا 

2023 بالفوز على نظره التايلندي بثالثة اأهداف مقابل 

هدف يف املباراة التي اأقيمت م�شاء االثنن على ا�شتاد 

زعبيل يف نادي الو�ش���ل بدبي �شمن مناف�شات اجلولة 

ال�شابعة باملجموعة ال�شابعة يف الت�شفيات التي تقام 

مبارياتها بنظام البطولة املجمع���ة حاليا على اأر�ض 

الدولة يف الفرتة من 3 اإىل 14 يونيو احلايل.

ح�رص املباراة ال�شيخ را�شد ب���ن حميد النعيمي رئي�ض 

احت���اد االإمارات لكرة الق���دم اإىل جانب اأع�شاء جمل�ض 

اإدارة االحتاد.

وبهذا الفوز يرفع منتخب االإمارات ر�شيده اإىل 12 نقطة 

ليحتفظ بو�شافة املجموع���ة ال�شابعة خلف املت�شدر 

فيتن���ام الذي فاز على اندوني�شي���ا برباعية نظيفة يف 

املواجهة التي لعبت اليوم على ا�شتاد اآل مكتوم بدبي 

يف التوقي���ت نف�شه، لرفع ر�شي���ده اإىل 14 نقطة، فيما 

جاءت ماليزيا يف املركز الثالث بت�شع نقاط، وتراجعت 

تايالن���د للمرك���ز الرابع بت�شع نق���اط، واندوني�شيا يف 

املركز اخلام�ض واالأخر بنقطة واحدة.

وق���دم منتخبنا الوطن���ي اأداء جي���داً يف ال�شوط االأول، 

وذلك من واقع التنظيم الذي ظهر به الالعبون، م�شكلن 

خطورة كبرة على مرمى مناف�شهم التايلندي.

وجن���ح كايو كاني���دو يف و�شع منتخ���ب االإمارات يف 

املقدمة به���دف عند الدقيقة 14 وا�شتم���ر تاألق العبي 

املنتخب حتى متكن فابيو ليما من تعزيز تقدم االإمارات 

بت�شجيله الهدف الثاين يف الدقيقة 33 من زمن املباراة.

ويف ال�شوط الثاين للمباراة جنح العب منتخب تايالند 

�شوفانات ميانت���ا يف ت�شجيل اله���دف الوحيد لبالده 

يف الدقيق���ة 53 اإال اأن البديل حمم���د جمعة اأنهى اآمال 

املناف�ض من حتقيق التع���ادل بت�شجيله الهدف الثالث 

م���ن هجمة مرتدة �رصيعة يف الوقت ب���دل ال�شائع من 

زمن املباراة.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز يف اجلولة املا�شية على 

نظره املاليزي برباعية نظيفة.

منتخبنا يحقق فوزاً م�ستحقاً على نظيره التايلندي 

بثلثة اأهداف لهدف

منتخبنا ل�سباب الكرة يخو�ض وديتين مع لبنان 

ا�ستعداداً لكاأ�ض العرب

اأبوظبي-وام:

قط���ع منتخب االإمارات لكرة الق���دم اأم�ض االول 

�شوطا مهما يف ت�شفيات اآ�شيا املوؤهلة لنهائيات 

املونديال واأمم اآ�شيا، بفوزه على منتخب تايالند 

باملواجهات املجمعة �شمن لقاءات املجموعة 

ال�شابعة املقامة حالي���ا يف دبي حاليا، حيث 

ف�ض اال�شتباك على مركز الو�شيف يف املجموعة 

مع كل من تايالن���د وماليزيا، ورفع ر�شيده اإىل 

12 نقطة، فيما بقي ر�شيد تايالند وماليزيا عند 

9 نقاط، واأكد املنتخب بهذه النتيجة عزمه على 

التق���دم نحو �شدارة املجموع���ة بتم�شكه باأمل 

املناف�ش���ة مع فيتنام واإحال���ة االأمر اإىل مباراة 

اجلولة االأخرة التي �شتجمع بن الطرفن.

وبعيدا عن االأداء اجلماعي غر املقنع للمنتخب 

يف املباراة وحتديدا يف ال�ش���وط الثاين ، اإال اأن 

هناك 6 مكا�شب قد حتققت يف مواجهة تايالند، 

يف مقدمتها ح�شد النقاط الثالث، ورفع ر�شيده 

التهديف���ي يف الت�شفي���ات اإىل 15 هدفا، وفارق 

اأهدافه االإيجابية بن ما �شجله وما �شجل عليه 

اإىل 10 اأه���داف، وحتقيق املزي���د من التجان�ض 

لالعب���ن كايو وفابي���و دي ليما م���ع الفريق، 

باالإ�شاف���ة اإىل التاأل���ق الالف���ت للظهر االأمين 

الع�رصي بن���در االأحبابي جنم املب���اراة االأول، 

واالأهم هو ق���درة الفريق على التهديف وت�شكيل 

اخلطورة على مرمى املناف����ض مبجرد امتالكه 

الكرة، حي���ث �شجل الفريق 3 اأه���داف، واأهدر 5 

فر�ض اأخرى حمققة.

وم���ن اأهم الدرو�ض امل�شتفادة يف املباراة والتي 

�شيتح���دث فيها امل���درب الهولن���دي برت فان 

مارفيك م���ع الالعبن عدم ق���درة الفريق على 

بناء الهجمات من اخلل���ف لالأمام، وتعرث الكرة 

يف منطق���ة الو�شط يف 95 % من حماوالت بناء 

الهجم���ات، ب�شبب ثبات الالعب���ن يف اأماكنهم 

عند التمرير، وعدم اللجوء اإىل التحرك اجلماعي 

لفتح زوايا التمرير، مب���ا كان له االأثرا ال�شلبي 

عل���ى االأداء، كما �شيتحدث مارفيك مع الالعبن 

قب���ل مباراة اإندوني�شيا املقرر لها 11 من ال�شهر 

اجلاري عل���ى ا�شتاد زعبيل عن اإه���دار الفر�ض 

ال�شهلة، و�رصورة التعامل بحذر معها خ�شو�شا 

قب���ل الو�شول اإىل مب���اراة فيتنام بعد اأن قدمت 

م�شتوى رائع اأم����ض يف ال�شوط الثاين، وحققت 

فوزا كبرا على اأندوني�شيا برباعية نظيفة رفعت 

به ر�شيدها اإىل 14 نقطة يف �شدارة املجموعة.

»اأبوظبي لمحترفي الجوجيت�سو« تنظم اأكبر حدث 

ريا�سي في العالم للفنون القتالية في 2021

اأبوظبي-وام:

جنح���ت رابط���ة اأبوظب���ي ملحرتيف 

اجلوجيت�ش���و يف تنظيم اأ�شخم حدث 

ريا�ش���ي يف الفنون القتالية بالعامل 

خالل عام 2021، وذلك خالل اليومن 

االأخري���ن ب�شالة " فيب���اأ اأرينا " يف 

مدين���ة برو�شك كاتارين���ا الربازيلية، 

وهو الدوري القاري الأمريكا اجلنوبية 

للجوجيت�ش���و، مب�شاركة 1353 العبا 

والعبة من 13 دولة التينية.

للبطولة  املنظمة  اللجن���ة  وحر�شت 

الطبي  الربوتوك���ول  عل���ى تطبي���ق 

املعتم���د مبنتهى الدق���ة، واإلزام كل 

امل�شاركن بكاف���ة �شوابطه، للخروج 

باحل���دث الذي اأقي���م يف اأف�شل �شور، 

حيث مت اإلزام كافة امل�شاركن باإبراز 

نتيجة �شلبية حديثة ال تزيد عن 48 

�شاعة لفح�ض "كوفيد- 19"، واجتياز 

الكا�شف احلراري عند الدخول بنجاح، 

وارت���داء الكمامات جلميع امل�شاركن 

طول الوق���ت با�شتثناء الالعبن على 

الب�شاط اأثناء النزال، وتوفر م�شافات 

التباعد االجتماعي.

و�شهدت البطول���ة م�شاركة عدد كبر 

م���ن الالعبن امل�شنف���ن االأوائل يف 

الع���امل خ�شو�ش���ا م���ن الربازيل يف 

احلزام االأ�شود، حيث تعد الربازيل اأكرب 

دولة يف الع���امل متلك قاعدة العبن 

م�شجلن يف االحتاد مبا يتجاوز 2.5 

ملي���ون العب والعب���ة، واأكرث من 20 

األف اأكادميي���ة متخ�ش�شة، وما يزيد 

عن 14 األف العبا والعبة حزام اأ�شود.

راأ�ض اخليمة-وام:

 نظم���ت جمعي���ة االإم���ارات للتنمية 

راأ����ض اخليمة بطولة  االجتماعية يف 

ال�شطرجن االأوىل يف مقرها مبدينة �شقر 

بن حممد بالتع���اون مع نادي فتيات 

راأ����ض اخليمة لل�شطرجن ومب�شاركة 33 

العبا م���ن خمتلف الفئات مع باتخاذ 

جميع التدابر االإحرتازية.

ح�رص االفتتاح �شعادة خلف �شامل بن 

عنرب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 

االإمارات وح�شة بن �شكر مديرة نادي 

فتيات راأ�ض اخليمه لل�شطرجن وانت�شار 

اأع�شاء  النعيم���ي  الزعاب���ي وه���دى 

جمل�ض اإدارة النادي.

وت�شمن���ت البطولة 9 ج���والت بزمن 

قدره 3 دقائق وثانيتن لكل العب.

اأبوظبي-وام:  �شهدت قائمة اأغلى الالعبن �شعرا يف القيمة ال�شوقية 

مفاج���اآت مدوية بعدما خرج من قائم���ة الالعبن الع�رصة االأغلى 

يف الع���امل الأول مرة الرباعي ليونيل مي�شي و كري�شتيانو رونالدو 

وكليان مبابي و حممد �شالح ب�شكل جماعي وفقا لتقديرات املركز 

الدويل للدرا�شات الريا�شية " CIES " ال�شادرة اأم�ض االول.

واحتل فيل فودن العب مان�شي�شرت �شيتي ال�شاعد املركز االأول ب�شعر 

190 مليون يورو كاأغل���ى العب يف املالعب فيما حل ثانيا العب 

مان�شي�شرت يونايتد ما�شون جرينوود الذي بلغت قيمته ال�شوقية 178 

ملي���ون يورو.. بينما احتل املركز الثالث ماركو�ض را�شفورد مهاجم 

مان�شي�شرت يونايتد، بقيمة �شوقية تقرتب من 160 مليون يورو يليه 

الالعب الرنويجي ايرلينج هاالند العب برو�شيا دورمتوند يف املركز 

الرابع بقيمة �شوقي���ة 155 مليون يورو.. ويف املركز اخلام�ض جاء 

الربتغ���ايل برونو فرنانديز العب مان�ش�شرت يونايتد بقيمة �شوقية 

154 مليون يورو، ثم فرانكي دي يوجن العب بر�شلونة بقيمة �شوقية 

138 مليون يورو يف املركز ال�شاد�ض، ثم بيدري العب بر�شلونة يف 

املركز ال�شابع بقيمة �شوقية 133 مليون يورو.. واألفون�شو ديفيز يف 

املركز الثامن ب�شع���ر 131 مليون يورو، والربتغايل جواو فيليك�ض 

الع���ب اأتلتيكو مدريد يف املركز التا�ش���ع مببلغ 127 مليون يورو، 

واأخ���را ما�شون ماونت العب ت�شيل�ش���ي يف املركز العا�رص بقيمة 

�شوقية تبلغ 123 مليون يورو.

»التنمية الجتماعية« براأ�ض الخيمة تنظم 

بطولة ال�سطرنج الأولى

قائمة اأغلى 10 لعبين في العالم تخلو من مي�سي 

ورونالدو ومبابي و�سلح



    

ذكرت �صحيفة بريطانية نقاًل 

عن خبري يف الأمن ال�صيرباين، 

في�صب���وك  م�صتخدم���ي  اأن 

ما�صنجر عليه���م التفكري يف 

العام  حتى  للتطبي���ق  بديل 

ال�صحيفة  واأرجع���ت  املقبل، 

ذلك اإىل اأن الدرد�صات املر�صلة 

ع���رب النظ���ام الأ�صا�صي غري 

م�صفرة من طرف اإىل طرف.

ودع���ا اخلب���ري امل�صتخدمني 

اإىل التفك���ري يف التخلي عن 

تطبيق الدرد�ص���ة ال�صهري حتى العام 

املقب���ل، مو�صحًا اأن ا�صتخدام اخلدمة 

يف و�صعها احلايل قد يعر�ض الر�صائل 

املر�صلة عربه خلطر اعرتا�صها.

وح���ذر جميع امل�صتخدم���ني: “يجب 

علي���ك تبديل حمادثات���ك ال�صخ�صية 

وبالتاأكي���د اأي �ص���يء ح�صا����ض اإىل 

وات�صاآب اأو �صيجنال”.

ومل يجلب تطبي���ق في�صبوك ما�صنجر 

الت�صف���ري م���ن ط���رف اإىل ط���رف اإىل 

افرتا�صي.. ولكن يجب  خدمته كخيار 

على امل�صتخدم الذهاب اإىل الإعدادات 

لتفعيل تل���ك اخلا�صي���ة، وبذلك من 

اإر�ص���ال ر�صال���ة م�صفرة عرب  املمكن 

حمادثة �رسية يف ما�صنجر ولكن هذا 

ل يتم ت�صغيله افرتا�صيًا ول يعمل مع 

الدرد�صات اجلماعية.

اأو�ص���ح خب���ري يف مركز 

الفلكي���ة  البح���وث 

واجليوفيزيقية يف م�رس، 

اإن القم���ر �صيختف���ي من 

الأ�صبوع  ه���ذا  ال�صم���اء 

ظاه���رة  م���ع  تزامن���ًا 

الك�صوف احللقي لل�صم�ض.

ووفق���ًا حل�صابات املعهد 

ت�صه���د ال�صم����ض ك�صوفًا 

حلقي���ًا ي���وم اخلمي����ض 

املقب���ل، والذي يتزامن مع اقرتان �صهر 

ذي القعدة لعام 1442 هجريًا.

كما اأو�صح، اأنه يف ذلك اليوم وتزامنًا 

م���ع هذه الظاه���رة “�صي����رسق القمر 

ويغرب مع ال�صم����ض يف نف�ض الوقت 

تقريبًا، لذلك لن يكون القمر مرئيًا يف 

ال�صماء طوال الليل”، على حد قوله.

لن يك���ون ه���ذا الك�ص���وف مرئيًا يف 

املنطقة العربي���ة برمتها، فيما ميكن 

م�صاهدته خالل جميع مراحله �صمايل 

لرو�صيا  ال�رسقي  ال�صمال  واأق�صى  كندا 

وغرين لند.

يقع الك�ص���وف احللقي لل�صم�ض عندما 

يكون القم���ر يف املنطقة البعيدة يف 

مداره البي�صاوي حول الأر�ض، وحينها 

ل يتمك���ن من تغطية قر����ض ال�صم�ض 

بالكام���ل، وينتج عن ذل���ك حلقة من 

ال�ص���وء ح���ول القمر املظل���م، ولذلك 

ُي�صمى بالك�صوف احللقي.

يف ظاهرة نادرة.. القمر يختفي 

من ال�سماء

خبري يحذر من ا�ستخدام »في�سبوك ما�سنجر« 

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

 اأعلنت ال�رسطة الأ�صرتالية، اأم�ض، اأن ال�رسطة الدولية )اإنرتبول(، نّفذت 

بالتعاون م���ع اأجهزة اأمنية يف ع�رسات ال���دول، عملية هي "الأكرث 

تط���ّوراً يف العامل" ملكافحة اجلرمي���ة املنّظمة حول العامل، م�صرية 

اإىل اأن ع���دد الذين اعتقلوا بف�صل هذا لإجناز يف اأ�صرتاليا ونيوزيلندا 

لوحدهما بلغ املئات. وقالت ال�رسطة الفدرالية الأ�صرتالية اإّن حتالفًا 

م���ن وكالت اإنفاذ القانون يف ع����رسات الدول متّكن من الو�صول اإىل 

تطبيق ي�صتخدمه عامل اجلرمية املنّظمة، مّما �صمح لل�رسطة بالّطالع 

على ر�صائلهم امل�صّفرة وتنفيذ هذه العتقالت.

األق���ت ال�رسط���ة الأ�صرتالية القب�ض على اأكرث م���ن 200 �صخ�ض بعد 

اخرتاق تطبي���ق املرا�صلة اخلا�ض بالعامل ال�صفلي والطالع على ما 

يقرب من 25 مليون ر�صال���ة تتعلق بواردات املخدرات "على نطاق 

�صناعي" وموؤامرات القتل.

متك���ن حمققون يف مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي "FBI"، من 

ا�صتعادة مالي���ني الدولرات من حمفظة للعملة امل�صفرة "بيتكوين"، 

كانت قد دفعت فدية للقرا�صنة، بعد هجومهم على خطوط اأنابيب النفط 

التابعة ل�رسك���ة "كولونييال" ال�صهر املا�صي، والذي ت�صبب يف وقف 

اإم���دادات النفط والوقود لوليات ال�صاحل ال�رسقي. وبح�صب اأ�صخا�ض 

مطلعني على التحقيقات، فاإن ا�صتع���ادة الفدية تعترب جناحا نادرا 

بالن�صبة ل�رسكة وقعت �صحية لهجوم اإلكرتوين يطلب فدية، واإجنازا 

لوزارة العدل الأمريكية. وقال الرئي�ض التنفيذي ل�رسكة خط الأنابيب 

"كولونييال" جوزيف بلونت، ل�صحيف���ة "وول �صرتيت جورنال"، يف 
مقابلة ن����رست ال�صهر املا�صي، اإن ال�رسكة وافق���ت على دفع الفدية 

البالغة 4.4 ماليني دولر، لأن امل�صوؤولني مل يعرفوا وقتها مدى تدخل 

القرا�صنة، وكم الوقت املطلوب ل�صتعادة العمليات يف خط الأنابيب.
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اعتقال املئات يف اأكرب عملية اأمنية دولية 

�سد اجلرمية املنظمة

األغ���ت عرو�ض تبلغ من العمر 22 عامًا حفل زفافها بعد اأن 

ح�رس العري����ض واأ�صدقاوؤه اإىل حفل الزفاف وهم يف حالة 

�صكر تام.

يف يوم الزفاف و�صل العري�ض وبع�ض اأ�صدقائه اإىل املكان 

وهم يف حالة �صكر، مما دفع العرو�ض لإلغاء حفل الزفاف 

بعد روؤيتها العري�ض غري واعي.

ا�صتم���رت امل���راأة وعائلتها يف جتاهل مب���ادرات العري�ض 

واأ�صدقائ���ه، تغيري الو�صع عندما اأج���رب العري�ض العرو�ض 

على الرق����ض قبل اإمتام مرا�صم العر����ض الدينية، وعندما 

رف�ص���ت العرو����ض الرق�ض، غ�صب العري����ض على ما يبدو 

وخل���ق م�صاجرة ب�صب���ب ت�رسفاته، األغ���ت العرو�ض حفل 

الزفاف واأبقت اأ�رستها العري�ض وعائلته يف الأ�رس.

وبع���د اأن اتخذت العرو�ض قرار الإلغ���اء احتجزت عائلتها 

العري����ض واأ�صدقائه وعائلته كرهائ���ن، وطالبتهم باإعادة 

الهدايا التي قدموها لهم عن���د حتديد موعد الزفاف، فيما 

قامت اأ�رسة العري�ض با�صتدعاء رجال ال�رسطة وطلبوا منهم 

التو�ص���ط، حيث رف�صت املراأة الرجوع عن قرارها، وقد وقع 

احل���ادث فى قرية “تيكري” مبدينة “براتابجاره” الهندية 

خالل مرا�صم الزفاف.

عرو�س تلغي حفل زفافها وحتتجز 

العري�س واأ�سرته كرهائن!
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بعملية »نادرة«.. اأمريكا ت�سرتجع ماليني 

الدوالرات من قرا�سنة

اأظه���رت وثيق���ة �ص���ادرة من 

ال�صخ�صية يف  الأحوال  حمكمة 

الكرخ العراقية، عقد قران على 

مهر قدره ثمانية مليارات دينار 

مايقارب )8 ماليني دولر(.

املحكمة  الوثيقة، عقد  وك�صفت 

قران���ًا لزوجني على مهر بلغ 3 

مليارات للمقدم، وخم�صة اأخرى 

للموؤخر.

واأظه���ر العقد اأن الزوج املولود 

1984 عقد قران���ه على مطلقة 

من مواليد 1986 ولديها طفالن، 

الزوج على نف�صه تعهداً  وكتب 

برتبية ورعاية طفليها الثنني.

من  العدي���د  تعر�ص���ت 

يف  الإنرتن���ت  مواق���ع 

الع���امل للعط���ل، بينها 

و�صائ���ل اإع���الم ك���ربى 

�صباح اأم�ض .

الت���ي  املواق���ع  وم���ن 

اإن  “�صي  موقعا  تعطلت 

تاميز”  و”نيويورك  اإن” 

و�صحيفة  الأمريكي���ني، 

الفرن�صي���ة  “لومون���د” 
“اأم���ازون”،  وموق���ع 

“الغارديان”  و�صيحفتا 

تاميز”،  و”فاينان�ص���ال 

الربيطانيتني.

كما تعطل املوق���ع الر�صمي للحكومة 

الربيطانية �صب���اح اأم�ض اأي�صًا، وتعذر 

الدخول اإليه.

وتعذر الدخ���ول موؤقت���ًا ملوقع “بي.

بي.�ص���ي” الربيطاين قب���ل عودته اإىل 

اخلدمة.

وظه���رت ر�صائ���ل ت�ص���ري اإىل عطل يف 

ال�صفح���ة على املواقع نح���و ال�صاعة 

10،00، بالتوقي���ت العامل���ي املوحد 

)غرينت�ض(.

وحدثت الأعطال ب�ص���كل متزامن، لكن 

عدداً من املواقع عاد للعمل لحقًا.

منها احلكومة الربيطانية.. تعطل مواقع 

و�سائل اإعالم كربى

يعد ال�صاب الباك�صتاين �صاحب 27 

عام���ًا واحداً من اأ�صخم الرجال يف 

العامل ويعرف ب�”رجل الهيكل”.

الباك�صت���اين  العم���الق  ويبح���ث 

“خ���ان بابا”، ع���ن �رسيكة حياته 
ي�صرتط  حيث  خا�ص���ة  مبوا�صفات 

اأن يك���ون وزنه���ا اأكرث م���ن 102 

ماهرة  تك���ون  واأن  كيلوغرام���ات، 

يف الطبخ، لت�صاع���ده على تناول 

طعامه املف�صل.

ويبل���غ وزن “خ���ان باب���ا”، 444 

كغم، وطوله نح���و مرتين، ويبحث 

حاليًا عن عرو�ض ماهرة يف الطبخ 

لت�صاع���ده عل���ى تن���اول طعامه 

املف�صل، الذي يبلغ 10000 �صعرة 

حرارية يوميًا.

وبالرغم من كميات الطعام الهائلة 

التي يتناوله���ا “رجل الهيكل”، اإل 

اأنه ل يعاين من اأي م�صكالت �صحية، 

ب�صبب زي���ادة الوزن، واأ�صار ال�صاب 

العمالق اإىل اأن جميع الفتيات 300 

الالتي رف�صهن كن نحيفات للغاية، 

اإمراأة  “اأري���د مقابلة  و�رسح قائاًل 

تزن 100 كيلوغرام على الأقل واأن 

يكون طولها 1.9 مرت”.

وق���ال: “اأنا لئ���ق متام���ًا واأ�صعر 

بالر�ص���ا يف وزين، لك���ن ل بدَّ يل 

من ال�صتمرار يف ممار�صة الريا�صة 

وتن���اول الطع���ام لأ�صب���ح بط���ل 

العامل”.

ت�سجيل مهر بقيمة خيالية يف اإحدى 

الدول العربية

اأ�سخم رجل يف العامل يرف�س 300 فتاة 

ب�سبب الوزن !

انتحار م�سوؤول باللجنة 

االأوملبية اليابانية
ت���ويف م�صوؤول كبري باللجنة الأوملبي���ة اليابانية بعد اأن 

األق���ى بنف�صه اأمام قطار مرتو الأنف���اق �صباح اأول اأم�ض ، 

ح�صبما اأف���اد تلفزيون »نيبون« املحلي نقال عن م�صادر 

يف �رسطة العا�صمة طوكيو.

وبح�ص���ب ال�صبك���ة التلفزيونية، ف���اإن ال�رسطة حتقق يف 

ح���ادث وفاة امل�صوؤول يا�صو�صي موري���ا البالغ من العمر 

52 عاما، على اأنه انتحار.، وفقا ملا نقلته �صبكة تلفزيون 

ال�صني الدولية.

ويعار�ض كثري م���ن اليابانيني ا�صت�صافة طوكيو لالألعاب 

الأوملبية هذا الع���ام يف ظل تف�صي فريو�ض كورونا، حيث 

اأظهر ا�صتطالع للراأي اأن حوايل 80 يف املئة من اليابانيني 

يعار�صون ا�صت�صافة هذه البطولة.

ويح���ذر باحثون يف جمال القت�صاد من اأن اإلغاء الألعاب 

الأوملبية �صيكلف اليابان حوايل 1.8 تريليون ين )16.6 

مليار دولر(، وفق ما ذكرت »فران�ض بر�ض«.

بعد حادث مروع باأه���داف عن�رسية، راح 

�صحيت���ه 4 اأفراد من عائل���ة م�صلمة، يف 

كندا، عل���ق رئي�ض وزراء الب���الد جا�صنت 

ترودو.

وكان���ت ال�رسط���ة الكندية، ق���د اأكدت اأول 

اأم����ض، اإن اأفراد الأ����رسة الكندية امل�صلمة 

الأربعة الذين ُقتلوا ده�صا ب�صاحنة �صغرية 

تخطت الر�صيف يوم الأحد، ودا�صت عليهم، 

ا�صُتهدفوا عمدا يف جرمية كراهية معادية 

لالإ�صالم.

واأكد رئي�ض الوزراء الكندي جا�صنت ترودو 

اأنه "م�صدوم ب�ص���دة" من الواقعة، م�صيفا 

اأنه "ل مكان للخوف م���ن الإ�صالم يف اأي 
م���ن جمتمعاتن���ا. تلك الكراهي���ة خبيثة 

وخ�صي�صة ويجب اأن تتوقف".

وقال ترودو: "اأ�صع���ر بالرعب من الأخبار 

الواردة من لندن، اأونتاريو. اإىل اأحباء اأولئك 

الذين اأرهبتهم اأعم���ال الكراهية بالأم�ض، 

نحن هنا من اأجلك���م. نحن هنا اأي�صا من 

اأج���ل الطفل الذي ل يزال يف امل�صت�صفى - 

قلوبنا معك".

واأ�صاف: "اإىل اجلالي���ة امل�صلمة يف لندن 

وامل�صلمني يف جميع اأنحاء البالد، اعلموا 

اأننا نقف معكم".

من جانبه، قال رئي�ض مباحث مدينة لندن 

ب���ول ويت لل�صحفيني: "هن���اك اأدلة على 

اأن ه���ذا كان عمال خمططا معدا له م�صبقا 

ومدفوع���ا بالكراهي���ة"،  واأ�ص���اف ويت: 

"ُيعتقد اأن هوؤلء ال�صحايا ا�صُتهدفوا لأنهم 
م�صلمون".

واألقت ال�رسطة القب����ض على امل�صتبه به 

ويدع���ى ناثانيال فيلتمان )20 عاما( يوم 

الأحد. وقالت ال�رسط���ة نقال عن �صهود اإن 

�صاحنت���ه انحرفت ع���ن الطريق وتخطت 

الر�صيف و�صدمت اأفراد العائلة ثم انطلقت 

ب�رسعة عالية.

فيديو و�سور لقطيع فيلة ي�سعل مواقع التوا�سل
�ص���ّورت كام���ريا ثبتتها حمطة 

"�صي �صي تي يف" التلفزيونية 
من  قطيعا  ال�صيني���ة  الر�صمية 

الفيلة الربي���ة يف جنوب غرب 

البالد وهي ت�صرتيح بعد م�صرية 

امت���دت عل���ى 500 كيلوم���رت 

�صبب���ت خاللها اأ����رسارا فاقت 

قيمتها مليون دولر.

واأطلقت املحطة الر�صمية عملية 

تتبع وبث مبا�رس للقطيع على 

مدار 24 �صاعة فيما كان القطيع 

املوؤل���ف م���ن 15 في���ال ما زال 

طليقا بعد خروجه من حممية 

طبيعي���ة وت�صبب���ه بخراب يف 

من���ازل وحظائر وحما�صيل يف 

مقاطعة يونان.

التقطته���ا  م�صاه���د  واأظه���رت 

احلكومي���ة  القن���اة  كام���ريات 

القطيع  الثن���ني،  التلفزيونية، 

وه���و منهك فيم���ا ي�صتلقي يف 

غابة عل���ى م�ص���ارف عا�صمة 

املقاطعة كومنينغ.

وح���ّذرت احلكوم���ة املحلي���ة 

القروي���ني م���ن ترك ال���ذرة اأو 

امللح يف باحات منازلهم لكي 

ل تنجذب اإليها احليوانات.

ولي����ض وا�صحا ال�صب���ب الذي 

دفع الفيلة اإىل مغادرة موطنها 

الأ�صلي.

حادث العائلة امل�سلمة يفجع كندا.. ور�سالة ترودو للناجي الوحيد

نهر احلمم الربكانية بعد 

انفجار بركان اآي�سلندا

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
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