رئي�س الدولة ونائبه يهنئون خادم
احلرمني مبنا�سبة مغادرته امل�ست�شفى

�ص 05

بقيادة حممد بن زايد  ..االقت�صاد الوطني
ينطلق نحو �آفاق النمو امل�ستدام

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية
تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة مغادرته م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف
جدة بعد �أن �أجرى بع�ض الفحو�صات الطبية والتي تكللت بالنجاح.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
ودعا �سموهما اهلل تعاىل �أن ميتع خادم احلرمني ال�شريفني بدوام ال�صحة العافية
والعمر املديد  ..متمنيني للمملكة العربية ال�سعودية و�شعبها ال�شقيق مزيداً من
التقدم و االزدهار والأمن والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك �سلمان.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

املال والأعمال

�ص 10

�سهيل املزروعي يفتتح م�ؤمتر ال�رشق

الأو�سط لل�سكك احلديدية يف دورته الـ 16
�ص 15

الفجر الريا�ضي

ت�رصيحات «غام�ضة» من كلوب..

04:12
12:21
03:44
07:03
08:25
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حممد بن زايد يتقبل التعازي من الرئي�س الرتكي (وام)

هل يخطف ليفربول مبابي؟

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 24صفحة -الثمن درهمان

 ..ويتقبل التعازي من رئي�س قريغيز�ستان (وام)

رئي�س الدولة يوا�صل تقبل تعازي قادة الدول ال�صديقة يف وفاة فقيد الوطن

حممد بن زايد :رحم اهلل �أخي خليفة  ..الأمانة ثقيلة  ..ن�س�أل اهلل التوفيق والعون وال�سداد
والعون وال�سداد.
•• �أبوظبي-وام-الفجر:
وقد تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
قـــــال ��ص��اح��ب ال�سمـــــو ال�شـــــيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س «حفظه اهلل �أم�س التعازي و املوا�ساة يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ
الدولة «حفظه اهلل» يف تغـــــريـــــدة علــــى ح�ســــــاب �ســــموه ال�شخ�صي يف خليفة بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل ..من فخامة رجب طيب �أردوغان
(تويرت) :رحم اهلل �أخي خليفة  ..الأمانة ثقيلة  ..ن�س�أل اهلل التوفيق رئي�س اجلمهورية الرتكية و فخامة �صادر جباروف رئي�س جمهورية

قريغيز�ستان وفخامة جوليو�س مادا بيو رئي�س جمهورية �سرياليون.
و �أع��رب القادة عن �صادق تعازيهم وموا�ساتهم اخلال�صة �إىل �أجنال
ال�شيخ خليفة رحمه اهلل وعموم �أ�سرة �آل نهيان الكرام يف فقيد الوطن
�سائلني امل��وىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يجزيه اجلزاء
الأوفى ملا قدم لوطنه و�أمته.

رو�سيا تكبد �أوكرانيا خ�سائر ج�سيمة ..وت�صفية �أكرث من  470م�سلحا

ا�ست�سالم �أكرث من  250جنديا �أوكرانيا متهيدا لت�سليم ماريوبول
•• عوا�صم-وكاالت:

قال اجلي�ش الأوك��راين ام�س �إنه
يعتزم �إج�ل�اء ج�ن��وده املتبقني يف
�آخر معاقلهم مباريوبول مع بدء
ا�ست�سالم املقاتلني الذين �صمدوا
 82ي��وم��ا ف�ي�م��ا ي �ن��ذر بانتهاء
�أعنف معركة ت�شهدها �أوروبا منذ
عقود.
و�شوهدت حافالت تغادر م�صنع
�آزوف�ستال لل�صلب وو�صلت خم�سة
منها �إىل م��دي�ن��ة نوفوازوف�سك
ال�ت��ي ت�سيطر عليها رو��س�ي��ا .ويف
�إح � ��دى احل ��اف�ل�ات ،ال �ت��ي حتمل
عالمة احلرف «زد» التي �أ�صبحت
رم��زا على الهجوم الرو�سي ،رقد
ج� �ن ��ود م �� �ص��اب��ون ع �ل��ى حمفات
و�أُخرج �أحد امل�صابني على كر�سي
م �ت �ح��رك وك � ��ان ر�أ� � �س� ��ه ملفوفا
ب�ضماد �سميك.
و�أظ� � �ه � ��رت ت �� �س �ج �ي�ل�ات فيديو
�أ�صدرتها وزارة الدفاع الرو�سية
م � � �غ � ��ادرة امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن للم�صنع
وبع�ضهم حم�م��وال على حمفات
وال �ب �ع ����ض الآخ � � ��ر راف� �ع ��ا يديه
انتظارا لتفتي�ش القوات الرو�سية
لهم.

ال�����س��ج��ن لـ 4ن�����واب من
ال�برمل��ان التون�سي املنحل

•• تون�س-رويرتز

ق��ال حم��ام ل��روي�ترز �إن حمكمة
ع�سكرية تون�سية �أ��ص��درت �أم�س
الثالثاء حكما ب�سجن �أربعة نواب
م��ن ال�برمل��ان امل�ن�ح��ل ،م��ن بينهم
�سيف الدين خملوف وهو معار�ض
بارز للرئي�س قي�س �سعيد .وا ُتهم
خم �ل��وف ،رئ �ي ����س ح ��زب ائتالف
الكرامة ،وثالثة �أع�ضاء �آخرين
م��ن حزبه ب��االع�ت��داء على رجال
�شرطة العام املا�ضي.
وق ��ال امل �ح��ام��ي �أن� ��ور اوالد علي
ل��روي�ترز �إن املحكمة الع�سكرية
ق�ضت بال�سجن � 5أ�شهر على كل
م��ن خم�ل��وف ون�ضال ال�سعودي،
و� 3أ��ش�ه��ر ملحمد عفا�س وماهر
زيد.

قوات موالية لرو�سيا تقوم بتفتي�ش اجلنود الأوكرانيني بعد مغادرتهم م�صنع �آزوف�ستال مبدينة ماريوبول (ا ف ب)
وق��ال��ت رو��س�ي��ا �إن  256مقاتال الرو�سية ،الثالثاء� ،أن �صواريخها ط��راز كاليرب دم��رت م�ستودعات
�أوك � ��ران� � �ي � ��ا و�� �ض� �ع ��وا �سالحهم دم��رت �شحنات �أ�سلحة �أمريكية لأ�سلحة �أجنبية ومعدات ع�سكرية
وا��س�ت���س�ل�م��وا م�ن�ه��م  51م�صابا و�أوروبية يف منطقة لفيف بغرب �أم�ي�رك� �ي ��ة و�أوروب � � �ي� � ��ة ،بالقرب
م��ن حم�ط��ة ��س�ت��اري���ش��ي لل�سكك
بجروح خطرية .وقالت �أوكرانيا �أوكرانيا.
�إن  264ج� �ن ��دي ��ا م �ن �ه��م  53وج ��اء يف ال�ب�ي��ان ال�ي��وم��ي ل ��وزارة احلديدية مبنطقة لفيف.
م�صابا غ ��ادروا امل�صنع واجلهود الدفاع الرو�سية عن �سري العملية و�أ�ضاف البيان �أن �صواريخ �أر�ضية
ج��اري��ة لإج�ل�اء �آخ��ري��ن م��ا زالوا الع�سكرية اخلا�صة يف �أوكرانيا يف وبعيدة املدى عالية الدقة دمرت
بالداخل.
يومها الـ� 83أن �صواريخ بحرية اح�ت�ي��اط�ي��ات ال �ق��وات الأوكرانية
يف الوقت ذاته �أعلنت وزارة الدفاع طويلة امل��دى وعالية ال��دق��ة من ع �ل��ى �أرا� � �ض ��ي م ��راك ��ز التدريب

غوتريي�ش ينا�شد اللبنانيني بت�شكيل حكومة جامعة

حزب اهلل يتجرع خ�سارة مدوية بفقدان الأكرثية الربملانية
•• بريوت-وكاالت:

خ�سر حزب اهلل وحلفا�ؤه الأكرثية يف الربملان اللبناين
اجلديد ،وفق ما �أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات
التي �أعلن وزير الداخلية ب�سام املولوي الدفعة الأخرية
منها �أم�س الثالثاء.
وك ��ان ح��زب اهلل ،ال �ق��وة ال�سيا�سية والع�سكرية الأب ��رز
يف ال �ب�لاد وامل��دع��وم م��ن ط �ه��ران ،يحتفظ م��ع حلفائه
بقرابة  70مقعداً من �إجمايل  128يف الربملان املنتهية
واليته.
و�أظهر �إح�صاء لرويرتز للنتائج الر�سمية �أن حزب اهلل
وحلفا�ؤه ح�صلوا على  62مقعدا يف الربملان اللبناين ،ما
يعني فقدهم للأغلبية داخل الربملان امل�ؤلف من 128
ع�ضوا ،يف تطور يعك�س الغ�ضب ال�شعبي ب�سبب االنهيار
املايل يف البالد وغياب امل�ساءلة عن تفجري مرف�أ بريوت
يف عام .2020

وت�ظ�ه��ر ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات �أن ال�ب�رمل��ان ��س�ي���ض� ّم كت ً
ال
متناف�سة ال حتظى �أيّ منها منفردة ب�أكرثية مطلقة،
م��ا �سيجعله عر�ضة �أك�ث�ر لالنق�سامات وف��ق م��ا يقول
حمللون .و�أظهرت النتائج احتفاظ حزب اهلل وحليفته
�أم ��ل ،احل��رك��ة ال�شيعية ال�ت��ي يتزعّمها رئي�س الربملان
املنتهية والي �ت��ه نبيه ب� � ّري ،ب�ك��ام��ل امل�ق��اع��د املخ�صّ �صة
للطائفة ال�شيعية ( 27مقعداً) يف البالد ،بينما خ�سر
حلفا�ؤهم مقاعد يف دوائر عدّة.
وف� � ��ازت ل ��وائ ��ح امل �ع��ار� �ض��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن التظاهرات
االحتجاجية �ضد ال�سلطة ال�سيا�سية التي �شهدها لبنان
قبل �أكرث من عامني بـ 13مقعداً على الأقل يف الربملان
اجلديد ،وفق ما �أظهرته النتائج النهائية لالنتخابات
الربملانية الثالثاء.
ه ��ذا وه� � ّن� ��أ الأم �ي��ن ال �ع ��ام ل �ل ��أمم امل � ّت �ح��دة �أنطونيو
غوتريي�ش ،اللبنانيني على االنتخابات النيابية التي
�أجروها الأح��د ،م�شرياً �إىل �أ ّن��ه ينتظر بفارغ ال�صرب �أن

مب� �ن� �ط� �ق ��ة � � �س� ��وم� ��ي وم �ن �ط �ق��ة
ت�شرينيهيف.
كما �أ�صابت �صواريخ جوية عالية
ال ��دق ��ة ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��وات اجلوية
الرو�سية موقعني للقيادة ومركز
ات� ��� �ص ��االت ،مب ��ا يف ذل� ��ك اللواء
الآيل  30يف منطقة باخموط
و 28م�ن�ط�ق��ة جت �م��ع ع�سكرية
وم �� �س �ت��ودع�ين ل �ل �ق��وات امل�سلحة
الأوكرانية.
و�أ� �ش��ارت وزارة ال��دف��اع الرو�سية
�إىل ت �� �ص �ف �ي��ة �أك� �ث��ر م ��ن 470
م�سلحا ،ومت تعطيل  68وحدة
من املعدات الع�سكرية .و�أ�ضافت:
مت تدمري حمطة فرعية للطاقة
ب��ال�ق��رب م��ن حمطة �سكة حديد
م�ي�ري �ف��ا يف م �ن �ط �ق��ة خاركيف،
ك��ان��ت ت �ق��وم ب�ت���س�ل�ي��م الأ�سلحة
وامل �ع��دات الع�سكرية ال ��واردة من
الواليات املتحدة والدول الغربية
ال�ستهداف دونبا�س.
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان� � :ض��رب الطريان
ال��رو� �س��ي وال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة 9
م ��راك ��ز ق� �ي ��ادة �أوك ��ران� �ي ��ة و93
منطقة جتمع ع�سكرية ،بالإ�ضافة
�إىل  3م���س�ت��ودع��ات ل�ل��ذخ�يرة يف
منطقة ميكواليف.

م������ايل ت���ع���ل���ن �إح����ب����اط
حم������اول������ة ان���ق�ل�اب���ي���ة
•• باماكو�-أ ف ب:

�أعلن املجل�س الع�سكري احلاكم يف
م��ايل �أ ّن��ه �أحبط الأ�سبوع املا�ضي
حم��اول��ة انقالبية ن ّفذها �ضباط
يف اجلي�ش بدعم من دولة غربية
مل ي�س ّمها .ويف بيان ب ّثه التلفزيون
الر�سمي قالت احلكومة االنتقالية
التي �ش ّكلها املجل�س الع�سكري �إ ّنه
يف م�سعى فا�سد لك�سر ديناميكيات
�إعادة بناء مايل ،حاولت حفنة من
ّ
ال�صف املال ّيني
ال�ضباط و�ض ّباط
امل �ن��اه �� �ض�ين ل �ل �ت �ق � ّدم �ي�ين تنفيذ
ان�ق�لاب ليل � 12-11أي ��ار مايو
.2022
و�أ� � � �ض � � ��اف ال � �ب � �ي� ��ان �أ ّن ه � � ��ؤالء
الع�سكريني كانوا مدعومني من
دولة غربية مل ي�س ّمها.

و ا�ستح�ضر املعزون بكل تقدير م�آثر الفقيد و ما حتلى به من حمبة
ل�شعبه و ما بذله من جهد لتعزيز قيم العدل و الرحمة �إىل جانب
العمل املخل�ص م��ن �أج��ل وط�ن��ه و الإن���س��ان�ي��ة خ�لال م�سرية حافلة
بالعطاء.
(التفا�صيل �ص)4-2

الربملان الأوروبي يهنئ الإمارات
بانتخاب حممد بن زايد رئي�سا

•• بروك�سل -وام:

وجه الربملان الأوروبي التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل رئي�سا للدولة.
و�أعربت رئي�سة الوفد الربملاين للعالقات مع �شبه اجلزيرة العربية،
هناء نيومان ،عن متنياتها لدولة الإمارات املزيد من االزدهار والنهو�ض
حتت القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان.
ونعى الربملان الأوروب��ي املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد وقدم تعازيه
ل�شعب وحكومة دولة الإمارات العربية املتحدة وقالت نيومان يف بيان "
�أتقدم مع زمالئي ب�أحر التعازي ل�شعب وحلكومة دولة الإمارات العربية
املتحدة" منوهة مبناقب املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان حيث
خطت دولة الإم��ارات خطوات غري م�سبوقة من النمو والتحديث مما
جعلها مرك ًزا عامل ًيا للتجارة والتبادل الثقايف وال�سياحة.
و�أك��دت ان وفد الربملان الأوروب��ي للعالقات مع �شبه اجلزيرة العربية
�سيوا�صل العمل على تر�سيخ �شراكة �سيا�سية وبرملانية قوية ودائمة مع
دولة الإمارات العربية املتحدة وجمل�سها الوطني االحتادي.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان
رئي�س جمهورية ال�صومال
الفيدرالية بفوزه يف االنتخابات
•• �أبوظبي-وام:

ب �ع��ث � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة
�إىل فخامة ح�سن �شيخ حممود
رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة ال�صومال
ال�ف�ي��درال�ي��ة  ،مبنا�سبة ف��وزه يف
االنتخابات الرئا�سية.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� � � ��وزراء ح��اك��م دب� ��ي رع � ��اه اهلل
برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة
ح�سن �شيخ حممود.

حمل حكومة الدبيبة م�س�ؤولية الت�صعيد

با�شاغا يغادر العا�صمة الليبية بعد ا�شتباكات م�سلحة
•• عوا�صم-وكاالت:

ح � ّم��ل رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة الليبية
امل �ك �ل �ف��ة م� ��ن ال �ب��رمل � ��ان ،فتحي
ب��ا� �ش��اغ��ا ،ح �ك��وم��ة م�ن��اف���س��ه عبد
احل� �م� �ي ��د ال ��دب� �ي� �ب ��ة م�س�ؤولية
الت�صعيد الع�سكري ال��ذي تزامن
مع دخوله و�أع�ضاء من حكومته
�إىل ال�ع��ا��ص�م��ة ط��راب �ل ����س ب�شكل
�سلمي.
وق� ��ال ب��ا� �ش��اغ��ا ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت��ه يف
ت ��وي �ت�ر ،ال � �ث �ل�اث ��اء� ،إن� � ��ه فوجئ
ب��ال�ت���ص�ع�ي��د ال�ع���س�ك��ري اخلطري
ال ��ذي �أق ��دم ��ت ع�ل�ي��ه جمموعات
م�سلحة تابعة للحكومة منتهية
ال ��والي ��ة ،رغ ��م دخ ��ول ��ه ال�سلمي
للعا�صمة طرابل�س دون ا�ستخدام
العنف وق��وة ال���س�لاح وا�ستقباله
من قبل �أهايل طرابل�س.
و�أك � ��دت امل���س�ت���ش��ارة الأمم �ي��ة �إىل
ليبيا� ،ستيفاين وي�ل�ي��ام��ز� ،أم�س
ال �ث�لاث��اء� � ،ض��رورة احل �ف��اظ على
ال� �ه ��دوء ع �ل��ى الأر� � � ��ض وحماية
امل��دن �ي�ي�ن ب �ع��د وق � ��وع ا�شتباكات
م�سلحة �شملت �إطالق نار ع�شوائيا
يف منطقة جنزور املكتظة بال�سكان
يف طرابل�س.
وق��ال��ت ع�بر ح�سابها على تويرت

جنود موالون للدبيبة ،يقفون على مركبات ع�سكرية يف طرابل�س (رويرتز)
�أحث على �ضبط النف�س واالمتناع
ع��ن الأع �م ��ال اال� �س �ت �ف��زازي��ة ،مبا
يف ذل � ��ك اخل � �ط� ��اب الت�أجيجي
وامل�شاركة يف اال�شتباكات وتعبئة
ال � �ق � ��وات .و�أك� � � ��دت وي �ل �ي��ام��ز �أن
العنف ال يحل ال�ن��زاع ب��ل احلوار
والو�ساطة ،م�ضيفة تظل امل�ساعي
الأممية متاحة جلميع الأطراف
التي ت��ؤم��ن مب�ساعدة ليبيا على
�إي �ج��اد ط��ري��ق حقيقي وتوافقي
ل�ل�م���ض��ي ق��د ًم��ا ن�ح��و اال�ستقرار
واالنتخابات.
وبعد �ساعات من دخوله العا�صمة
الليبية� ،أعلن مكتب رئي�س الوزراء

امل �ع�ين م��ن ق �ب��ل ال�ب�رمل ��ان فتحي
با�شاغا �أن��ه غ��ادر طرابل�س� ،أم�س
الثالثاء ،بعد اندالع ا�شتباكات بني
ف�صائل متناف�سة ،وفق رويرتز.
ف�ي�م��ا ق��ال��ت ح �ك��وم��ة ب��ا� �ش��اغ��ا يف
بيان �صحايف �إن رئي�س احلكومة
فتحي با�شاغا وع��دداً من �أع�ضاء
احل �ك��وم��ة ق��د غ � ��ادروا العا�صمة
ط��راب �ل ����س ،ب �ع��د و� �ص��ول �ه��م يوم
�أم����س ،حر�صاً على �سالمة و�أمن
املواطنني وحقناً للدماء.
م��ن جهتها ذك ��رت و��س��ائ��ل �إعالم
حملية �أن خروج با�شاغا جاء بعد
و�ساطة لتجنب تو�سع القتال.
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رئي�س الدولة يوا�صل تقبل تعازي قادة الدول
ال�صديقة يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة
•• �أبوظبي -وام:

تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �أم�س التعازي و املوا�ساة يف وفاة فقيد الوطن الكبري ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه اهلل" ..من فخامة رجب طيب �أردوغان
رئي�س اجلمهورية الرتكية و فخامة �صادر جباروف رئي�س جمهورية
قريغيز�ستان وفخامة جوليو�س مادا بيو رئي�س جمهورية �سرياليون.
و �أع��رب ال�ق��ادة ع��ن ��ص��ادق تعازيهم وموا�ساتهم اخلال�صة �إىل �أجنال
ال�شيخ خليفة " رحمه اهلل " وعموم �أ�سرة �آل نهيان الكرام يف فقيد الوطن
�سائلني املوىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يجزيه اجلزاء الأوفى
ملا قدم لوطنه و�أمته.
و ا�ستح�ضر املعزون بكل تقدير م�آثر الفقيد و ما حتلى به من حمبة
ل�شعبه و ما بذله من جهد لتعزيز قيم العدل و الرحمة �إىل جانب العمل
املخل�ص من �أجل وطنه و الإن�سانية خالل م�سرية حافلة بالعطاء.
تقبل التعازي �إىل جانب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
يف العا�صمة �أبوظبي كل من الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني و �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حامد بن
زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي و �سمو ال�شيخ ذياب
بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
و التعاون الدويل و �سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم و �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان

بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و �سمو ال�شيخ
حممد بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي و �سمو ال�شيخ خالد
بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي
رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي و معايل ال�شيخ حممد بن حمد
بن طحنون �آل نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
و ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان و معايل ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان �آل نهيان وزير دولة.
كما هن�أ �أ�صحاب الفخامة قادة الدول ال�صديقة � ..صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان مبنا�سبة توليه رئا�سة دولة الإم��ارات متمنني
له التوفيق يف قيادة الدولة نحو مرحلة جديدة من العالقات والتعاون
والعمل امل�شرتك ملا فيه اخلري للجميع.
من جانبه �أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان عن
�شكره وتقديره لأ�صحاب الفخامة ملا �أبدوه من م�شاعر نبيلة جتاه دولة
الإمارات و�شعبها يف م�صابهم فيما توجه �سموه بال�شكر ملا عربوا عنه من
�أمنيات و تهان �صادقة بانتخابه رئي�سا للدولة متمنيا للجميع موفور
ال�صحة والعافية ول�شعوبهم ال�صديقة دوام التقدم والأمن واال�ستقرار.
ك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان قد تقبل يف وقت
�سابق التعازي بفقيد الوطن من فخامة تيودورو �أوبياجن �أجنيما رئي�س
جمهورية غينيا اال�ستوائية و معايل باجنيوتي�س بيكرامينو�س نائب
رئي�س وزراء جمهورية اليونان ومعايل دون براموديناي وزير اخلارجية
ن��ائ��ب رئي�س وزراء ت��اي�لان��د و م�ع��ايل ه��ارج�ي��ت ��س��اج��ان وزي��ر التنمية
الدولية يف كندا.
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قدمت  8,356جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة جتري  139,440فح�صا ك�شفت عن � 281إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 330حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا م��ع خ�ط��ة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف املبكر وح�صر احل ��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
الوزارة عن �إجراء  139,440فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي .و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  281حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  903,084حالة .كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم

ت�سجيل �أي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
الوفيات يف الدولة  2,302حالة.كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  330حالة التي مت تقدميها حتى ام�س  24,822,926جرعة ومعدل توزيع اللقاح
جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من  250.98جرعة لكل � 100شخ�ص.
ً
�أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء  886,802حالة .من جهة اخرى الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  8,356جرعة من لقاح �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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بقيادة حممد بن زايد  ..االقت�صاد الوطني ينطلق نحو �آفاق النمو امل�ستدام
•• �أبوظبي-وام:

تدخل دولة الإم��ارات حقبة جديدة
م��ن ال�ت�ط��ور وال �ت �ن��وع االقت�صادي
عنوانها "ا�ستدامة النمو" ارتكازاً
على منجزات مرحلة " التمكني "
حيث حققت بنية حتتية متطورة
و�صناعات وطنية عاملية ،وتوا�صل
"خطة مئوية الإم ��ارات "2071
والتي ي�شكل فيها االقت�صاد احل�صة
الأك�ب�ر م��ن م�ب��ادئ�ه��ا� ،إذ ت�ستهدف
ال ��دول ��ة م���س�ت�ق�ب��ل �أك �ث��ر جاهزية
وا�ستباقية يف التعامل مع املتغريات
وامل �� �س �ت �ج ��دات ،جل �ع��ل الإم � � � ��ارات،
الأف �� �ض��ل يف ال� �ع ��امل ،ب �ح �ل��ول عام
.2071
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم ��ارات
"وام" ع�بر ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر مالمح
�أول � �ي ��ة ل �ل �م��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة بقيادة
� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
"حفظه اهلل"� ،إذ مت�ضي الإمارات
م �� �س �ت �ن��دة ع �ل��ى م �ن �ج��زات �ه��ا خالل
العقود اخلم�سة املا�ضية �إىل عهد
ج��دي��د م��ن ال�ت�ط��ور وال�ت�ق��دم يعزز
مكانتها ودورها الريادي قوة مالية

واقت�صادية فاعلة وم�ؤثرة ،ومنوذجا
ت�ن�م��وي��ا ع��امل�ي��ا ي�ح�ت��ذى ب ��ه ،معززة
نهجها باعتبار الإن�سان هو الرثوة
احلقيقية والرئي�سية للدولة ورفد
مكا�سبها التنموية مزيدا من الرفاه
االجتماعي ل�سكان الإمارات.
وت�ستكمل الإمارات تطورها انطالقا
من بنية حتتية متطورة قادرة على
مت �ك�ي�ن وحت �ف �ي��ز اال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
ابتكارات وتقنيات الثورة ال�صناعية
ال ��راب� �ع ��ة وال � ��ذك � ��اء اال�صطناعي
وتعزيز تناف�سية ال�صناعة الوطنية
وا��س�ت�ق�ط��اب امل ��واه ��ب واال�ستثمار
يف ال �ط��اق��ات وم � �ه� ��ارات امل�ستقبل
وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى االق�ت���ص��اد املعريف،
ع�بر ا�سرتاتيجيات غ�ير م�سبوقة
ج��دي��دة للتنويع االقت�صادي وبناء
ال� �ق ��درات يف ق �ط��اع��ات اقت�صادية
ج��دي��دة ،ودم��ج وتوظيف التقنيات
امل �ت �ق��دم��ة ل ��دع ��م من ��و االقت�صاد
الوطني وتعزيز ال�ق��درات البحثية
والتطويرية.
وحتت قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ،توا�صل
الإم � ��ارات ري��ادت �ه��ا وج�ه��ة �إقليمية

وع ��امل� �ي ��ة ل�ل�ا� �س �ت �ث �م��ار وال� �ت� �ج ��ارة
وال�سياحة م�ستمرة يف تبوء �صدارة
م� ��ؤ�� �ش ��رات ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة العاملية،
واالنفتاح االقت�صادي ملرحلة جديدة
من النماء واالزدهار.
وت�شهد املرحلة املقبلة يف االقت�صاد
الوطني تفعيل االقت�صاد الرقمي
حمركاً �أ�سا�سياً وداع�م�اً للتناف�سية
والعمل على متكني املجتمع ب�أدوات
الثورة ال�صناعية الرابعة ،وحتقيق
�أعلى م�ستوى يف اال�ستفادة من نقاط
القوة واملزايا التناف�سية التي حتظى
ب�ه��ا الإم� � ��ارات يف ق �ط��اع��ات حيوية
م �ن �ه��ا � �ص �ن��اع��ة البرتوكيماويات
وامل �� �ش �ت �ق ��ات و� �س�ل�ا� �س ��ل ال �ت ��وري ��د
و��ص�ن��اع��ة الأل��وم �ن �ي��وم وال�شراكات
ال�شاملة ال�ت��ي ب ��د�أت تنفيذها هذا
ال �ع��ام ان �ط�لاق �اً م��ن ال �� �ش��راك��ة مع
الهند.
و�سي�شهد االقت�صاد الوطني خالل
املرحلة القادمة ت�سريع وترية العمل
باخلطط التنموية ودع��م القطاع
اخلا�ص ،و�إ�ضافة قطاعات اقت�صادية
ج ��دي ��دة ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ال�صناعات
امل �ت �ق��دم��ة م ��ع ج �ه��وزي��ة الكفاءات
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع��ات امل�ستحدثة،

وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عاملية
لال�ستثمار ،واالعتماد على تقنيات
ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة ب�صورة
�شاملة لتقود الإمارات املنطقة نحو
م�ستقبل ركيزته الذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد املعريف.
وحققت الإم� ��ارات م�ن�ج��زات كبرية
خ �ل�ال الأع � � ��وام ال �ق �ل �ي �ل��ة املا�ضية
و�ضعتها يف مرتبة متقدمة عاملياً
يف جماالت االقت�صاد اجلدي القائم
ع �ل��ى امل �ع��رف��ة واالب� �ت� �ك ��ار والبحث
والتطوير والتكنولوجيا املتقدمة
وت�ت���ض�م��ن ه ��ذه امل �ن �ج��زات جممع
حممد بن را�شد للطاقة ال�شم�سية
وت �� �ش �غ �ي��ل حم �ط��ة ب ��راك ��ة للطاقة
النووية ال�سلمية ،و�إط�ل�اق م�سبار
الأمل ال�ستك�شاف كوكب املريخ.
و� �س �ت �ع��زز الإم � � ��ارات ط ��رق و�آل �ي��ات
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ث�ق��ة ال �ت��ي حازت
عليها خالل ال�سنوات املا�ضية وجهة
ج ��اذب ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات اخلارجية
امل �ب��ا� �ش��رة ال� �س �ت �ق �ط��اب امل ��زي ��د من
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ن��وع�ي��ة مب��ا ي�سهم
يف حتفيز ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي ،كما
�ستعمل ع�ل��ى م��زي��د م��ن ا�ستخدام
ال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي وحتليل

ال �ب �ي ��ان ��ات ال �� �ض �خ �م��ة يف القطاع
امل�صريف والت�أمني.
وميثل م�شروع " 300مليار درهم"
لتطوير ال�صناعة ورفع م�ساهمتها
يف االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،وال�شراكة
ال�شاملة مع العديد من الدول لفتح
�أ�سواق جديدة لل�صادرات الوطنية،
وزي� � ��ادة اال� �س �ت �ث �م��ار الأج �ن �ب��ي �إىل
 550مليار درهم حتى عام 2030
و��ص��و ًال �إىل تريليون دره��م يف عام
 2051م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
ل�لاق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي خ�ل�ال العقد
احلايل.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،الإ� �ش��ارة �إىل
تنوع اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
ال��واردة �إىل الإم ��ارات لت�شمل كافة
القطاعات والأن�شطة االقت�صادية
احل�ي��وي��ة ،مثل ال�ط��اق��ة التقليدية
واملتجددة والنفط والغاز الطبيعي
والأن�شطة املالية و�أن�شطة الت�أمني
وال � �ق � �ط� ��اع ال � �ع � �ق� ��اري وال�صحي
وال �� �ص �ن��اع��ي وال � ��زراع � ��ة وغ�ي�ره ��ا،
ف� ً
ضال ع��ن جمموعة م��ن قطاعات
االق� �ت ��� �ص ��اد اجل ��دي ��د واالقت�صاد
ال� ��رق � �م� ��ي يف ال � � ��دول � � ��ة ،وك ��ذل ��ك
ا� �س �ت �ق �ط��اب ا� �س �ت �ث �م��ارات �أجنبية

وا�سعة مثل التكنولوجيا واالبتكار
وال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي و�إن�ت�رن ��ت
الأ�شياء والبلوك ت�شني ،والتقنيات
ال�ط�ب�ي��ة امل �ب �ت �ك��رة وو� �س��ائ��ل النقل
فائقة ال�سرعة والواقع االفرتا�ضي
واملعزز والروبوتات وال�سيارات ذاتية
القيادة.
وت���ش�ك��ل خ�ط��ة اق�ت���ص��اد اخلم�سني
التي �أطلقتها الدولة م�ؤخراً خارطة
ط��ري��ق وا� �ض �ح��ة حت �ق��ق اقت�صاداً
ت �ن��اف �� �س �ي �اً م �ت �ك��ام�ل ً�ا ع�ب�ر خم�سة
حم ��اور تت�ضمن االق�ت���ص��اد الكلي
وريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وال�سياحة واال�ستثمار
الأج � �ن � �ب� ��ي امل� �ب ��ا�� �ش ��ر وم�ضاعفة
ال�صادرات وا�ستقطاب املواهب.
ومت و� �ض��ع �إط � ��ار زم �ن��ي للمرحلة
الأوىل من خطة اقت�صاد اخلم�سني
بنهاية ال �ع��ام  2030لإجن ��از 33
مبادرة ت�شكل حزمة لدعم القطاعات
االقت�صادية ومت�ث��ل مرحلة مهمة
مت� �ه ��د ل� �ب� �ن ��اء من � � ��وذج اقت�صادي
�أك�ثر مرونة وتناف�سية يوفر دعماً
مل�ستهدفات خطة اخلم�سني.
وت �ن��درج خ�ط��ة اق�ت���ص��اد اخلم�سني
حت ��ت م �ظ �ل��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة "عام

اال� �س �ت �ع��داد للخم�سني" وت�شمل
امل�خ��رج��ات االق�ت���ص��ادي��ة الطموحة
القت�صاد امل�ستقبل والتي ت�ستهدف
حتقيق قفزة نوعية يف منو االقت�صاد
ال��وط �ن��ي ل��دول��ة الإم� � ��ارات بحلول
 ،2030ك �م��رح �ل��ة �أوىل بحيث
تتالءم مع حمددات مئوية الإمارات
 2071وت�شكل �أحد م�سارات العمل
لتحقيق العديد م��ن م�ستهدفاتها
االق�ت���ص��ادي��ة .ومي�ث��ل حم��ور ريادة

الأع� � �م � ��ال ت ��وج� �ه ��ا ا�سرتاتيجياً
لري�سخ مكانة الإمارات وجهة عاملية
لريادة الأعمال وخا�صة يف االبتكار
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،م��ا ي���س�ه��م بزيادة
قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة،
وال �ع �م��ل ع�ل��ى م��زي��د م��ن الرتويج
ل�ل��إم ��ارات وج �ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة رائ ��دة
وم�ستدامة وتعزيز �أن�شطة ال�سياحة
البيئية والثقافية.

يف ر�ؤية حممد بن زايد

التعليم ..ركيزة ال�ستدامة التنمية والتطور
••�أبوظبي-وام:

ي�شكل التعليم يف ر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ركيزة
�أ�سا�سية ال�ستدامة التنمية والتطور
كما يعد القاعدة ال�صلبة ملرحلة ما
بعد النفط.
وق��ال �سعادة املهند�س عبدالرحمن
حم� �م ��د احل � � �م� � ��ادي ،وك � �ي� ��ل وزارة
الرتبية والتعليم لتح�سني الأداء،
�إن اه�ت�م��ام ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان  ،بالتعليم
ال يقت�صر على و�ضع الر�ؤى والأفكار
ف�ح���س��ب ،و�إمن � ��ا ام �ت��د �إىل املتابعة
وال � ��زي � ��ارات امل �ي��دان �ي��ة وامل � �ب� ��ادرات
النوعية ،وا�ستقبال الطلبة وتكرمي
امل�ت�م�ي��زي��ن ،وال�ت��وج�ي�ه��ات ال�سديدة
بتوفري جميع املعطيات ال�ت��ي تعزز
م�سرية التطور العلمي ،والتوا�صل
م��ع امل�ؤ�س�سات التعليمية واملعلمني
وال �ط �ل �ب��ة ،وت��وف�ي�ر امل �م �ك �ن��ات التي
ترتقي بالأداء التعليمي الذي يواكب

م�ستجدات الع�صر واقت�صاد املعرفة،
وتوفري البيئة احلا�ضنة للمبدعني
من الطلبة واملعلمني.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دور ��س�م��وه يف �إث ��راء
املراجع ودعم قطاع التعليم بالكتب
وامل��راج��ع التعليمية ،يكر�س �أهمية
التعليم يف ر�ؤي ��ة ��س�م��وه ،ح�ي��ث كان
ت��وج �ي �ه��ه ب�ت�خ���ص�ي����ص  6ماليني
دره ��م ل �� �ش��راء جم�م��وع��ة ق�ي�م��ة من

ال�ك�ت��ب وامل��راج��ع وامل� ��واد التعليمية
�ضمن � 500أل��ف عنوان يف معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للكتاب يف ،2021
تتويجا لر�ؤية �سموه يف �أهمية الكتاب
الذي ميثل دعما للعقول التي متثل
الركيزة الأ�سا�سية يف نه�ضة الدول.
و�أكد �أن حر�ص �سموه على تخ�صي�ص
"جائزة لأف�ضل معلم خليجي" التي
تو�سعت لت�شمل يف مرحلة ثانية 13

دولة ،تعزز قيمة االهتمام باملعلمني،
ور�سالة اجلائزة الرتبوية ،ومتكينهم
من �أداء دورهم ور�سالتهم الوطنية،
يف بناء جيل مت�سلح بالوعي واملعرفة
واملهارة والقدرات ،وبناء قاعدة �صلبة
لتعليم نوعي جنني ثماره يف التطور
ال� ��ذي ي���ش�ه��ده ال �ق �ط��اع التعليمي،
لتعزيز م�سريته وتناف�سيته وريادته
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال � �ع� ��امل ،ومواكبة

التي ت�ست�شرف امل�ستقبل و�إعالء �ش�أن
امل�ؤ�شرات العاملية.
و�أو�ضح �أن توجيهات �سموه الرامية التعليم ،حيث تتميز دول��ة الإمارات
ل�ت�ن�م�ي��ة ق � ��درات ال �ط �ل �ب��ة وتطوير بهويتها الثقافية وقيمها الأخالقية
مهاراتهم ،وحتفيزهم ،مبا ين�سجم الأ�صيلة املرتكزة على موروث القيم
م��ع �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ،ومتكينهم ال�ن��اب��ع م��ن تعاليم ال��دي��ن احلنيف
من بناء حا�ضرهم وم�ستقبلهم ،مع وت �ق��ال �ي��د الآب � � ��اء والأج� � � � ��داد التي
اعتزازهم بقيم جمتمعهم ووطنهم تعلي م��ن قيم الت�سامح واالحرتام
وه��وي�ت�ه��م ،وت��وف�ير البيئة املحفزة وال �ت �ع��اون ،وح ��ب اخل�ي�ر واالنتماء
ل�ه��م ،لتحقيق النه�ضة التعليمية وال� � �ب � ��ذل وال �ت �� �ض �ح �ي��ة وال� �ع� �ط ��اء

الالحمدود للوطن.
ولفت �إىل �أن التعليم يف ر�ؤية �سموه
تت�ضمن تعزيز االهتمام باجلوانب
ال �ع �ل �م �ي��ة والأخ �ل��اق� � �ي � ��ة ،وغ ��ر� ��س
ه��ذه القيم وتعميقها ل��دى الن�شء
وال���ش�ب��اب ،ب��اع�ت�ب��ار �أن الأخ�ل��اق يف
العن�صر املهم والأ�سا�سي يف املنظومة
ال�ت�ن�م��وي��ة ال���ش��ام�ل��ة ،مب �ح��اور عدة
م��رت�ب�ط��ة الأخ�ل�اق �ي��ات ،والتطوير

ال � ��ذات � ��ي وامل� �ج� �ت� �م� �ع ��ي ،والثقافة
ال�تراث ،والرتبية املدنية ،واحلقوق
وامل���س��ؤول�ي��ات ،لتحقيق اال�ستدامة
التي تتبناها الدولة ،بجانب دعوات
�سموه �إىل متكني الأ� �س��رة ،و�أولياء
�أم��ور الطلبة للتفاعل والإ��س�ه��ام يف
دعم اجلهود التعليمية والت�شارك يف
بناء العقول الوطنية و�إع��داد �أجيال
امل�ستقبل .وقال �سعادته  " :فخورون
ب��ر�ؤي��ة �سموه وق��رارات��ه وتوجيهاته
ال� �ت ��ي و� �ض �ع��ت ال �ت �ع �ل �ي��م مبختلف
م���س�ت��وي��ات��ه وق ��واع ��ده ��ض�م��ن �إط ��ار
ا�سرتاتيجية امل�ستقبل ،مع احلر�ص
ع �ل��ى �إن �� �ش ��اء م �ع �ه��د التكنولوجيا
التطبيقية ،ومعهد �أبو ظبي للتعليم
امل �ه �ن��ي ،وم��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للتعليم
وال�ت��دري��ب التقني وامل�ه�ن��ي ،بجانب
ا��س�ت�ق�ط��اب �أف �� �ض��ل اجل��ام �ع��ات على
م�ستوى ال �ع��امل ب��اف�ت�ت��اح ف ��روع لها
يف �أب��وظ�ب��ي مثل جامعة ال�سوربون
وج��ام �ع��ة ن �ي��وي��ورك ،وزي � ��ادة �أع ��داد
الطلبة امللتحقني بربامج الدرا�سات
العليا ".

«اجتمـــاعية ال�شــــارقة» متنح  9764بطـــاقة «�سند» امل�صـــرفية انطالق املعر�ض الدويل للإعالم الرقمي وات�صاالت الأقمار اال�صطناعية كاب�سات 2022
•• ال�شــــارقة-الفجر:

ك�شفت علياء الزعابي ،مديرة �إدارة
امل���س��اع��دات االجتماعية ،يف دائرة
اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة،
�أن الدائرة منحت  9764بطاقة
"�سند" امل�صرفية للم�ستفيدين
من امل�ساعدات االجتماعية للحاالت
امل�سجلة لديها خالل الربع الأول
م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري ،ح�ي��ث توزعت
ه��ذه البطاقات على ك��اف��ة الفئات
امل�ستفيدة من خدمات الدائرة.
ون��وه��ت ال��زع��اب��ي� ،إىل �أن االرتفاع
يف ن���س��ب احل � ��االت امل���س�ج�ل��ة �أدى
ب��دوره �إىل ارت�ف��اع يف حجم وقيمة
امل�ساعدات االجتماعية املقدمة يف
ال�سنوات ال�سابقة ،وال�سبب يعود
�إىل ظ��روف احل�ي��اة وارت �ف��اع غالء
امل�ع�ي���ش��ة ،م��و��ض�ح��ة ب ��أن��ه يف حال
حت���س�ن��ت ظ ��روف امل���س�ت�ف�ي��د ماديا
بوجود دخل مايل له �أو وجود من
ي�ت��وىل رع��اي�ت��ه وحت�م��ل م�س�ؤليته
م��ن زوج �أو اب��ن �أو رات ��ب وغريه،
وب ��ال� �ت ��ايل ال ي� �ع ��ود ب �ح��اج��ة �إىل
م�ساعدة اجتماعية

ل �ل �م �� �س��اع��دات االج �ت �م��اع �ي��ة فهي
ف �ئ��ة الأرام� � � ��ل وامل �ط �ل �ق��ات وذوي
ال��دخ��ل املنحف�ض م��ن املتقاعدين
امل�سجلني ،واملتقاعد ال��ذي ي�ستلم
م� ��� �س ��اع ��دة م� ��ن وزارة ال� ��� �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وامل�ت�ق��اع��د امل�ستفيد
من دعم الأجور.
وت�ستطرد مديرة �إدارة امل�ساعدات
االجتماعية ،بالقول ،هناك �شروط
ع ��دة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى امل�ساعدات
لكافة الفئات ،فمثال يجب �أن تكون
املطلقة مواطنة مقيمة يف �إمارة
ال���ش��ارق��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �شروط
الأرامل واملطلقات واملتقاعدين اال�ستحقاق الأخ ��رى مثل �شهادة
�أم � � ��ا �أك� �ث ��ر ال� �ف� �ئ ��ات امل�ستفيدة جتديد ا�ستمرارية الطالق و�شهادة

ث��ان �ي��ة ب ��أن �ه��ا ع��اط �ل��ة ع ��ن العمل
و� �ش �ه ��ادة ا� �س �ت �م��راري��ة احل�ضانة
لأبنائها ،وكل هذه ال�شهادات تكون
م��ن امل�ح�ك�م��ة ال���ش��رع�ي��ة ،ك�م��ا يتم
الك�شف عن و�ضعها املادي و�إذا كان
لديها مدخول كالراتب التقاعدي
�أو م�صادر دخل �أخرى.
وت���س�ق��ط امل �� �س��اع��دات االجتماعية
للأرملة يف حال تزوجت �أو ح�صلت
على وظيفة ،ويلغى هذا ال�شرط �إذا
ك��ان��ت الأرم �ل��ة تخطت �سن الـ50
عاما� ،أما الأرملة احلا�ضنة للأيتام
فيتم تقييم قيمة امل���س��اع��دة بناء
على ظروفها امل��ادي��ة وال�ت��أك��د من
كون �أوالدها ال زالوا حتت رعايتها

وح�ضانتها .وكذلك يوجد �شروط
مطلوبة للفئات الأخرى امل�ستفيدة
من امل�ساعدات االجتماعية.
وت �� �ش�ير ال ��زع ��اب ��ي� ،إىل �أن كافة
املعلومات حول امل�ستفيد من كافة
الفئات ،يتم اال�ستطالع عن �أو�ضاعه
املختلفة عرب رب��ط ا�ستعالمي مع
خمتلف الدوائر احلكومية بالدولة
وهي تفوق الـ 20جهة ا�ستعالمية
يف ال���ش��ارق��ة .ويف ما يتعلق بفئة
ن��زالء امل�ؤ�س�سات العقابية ،فنحن
ن�ه�ت��م ب ��أ� �س��ر ه ��ذه ال �ف �ئ��ة بجميع
�أف ��راده ��ا ،وه ��ي م��ن �أك�ث�ر الفئات
اح� �ت� �ي ��اج ��ا وم� ��� �س ��اع ��دة واه� �ت� �م ��ام
ومتابعة لعدم وجود �أي دخل لديها
ورب �أ�سرتها يق�ضي حمكوميته يف
امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية،
الف�ت��ة �إىل �أن م�ث��ل ه��ذه الأو�ضاع
يتم التحرك فيها �سريعا من قبل
جل�ن��ة ل�ل�ت��دخ��ل ال���س��ري��ع ،لتقدمي
امل���س��اع��دات مبختلف �أن��واع�ه��ا من
م ��واد غ��ذائ �ي��ة وم�لاب ����س و�أجهزة
منزلية وتعليم بالإ�ضافة �إىل ك�سوة
الأع� �ي ��اد وك ��ذل ��ك م ��دخ ��ول م ��ادي
�شهري يحدد بح�سب احلاجة ،ويف
ح ��ال ع ��دم وج� ��ود ��س�ك��ن للأ�سرة،
فيتم التوا�صل مع الدائرة املعنية
بالإ�سكان لتوفري �سكن للأ�سرة.

•• دبي -وام:

افتتح �سمو ال�شيخ ح�شر ب��ن مكتوم
�آل م �ك �ت ��وم ،امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل ��دائ ��رة
الإع� �ل��ام يف دب� ��ي ،امل �ع��ر���ض ال ��دويل
للإعالم الرقمي وات�صاالت الأقمار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة ك��اب �� �س��ات ،2022
ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ال � ��رائ � ��دة يف قطاعات
ات� ��� �ص ��االت الأق � �م� ��ار اال�صطناعية
والبث وت�صوير املحتوى يف املنطقة،
ام�س ،يف مركز دبي التجاري العاملي.
ورافق �سموَه عدد من �أبرز ال�شخ�صيات
خالل جولته يف موقع املعر�ض الذي
ي���س�ت�ق�ب��ل �أك �ث��ر م ��ن  200عالم ًة
جت��اري��ة م��ن  35دول � ًة وي�ضم ثالث
فعاليات رئي�سية متخ�ص�صة ،وهي
م�ؤمتر املحتوى ،وقمة �سات �إك�سبو،
وفعالية حمتوى اجليل التايل.
وي �� �س �ت �� �ض �ي��ف ك ��اب� ��� �س ��ات 2022
جم �م��وع��ة م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة
يف ال �ق �ط��اع ،م �ث��ل ع��رب �� �س��ات ونايل
� �س��ات وجم �م��وع��ة ت�ي�ك��وم وترك�سات
وك �ف �ي �� �س��ت م �ي ��دي ��ا ورو� � � ��س فيديو
و�إي �ف��رت��ز مايكرو�سي�ستمز ووكالة
ال �ف �� �ض��اء ال��وط �ن �ي��ة الأذربيجانية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أج�ن�ح��ة خ��ا��ص��ة لكلٍ
م ��ن ب��اف��اري��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا العظمى
و�أيرلندا ال�شمالية .وت�ستقطب قمة

�سات �إك�سبو م�شاركني من جن�سياتٍ
م� �ت� �ع ��ددة ،ت�ت���ض�م��ن جم �م��وع � ٍة من
الأ� �س �م��اء ال �ب��ارزة م��ن ��ص�ن��اع القرار
ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين م��ن ك��وزم�ي��ك �أب ��ل من
ال��والي��ات املتحدة وال��راب�ط��ة العاملية
مل�شغلي الأقمار اال�صطناعية و�شركة
تقنيات �شبكات الأقمار اال�صطناعية
و� �ش��رك��ة ��س��ي ك ��وم لأن �ظ �م��ة الأقمار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة م ��ن ك �ن��دا وجيالت
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة لل��أق �م��ار ال�صناعية
و�إمن ��ار�� �س ��ات وجم �م��وع��ة �ساتكومز
�إن��وف �ي �� �ش��ن و�إ� � ��س �إي �إ�� ��س نتورك�س

و�إي ت ��ي �إل ��س�ي���س�ت�م��ز وكراتو�س
وجي يف �إف من اململكة املتحدة� ،إىل
جانب عرب�سات من اململكة العربية
ال�سعودية.
كما ي�ستقطب م�ؤمتر املحتوى عدداً
م��ن �أب ��رز رواد ال�ق�ط��اع ال�ستك�شاف
�أح� � � � ��دث ال � �ت� ��وج � �ه� ��ات يف جم � ��االت
امل�ي�ت��اف�ير���س وال��رم��وز غ�ير القابلة
ل�ل�ا�� �س� �ت� �ب ��دال وحم � �ت� ��وى من�صات
التوا�صل االجتماعي ومناف�سات البث
على الإن�ت�رن��ت� ،إىل ج��ان��ب خدمات
البث ال�صوتي البودكا�ست ومدونات

ال� �ف� �ي ��دي ��و وامل � �ح � �ت ��وى املو�سيقي.
وت���ش�م��ل ق��ائ�م��ة امل �� �ش��ارك�ين ممثلني
عن جمموعة من �أك�بر ال�شركات يف
القطاع ،مثل تويرت وميتا وجمموعة
روت ��ان ��ا و�إم ب ��ي � �س��ي و�ستارزبالي
ومدينة دبي للإعالم وهيئة الإعالم
الإبداعي ومبادرة �أبوظبي للألعاب
والريا�ضات الإلكرتونية ،بالإ�ضافة
�إىل قناة �سي �إن بي �سي عربية و�شركة
ال�ت���ص�ن�ي��ف الإع�ل�ام� �ي ��ة ال�سعودية
ووزارة الإع�ل�ام والثقافة وال�سياحة
يف نيجرييا ومن�صة ديزين بل�س.
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رئي�س املالديف :حممد بن زايد منارة �أمل يتمتع ب�شخ�صية قيادية
•• �أبوظبي-وام:

�أعرب فخامة �إبراهيم حممد �صليح رئي�س جمهورية املالديف عن تهانيه
لدولة الإم��ارات بانتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
"حفظه اهلل"رئي�سا للدولة  .وقال فخامته �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان منارة �أمل يتمتع ب�شخ�صية قيادية وحر�ص على حتقيق
التنمية مع الرتكيز على القيم الإ�سالمية  .و�أ��ض��اف يف ت�صريح لـ"وام"
لقد التقيت �سموه خم�س م��رات و�أمتنى له كل التوفيق يف دوره القيادي
اجلديد  ،و�أتطلع �إىل العمل عن كثب مع �سموه لتو�سيع عالقاتنا احلالية
خالل ال�سنوات القادمة. ".وجاءت ت�صريحات رئي�س املالديف خالل زيارة
ر�سمية ل�ل�إم��ارات لتقدمي ال�ت�ع��ازي يف وف��اة املغفور ل��ه ال�شيخ خليفة بن

06

زايد �آل نهيان وقال �إن ال�شيخ خليفة رحمه اهلل كان يف مقدمة الداعمني
للمحتاجني متذك ًرا دعمه رحمه اهلل جلزر املالديف خالل الأوقات ال�صعبة
مثل ت�سونامي املحيط الهندي وجائحة كوفيد.-19
ون��وه بامل�ستوى املتقدم للعالقات ب�ين ج��زر املالديف والإم� ��ارات مبباركة
املغفور له ال�شيخ خليفة و من �أبرزها افتتاح �سفارة جزر املالديف يف �أبوظبي
ع��ام  2012و��س�ف��ارة الإم ��ارات العربية املتحدة يف ج��زر امل��ال��دي��ف يف عام
 .2019كما �شهدت اال�ستثمارات الإماراتية يف جزر املالديف زيادة كبرية
خ�لال تلك الفرتة ومنها اتفاقية لتعزيز وحماية اال�ستثمارات املتبادلة
 ،وتطوير املطار الرئي�سي جلزر املالديف  -مطار فيالنا ال��دويل  ،بدعم
من دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ؛ والتعاون يف جمال الطاقة املتجددة
ومكافحة الإرهاب.

نهيان بن ركا�ض � :سموه من القادة الكبار يف القيم والفكر العطاء

•• العني-الفجر:

قال ال�شيخ نهيان حممد بن ركا�ض مدير �إدارة املجل�س اال�ست�شاري
الوطني يف منطقة العني �إن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،رئي�ساً للدولة ،خلفاً
للمغفور له فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،ي�سطر
ملرحلة تاريخية جديدة يف م�سرية التقدم والعطاء ،معترباً �أن �سموه
من القادة الكبار يف القيم والفكر والقيادة احلكيمة ،وراف��ع ا�سم
وطننا الغايل عالياً بني الأمم ،وهو من �أرك��ان النه�ضة احلقيقية
لدولة الإمارات يف خمتلف املجاالت  .و�أ�ضاف :نبايع �صاحب ال�سمو
على الوالء والوفاء والطاعة ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يحفظه ويُ�سدد
خطاه ،وكلنا جنود خلف قيادته يف العمل والإخال�ص والتفاين من
�أجل رفعة دولة الإمارات واحلفاظ على مكت�سباتها .

الرمي الفال�سي� :إجنازات حممد بن زايد ر�سخت مكانة الإمارات عامليا كليات التقنية :حممد بن زايد رمز وطني للخري والأمان والرخاء

•• �أبوظبي -وام:

رف �ع��ت ��س�ع��ادة ال ��رمي ب�ن��ت ع �ب��داهلل ال�ف�لا��س��ي الأم�ي�ن
العام للمجل�س الأعلى للأمومة والطفولة �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" مبنا�سبة انتخابه
رئي�سا للدولة خلفاً للمغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان "رحمه اهلل".
وه �ن ��أت ال�ف�لا��س��ي ب�ك��ل ف�خ��ر واع �ت��زاز دول ��ة الإم� ��ارات
و�شعبها ب�ه��ذا االن�ت�خ��اب ،م ��ؤك��د ًة �أن��ه �سيمثل مرحلة
تاريخية ومف�صلية ملوا�صلة امل�سرية ال��رائ��دة لالحتاد
التي �أ�س�سها والدنا املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان " طيب اهلل ثراه " لرفعة الوطن واملواطن.
و�أ�� �ش ��ارت الأم�ي��ن ال �ع��ام للمجل�س الأع �ل��ى للأمومة

والطفولة �إىل �أن �إجنازات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان على ال�صعيد املحلي والعاملي ر�سخت
مكانة الإمارات و�أ�صبحت منوذجاً لالزدهار واال�ستقرار
والتنمية امل�ستدامة والرفاه االجتماعي.
واختتمت بالقول � " :إن من نعم اهلل تعاىل علينا وعلى
وطننا هذه القيادة احلكيمة التي غر�ست يف �أبناء هذا
الوطن �أ�سمى معاين االنتماء وال��والء املطلق لنم�ضي
قدماً وبقوة يف م�سرية اخلم�سني القادمة وا�ستمرارها يف
الريادة العاملية والتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة مبا يحقق
جودة حياة املواطن ،وا�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و�أن ميده بقوته وعونه ،ونعاهد
ونبايع �سموه على ال�سمع والطاعة وال��والء و�أن نبقى
كما كنا �أوفيا ًء خمل�صني لقادتنا ووطننا الغايل".

•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د � �س �ع��ادة ال�بروف �ي �� �س��ور عبد
اللطيف ال�شام�سي مدير جممع
كليات التقنية العليا �أن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" رم��ز وطني للخري واملحبة
وال �� �س �ع��ادة والأم� � � ��ان وال ��رخ ��اء.
و�أ�ضاف �أن �سموه خري خلف خلري
��س�ل��ف ي �ق��ود ال��وط��ن � �س��ائ��را على
نهج امل�ؤ�س�سني ،وموا�صال م�سرية
ال� �ع� �م ��ل امل �خ �ل ����ص لأج � � ��ل رفعة

•• �أبوظبي-وام:

قــــــال �ســــعادة الدكتور حممد را�شد
الهاملي مدير عام هيئة �أبوظبي
ل�ل�إ��س�ك��ان�" :إن ان�ت�خ��اب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،حفظه اهلل ،رئي�ساً لدولة
الإمارات العربية املتحدة هو بداية
مل�ستقبل مزدهر ومتطور لدولتنا
احلبيبة ب��ر�ؤي��ة ق�ي��ادي��ة ثاقـــــــبة
وحكــــــيمة وعزيـــمة ال تلني واحتاد
�شعب ال يعرف امل�ستحيل".
و�أ�ضاف �سعادته�" :صاحب ال�سمو
رئ�ي����س ال ��دول ��ة ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،هو

حممد �أحمد املال الأمني العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم :

حممد بن زايد قيادة مبدعة وملهمة من �أجل بناء الوطن وازدهاره ومتكني املواطن
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �سعادة حممد �أحمد املال الأمني
ال �ع��ام مل�ج�ل����س ال �� �ش��ارق��ة للتعليم
�أن ق �ي��ادة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان رئيــــــ�س
الدولة هي قــــــيادة مبدعة وملهمة
�ساهم ب�شخ�صيته خالل ال�سنوات
وال�ع�ق��ود املا�ضية يف ر��س��م م�سرية
دول��ة الإم ��ارات وبــــــناء نه�ضتهـــــا
لي�أتي تويل �سموه مقاليد حكــــــم
االم � ��ارات ب�ث�ق��ة ك �ب�يرة م��ن حكام
الإم��ارات ومبايعة �شعبه ليوا�صل

اجلهود الفذة املمتدة من �أجل بناء
الوطن وازده��اره ومتكني املواطن
يف كافة املجاالت.
و�أ��ش��ار امل�لا �إىل �أن قيادة �ســــــموه
ت� ��� �ش� �ك ��ل يف م �ل�احم � �ه� ��ا ر�ؤي� � �ت � ��ه
ا� �س �ت �� �ش ��راف �ي ��ة وب � ��داي � ��ة حلقبة
ت��اري �خ �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ج ��دي ��دة وم�شرقة
مل ��وا�� �ص� �ل ��ة امل � �ن � �ج� ��زات وامل� ��واق� ��ف
التاريخية و�صناعة امل�ستقبل التي
ت �ب��د�أ م��ن امل��واط��ن املتعلم القادر
على خدمة وطنه وجمتمعه وعامله
وا�ستمراراً لنهج زايد و�إعالء لقيم
ال��وح��دة واالحت ��اد وال�ع�م��ل �ضمن

ن���س�ي��ج ال� �ع ��امل لإح� � ��داث طفرات
من�شودة .

ت�شمل ربوع الدولة وتعزز لتفوقها
يف املجاالت التي بد�أتها ال�سيما يف
العلوم واملعارف .
و�أو��ض��ح الكعبي �أن ع�ن��وان املرحلة
املقبلة هي التفوق العلمي والعطاء
ال�لاحم��دود م��ن قبل �أب �ن��اء وبنات
ال� ��دول� ��ة وم �� �س��اه �م �ت �ه��م يف كافة
املجاالت النوعية لتتوا�صل �إجنازات
ال��دول��ة حت��ت ق�ي��ادة �سموه نظرا ملا
ي�شكله من قائد فذ �سيقود امل�سرية
نحو امل�ستقبل ال��واع��د والتوا�صل
العاملي .

ن�ضال حممد الطنيجي :حممد بن زايد رجل
الإن�سانية والت�سامح
•• العني-الفجر:

قالت �سعادة الدكتورة  :ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام ل��دار زايد
للثقافة الإ�سالمية �إن انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان " حفظه اهلل "رئي�ساً لدولة الإمارات العربية املتحدة ي�سطر تاريخاً
جديداً يف م�سرية نه�ضة دولة الإمارات وهو خري خلف خلري �سلف من�ضي
حتت رايته نحو مزيد من التقدم واالزدهار ،و�سموه قائد ا�ستثنائي وزعيم
وطني يتميز باحلكمة والر�ؤية ال�سديدة واملكانة الرفيعة �إقليمياً ودولياً،
ورج��ل الإن�سانية والت�سامح واخل�ير والعطاء وبقيادته الإم��ارات ما�ضية
يف م�سرية الإجناز والتطور ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يحفظه ويوفقه ويُ�سدد
خطاه.

�أك � � ��د �� �س� �ع ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ور خالد
الظاهري ،مدير جامعة حممد
ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة �أن
م�سرية اخلري والعطاء الإماراتي
ت �ت��وا� �ص��ل حت ��ت ق� �ي ��ادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد

مرمي الرميثي :ر�ؤية حممد بن زايد ج�سدت دعم التما�سك الأ�سري و�أبرزت مدى تعاي�ش املجتمع
•• �أبوظبي-وام:

�أع� ��رب� ��ت �� �س� �ع ��ادة م � ��رمي حممد
ال��رم �ي �ث��ي م��دي��ر ع ��ام م�ؤ�س�سة
ال �ت �ن �م �ي��ة الأ�� �س ��ري ��ة ع ��ن ثقتها
ال�شديدة ب ��أن دول��ة الإم ��ارات يف
ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" �ست�شهد
م��زي��داً م��ن ال�ن�ج��اح��ات يف �شتى
امل� �ج ��االت ،و� �س �ي �ك��ون خ�ي�ر خلف
خل�ير �سلف خا�صة يف ظ��ل ثبات
نهج ال��دول��ة ال�ق��ومي واملحافظة

على مكت�سباتها.
وق� ��ال� ��ت � �س �ع��ادت �ه��ا  " :ن �ب ��ارك
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،م �ن��ح �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع���ض��اء املجل�س
الأعلى لالحتاد الثقة يف قيادته..
ف� �ه ��و خ�ي��ر م� ��ن ي� �ق ��ود م�سرية
ال�ن�ه���ض��ة وال�ت�ن�م�ي��ة الإماراتية
التي تر�سخ ر�ؤية الإمارات وتعزز
خ� �ط ��وات م���س�يرت�ه��ا التنموية،
ان� �ط�ل�اق� �اً ن �ح��و ح �ق �ب��ة جديدة
زاخ � � ��رة ب��ال �ع �ط��اء والإجن � � � ��ازات

تعك�س ال�صورة الزاهية للإمارات
وم�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة الرا�سخة..
وتعاهد م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
بكافة كوادرها �سموه على الوالء
وال�ب��ذل والعطاء والإخ�لا���ص يف
ال �ق��ول وال�ع�م��ل� ،سائلني اهلل �أن
ي��وف�ق��ه مل��وا��ص�ل��ة م���س�يرة اخلري
والعطاء".
و�أكدت �أن املرحلة التاريخية التي
ت�ستهلها الإمارات بقيادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،ت���س�ت�ك�م��ل دوره � ��ا الرائد

عاملياً.
ح � �ي� ��ث ارت � � �ب� � ��ط ا�� � �س � ��م �� �س� �م ��وه
ب� ��الإجن� ��ازات ال �ك �ب�يرة يف تعزيز
م���س�يرة ال���س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف
املنطقة ،ون�شر ثقافة الت�سامح يف
العامل ،و�ساهم يف �إطالق العديد
م��ن امل� �ب ��ادرات ل�ت�ط��وي��ر وتعزيز
التنمية ال�شاملة يف الدولة.
و�أ�� � � �ش � � ��ارت �� �س� �ع ��ادت� �ه ��ا �إىل �أن
ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية واملبادرات
اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة ل �� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة "حفظه اهلل"،

ج�سدت دع��م التما�سك الأ�سري
ملجتمع دولة الإم��ارات ب�شرائحه
املختلفة وامل�ت�م�ث�ل��ة يف الأطفال
وال�شباب والفتيات وامل��ر�أة وكبار
امل ��واط� �ن�ي�ن و�أ�� �ص� �ح ��اب الهمم،
و�أب � ��رزت م ��دى ت�ع��اي����ش املجتمع
حت��ت راي ��ة ال �ت ��آخ��ي والتما�سك
واال� �س �ت �ق��رار الأ�� �س ��ري ،لتوفري
��س�ب��ل ال�ع�ي����ش ال �ك��رمي ،وحتقيق
رف��اه �ي��ة امل��واط �ن�ي�ن واملقيمني،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل دع � ��م الأ�� �س ��ر
املتعففة يف ال�ع��دي��د م��ن الدول
على م�ستوى العامل.

مبنحه اجل��ائ��زة ،وع�بر عن اعتزازه
بعالقات التعاون والعمل امل�شرتك
بني اجلانبني.

•• ال�شارقة -الفجر:

حممد بن زايد قائد امل�سرية ور�ؤيته تر�سم مالمح تفوق الإمارات وتوا�صلها العاملي
اك��د الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي
ع���ض��و امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم ��ارة
ال���ش��ارق��ة رئ�ي����س جمل�س ال�شارقة
للتعليم �أن ر�ؤي ��ة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة تر�سم مالحم تفوق
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة يف
كافة املجاالت وي�سطر توليه لتاريخ
ج��دي��د ��س�ت��وا��ص��ل ال��دول��ة م�سرية
م��ن ال�ن�ه���ض��ة وال �ت �ق��دم واالزده � ��ار

•• �أبوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل"  ،م�شريا �إىل �أن تلك امل�سرية
بد�أها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
� �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل
ثراه" و��س��ار على هديها ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رحمه
اهلل.
وقال �إن دولة الإمارات ت�ست�شرف

حت��ت ق�ي��ادة �سموه عهدا جديدا
ي�ت�ع��زز خ�لال��ه دوره� ��ا الإقليمي
وال��دويل  ،م�شريا �إىل �أن الدولة
ت�ستهل مرحلة جديدة من النمو
وال�ت�ق��دم ،ف�سموه �صاحب ر�ؤية
ثاقبة وفكر متقد وب�صرية نافذة
وح �ك �م��ة م� �ت ��وارث ��ة ،ف �ق��د تربى
�سموه يف م��در��س��ة زاي��د وعا�صر

ج�م�ي��ع م��راح��ل ت �ك��وي��ن الدولة
و�ساهم يف تطورها وازدهارها".
و�أ�ضاف �إننا �إذن نبارك ل�صاحب
ال �� �س �م ��و رئ� �ي� �� ��س ال � ��دول � ��ة ه ��ذا
االن �ت �خ��اب ف ��إن �ن��ا ن �ع��اه��ده على
ال �� �س �م��ع وال� �ط ��اع ��ة ،ف �ه��و قائد
ت��اري�خ��ي م��ن ط ��راز رف�ي��ع و�أحد
رواد التنمية والتعاون الدويل.

�سفري النم�سا مينح هيئة ال�شارقة للآثار و�سام امليدالية الذهبية

الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم :
•• ال�شارقة-الفجر:

ورمزا للمحبة وال�سعادة وللأمان
والرخاء وللإن�سانية والبناء.

خالد الظاهري  :بقيادة حممد بن زايد تتوا�صل م�سرية اخلري والعطاء الإماراتي

هيئة �أبوظبي للإ�سكان :حممد بن زايد هو �سند
املواطن وعزته وركيزة جمتمع ن�شط وم�س�ؤول
�سعي حكومة دول��ة الإم ��ارات �إىل
حتقيق اال�ستقرار املعي�شي الالئق
للأ�سرة املواطنة..
ونحن يف هيئة �أبوظبي للإ�سكان
ن �ب��ارك ل�صاحب ال�سمو انتخابه
رئ�ي���س�اً ل�ل��دول��ة ،متمنني لوطننا
م ��زي ��داً م ��ن ال �ت �ق��دم واالزده � � ��ار
ب �ق �ي��ادة � �س �م��وه ،ف �ه��و خ�ي�ر خلف
خلري �سلف.
 .ون � �ب� ��ارك لأن �ف �� �س �ن��ا والحت ��ادن ��ا
ول�شعب دول ��ة الإم � ��ارات العزيز،
ون� �ع ��اه ��د ق ��ائ ��دن ��ا ع �ل ��ى ال�سمع
� �س �ن � ُد امل� ��واط� ��ن وع � � ّزت� ��ه ورك� �ي ��زة وال �ط��اع��ة م��ن �أج ��ل رف �ع��ة وطننا
ملجتمع ٍ
ن�شط وم�س�ؤول من خالل وتقدمه وازدهاره وا�ستقراره".
ٍ

ه��ذا ال��وط��ن  ،و��ص��ان�ع��ا مل�ستقبل
م� ��زده� ��ر ل �ل��أج � �ي� ��ال ال� �ق ��ادم ��ة.
و�أو�ضح �أن �سموه عا�صر خمتلف
م��راح��ل من��و ه��ذا ال��وط��ن الغايل
وت��رب��ى يف م��در� �س��ة زاي� ��د اخلري
وع��اي ����ش ع �ه��د خ�ل�ي�ف��ة ال �ع �ط��اء ،
ف�ك�ل�ن��ا ال �ي��وم ن�ع��اه��د ��س�م��وه على
ال �� �س �م��ع وال �ط ��اع ��ة والإخ�ل�ا� ��ص
وال��وف��اء للقيادة وال��وط��ن .و�أكد
�أن الإم � � ��ارات ال �ي��وم وب �ع��د �أكرث
م ��ن خ �م �� �س�ين ع ��ام ��ا م �� �ض��ت من
عمرها قد و�صلت ملرحلة الريادة
ال �ع��امل �ي��ة و�أ� �ص �ب �ح��ت م��ن القوى

امل�ؤثرة �إقليميا ودوليا على كافة
الأ�صعدة االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالن�سانية ،ودخلت
� �س �ب��اق��ات ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة العاملية
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال�ع�ل�م��ي واملعريف
وال�ب�ح�ث��ي ،و��س�ط��رت يف تاريخها
اجن ��ازات جت ��اوزت ح��دود ال�سماء
اىل الف�ضاء ،وكلنا ثقة ب�أن �سموه
�سيقود ال��وط��ن نحو امل�ئ��وي��ة بكل
ق��وة واق�ت��دار وتناف�سية ..ليتعزز
بنا�ؤها وينمو ويزدهر اقت�صادها،
ف��ال�ت�ح��دي��ات ك �ث�يرة وامل�س�ؤولية
ك�ب�يرة و�ستبقى ب�لادن��ا بقيادته

عظيمة .و�أ� �ض��اف �أن�ن��ا ل��ن نن�سى
امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة بن
زاي��د �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
ف�أقواله واجنازاته ر�سمت مرحلة
ه��ام��ة يف ت��اري��خ وم���س�يرة بالدنا،
وب�صماته يف االن�سانية والعطاء
حم �ف��ورة يف ��ش�ت��ى �أن �ح��اء العامل
ي�شهد لها البعيد والقريب ،وكلنا
ثقة ب ��أن قيادتنا �ستوا�صل هذه
امل�سرية احلافلة بالنجاحات وذلك
ال �ع �ط��اء االن �� �س��اين ال� ��ذي ميثل
�أح��د ثوابتنا الوطنية ،و�ستبقى
مدر�سة زايد و�أبناء زايد منوذجا

ا��س�ت�ق�ب��ل � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور �صباح
ع �ب��ود ج��ا� �س��م ،م��دي��ر ع ��ام هيئة
ال�شارقة ل�ل�آث��ار� ،سعادة الدكتور
�أندريا�س ليبمان� ،سفري جمهورية
ال �ن �م �� �س��ا ل � ��دى دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ،م ��ؤخ��راً ،وذلك
مب�ن��ا��س�ب��ة ت �ك��رمي وم �ن��ح ك��ل من
� �س �ع �ـ �ـ��ادة ال ��دك� �ت ��ور � �ص �ب��اح عبود
جا�سم ،والأ��س�ت��اذ عي�سى يو�سف،
مدير �إدارة الآث��ار بهيئة ال�شارقة
ل�ل�آث��ار ،و�سام امليدالية الذهبية،
واملقدم من وزارة التعليم والعلوم
والبحوث االحتادية يف جمهورية
النم�سا ،وذلك تقديراً جلهودهما
املبذولة يف التعاون امل�شرتك بني
هيئة ال�شارقة للآثار وجمهورية
ال� �ن� �م� ��� �س ��ا يف جم � � ��ال التنقيب
الأثري.

العالقات الثنائية بني �إم��ارة
ال�شارقة وجمهورية النم�سا يف
جمال التنقيب عن الآثار
وق��د �أق �ي��م ب�ه��ذه املنا�سبة ح�ف�ل ً
ا يف
مبنى هيئة ال�شارقة للآثار ،بح�ضور
�سعادة ال�سفري النم�ساوي وف��داً من

وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ع �ل��وم والبحوث
االحت ��ادي ��ة يف ج �م �ه��وري��ة النم�سا،
وع ��دد م��ن م��وظ�ف��ي هيئة ال�شارقة
ل�ل�آث��ار ،وبعد تقليد الأو��س�م��ة ،قام
��س�ع��ادة �سفري النم�سا ب��إل�ق��اء كلمة
�أثنى فيها بالعالقات الثنائية بني

�إم ��ارة ال�شارقة وجمهورية النم�سا
يف جمال التنقيب عن الآثار و�أهمية
املكت�شفات الأث��ري��ة  .وم��ن جانبه،
�أل �ق��ى ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ��ص�ب��اح عبود
ج��ا� �س��م ،م��دي��ر ع ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ،كلمة
ث ّمن فيها مبادرة اجلانب النم�ساوي

حما�ضرات افرتا�ضية
وبالتزامن مع ه��ذا احل��دث ،نظمت
هيئة ال�شارقة ل�ل�آث��ار حما�ضرتني
اف�ترا��ض�ي�ت�ين ع��ن ُب �ع��د ،م��ن خالل
ب��رن��ام��ج "زوم" ب �ع �ن��وان "بانونيا
يف ال �ع �� �ص��ور الرومانية" ،قدمها
��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �أن��دري��ا���س ليبمان
�سفري جمهورية النم�سا لدى دولة
الإمارات العربية املتحدة ،كما جاءت
امل �ح��ا� �ض��رة ال�ث��ان�ي��ة ب �ع �ن��وان "ر�سم
�صورة �أكرب :نتائج ثالث �سنوات من
العمل امليداين امل�شرتك يف كلباء"،
ق��ام بتقدميها ال��دك�ت��ور كري�ستوف
� � �ش� ��ول ،رئ� �ي� �� ��س ال �ب �ع �ث��ة الأث� ��ري� ��ة
النم�ساوية ،العاملة حت��ت �إ�شراف
هيئة ال�شارقة للآثار يف كلباء.

هيئة النقل – عجمان تبد�أ برتكيب نظام ل�ضبط �سلوكيات �سائقي احلافالت املدر�سية
•• عجمان -الفجر:

ك�شفت هيئة النقل – عجمان عن
ب��دء تركيب ن�ظ��ام تقني جتريبي
لر�صد �سلوكيات �سائقي احلافالت
امل��در� �س �ي��ة وال � ��ذي ��ص�م��م لتعزيز
وع��ي �سائقي احل��اف�لات املدر�سية
وامل�ساهمة يف التقليل من احلوادث
امل��روري��ة بالإ�ضافة �إىل توجيههم
ع �ن��د ارت� �ك ��اب مم ��ار� �س ��ات �سلبية
�أث� �ن ��اء ال �ق �ي ��ادة وذل � ��ك انطالقاً
م��ن امل�س�ؤولية املجتمعية للهيئة
و��س�ع�ي�ه��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى �سالمة
ال � �ط�ل��اب �أث� � �ن � ��اء ت� ��واج� ��ده� ��م يف
احلافالت املدر�سية و جعلها و�سيلة
نقل �آمنة لهم حتقيقا لر�ؤية امارة
عجمان بجعل الإمارة مكان �أف�ضل

للعي�ش .و� �ص��رح امل�ه�ن��د���س �سامي
ع �ل��ي اجل �ل�اف امل��دي��ر التنفيذي
مل ��ؤ� �س �� �س ��ة امل� ��وا� � �ص�ل��ات العامة
وال�ت�راخ� �ي� �� ��ص ان ه � ��ذا النظام
يتميز ب�ت��وف�ير ردود ف�ع��ل فورية
وتلقائية دون تدخل ب�شري عرب
لوحة �ضوئية لل�سائق عند ك�شف
النظام لأي حالة ت�ستدعي تنبيه
ال�سائق �أثناء القيادة مثل الت�سارع
واالنعطافات اخلطرة و الفرملة
ال�ق��وي��ة وغ�يره��ا م��ن ال�سلوكيات
اخل�ط��أ لل�سائقني على الطريق.
و �أف � ��اد اجل �ل�اف ان ه ��ذا النظام
ي�ساهم يف رف��ع ث�ق��اف��ة ال�سائقني
املرورية وتعزيز �سلوكيات القيادة
الآم � �ن� ��ة ع �ل��ى ال� �ط ��رق ��ات و رفع
م �� �س �ت��وى االم� � ��ن وال �� �س�ل�ام ��ة يف

احل��اف�لات امل��در��س�ي��ة .ك�م��ا ان��ه مت
تركيب النظام على  10حافالت
مدر�سية خالل الفرتة التجريبية
 ،وبناء على حتليل نتائج املرحلة
التجريبية �سيتم تعميم النظام
لي�شمل جميع احلافالت املدر�سية
يف ام � � � ��ارة ع � �ج � �م� ��ان .و�أ� � �ض � ��اف
اجل�لاف ان الهيئة ت�سعى لتعزيز
ام ��ن و � �س�لام��ة ط �ل�اب امل ��دار� ��س
حيث انه �سيتم عمل درا�سة لتنفيذ
االخ� �ت� �ب ��ارات ال�ن�ف���س�ي��ة ل�سائقي
احلافالت املدر�سية ك�شرط ا�ضايف
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ت���ص��ري��ح مزاولة
ن �� �ش��اط ال �ن �ق��ل امل��در� �س��ي ل�ضمان
تواجد ط�لاب امل��دار���س بني �أيدي
�أمينة خ�لال نقلهم م��ن منازلهم
اىل امل��دار���س و ال�ع�ك����س .و ت�شيد

هيئة النقل م��ن خ�لال ر�ؤي�ت�ه��ا (
نقل �آم��ن م�ستدام و متطور) اىل
ان �سالمة الطالب م�س�ؤوليه تقع
على عاتق اجلميع من �سائقني و
م��ؤ��س���س��ات حكومية و تعليمية و

م�ستخدمي ل�ل�ط��رق ،حيث يجب
التوعية بها ب�شكل مكثف و م�ستمر
حتى ن�ستطيع حماية طالبنا من
ح � ��وادث ال� �ط ��رق ن�ت�ي�ج��ة ت �ه��ور و
ا�ستعجال بع�ض ال�سائقني.
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جمعية �أم امل�ؤمنني تبحث �آثار االنفتاح الرقمي على النا�شئة الطوارئ والأزمات وال�ش�ؤون الإ�سالمية تعلنان ا�شرتاطات احلج للعام اجلاري
نفذت جمعية �أم امل�ؤمنني ور�شة تفاعلية بالتعاون مع مدر�سة ر�أ�س اخليمة
احلديثة اخلا�صة بعنوان �ضبط وعالج �سلوكيات النا�شئة يف ظل االنفتاح
الرقمي ،قدمتها �أ .مي�ساء ال�شحادات مدربة معتمدة وم�ست�شارة �أ�سرية
يف مركز مودة الأ�سري التابع للجمعية ،لأولياء �أمور الطلبة افرتا�ضياً.
ناق�شت من خاللها املدربة معنى االنفتاح الرقمي و�آث��اره على الأبناء
والنا�شئة ،وتطرقت �إىل �أن��واع تفاعل املربني و�أمن��اط تفاعل االبناء مع
االنفتاح الرقمي وع�صر العوملة ،كما حللت ال�ف��رق ب�ين تربية املوقف
وتربية اجلوهر ،وكيفية التوازن بني املواكبة واالنفتاح وبني ال�ضبط
واحلفاظ على القيم لوقاية �أفكار و�سلوكيات الأبناء من �آث��ار االنفتاح
الرقمي.

وذك��رت �أ.م��وزة الكتبي مديرة مركز مودة الأ�سري التابع للجمعية ب�أن
الفعالية ت�أتي �ضمن برنامج خارطة اال�ستقرار الأ�سري وال��ذي ي�شمل
عدد من الفعاليات املوجهة لأولياء الأمور املقرر تنفيذها خالل العام مع
خمتلف مدار�س الدولة ،حيث يهدف الربنامج �إىل درا�سة الو�ضع الراهن
لأفراد الأ�سرة وبحث طرق و�آليات ا�ستباقية الحتواء وعالج امل�شاكل قبل
و�أثناء حدوثها.
ويـــــذكر �أن مركز م��ودة الأ� �س��ري ي�سعى لتقدمي امل�ساعدة والإر�شاد
القــــــانوين واالجتـــــــماعي والـــــنف�سي الـــالزم لأف��راد الأ� �س��رة ،بهدف
حتقيق التوافق الأ��س��ري حلماية كيان الأ��س��رة واملحافظة على قيمها
الرا�سخة .

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف عن ا�شرتاطات احل��ج ملو�سم
 1443هـ املوافق  2022م.
و�أع��رب��ت الهيئتان ع��ن تقديرهما الكبري جل�ه��ود اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة قيادة وحكومة و�شعبا يف ت�سخري كل الإمكانيات
خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
وت�أتي هذه اال�شرتاطات ا�ستجابة ملا �أعلنته اململكة من �ضوابط ملو�سم
حج هذا العام ،وت�شمل اال�شرتاطات �أن يكون احلاج مل ي�سبق له �أداء
الفري�ضة ،ويقت�صر احلج على الفئة العمرية �أقل من  65عاما ،و�أن

يكون حا�صال على اللقاحات املعتمدة واجلرعة الداعمة.
كما ت�شمل اال��ش�تراط��ات ت�ق��دمي نتيجة فح�ص �سلبية خ�لال 72
�ساعة قبل ال��و��ص��ول �إىل اململكة ،و�أن ت�ك��ون الأول��وي��ة مل��ن تنطبق
عليهم ال�شروط من امل�سجلني يف النظام الإلكرتوين للحج واملحدثة
بياناتهم �سابقا.
و�أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف �أن اال�شرتاطات املعلنة ت�أتي
دعما ال�سرتاتيجية القيادة الر�شيدة ،والرامية �إىل املحافظة على
مكت�سبات التعايف التي و�صلت �إليها دول��ة الإم ��ارات ال�ي��وم .ودعت
الهيئتان حجاج بيت اهلل احل��رام �إىل �أهمية االل�ت��زام بالإجراءات
االحرتازية والوقائية.

ا�ست�شاري ال�شارقة ي�ؤكد �أهمية تعزيز املنظومة الأمنية يف الإمارة

•• ال�شارقة-وام:

ن��اق���ش��ت اجل�ل���س��ة ال �ـ  14ملجل�س
ال�شارقة الإ�ست�شاري التي عقدت
يف م �ق ��ره � �ض �م��ن �أع� �م ��ال ��ه ل ��دور
انعقاده العادي الثالث من الف�صل
الت�شريعي العا�شر برئا�سة �سعادة
ع �ل��ي م �ي �ح��د ال �� �س��وي��دي رئي�س
امل�ج�ل����س خم�ت�ل��ف �أع� �م ��ال ومهام
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
ح�ضر اجلل�سة �سعادة اللواء �سيف
ال� ��زري ال���ش��ام���س��ي ال �ق��ائ��د العام
ل�شرطة ال�شارقة و العميد عبداهلل
مبارك بن عامر نائب القائد العام
و ��س�ع��ادة �أح �م��د �سعيد اجل ��روان
�أمني عام املجل�س �إىل جانب عدد
م��ن ك�ب��ار ال�ضباط امل���س��ؤول�ين يف
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
و �أثنى �سعادة اللواء �سيف الزري
ال���ش��ام���س��ي يف م���س�ت�ه��ل اجلل�سة
على تفاعل املجل�س اال�ست�شاري
م ��ع ك ��اف ��ة ال �ق �� �ض��اي��ا ال�شرطية
وامل ��و�� �ض ��وع ��ات الأم� �ن� �ي ��ة و�إي �ل��اء
ج�ه��از ال���ش��رط��ة الأه �م �ي��ة و دوره
يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ق�ي��ادة العامة
 ..م�شيدا ب��دع��م ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ل�ل�ق�ي��ادة العامة
املتوا�صل بكافة الإمكانات واملوارد
لتمكني القيادة من �أداء دورها يف

ن�شر الأم��ان والأم��ن كافة مناطق
الإم��ارة جت�سيدا ل�سيا�سات وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة يف ال ��ر�ؤي ��ة ال�ع��ام��ة �أن
ت�ك��ون دول��ة الإم� ��ارات م��ن �أف�ضل
دول ال� �ع ��امل يف حت �ق �ي��ق الأم� ��ن
وال�سالمة.
وا�ستعر�ض ال�شام�سي يف عر�ض
م ��رئ ��ي �أب� � ��رز �أع � �م ��ال و�إجن � � ��ازات
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
خ�لال  2021حيث ق��در م�ؤ�شر
ال �� �ش �ع��ور ب ��الأم ��ان ب���ش�ك��ل ع ��ام يف
�إم��ارة ال�شارقة بـ  99.4يف املائة
بواقع  99.6 /يف املائة  /خالل
النهار و 95.7/يف املائة � /أثناء
التجول وحيدا ليال خ��ارج املنزل
 ..فيما حققت الإم��ارة انخفا�ضا
يف م ��ؤ� �ش��ر اجل��رائ��م امل�ق�ل�ق��ة لكل
� 100ألف ن�سمة بن�سبة  7.6يف
امل��ائ��ة مب �ع��دل  39.95جرمية
مقارنة بالعام  2020و �سجلت
ان �خ �ف��ا� �ض��ا يف م ��ؤ� �ش ��ر اجل ��رائ ��م
امل�ك�ت���ش�ف��ة م ��ن امل �ج �ه��ول و التي
و�صلت ن�سبتها �إىل  21يف املائة
 ..بينما بلغ ع��دد اجل��رائ��م املبلغ
عنها لكل  100.000ن�سمة من
ال���س�ك��ان ن�ح��و  408.8و بن�سبة
ان �خ �ف��ا���ض ق� ��دره� ��ا  7يف امل��ائ��ة
مقارنة بالعام .2020
و�أ�� �ش ��ار �إىل زي� ��ادة ع ��دد الربامج
التوعوية يف ه��ذا اجل��ان��ب بن�سبة
 58.8يف امل��ائ��ة م�ق��ارن��ة بالعام

امل ��ا�� �ض ��ي ب� ��واق� ��ع  81برناجما
ت��وع��وي��ا ا��س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا � 16ألفا
و �� 288ش�خ���ص��ا مب �ع��دل زي ��ادة
و�صل �إىل  37.8يف املائة يف العام
 .2020و ب��ال�ن���س�ب��ة للمخترب
اجلنائي فقد ك�شف فح�ص الأدلة
اجلنائية عن عدد الآثار امل�ستلمة
والذي بلغ � 242ألفا و� 595أثرا
و �إج��راء � 66ألفا و 416فح�صا
ف�ن�ي��ا ل �ه��ذه الآث � ��ار و�إجن � ��ازه 13
�ألفا و  994تقريرا فنيا  ..الفتا
�إىل �أن من �أهم امل�شاريع الريادية
والتطويرية البحثية التي حققها
امل �خ �ت�بر يف  2021ت��وف�ير 14
جهازا تخ�ص�صيا ت�ضاف �إىل بقية
الأج� �ه ��زة ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ميتلكها
املخترب لي�صبح عددها الإجمايل
 402جهاز فنـــي تخ�ص�صي �إىل
جانب امل�شاريع املتمثلة يف م�شروع
" ب�صمة املخدر " و م�شروع تبني
الأبحاث العلمية لطلبة اجلامعات
ك�م��ا ت �ف��رد امل�خ�ت�بر ب��ال�ك���ش��ف عن
�أرب ��ع م ��واد ج��دي��دة م��ن خم��در /
 /Spiceونتيجة لهذا االكت�شاف
مت �إدراج � �ه ��ا يف ج� ��دول القانون
االحتادي ملكافحة املواد املخدرة.
و ت� �ن ��اول ��ت م� ��داخ�ل��ات �أع �� �ض��اء
املجل�س ع��ددا من املوا�ضيع منها
حتقيق �أك�بر ق��در من االن�سيابية
يف ع ��دد م ��ن ال� �ط ��رق الرئي�سية
وال �ف��رع �ي��ة يف الإم� � � ��ارة و خطة

القيادة لتوفر مبنى لإعادة ت�أهيل
املدمنني و خطط القيادة خالل
ال�سنوات املقبلة خا�صة فيما يتعلق
بتوظيف امل��واط�ن�ين يف ال�ق�ي��ادة و
ت�أمني املن�ش�آت الإقت�صادية كحقل
ال �� �ص �ج �ع��ة ال � �ب �ت�رويل وخطوط
الغاز و �أهم ال�سيا�سات التي تتبعها
القيادة لتخفي�ض ن�سب اجلرائم
يف خمتلف ال�صناعيات يف �إمارة
ال�شارقة و �أهمية ا�ستكمال �شبكة
كامريات املراقبة الأمنية يف كافة
الإمارة لت�صل التغطية �إىل 100
يف املائة و �إج��راءات القيادة للحد
من ظاهرة املت�سولني و فكرة �إن�شاء
�إ��س�ع��اف يتبع لإم� ��ارة ال���ش��ارق��ة و
�أهمية �إ�شراك القيادة يف تخطيط
وت�صميم املناطق ال�سكانية وتوفري
دوريات يف املناطق اجلديدة و�إعادة
تقييم �سرعات ال�ط��رق الداخلية
للمناطق ال�سكنية.
ويف معر�ض ردهم على مداخالت
�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س �أ� �ش ��ار ع ��دد من
ك �ب��ار ال �� �ض �ب��اط �إىل �أن �إجمايل
ع��دد ك��ام�يرات امل��راق�ب��ة يف �إم ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ب�ل��غ � 44أل �ف��ا و 643
كامريا موزعة على خمتلف �شوارع
الإم��ارات و املن�ش�آت الإقت�صادية /
حم�لات ال���ص��راف��ة و ال��ذه��ب  /و
يف املن�ش�آت احليوية و احلكومية
منها  1044كامريا �أمنية ذكية
و�ضعتها ال �ق �ي��ادة مل��راق�ب��ة حركة

الطرق بقيمة و�صلت لـ  40مليون
درهم و هناك خطة لزيادة عددها
ل �ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة الأم �ن �ي ��ة يف
الإمارة و يف ما يتعلق بال�ضبطيات
امل��روري��ة يف الإم� ��ارة  /الدراجات
النارية و الهوائية و الكهربائية
 /فقد �سجلت خالل الربع الأول
من � / 9178 / 2022ضبطية
منها  1116للدراجات النارية و
 7980للدراجات الهوائية و 82
للدراجات الكهربائية .
و ح � ��ول �أه� �م� �ي ��ة �إن � �� � �ش ��اء مبنى
لإع � ��ادة ت ��أه �ي��ل امل��دم �ن�ين  ..قال
�سعادة �سيف ال��زري ال�شام�سي �إن
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
قدمت م�شروعا متكامال يف هذا
اخل�صو�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم
ال���ش��ارق��ة و �سيتم �إدراج امل�شروع
�ضمن موازنة احلكومة املقبلة ..
الفتا �إىل �أن القيادة ت�سعى ب�شكل
كبري لتوطني خمتلف الوظائف
لديها حيث تقدر ن�سبة التوطني
يف القيادات العليا  100يف املائة و
يف الوظائف الإ�شرافية  99.6يف

املائة و التخ�ص�صية  46يف املائة
ك�م��ا مت خ�ل�ال ال��رب��ع الأول من
العام اجل��اري تعيني  22مواطنا
و يف العام املا�ضي مت تعيني 250
مواطنا .
و حول م�شروع �أمن ال�صناعيات ..
قال �إن الإم��ارة ت�ضم  18منطقة
�صناعية و قد مت ت�صميم برامج
امنية خا�صة لها و ت�أهيل ال�ضباط
للعمل عليها و التواجد بها حيث
مت ب��ال�ت�ع��اون م��ع غ��رف��ة جت ��ارة و
�صناعة ال�شارقة تطوير املنطقة
ال�صناعية العا�شرة و جاري العمل
حاليا لتطوير املنطقة ال�صناعية
ال�ساد�سة و العمل م�ستمر لتطوير
�أكرب عدد من هذه املناطق خالل
الأعوام املقبلة.
و�أ�شار القائد العام �إىل ما حققته
امل�ؤ�شرات املرورية ب�إمارة ال�شارقة
خ� �ل��ال  2021ح� �ي ��ث �سجلت
انخفا�ضا كبريا يف معدل الوفيات
ال �ن��اجت��ة ع��ن احل � ��وادث املرورية
و�صلت �إىل  21يف املائة لكل 100
�أل � ��ف ن�سم ة وان �خ �ف��ا���ض معدل

ح� ��وادث ال �ط��رق �إىل  3يف املائة
لكل � 10آالف مركبة �إىل جانب
انخفا�ض معدل �إ�صابات حوادث
الده�س �إىل  27يف املائة  ..م�ؤكدا
حر�ص �شرطة ال�شارقة يف حتقيق
�أه��داف�ه��ا املن�سجمة م��ع الأهداف
اال�سرتاتيجية ل ��وزارة الداخلية
ال��رام �ي��ة �إىل ��ض�م��ان اال�ستعداد
واجلاهزية يف مواجهة الأحداث �إذ
حقق م�ؤ�شر اال�ستعداد واجلاهزية
يف م ��واج� �ه ��ة الأح � � � � ��داث خ�ل�ال
 2021حيث بلغ زمن اال�ستجابة
حل��االت ال �ط��وارئ  5.41دقيقة
م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام  2020والتي
��س�ج�ل��ت  .45 6دقيقة  ..فيما
ح �ق �ق��ت غ� ��رف ال �ع �م �ل �ي��ات نتائج
و�إح� ��� �ص ��ائ� �ي ��ات مم� �ي ��زة يف تلقي
ال �ب�لاغ��ات وال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا وفق
م�ع��اي�ير اجل� ��ودة وال �ك �ف��اءةحيث
تعاملت مع م�ل�ي��ون و 398�ألفا
و 69م �ك��امل��ة ع �ل��ى ال��رق��م 999
امل �خ �� �ص ����ص ل� �ل� �ح ��االت الطارئة
و� 210آالف و  886مكاملة على
الرقم  901املخ�ص�ص للحاالت

07

غري الطارئة.
م � ��ن ج �ه �ت �ه ��م ل� �ف ��ت ال �� �ض �ب ��اط
احل���ض��ور �إىل النتائج الإيجابية
ال �ت��ي حققتها ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة و
ال �ت��ي ج ��اءت وف �ق��ا لإط�ل��اق عدد
م��ن امل �ب��ادرات م��ن �أب��رزه��ا مبادرة
" نحو جمتمع �آمن " و " �ساهر
" و" الدوريات الإلكرتونية " و"
�سيا�سة دع��م وم�ساندة ال�ضحايا
" و" مبادرة �أم��ن ال�صناعيات "
�إىل ج��ان��ب م �ب��ادرة " راق��ب " و "
احلزم " و مبادرة " فر�ض �سلطة
القانون " و مبادرة خف�ض حوادث
الطرق حلاملي الرخ�صة امل�ؤقتة
اجل��دي��دة م��ن � 21 – 18سنة ومبادرة تطبيق معايري ال�سالمة
املرورية على  5طرق �سنويا والتي
تكرث فيها احل��وادث والوفيات ..
فيما متثلت امل���ش��اري��ع املجتمعية
يف م���ش��روع "نحو جمتمع �آمن"
وامل�شاريع اخلدمية منها "مراكزنا
 7جنوم" وعام اخلم�سني وم�شروع
املكتبة الرقمية واال�ستباقية يف
اخلدمات .

برئا�سة �صقر غبا�ش  ..اجتماعية الوطني تناق�ش م�شروع قانون تنظيم دور العبادة
•• �أبوظبي-وام:

املجل�س الوطني االحتادي يبحث التعاون مع جمموعة ال�صداقة الربملانية الرو�سية
•• �أبوظبي-الفجر:

التقت جلنة ال�صداقة م��ع برملانات ال��دول الأوروب �ي��ة يف املجل�س الوطني
االحت��ادي �أم�س الثالثاء املوافق  17مايو 2022م ،برئا�سة �سعادة �سارة
حممد فلكناز رئي�سة اللجنة� ،سعادة �أر��س�ين ك��ان��وك��وف رئي�س جمموعة
جلنة ال�صداقة للجمعية الفيدرالية لرو�سيا االحتادية مع املجل�س الوطني
االحتادي والوفد املرافق.
ح�ضر اللقاء �أع�ضاء جمموعة جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول الأوروبية،
�سعادة ك��ل م��ن�� :ض��رار بالهول الفال�سي نائب رئي�س املجموعة ،ومعايل
الدكتور علي النعيمي ،والدكتورة ح��واء ال�ضحاك املن�صوري ،والدكتورة
�شيخة عبيد الطنيجي ،وم��روان عبيد املهريي ،ومرية �سلطان ال�سويدي،
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
وقدم وفد اجلمعية الربملانية الفيدرالية الرو�سية تعازيه احلارة للمجل�س

الوطني االحتادية ودولة الإمارات يف فقيد الوطن املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" ،كما قدم التهنئة مبنا�سبة انتخاب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�سياً لدولة الإمارات.
و�أكدت �سعادة �سارة حممد فلكناز خالل اللقاء على عمق العالقات الثنائية
التي تربط دول��ة الإم ��ارات ورو�سيا االحت��ادي��ة ،وحر�ص القيادة الر�شيدة
على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت ،مبا يخدم م�صلحة البلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
و�أ�شادت �سعادتها بعالقات التعاون الربملاين بني املجل�س الوطني االحتادي
وجمل�س االحتاد للجمعية الفيدرالية لرو�سيا االحتادية ،والتطلع لتقوية
هذه العالقات مبوجب اتفاقية التعاون املوقعة بني الربملانني عام .2018
كما جرى خالل اللقاء التباحث حول جمموعة من الق�ضايا واملو�ضوعات
الربملانية ذات االهتمام امل�شرتك ،والت�أكيد على تعزيز عالقات التعاون بني
البلدين ،والربملانني ال�صديقني.

جلنة بالوطني تناق�ش تعديالتها على تقرير م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن رد االعتبار
•• �أبوظبي -وام:

ناق�شت جلنة � �ش ��ؤون ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة يف املجل�س الوطني
االحتادي خالل اجتماعها عن بعد ام�س ،برئا�سة معايل الدكتور علي را�شد
النعيمي رئي�س اللجنة تعديالتها على تقرير م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن
رد االعتبار ومو�ضوع �سيا�سة هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من :مروان عبيد املهريي مقرر
اللجنة ،و�أح�م��د حمد بو�شهاب ،و�سهيل ن�خ�يرة ال�ع�ف��اري ،وعبيد خلفان
ال�سالمي ،وحم�م��د �أح�م��د اليماحي ،ويو�سف ع�ب��داهلل ال�ب�ط��ران� ،أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي ،كما ح�ضره العميد را�شد �سلطان الزعابي مدير
ادارة ال�ش�ؤون القانونية بوزارة الداخلية.
وا�ستعر�ضت جلنة ��ش��ؤون ال��دف��اع والداخلية واخلارجية تعديالتها على

م�شروع ال�ق��ان��ون االحت ��ادي ب�ش�أن رد االع�ت�ب��ار متهيدا لرفعه �إىل رئا�سة
املجل�س الوطني االحتادي ومناق�شته يف �إحدى جل�ساته املقبلة .
وي �ه��دف م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي�ت�ك��ون م��ن  18م ��ادة ب�ح���س��ب املذكرة
الإي���ض��اح�ي��ة� ،إىل ت�سريع ان��دم��اج امل�ح�ك��وم عليهم يف امل�ج�ت�م��ع ،وت�سهيل
ح�صولهم على �شهادة بحث احلالة اجلنائية اخلالية من ال�سوابق ،وكذلك
ت�سهيل احل�صول على الوظائف ،وتطبيق فكرة الرعاية الالحقة لهم.
كما ناق�شت اللجنة مو�ضوع �سيا�سة هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية
واعتمدت قائمة اجلهات التي �سيتم دعوتها ملناق�شة املو�ضوع والذي تناق�شه
�ضمن حماور  :ا�سرتاتيجية الهيئة و�آلية تطوير منظومة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،والتحديات يف االنت�ساب للخدمة الوطنية على الوظائف
وموا�صلة تعليم الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم ال�ع��ايل ،والعمل التكاملي
واال�ستفادة من اخلدمة البديلة يف جمال التدريب للوظائف احليوية.

ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وال�سكان وامل��وارد الب�شرية
يف امل �ج �ل ����س ال ��وط �ن ��ي االحت � ��ادي
خ �ل�ال اج �ت �م��اع ع �ق��دت��ه ام ����س يف
م�ق��ر امل�ج�ل����س ب��أب��وظ�ب��ي ،برئا�سة
معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س،
م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم
دور العبادة.
ح�ضر االج �ت �م��اع �أع �� �ض��اء اللجنة
�سعادة كل من  :ناعمة عبدالرحمن
امل � �ن � �� � �ص� ��وري رئ� �ي� ��� �س ��ة ال �ل �ج �ن ��ة،
وال��دك�ت��ورة ح��واء �سعيد ال�ضحاك
املن�صوري مقررة اللجنة ،وحميد
ع�ل��ي ال�ع�ب��ار ال���ش��ام���س��ي ،وعائ�شة
حم� �م ��د امل � �ل ��ا ،وحم � �م� ��د عي�سى
ال�ك���ش��ف ،وم ��رمي م��اج��د ب��ن ثنية،

وال��دك �ت��ورة م ��وزة حم�م��د حمرور
ال �ع��ام��ري .ك�م��ا ح���ض��ر االجتماع
� �س �ع��ادة ك ��ل م ��ن  :ال��دك �ت��ور عمر
عبدالرحمن النعيمي الأمني العام

Announcement of Medical
Centre License Cancellation

للمجل�س ،وال��دك�ت��ور �سيف �سعيد
امل� �ه�ي�ري الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل�ساعد
ل �ل �ت �� �ش��ري��ع وال ��رق ��اب ��ة .وناق�شت
اللجنة خ�لال االجتماع تقريرها

ب�ش�أن م�شروع القانون الذي يتكون
من  35م��ادة ،ويهدف �إىل تنظيم
دور وغ � ��رف ال �ع �ب ��ادة يف ال��دول��ة
وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�ش.

Announcement of Pharmacy
License Cancellation

Date 18/ 5/ 2022 Issue No : 13546

Date 18/ 5/ 2022 Issue No : 13546

Announcement of Medical Centre License
Cancellation
NEW MEDICAL CENTRE L.L.C - BRANCH OF
ABU DHABI 2, registered with the Department
of Health under Medical Facility License NO:
MF3794 has applied for the cancellation of
License and therefore the dealing with Insurance
Companies shall be ceased. Anyone has the right
to object against this Announcement, shall visit the
Department of Health within one week from the
publication of this announcement. Otherwise, the
Department of Health is not responsible for any
right or claim after expiration of such period as the
required procedure will be completed.
NEW MEDICAL CENTRE L.L.C - BRANCH OF
ABU DHABI 2

Announcement of Pharmacy License
Cancellation
–NEW MEDICAL CENTRE PHARMACY–L.L.C
ALAIN–NMC–BRANCH 1, registered with the
Department of Health under Pharmacy Facility
License NO: PF2737 has applied for the cancellation
of License and therefore the dealing with Insurance
Companies shall be ceased. Anyone has the right
to object against this Announcement, shall visit the
Department of Health within one week from the
publication of this announcement. Otherwise, the
Department of Health is not responsible for any
right or claim after expiration of such period as the
required procedure will be completed.
–NEW MEDICAL CENTRE PHARMACY
L.L.C–ALAIN–NMC–BRANCH 1
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
العاديات للمطابخ رخ�صة رقمCN 1137834:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مغ�سلة ثري دي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  - 4ق  - 108حمل رقم  2+1وحدة
حميد �سيف عبداهلل حمو�ش واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2417563 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/5/9:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205017541:تاريخ
التعديل2022/5/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ميزان اخلطوة
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 2792740 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سعيد حممد را�شود الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك فرج مبارك فرج النعيمي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم برو�ستيد
الق�صور رخ�صة رقم CN 3916831 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سرحان قائد �سيف احلمودي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سرحان قائد �سيف احلمودي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:ستارت ديزاين للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.39مبنى ال�سيد نا�صر احمد خليفة احمد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1801881 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شيكي�سو خلدمات ادارة املرافق ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �-شرق  - 0.5مبنى احمد حممد عبدالرحيم
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2436624 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/5/12:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250012105:تاريخ
التعديل2022/5/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/5/11:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205018062:تاريخ
التعديل2022/5/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صو�صي
دوز للمواد الغذائية رخ�صة رقمCN 3645436:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :فورتك�س
للمقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 2011100 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد معروف طاهر الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي مال اهلل احمد ال علي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الفطيم للمقاوالت
(ابوظبي) ذ م م
رخ�صة رقم CN 1030805:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة الفطيم للمقاوالت (ابوظبي) ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املارد لتجارة االعالف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2483388:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سراج الدين غالب الدين من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سراج الدين غالب الدين من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل ح�سني حممد دردقه احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املارد لتجارة االعالف ذ.م.م

A F E CONTRACTING L.L.C.

AL MARID FODDER TRADING L.L.C

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النايا العقارية
رخ�صة رقم CN 4042937:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اليا�س ا�سكندر دحدل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /على خالد حممد على احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على خالد حممد على احلمادى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /النايا العقارية

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

�إىل /املارد لتجارة االعالف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 2799333 :باال�سم التجاري:اك�س
ون للو�ساطة التجارية  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

AL FUTTAIM CONTRACTING COMPANY - ABU DHABI - L L C

�إىل /ايه �أف �إي للمقاوالت ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL MARID FODDER TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيترييا حممد ابوطاهر
رخ�صة رقم CN 1016274:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافيترييا حممد ابوطاهر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل النجم املمتاز ل�صيانة التمديدات
الكهربائية رخ�صة رقم CN 1082185:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ازهار �سيد �سيد حممد امني %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سلطان عبداهلل �صالح مبارك املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيد حممد امني
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل النجم املمتاز ل�صيانة التمديدات الكهربائية

MOHAMMED ABU TAHER CAFETERIA

�إىل /مطعم حممد ابوطاهر
MOHAMMED ABU TAHER - RESTAURANT

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سوبرانغ مورا
رخ�صة رقم CN 4414235:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم �سوبرانغ مورا
SOBRANG MURA RESTAURANT

�إىل /مطعم وم�شاوي بانتاالن ري�ستو
PANTALAN RESTO RESTAURANT - AND GRILLS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �شوي وقلي اال�سماك واحليوانات البحرية 5621005
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ALNAYA REAL ESTATE

�إىل /النايا العقارية ذ.م.م

ALNAYA REAL ESTATE . L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SUPER STAR ELECTRICAL INSTALLATONS MAINTENANCE SHOP

�إىل /حمل النجم املمتاز ل�صيانة التمديدات الكهربائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SUPER STAR ELECTRICAL INSTALLATONS MAINTENANCE SHOP - SOLE - .PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرعد لتلميع ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1169890:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الرعد لتلميع ال�سيارات
AL RAAD CAR POLISHING

�إىل /الرعد لعناية ال�سيارات
AL RAAD CAR CARE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �سمكرة املركبات 4520001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة دهان ور�ش املركبات 4520002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة فري�ست كليك لل�صيانه والنقليات العامه
رخ�صة رقم CN 2715243:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيمالل بانيكارا بارامبيل �سيدهاراتان %13
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عاليبارامبيل راماكري�شنان راجو %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة برافني �شاندران راما�شاندران %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساجني �شيبوثارا �سوكوماران %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /يو�سف حممد خليفه حممد الزعابى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /يو�سف حممد خليفه حممد الزعابى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة فري�ست كليك لل�صيانه والنقليات العامه

FIRST CLICK GENERAL MAINTENANCE AND TRANSPORTING EST

�إىل� /سبيد يلكرتوميكانيك كومباين ذ.م.م

SPEED ELECTROMECHANICAL COMPANY L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�صيانتها 4322008
تعديل ن�شاط  /حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
تعديل ن�شاط  /حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احمد حمي�سن لتمثيل
ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 4302565:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /احمد حمي�سن لتمثيل ال�شركات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AHMED MUHAISEN REPRESENT COMPANIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إىل /الكفو لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL KAFO REPRESENT COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمم�صة لوم
رخ�صة رقم CN 3720302:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمم�صة لوم
LOAM ROASTRY

�إىل /حمم�صة فورم
FORM ROASTERY

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فوغ كافيه
رخ�صة رقم CN 3780028:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شريوين باالنى كابيلو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليل ابراهيم عبداهلل نا�صر احلو�سنى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فوغ كافيه
VOGUE CAFE

�إىل /فوغ كافية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال

VOGUE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�سلطان القا�سمي يوجه بتخ�صي�ص  2.5مليون درهم لتزويد مكتبات ال�شارقة ب�أحدث �إ�صدارات مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل الـ13
•• ال�شارقة-الفجر:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،بتخ�صي�ص  2.5مليون درهم لتزويد
مكتبات ال�شارقة ب�أحدث الإ�صداراتهم من الكتب العربية والأجنبية
املعرو�ضة يف "مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل" الـ.13
وت ��أت��ي م �ب��ادرة �سموه ان�ط�لاق�اً م��ن ج �ه��وده يف دع��م ال�ك�ت��اب و�ص ّناعه
وقرائه ،وحر�صاً على �إث��راء مكتبات ال�شارقة ب�أحدث الإ�صدارات التي
تغني حمتواها ،وت�سهم يف تزويد القراء من باحثني و�أكادمييني وطالب
ومهتمني ب��ال���ش��أن امل�ع��ريف ب ��أح��دث �إ� �ص��دارات دور الن�شر امل���ش��ارك��ة يف

املهرجان ،يف كافة القطاعات املرتبطة بعامل الطفولة وم�صادر معرفتها،
مبا يحقق ر�سالة مكتبات ال�شارقة يف �أن تكون مركزاً ثقافياً حا�ضناً
لطالب املعرفة ،ومزوداً لهم بكل ما ينمي مداركهم ويرثي خمزونهم
الفكري .ويف ت�صريحه حول منحة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،قال
�سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب" :يف
كل عام تتلقى مكتبات ال�شارقة من لدن �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
مكرمة دعم و�إث��راء ملحتواها من الإ�صدارات العربية والأجنبية ،التي
متثل غر�ساً طيباً تزداد من خالله �ألقاً ،ليثمر نتاجات ثقافية تنعك�س
على روادها ،وت�سهم يف ت�شكل اللوحة الثقافية واحل�ضارية التي ت�سلكها
الإمارة لتكون م�صدر �إ�شعاع فكري ومعريف يبني بالكتاب �أجيا ًال ،ويفتح

بالقراءة لهم �آفاق امل�ستقبل امل�شرق".
و�أ�ضاف" :ت�أتي مكرمة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سنوياً لتج�سد
ر�ؤية �إمارة ال�شارقة جتاه اال�ستثمار بالأجيال اجلديدة وتوفري م�صادر
املعرفة والتعلم لهم ،ليكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم والنهو�ض
بطاقاتهم ،فال�شارقة تنظر �إىل مكتبة الطفل بو�صفها �أحد �أهم ركائز
حتقيق تطلعات التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف املنطقة والعامل".
وي�شارك يف ال��دورة الـ 13من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل �أكرث
من  139دار ن�شر من  15دولة عربية و�أجنبية ،يف قطاعات املعرفة
املتعددة التي تخاطب الأط�ف��ال واليافعني ،وي�شهد تنظيم �أك�ثر من
 1900فعالية متنوعة.

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�شريفني مبنا�سبة مغادرته امل�ست�شفى
•• الإمارات-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تهنئة �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
مبنا�سبة مغادرته م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف جدة بعد �أن �أجرى
بع�ض الفحو�صات الطبية والتي تكللت بالنجاح.
كما بعث �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة و �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان برقية تهنئة �إىل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة مغادرته

م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف جدة بعد �أن �أجرى بع�ض الفحو�صات احلرمني ال�شريفني بدوام ال�صحة والعافية والعمر املديد  ..متمنيا للمملكة
العربية ال�سعودية و�شعبها ال�شقيق مزيدا من التقدم و االزده��ار والأم��ن و
الطبية والتي تكللت بالنجاح .
ودعا �صاحب ال�سمو حاكم عجمان يف برقيته اهلل تعاىل �أن ميتع خادم احلرمني الأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك �سلمان.
ال�شريفني بدوام ال�صحة والعافية والعمر املديد  ..متمنيا للمملكة العربية كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
ال�سعودية و�شعبها ال�شقيق مزيدا من التقدم و االزدهار والأمن و الأمان يف برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود .
ظل القيادة احلكيمة للملك �سلمان.
كما بعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
نا�صر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل خادم حاكم �أم القيوين برقية تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
احلرمني ال�شريفني  ..داعيني اهلل تعاىل �أن ميتعه بدوام ال�صحة و العافية .عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة مغادرته
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف جدة بعد �أن �أجرى بع�ض الفحو�صات
حاكم الفجرية برقية تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن الطبية والتي تكللت بالنجاح.
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة مغادرته ودعا �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين يف برقيته العلي القدير �أن ميتع خادم
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف جدة بعد �أن �أجرى بع�ض الفحو�صات احلرمني ب��دوام ال�صحة والعافية والعمر املديد ..متمنيا للمملكة العربية
ال�سعودية و�شعبها ال�شقيق امل��زي��د م��ن التقدم وال��رخ��اء واالزده ��ار والأمن
الطبية والتي تكللت بالنجاح .
ودع��ا �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�ف�ج�يرة يف برقيته اهلل ت�ع��اىل �أن ميتع خادم والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك �سلمان.
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كما بعث �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين
برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة  ،برقية تهنئة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة
مغادرته م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف ج��دة بعد �أن �أج��رى بع�ض
الفحو�صات الطبية والتي تكللت بالنجاح.
ودعا �سموه اهلل تعاىل �أن مين على خادم احلرمني ال�شريفني بدوام ال�صحة
العافية والعمر املديد ..متمنياً للمملكة العربية ال�سعودية و�شعبها ال�شقيق
مزيداً من التقدم واالزدهار والأمن والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك
�سلمان.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

�أع ��رب املجل�س التنفيذي لإم��ارة
ال�شارقة ع��ن عميق احل��زن وبالغ
الأ�سى ال��ذي �أَلمَ َّ ب�شعب الإمارات
وق � �ي� ��ادت� ��ه والأم � � �ت� �ي��ن العربية
والإ� �س�ل�ام �ي ��ة ب ��وف ��اة امل �غ �ف��ور له
ب� � ��إذن اهلل ت �ع��اىل ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان ،ال��ذي برحيله
فقد العامل قائداً �شهدت له كافة
املحافل واملواقف بالر�ؤية احلكيمة
والنظرة الثاقبة واحلر�ص الكبري
على املجاالت الإن�سانية والتنموية
حملياً وعاملياً.
ج��اء ذل��ك خ�لال اج�ت�م��اع املجل�س
ال��ذي تر�أ�سه �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن حم�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي
ويل العهد ن��ائ��ب ح��اك��م ال�شارقة
رئي�س املجل�س التنفيذي� ،صباح
�أم �� ��س ال �ث�ل�اث ��اء ،ب �ح �� �ض��ور �سمو

ال �� �ش �ي��خ ع � �ب� ��داهلل ب� ��ن �� �س ��امل بن
� �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ن��ائ��ب حاكم
ال �� �ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س املجل�س
التنفيذي ،و�سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن �أح �م��د ب��ن ��س�ل�ط��ان القا�سمي
نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي ،وذلك يف مكتب
�سمو احلاكم.
وا�� �س� �ت ��ذك ��ر امل �ج �ل �� ��س يف ب ��داي ��ة
اج �ت �م��اع��ه م� ��آث ��ر ف �ق �ي��د الوطن
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رح �م��ه اهلل ،وم���س�يرت��ه الطويلة
التي ام�ت��دت على م��دار �أك�ثر من
 50عاماً يف خدمة الوطن بكل
�إخ�ل�ا���ص وت �ف��اين وح��ر���ص كبري
على تنمية الوطن والنهو�ض به،
وتوفري احتياجات املواطنني من
خالل تلم�سها واملبادرة لتقدميها
يف كافة �إم ��ارات ال��دول��ة ،وه��ذا ما
حت �ق��ق ل �ل��دول��ة يف ع �ه��ده رحمه

اهلل تنمية �شاملة ورفاها معي�شيا
وم�ستوى متقدما للدولة يف كافة
امل� ��ؤ�� �ش ��رات ،واب �ت �ه��ل ��س�م��و رئي�س
املجل�س و�أع�ضائه للموىل عز وجل
ب��ال��دع��اء لفقيد ال��وط��ن باملغفرة
وال ��رح� �م ��ة و�أن ي �� �س �ك �ن��ه ف�سيح
ج�ن��ات��ه م��ع النبيني وال�صديقني
وال�صاحلني.
كما �أكد املجل�س �أن انتخاب �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي���س�اً ل�ل��دول��ة حفظه
اهلل ي�ع��د خ�ير خ�ل� ٍ�ف خل�ير �سلف،
و�سيكمل �سموه امل�سرية احل�ضارية
للدولة على خطى م�ؤ�س�س الوطن
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
رحمه اهلل وقائد التمكني ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان رحمه
اهلل ،ول�سموه التاريخ امل�شهود يف
خ��دم��ة ال��وط��ن وح��ر� �ص��ه الدائم
ع�ل��ى م��واط�ن�ي��ه و��س�ع�ي��ه لتطوير

كافة املجاالت والقطاعات بر�ؤية
مم �ي��زة وم� �ب ��ادرات رائ � ��دة ،وب ��ارك
امل�ج�ل����س ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان انتخابه
رئي�سا للدولة "حفظه اهلل"راجني
م��ن امل ��وىل �سبحانه �أن ي��وف�ق��ه ملا
فيه خري البالد والعباد.
ون��اق����ش املجل�س خ�ل�ال اجتماعه
ع � ��دداً م ��ن امل��و� �ض��وع��ات املدرجة
على �أعماله والتي �شملت متابعة
امل�شروعات العامة للحكومة و�سري
العمل فيها ،وم�ستوى اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة وخ �ط��ط تطويرها،
وحتديث الأنظمة الت�شريعية من
خ�ل�ال ق��وان�ي�ن وق � ��رارات ولوائح
تواكب التقدم يف كافة املجاالت.
و�أ� �ص��در املجل�س ال �ق��رار رق��م 13
ل���س�ن��ة  2022م ب �� �ش ��أن تنظيم
مهنة الإر��ش��اد ال�سياحي يف �إمارة
ال�شارقة ،وت�ضمن القرار خمتلف

الأح �ك ��ام وامل � ��واد ال�ق��ان��ون�ي��ة التي
تنظم املهنة من حيث ا�شرتاطات
ال�ت�رخ� �ي� �� ��ص وم � � ��زاول � � ��ة املهنة
والتزاماتها ،واخت�صا�صات هيئة
الإمن� ��اء ال �ت �ج��اري وال���س�ي��اح��ي يف
تطبيق �أحكام القرار.
واع �ت �م��د امل�ج�ل����س ب��رن��ام��ج �إدارة
وح ��وك � �م ��ة ال� �ب� �ي ��ان ��ات حلكومة
ال���ش��ارق��ة ،ال��ذي ي�ه��دف �إىل �إدارة
البيانات احلكومية وفق منهجية
�شاملة و�إط��ار عملي يعالج بدوره
دورة ح �ي��اة ال �ب �ي��ان��ات ،ويت�ضمن
�إن� ��� �ش ��اء ه �ي �ك �ل �ي��ة ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة على
م�ستوى الإم��ارة ،وح�صر وحتديد
جميع �أ�صول البيانات احلكومية،
وتقييم القيمة الرقمية ملكونات
البيانات وذلك �ضمن خطة التحول
الرقمي يف �إمارة ال�شارقة.
و� �س �ي �� �ش �م��ل ال �ب�رن� ��ام� ��ج تطبيق
منهجية موحدة ومركزية مل�شاركة

ال� �ب� �ي ��ان ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة وتعزيز
جودتها و�أمنها و�إدارة م�شاركتها
وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية يف
جم��ال �إدارة البيانات احلكومية،
و�سي�شمل كافة الدوائر والهيئات
يف �إمارة ال�شارقة على عدة مراحل

وذل� ��ك ل�ت�ح�ق�ي��ق �أف �� �ض��ل النتائج
والأهداف املرجوة.
واط� �ل ��ع امل �ج �ل ����س ع �ل��ى تعديالت
امل �ج �ل ����س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لإم � � ��ارة
ال�شارقة على م�شروع قانون �إعادة
تنظيم هيئة تطوير معايري العمل

يف �إم��ارة ال�شارقة ،ووج��ه املجل�س
برفع م�شروع القانون �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة توطئ ًة
لإ�صداره.

حكومة الإمارات تطلق م�سرعات ت�صميم امل�شاريع التحولية الكربى

•• دبي-وام:

�أطلقت حكومة دولة الإمارات م�سرعات ت�صميم امل�شاريع التحولية الكربى،
�ضمن جهودها لتج�سيد توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
بـالبدء يف تطبيق املنهجية اجل��دي��دة حلكومة دول��ة الإم ��ارات ،من خالل
م�شاريع حتولية كربى و�سريعة تركز على خلق االقت�صاد الأن�شط والأف�ضل
عاملياً.
و�أك��د معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء �أن
م�سرعات ت�صميم امل�شاريع التحولية ال�ك�برى تعك�س نهج حكومة دولة
الإم ��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،وتوجيهات
�سموه بتبني ثقافة عمل جديدة للخم�سني عاماً املقبلة تقودها م�شاريع
حتولية ك�برى حت��دث ن�ق�لات نوعية يف االق�ت���ص��اد ويف خمتلف جماالت
العمل احلكومي.

وقال معاليه " �إن �إطالق هذه الدفعات من امل�سرعات احلكومية املتخ�ص�صة
ميثل ترجمة عملية ملخرجات جل�سات امل�شاريع التحولية الكربى ،التي
عقدتها حكومة دولة الإمارات ال�شهر املا�ضي ،مب�شاركة  70وزيراً وم�س�ؤو ًال
حكومياً م��ن �أك�ث�ر م��ن  40جهة احت��ادي��ة ،لتد�شني مرحلة ج��دي��دة من
تطبيق املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي ،م�شرياً �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي
من هذه املبادرة يتمثل يف تكثيف اجلهود وت�سريع وترية ت�صميم امل�شاريع
التحولية املائة التي وجهت القيادة بت�صميمها وتنفيذها قبل نهاية العام
احلايل".
وت�شمل م�سرعات امل�شاريع التحولية �سل�سلة م��ن دف�ع��ات الت�سريع التي
تغطي �أربعة مرتكزات رئي�سية هي " :املجتمع" ،و"االقت�صاد" ،و"املنظومة
املمكنة" ،و"املكانة العاملية" ،و�ستقوم فرق عمل امل�سرعات على التخطيط
وت�صميم م�شاريع حتولية ذات �أثر ،تعزز متيز دولة الإم��ارات وتناف�سيتها
العاملية يف جماالت الرتكيز الأربعة .
و�سيعمل امل�شاركون يف م�سرعات امل�شاريع التحولية على ت�صميم قائمة من
املبادرات ذات الأول��وي��ة ،وتطويرها �إىل جمموعة من امل�شاريع التحولية،

التي �ست�شكل نقلة نوعية للعمل احلكومي يف دولة الإمارات ،وداعماً لتحقيق
ت��وج�ه��ات ال�ق�ي��ادة بتعزيز تناف�سية ال��دول��ة وري��ادت�ه��ا العاملية يف خمتلف
املجاالت.
من جهتها ،قالت �سعادة هدى الها�شمي م�ساعد وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء
ل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية �إن فرق عمل م�شرتكة ت�ضم �أكرث من  700موظف
يف  48جهة حكومية احتادية� ،ستعمل �ضمن دفعات امل�سرعات الأربع املكثفة
التي تتوا�صل كل منها على م��دار �أ�سبوع ،على تطوير وت�صميم �أك�ثر من
 100م�شروع نوعي حتويل ،يتم تنفيذها خالل � 6أ�شهر و�إجنازها قبل
نهاية العام احل��ايل .و�أ�شارت الها�شمي �إىل �أنه �سيتم عر�ض م�شاريع فرق
العمل على جمل�س ال��وزراء ،العتمادها ومتابعة م�ستويات تقدم اجلهات
االحتادية يف تنفيذها ،من خالل من�صة جديدة يتم ا�ستحداثها �ضمن نظام
تقييم الأداء احلكومي.
وتهدف املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي �إىل �صياغة ثقافة م�ؤ�س�سية
جديدة تتبنى �أدوات التغيري التي تنا�سب االحتياجات امل�ستقبلية لدولة
الإم��ارات ،واالنتقال �إىل منط عمل �أكرث �سرعة وواقعية يواكب املتغريات

العاملية وامل�ستجدات يف خمتلف القطاعات احليوية.
وت�ق��وم املنهجية على دورات حتولية قطاعية ق�صرية امل��دى تعتمد على
امل�شاريع الكربى وحتقيق النتائج امليدانية ،واالنتقال من امل�س�ؤولية املنفردة
ل�ل��وزارات �إىل امل�س�ؤولية امل�شرتكة لفرق العمل ،وتتبنى خم�سة حمددات
رئي�سية تركز على حمورية امل�شاريع التحولية يف قيادة العمل احلكومي
يف املرحلة املقبلة ،من خالل دورات تغيري مرنة و�سريعة ،يتم من خاللها
حتديد �أولويات قطاعية ينتج عنها ت�صميم م�شاريع حتولية وت�شكيل فرق
عمل حكومية م�شرتكة لتنفيذها ،وتطبيق منظومة حوافز بناء على �أداء
الفرق امل�شرتكة وكفاءتها يف �إجناز امل�شاريع.
كان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،قد �أعلن يف �سبتمرب ،2021
عن منهجية جديدة للعمل احلكومي ،بهدف ت�سريع املنجزات ،وحتديد
الأولويات ،حيث تعمل احلكومة باملنهجية اجلديدة ،وتركز على الأولويات
�ضمن مبادئ اخلم�سني ،وتواكب املرحلة القادمة بكل متغرياتها وحتدياتها
و�سرعة تطوراتها لتحقيق �أهداف املرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.

جائزة ال�شارقة للإبداع العربي تفتتح �أعمال الن�سخة 25
•• ال�شارقة  -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة �شهد ق�صر
الثقافة �إف�ت�ت��اح �أع�م��ال الن�سخة ال  25م��ن ج��ائ��زة ال�شارقة
للإبداع العربي الإ�صدار الأول والتي تنظمها �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية يف دائ��رة الثقافة بح�ضور �سعادة عبد اهلل العوي�س
رئي�س دائ��رة الثقافة يف ال�شارقة و حممد �إبراهيم الق�صري

مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف ال��دائ��رة �أم�ين ع��ام اجلائزة ،العلمي الناقد د� .صالح ه��وي��دي م��ؤك��داً �أن ج��ائ��زة ال�شارقة
والفائزين يف الن�سخة احلالية وعددهم  18فائزا وفائزة من ل�ل�إب��داع العربي تفردت بها ال�شارقة بفكرة �أ�سا�سها �أن تتيح
لل�شباب ح ّيزاً من املناف�سة بني ال�شباب لإب��راز �إبداعهم وهو
خمتلف الدول العربية.
ٌ
فعل تكرميي نبيل يُح�سب للجائزة.
و �أكد حممد الق�صري �أن اجلائزة حظيت من ُذ انطالقِها برعاي ٍة
حاكم ال�شارق ِة لالهتما ِم بالأدبا ِء و ج��اء حم��ور ال��ور� �ش��ة حت��ت ع �ن��وان "يف ال��رواي��ة التفاعلية
كرمي ٍة من �صاحبِ ال�سم ِّو ِ
ال�شبابِ العربِ م�شريا يف الوقت نف�سه �إىل �أنها ت�سهم يف �إثرا ِء مب�شاركة احل�سني بن بادة من اململكة املغربية ووليد ال�شواقبة
العربي مببدع َ
م��ن ال�ي�م��ن وم�ي�ث��م ه��ا��ش��م ط��اه��ر م��ن ال �ع��راق و��س�ج��اد النبي
ني من الوطن العربي.
امل�شهدِ الثقا ِّيف
ِّ
و ا�ستهل �أعمال الور�شة العلمية امل�صاحبة للجائزة امل�شرف ال�سلمي من العراق.
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جمارك دبي تتوج �إجنازاتها بتطوير  3ابتكارات جمركية نوعية لفح�ص الب�ضائع ومعاينتها
•• دبي –الفجر:

10

حر�صت جمارك دبي على تعزيز ثقافة االبتكار يف العمل اجلمركي ،ليكون
ركيزة �أ�سا�سية لريادة خدماتها واجراءاتها لتعزيز التنمية امل�ستدامة ،ولدعم
خطتها اال�سرتاتيجية  ، 2026 – 2021حيث �أ�صبح االبتكار مبد�أ �أ�سا�سي
لبيئة العمل يف الدائرة ،ت�سري عليه وفق خطط وبرامج م�ستمرة  ،وانطالقاً
من هذا املبد�أ فقد حققت جمارك دبي ومن خالل مركز االبتكار �إجنازات
رائ��دة خ�لال الثلث الأول من العام احل��ايل عرب تنفيذ املركز جمموعة من
امل �ب��ادرات ال��رائ��دة ،وا�ستقباله ل�ل�أف�ك��ار واالب �ت �ك��ارات اجل��دي��دة ،م��ع اجراء
التحديثات عليها ،وم��ا �أف��رز عنه تطوير م�ب��ادرة طائرة ب��دون طيار حتتوي
على جهاز للم�سح اال�شعاعي لإ�شعار املفت�شني مب�ستوى الأم��ان يف الب�ضائع
وتعريفهم بكافة التفا�صيل اخلا�صة بهذه الب�ضائع من �أج��ل حماية املنافذ

احلدودية لدولة الإم��ارات يف �إم��ارة دبي من جميع امل��واد املحظورة وال�ضارة
ع�ل��ى البيئة وال���س�لام��ة ،ورف��ع ك�ف��اءة املفت�شني مم��ا يُ�سهم يف �أم��ن الإم ��ارة
بالكامل .وق��د حققت ج�م��ارك دب��ي نقلة نوعية يف تطوير الأف�ك��ار املبدعة
و�إط�لاق االبتكارات اجلمركية الرائدة التي تعد من �أه��م االبتكارات العاملية
يف جمال الفح�ص اجلمركي لل�شحنات والب�ضائع التجارية ،هذا وقد �أطلقت
الدائرة يف وقتٍ �سابق دوري االبتكار الأول لتعزيز بيئة وثقافة االبتكار عرب
م�شاركة جميع ال�شركاء الداخليني واخلارجيني يف تطوير العديد من االفكار
لي�صبح االبتكار �أ�سلوب حياة يومية يف الدائرة يمُ كنها من الفوز والو�صول
للعاملية ،عرب م�شاركة الأف�ك��ار الفائزة يف دوري االبتكار ورفعها للم�سابقات
املحلية والدولية ب�شكل دوري ومنظم .وقد توج مركز االبتكار بالدائرة جهوده
املت�صاعدة لتطوير االبتكارات اجلديدة حمققاً اجنازاً جديداً يف تطوير الأفكار
ومنها ابتكاري “ االبتكار النوعي طائرة الفح�ص الذكية للحماية من خماطر

برعاية من�صور بن زايد

•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر �� �ش� ��ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة ..اف�ت�ت��ح م �ع��ايل �سهيل
ب��ن حم�م��د ف��رج ف��ار���س املزروعي
وزي ��ر ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية،
ي��راف �ق��ه � �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س �شادي
ملك الرئي�س التنفيذي ل�شركة
االحت � ��اد ل �ل �ق �ط��ارات ،ال� � ��دورة الـ
 16من معر�ض وم��ؤمت��ر ال�شرق
الأو�سط لل�سكك احلديدية ،الذي
ينعقد بالتعاون بني �شركة االحتاد
للقطارات ووزارة الطاقة والبنية
التحتية ودائرة الثقافة وال�سياحة
 �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى م ��دار ي��وم�ين يفمركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
�أدن �ي��ك وذل ��ك بح�ضور �أك�ث�ر من
 600م� ��ن ك� �ب ��ار ال�شخ�صيات
وال� � � ��وزراء وامل �خ �ت �� �ص�ين يف قطاع
ال�ن�ق��ل وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،و�أك�ث�ر
من  6000م�شارك وما يزيد عن
 200متحدثً .
ح�ضر االفتتاح �إىل جانب معايل
�سهيل امل��زروع��ي ،م�ع��ايل الدكتور
ن ��اي ��ف ف �ل��اح م � �ب� ��ارك احل �ج��رف
الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل ����س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ،ومعايل
املهند�س ك�م��ال ب��ن �أح �م��د حممد
وزي � ��ر امل ��وا�� �ص�ل�ات واالت� ��� �ص ��االت
يف ال �ب �ح��ري��ن ،وم �ع��ايل الدكتور
رم �ي��ح ب��ن حم�م��د ال��رم�ي��ح رئي�س
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للنقل يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ومعايل ويندي
م��ورت��ون وزي ��رة ال��دول��ة للنقل يف
اململكة املتحدة ،وعدد من �أ�صحاب
ال�سعادة واملعايل.
وق� � ��ال م� �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل امل ��زروع ��ي
يف ب� ��داي� ��ة ك �ل �م �ت��ه االفتتاحية
مل ��ؤمت��ر ال���ش��رق الأو� �س��ط لل�سكك
احلديدية ”:فقدت دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ق ��ائ ��داً كبرياً
وا�ستثنائياً ك��ر���س حياته خلدمة
وطنه و�شعبه والإن�سانية ...وزعيما
ف ��ذا ات���س��م ب��احل�ك�م��ة واالن�سانية
وع �م��ل اخل �ي��ر ...ق ��اد ب�ك��ل حكمة

اال�شعاع” و “اجلهاز اجلمركي الذكي لتحليل احلقائب” ،وقد ا�سهمت تطوير
تلك االبتكارات يف رفع كفاءة التفتي�ش اجلمركي ،وتعزيز االم��ن وال�سالمة
املجتمعية وت�سريع وتب�سيط عملية التفتي�ش على مدار ال�ساعة .وقد �أثمرت
فعاليات مركز االبتكار �إىل ت�شجيع نقل املعرفة بني املوظفني ،حيث �شاركت
� 25إدارة ومركز جمركي من خالل م�شاركة  400موظف وم�س�ؤول جمركي،
�ساهموا جميعاً يف تطوير الأفكار واالبتكارات املقدمة لدوري االبتكار .وقال
ح�سني الفردان مدير �أول مركز االبتكار يف جمارك دبي“ :جنح مركز االبتكار
يف حتقيق نتائج نوعية من خالل تطوير االبتكارات الرائدة التي فازت باملراكز
الأوىل الثالث يف الدوري ،والتي توجت جناحه بعد �أن مت خالله تنظيم 100
ور�شة عمل هجينة يف خمترب واحة االبتكار بالدائرة ،و�أثمرت ور�ش العمل عن
ر�صد وحتديد  600حتدي جمركي جرى العمل على تقدمي املعاجلات لها
عرب تطوير  406فكرة وحل وابتكار مدمج لتتمكن الفرق امل�شاركة يف الدوري

باملح�صلة من تقدمي  171ابتكار جمركي ،حيث تناف�ست الإدارات فيما بينها
ليتم اختيار  19ابتكار نوعي من �ضمنها ابتكارات اجنزتها فرقنا بكفاءة عالية
من خالل العمل اجلاد واملثابر طيلة فرتة الن�سخة الأوىل من دوري االبتكار
التي ا�ستمرت حتى �شهر فرباير من العام اجلاري ( �شهر االبتكار)  ،وتوجت
فعاليات جمارك دبي يف هذا ال�شهر بتكرمي االبتكارات الفائزة باملراكز الثالث
الأوىل ،كما �شهدت فعاليات جمارك دبي يف �شهر االبتكار بالإ�ضافة �إىل تكرمي
الفائزين ب��دوري االبتكار �إىل اطالق ابتكار �آخر هو طائرة التفتي�ش الذكية
الأوىل من نوعها على م�ستوى الدولة والعامل ،والتي مت ت�صميمها من خالل
طباعة هيكلها الواقي من ال�صدمات بتقنيات الطابعات ثالثية االبعاد ،حيث
جاء هيكل على �شكل قبة الو�صل يف اك�سبو دبي  ،2022وقد مت ت�سجيل هذا
االبتكار خ�لال � 48ساعة من تقدمي الطلب ك�أ�سرع عملية ت�سجيل حقوق
ملكية فكرية يف تاريخ دائرة جمارك دبي.

�سهيل املزروعي يفتتح م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك احلديدية يف دورته الـ 16
 قطاع النقل يحظى باهتمام القيادة لدوره يف التنمية امل�ستدامة والناجت املحلي�إجناز حارات مرورية ب�أكرث من  4300كيلومرت خالل الـ  20عام ًا املا�ضية�-شادي ملك :ا�ستكمال  % 75من املرحلة الثانية من �شبكة ال�سكك احلديد الوطنية

واقتدار منذ العام  2004مرحلة
التمكني يف وطننا الغايل ...ن�س�أل
اهلل �أن يتغمد ال�شيخ خليفة بن
زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ب��وا� �س��ع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته».
و�أ� �ض��اف معاليه ”:ال �ي��وم ونحن
ن �ع��زي �أن�ف���س�ن��ا وال �ع��امل بفقيدنا
الكبري ت�ستمر الإمارات على خطاه
يف م���س�يرة ال�ن�م��اء والتنمية عرب
انتخاب املجل�س الأع�ل��ى لالحتاد
ب��الإج�م��اع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال ��دول ��ة “حفظه اهلل” رئي�ساً
ل�ل��دول��ة ن �ب��ارك ل�سموه ونعاهده
على موا�صلة م�سرية الإجن ��ازات
وخدمة الوطن واملواطن».
وت��اب��ع م�ع��ال�ي��ه حديثه� ”:ضمن
ك�ل�م�ت��ه االفتتاحية� ”:إن دول ��ة
الإمارات متتلك قطاع نقل ومرافق
وبنى حتتية ُتعد من بني الأف�ضل
والأك� �ث ��ر ت� �ط ��وراً ع �ل��ى امل�ستوى
ال� �ع ��امل ��ي ،ومت� �ت ��د � �ش �ب �ك��ة الطرق
واملرتو وو�سائل النقل على املناطق
احل�ضرية ،وتتكامل لتدعم النمو
يف خم�ت �ل��ف ق �ط��اع��ات االقت�صاد
والتجارية وال�سياحة ،و�إن قطاع
النقل يف الإمارات يحظى باهتمام
القيادة الر�شيدة لدوره يف التنمية
امل���س�ت��دام��ة وم�ساهمته يف الناجت
املحلي الإجمايل ومنو االقت�صادات
الوطنية ن�ظ��راً الرتباطه الوثيق
ب �ق �ط��اع��ات ح �ي��وي��ة ت �ع��ول عليها
ال ��دول ��ة ك �ثي�راً ل�ل�خ�م���س�ين عاماً

ال� �ق ��ادم ��ة» .وب �ي�ن معاليه� ”:إن
و�سائل النقل يف الإمارات مبختلف
�أ�شكالها تتميز مب�ستواها الفائق
م��ن ح�ي��ث اجل ��ودة وال �ك �ف��اءة ،مبا
ي���ض�م��ن ال�ت�ن�ق��ل ال���س�ه��ل والآم� ��ن
ل� �ل ��رك ��اب وامل� ��� �س ��اف ��ري ��ن وتعزيز
� �س �ه��ول��ة ال �ت�راب ��ط االجتماعي،
وح ��رك ��ة ال� �ت� �ج ��ارة و�إن � � ��ه بف�ضل
الر�ؤى الثاقبة وامل�ستنرية للقيادة
الر�شيدة�ُ ،ص ّنفت الإم��ارات �ضمن
ق��ائ �م��ة ال � �ـ  20ال �ك �ب��ار ع��امل �ي �اً يف
 13م��ؤ��ش��را خا�صا بقطاع النقل
خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2021مم��ا يعزز
ر�صيد النجاحــــات التي حققتهــا
الدولة يف القطاع خالل ال�سنوات
املا�ضية.
ك �م��ا قالُ ”:
من �ـ��ر ب �ح �ق �ب � ٍة �أك�ث�ر
ا�ضطراباً يف تاريخ النقل والتنقل
يف ال�ع���ص��ر احل� ��ايل ،و�أن جائحة
ك � ��ورون � ��ا ف ��اق� �م ��ت ال � �ع ��دي ��د من
ال�ت�ح��دي��ات م��ا ي�ستدعي ت�ضافر
اجلهود و�صياغة اال�سرتاتيجيات
ال� �ت ��ي ت � �ت � ��واءم م� ��ع امل�ستجدات
وامل �� �س �ت �ه��دف��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة التي
تتمحور حول خيارات نقل �أف�ضل
و�أ�سرع و�سهلة الو�صول �إىل جانب
بناء �شبكة نقلٍ م�ستدامة لأجيالنا
ال �ق��ادم��ة ت��ر� �س��م التكنولوجيات
وال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي �ث��ة مالحمها
وخطوطها العري�ضة».
و�أكد معايل وزير الطاقة والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة �أن الآل� �ي ��ة ال �ت��ي يفكر
بها النا�س يف و�سائل النقل اليوم

ت�خ�ت�ل��ف ك �ث ي�راً ع �م��ا ك��ان��ت عليه
ق� �ب ��ل �أق � � ��ل م� ��ن “� �� ”5س� �ن ��وات،
وب �ي �ن �م��ا ن �ع �ي��د ت �� �ص��ور م�ستقبل
ال�ت�ن�ق��ل ،ف� ��إن ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
لهذا التحول مرتبطة وم�شرتكة
وم�ستقلة وم���س�ت��دام��ة ،مو�ضحاً
�أن دول��ة الإم ��ارات نفذت م�شاريع
ك�برى ت�خ��دم ق�ط��اع النقل خالل
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،حيث ك��ان لها
بالغ الأثر يف ح�صول الدولة على
مراكز متقدمة عاملية يف خمتلف
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية ،ومن
ب�ي�ن ت�ل��ك امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي �شرعت
الإم ��ارات بتنفيذها �شبكة ل�سكك
احل ��دي ��دي ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،والتي
��س�ت�ت�ع��دى رب ��ط �إم � � ��ارات الدولة
بع�ضها ببع�ض ،ب��ل ال��دول��ة بدول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
العربية �أي�ضاً لت�شكل جزءاً �أ�سا�سياً
من �شبكة التوريد العاملية.
و�أو��ض��ح معاليه �أن قطار االحتاد
�سي�ساهم يف تغيري �أ��س�ل��وب �سفر
ال � ��رك � ��اب ،ل �ي ����س داخ� � ��ل ال ��دول ��ة
ف �ح �� �س��ب ب� ��ل وع �ب��ر امل �ن �ط �ق��ة يف
غ�ضون ال�سنوات املقبلة ،مما ي�ؤدي
�إىل خلق فر�ص اقت�صادية جديدة
وتطوير وتكامل جمتمعات جديدة
حول ال�سكك احلديدية وال�شبكة،
الأم��ر ال��ذي �سي�شكل �أي�ضاً �أ�سا�ساً
ل �ل �ت �ج��ارة واخل� ��دم� ��ات واملناطق
واملدن االقت�صادية يف امل�ستقبل.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن وزارة الطاقة
وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ح��ر� �ص��ت على

ت�ط��وي��ر وحت���س�ين ��ش�ب�ك��ة الطرق
م��ن خ�ل�ال زي� ��ادة �أط� ��وال الطرق
االحتادية يف الإمارات؛ حيث بلغت
�أط ��وال احل ��ارات امل��روري��ة للطرق
االحت��ادي��ة �إىل  4300كيلومرت
خالل الـ  20عاما املا�ضية ،تربط
بني مناطق الدولة ومدنها ب�شكل
ان�سيابي وم��رن م��ا يعك�س حر�ص
ال� � � ��وزارة ع �ل��ى ت �ط��وي��ر وحت�سني
��ش�ب�ك��ة ال� �ط ��رق ب� �ج ��ودة ع��ال �ي��ة و
التي �ساهمت يف تلبية احتياجات
ال �ت��و� �س��ع واالن� �ت� ��� �ش ��ار ال�سكاين
وال �ع �م��راين ،وا��س�ت�ي�ع��اب الزيادة
امل �ت �ن��ام �ي��ة يف احل ��رك ��ة امل ��روري ��ة،
ف� ً
ضال ع��ن حت�سني ح��رك��ة النقل
و امل ��رور فيما عملت على ت�شييد
�شبكات الطرق االحتادية املدعومة
بحلول الإن��ارة الذكية وامل�ستدامة
وامل ��وف ��رة ل�ل�ط��اق��ة ،وذل ��ك بهدف
ت �ق �ل �ي��ل ال �ب �� �ص �م ��ة ال �ك ��رب ��ون �ي ��ة
واملحافظة على البيئة ومواجهة
ظاهرة التغري املناخي.
وك�شف معاليه �أن ال ��وزارة عملت
م�ؤخراً على تطوير اال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة للتنقل ال��ذك��ي لت�صبح
�أكرث �شمو ًال وتطلعاً نحو امل�ستقبل
وت ��دع ��م ت ��وج ��ه دول � ��ة الإم� � � ��ارات
للخم�سني ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة ،والتي
بدورها �ست�ساعد يف دعم م�شاريع
النقل املميزة و�إعادة ت�شكيل �أ�سلوب
تفكري النا�س ب�ش�أن النقل يف دولة
الإم ��ارات كما �ست�ساهم يف متكني
��ش�ب�ك��ات ال�ن�ق��ل وحت���س�ين ات�صال

قطار االحت��اد باملجتمعات الأو�سع
�إىل ج��ان��ب ��ش�ب�ك�ت�ه��ا يف �إم� � ��ارات
الدولة كافة لتوفري تكامل متعدد
الو�سائط و�سل�س ف� ً
ضال عن دفع
التنقل امل���ش�ترك �إىل الأم� ��ام من
خالل املبادرات الرائدة.
و�أو�� � �ض � ��ح� ،أن� � ��ه مب� �ع ��زل ع ��ن دور
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة للتنقل
ال��ذك��ي يف �إي�ج��اد حلول لتحديات
ال �ن �ق��ل ال��رئ �ي �� �س��ة ال� �ت ��ي تواجه
امل �� �س��اف��ري��ن يف ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن،
��س�ت���ش�ك��ل اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة كذلك
الأ� �س��ا���س ل�ت�م�ك�ين �أن �ظ �م��ة النقل
البيئية اجلذرية وامل�ستقبلية مثل
ال�سفر فائق ال�سرعة عرب �إمارات
ال � ��دول � ��ة ،وح� �ت ��ى ال �ن �ق��ل ال �ب�ري
واجلوي ق�صري املدى �إىل متو�سط
املدى بني امل��دن ،و�إننا ركزنا ،عند
�صياغة اال�سرتاتيجية ،على تعزيز
دور امل��رك �ب��ات ق�ل�ي�ل��ة االنبعاثات
ال �ك��رب��ون �ي��ة ،ب �ه��دف دع ��م املبادرة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات
لتحقيق احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي بحلول
 ،2050والتي تتواءم مع �أولويات
م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
 COP28الذي ت�ست�ضفه دولة
الإمارات العام .»2023
من جانبه ،قال �سعادة �شادي ملك
الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد
للقطارات“ :تعمل �شركة االحتاد
للقطارات مدفوعة ب��ر�ؤي��ة ودعم
القيادة الر�شيدة وتوجيهات �سمو

ال�شيخ ذي ��اب ب��ن حم�م��د ب��ن زايد
رئي�س جمل�س الإدارة ،بهدف ر�سم
م�لام��ح م�ستقبل ق�ط��اع��ي النقل
واخلدمات اللوج�ستية يف الدولة،
�إىل جانب تعزيز رب��ط القطاعات
ال�صناعية والتجارية وال�شركات
والأف � ��راد ،وت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة قطاع
ال�سكك احلديدية �ضمن املبادرات
احلكومية ال�شاملة على م�ستوى
دولة الإمارات».
و�أ�� �ض ��اف“ :ي�سلط ه ��ذا املعر�ض
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ج �ه��ودن��ا بالرتكيز
على جميع امل�ستخدمني املحتملني
ل�شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية
الإماراتية وعلى تغيري املفهوم العام
حللول نقل الركاب والب�ضائع عرب
تقدمي خدمات �أ�سرع و�أق��ل تكلفة
و�أك�ثر موثوقية وا�ستدامة ،حيث
يوفر هذا النهج من�ص ًة تعزز مكانة
ال�شركة الريادية بني مزودي هذه
احللول يف دولة الإمارات.
ك � �م� ��ا ت� �ع� �م ��ل � � �ش� ��رك� ��ة االحت � � ��اد
ل�ل�ق�ط��ارات على متكني ال�شركات
من النمو االزدهار وم�ساعدتها يف
اتخاذ ق��رارات لوج�ستية خمتلفة
ت�ساهم يف رف��ع م�ستوى الكفاءة
وتوفري بدائل �أقــل تكلفة لنماذج
�أعمالها».
وت ��اب ��ع � �س �ع��ادت��ه “ :جن �ح �ن��ا بعد
� 28شهراً من انطالق العمليات
الإن �� �ش��ائ �ي��ة يف ا��س�ت�ك�م��ال 75%
م��ن امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن �شبكة
ال�سكك احلديدية الوطنية لدولة

الإم � � ��ارات ،وذل ��ك ب�ف���ض��ل الدعم
احلكومي ال��ذي �أت��اح لنا موا�صلة
العمل على الرغم من التحديات
ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د-
.»19
وعقب ذل��ك ،افتتح معايل �سهيل
ب��ن حم�م��د ف��رج ف��ار���س املزروعي
وزي ��ر ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية،
يرافقه �سعادة املهند�س �شادي ملك
الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد
ل �ل �ق �ط��ارات ،امل �ع��ر���ض امل�صاحب
للم�ؤمتر الذي ت�شارك فيه 250
جهة عار�ضة ،تعر�ض فيه �آخر ما
تو�صلت �إليه قطاع النقل والبنى
التحتية املرتبطة به ،حيث توقف
م �ع��ال �ي��ه ع �ن��د ع� ��دد م ��ن �أجنحة
اجل� �ه ��ات امل �� �ش��ارك��ة يف املعر�ض،
واط�ل��ع على م��ا يت�ضمنه املعر�ض
من �أفكار وحلول ت�سهم يف تطوير
قطاع التنقل.
اجلدير بالذكر �أن امل�ؤمتر يكت�سب
�أهمية كربى لدولة الإمارات كونه
ي�أتي يف �أعقاب �إع�لان الدولة عن
�إطالق الربنامج الوطني لل�سكك
احل��دي��دي��ة يف دي���س�م�بر املا�ضي،
�أك�ب�ر منظومة م��ن نوعها للنقل
الربي على م�ستوى �إمارات الدولة
كافة ،فهو ي�شكل من�ص ًة لدعم منو
امل�شاريع الطموحة يف قطاع النقل
وت �ع��زي��زه��ا مب ��ا ي �� �ش �م��ل ال�سكك
احلديدية والبنية التحتية ونقل
الب�ضائع واخلدمات اللوج�ستية.
ويحت�ضن م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط
لل�سكك احلديدية جمموع ًة من
امل� ��ؤمت ��رات امل�خ���ص���ص��ة الأخ� ��رى،
التي ت�شمل تقدمي �أك�ثر من 50
�ساعة ح��ول موا�ضيع اال�ستدامة
واالبتكار الرقمي و�أ�ساليب النقل
املبتكرة..
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��ا ي �ت �ج��اوز 50
�ساعة �أي���ض�اً م��ن ال �ن��دوات وور�ش
ال �ع �م��ل امل �ع �ت �م��دة ح ��ول التطوير
امل �ه �ن��ي امل �� �س �ت �م��ر ،وال� �ت ��ي ت�سلط
ال� ��� �ض ��وء ع �ل ��ى �أح� � � ��دث حت ��دي ��ات
العمل التي يواجهها املهند�سون
يف امل�ن�ط�ق��ة خ�ل�ال �سعيهم لبناء
م�شاريع عاملية امل�ستوى.

 71رخ�صة جتارية للأعمال املدعومة يف ر�أ�س اخليمة خالل الربع الأول

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

ال�شركة العاملية القاب�ضة تكمل �صفقة جمموعة «اداين» بـ  7.3مليار درهم
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت ال�شركة العاملية القاب�ضة (���ش.م.ع) ،ومقرها �أبوظبي،
�أم�س �إجناز �صفقة ا�ستثمارية بقيمة  7.3مليار درهم �إماراتي
( 2مليار دوالر �أمريكي) يف حمفظة جمموعة �شركات اداين،
وهي �شركة “اداين جرين انرجي ليمتد» (Adani Green
 ،)Energy Limitedو�شركة “اداين ليمتد ترانزم�شون»
 ،))Adani Transmission Limitedو�شركة “اداين
انتريبرايز ليمتد» .))Adani Enterprises Limited
ومبوجب هذه ال�صفقة ،وفرت ال�شركة العاملية القاب�ضة ر�أ�س
م��ال لكل من �شركة “اداين جرين انرجي ليمتد” ،و�شركة
“اداين ليمتد ترانزم�شون” ،و��ش��رك��ة “اداين انرتبرايز
ليمتد” ،وجميعها �شركات مدرجة يف بور�صة بومباي ()BSE
وال�ب��ور��ص��ة الوطنية ( )NSEيف الهند  -م��ن خ�لال طريق

التخ�صي�ص التف�ضيلي .وق��ال �سيد ب�صر �شعيب ،الرئي�س
التنفيذي والع�ضو املنتدب لل�شركة العاملية القاب�ضة“ :يتوافق
ه��ذا التو�سع اال��س�ترات�ي�ج��ي يف �أع�م��ال�ن��ا م��ع ال �ت��زام ال�شركة
العاملية القاب�ضة بتو�سيع وتنويع حمفظتها اال�ستثمارية.
ال �شك يف �أن ه��ذه ال�صفقة �ست�ؤثر ب�شكل مبا�شر و�إيجابي
على طموح الهند ال�شامل وخططها طويلة الأج��ل للطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة .مت�ث��ل ال�صفقة  4.87%م��ن �إج �م��ايل التجارة
بني الإم��ارات والهند ،والتي بلغت  41مليار دوالر �أمريكي
بني عامي  2020و2021؛ وتعك�س ال�شراكة بني ال�شركة
العاملية القاب�ضة وجمموعة “اداين” ب�شكل كبري العالقات
االقت�صادية بني الإم��ارات والهند خارج قطاع النفط» .وتبلغ
القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء يف الهند �أكرث من 390
جيجاواط ،والطاقة املتجددة تتجاوز  100جيجاوات .ففي
م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ من العام املا�ضي� ،أعلنت

احلكومة الهندية �أنه بحلول عام � 2030ستكون قدرة الوقود
غري الأحفوري يف الهند  500جيجاوات .و�ستدعم ا ال�شركة
العاملية القاب�ضة ت�سريع خطة منو جمموعة “اداين” لتزويد
البالد بـ  45جيجاواط ( )9%من الطاقة غري الأحفورية
يف الهند) بحلول عام  .2030ومن جانبه قال �ساجار �أداين،
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة “اداين ج��ري��ن ان��رج��ي ليمتد”:
“ي�سعدنا �إمت��ام هذه ال�صفقة التاريخية مع ال�شركة العاملية
القاب�ضة .نحن نقدر دوره��ا ال��رائ��د كم�ستثمر ا�سرتاتيجي
يف ال�ط��اق��ة امل�ستدامة وال��رع��اي��ة ال�صحية وال �غ��ذاء والبنية
التحتية ونقل الطاقة يف الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة .متثل
هذه ال�صفقة مزيدًا من التعزيز للعالقة بني الهند والإمارات
العربية املتحدة واالت���ص��ال ب��الأف��راد .نحن ن�شارك ال�شركة
العاملية القاب�ضة يف ا�سرتاتيجيتها يف الهند وال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا ،ونعدها بداية عالقة بني الأجيال «.

ك�شفت دائ��رة التنمية االقت�صادية يف ر�أ���س اخليمة
م�ت�م�ث�ل��ة ب � � ��إدارة ت�ط��وي��ر الأع� �م ��ال -ع��ن �إجمايلع��دد ُرخَ ����ص الأع �م��ال امل��دع��وم��ة �ضمن ب��رام��ج دعم
املواطنني والذي بلغ واحداً و�سبعني ( )71رخ�صة،
�شملت خم�سني (« )50رخ�صة الغد» ملزاولة العمل
من املنزل ،و�أرب�ع��ة ع�شر رخ�صة «تاجر افرتا�ضي»،
و�سبعة ت�صاريح للعربات املتنقلة .وتعد رخ�صة الغد
من �أقدم املبادرات التي �أطلقتها الدائرة عام ،2007
وت�ستهدف �إت��اح��ة الفر�صة �أم ��ام امل��واط�ن�ين ملزاولة
العمل التجاري من املنزل.
و�أ��ش��ارت عائ�شة عبيد العيان  -مدير �إدارة تطوير
الأعمال بالوكالة – �أن برنامج رخ�صة الغد يت�ضمن
ث�م��ان�ي��ة وخ�م���س�ين ن���ش��اط�اً م�ت�ن��وع�اً م��ن الأن�شطة
التجارية التي ت�ستقطب اهتمام وميول اجلن�سني
من املواطنني ،من بيع امل��أك��والت ال�شعبية وتنظيم
احل�ف�لات وامل�ن��ا��س�ب��ات اخل��ا��ص��ة وب�ي��ع ال�ع�ط��ور وبيع
احللي والإك�س�سوارات �إىل ت�صميم الأزي��اء واملالب�س
وغريها من الأن�شطة.
وب ّينت العيان ب�أن الأن�شطة الغذائية هي من �أكرث
الأن�شطة رواجاً و�إقبا ًال ،ف� ً
ضال عن الإقبال املتزايد
للمواطنني على الأن�شطة االبتكارية مثل ت�صوير
الأطفال يف املنزل ،وجتهيز و�إنتاج الهدايا الإعالنية،
وتلخي�ص الكتب املطبوعة �إىل مقاطع مرئية هادفة،
وغري ذلك الكثري.

وكانت �أك�ثر الأن�شطة ممار�س ًة خالل الربع الأول
من العام اجل��اري ،كما �أو�ضحت العيان ،ن�شاط بيع
احل�ل��وي��ات ( 36رخ�صة غ��د) ،ت�لاه��ا بيع الوجبات
اخلفيفة ( 29رخ�صة غ��د) ،وم��ن ث��م بيع املالب�س
اجلاهزة .وعلى �صعيد برنامج التاجر االفرتا�ضي،
ت�صدر ن�شاط جممع التعامل الإل �ك�ت�روين قائمة
الأن �� �ش �ط ��ة ،ت�ل��اه ن �� �ش��اط امل� �ت ��اج ��رة الإلكرتونية
باملن�سوجات وامللبو�سات والهدايا بالتجزئة .ومن
�أوج ��ه ال��دع��م ال�ت��ي تقدمها �إدارة تطوير الأعمال،
تنظيم �سل�سلة م��ن ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة والور�ش
العملية لرواد الأعمال من �أ�صحاب الرخ�ص املدعومة
امل��ذك��ورة �سابقاً .فقد ��ش��ارك  145ع�ضو يف ور�شة
“جوجل” التي �ساعدت امل�شرتكني يف تعريفهم على
مزايا ا�ستخدام حمرك البحث “جوجل” واال�ستفادة
منها لغر�ض الت�سويق التجاري..
كما ��ش��ارك  48ع�ضو يف ور��ش��ة “ليكند �إن” التي
ق��دم��ت م�ن�ه�ج�اً � �ش��ام�ل ً
ا يف ك�ي�ف�ي��ة اال� �س �ت �ف��ادة من
الفر�ص التي تتيحها لهم ه��ذه املن�صة يف الرتويج
عن منتجاتهم والو�صول لأكرب ن�سبة من اجلمهور،
�إىل ج��ان��ب �إتــاحة فر�صة امل�شـــــاركـــــة يف ع��دد من
امل�ه��رج��ان��ات ع�ل��ى م�ستوى دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة م �ث��ل م �ه��رج��ان �أزي� � ��اء ال��رب �ي��ع ،ومعر�ض
جتهيزات ليلة الن�صف من �شعبان ،ومهرجان الإبداع
 ..ابتكار وريادة وفن و�صناعات �إبداعية بالتعاون مع
خمتلف اجل�ه��ات املحلية واالحت��ادي��ة على م�ستوى
الإمارة.
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دافو�س :التعليم التفاعلي ي�ضيف  2.5تريليون دوالر لالقت�صاد العاملي دناتا ت�ستثمر  17مليون دوالر لتعزيز عملياتها يف �أربيل
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��دت درا� �س��ة دول �ي��ة� ،أن اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ت�ع�ل�ي��م التفاعلي
و�أ�ساليبه� ،سي�ؤدي �إىل �إ�ضافة  2.54تريليون دوالر لالقت�صاد
العاملي خالل ال�سنوات القادمة ،بينما �سي�صل عدد الوظائف
امل�ستحدثة �إىل  69مليون وظيفة للمعلمني حول العامل.
و�أو�ضحت الدرا�سة  -التي �أ�صدرها منتدى االقت�صاد العاملي
«دافو�س» �أم�س االول� -أن اجليل النا�شئ يحتاج �إىل �إيجاد طرق
خا�صة للتعلم ،خا�صة مع وج��ود عدد من املفاهيم امل�ستجدة
منها مفاهيم ما بعد جائحة «كوفيد  ،»19والتغري املناخي
والأمتتة والرقمنة ال�سريعة ،م�شرية �إىل �أن العودة لأ�ساليب
التعلم التقليدية �سيقلل من ق��درات االنتعا�ش االقت�صادي

العاملي ،و�سيحد من �إمكانيات الأجيال.
ول�ف�ت��ت �إىل �أن ��ه ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2025م��ن امل �ط �ل��وب� ،إع ��ادة
�صقل م�ه��ارات ن�صف القوى العاملة يف ال�ع��امل ،للتمكن من
رف��ع قدراتهم للتكيف م��ع التغيريات يف الأع �م��ال ،مو�ضحة
�أن اال��س�ت�ث�م��ارات امل�ب�ك��رة يف تعليم الأط �ف��ال �ستحقق عوائد
اقت�صادية ك�ب�يرة ،و�ست�سهم يف معاجلة الأ��س�ب��اب اجلذرية
لفجوة املهارات العاملية.
و�أ�شارت �إىل �أنه لتمكني الأطفال من االزدهار ،يجب الرتكيز
على �إن�شاء �أنظمة تعلم ترتكز على تطوير املهارات تفاعلياً،
بحيث ت�سهم يف جتهيز جيل نا�شئ قادر على التفكري النقدي
وح��ل امل�شكالت والإب ��داع والتعاون وحت�سني ال�ق��درات يف حل
امل�شكالت ،مبا ي�سهم يف دعم منظومة االقت�صاد العاملي.

ون��وه��ت ال��درا� �س��ة �إىل �أن ال�ل�ع��ب التفاعلي مي� ّث��ل الطريقة
الأكرث قبو ًال لدى الأطفال ،كما يطور اللعب الأطفال ج�سد ًيا
واجتماع ًيا ومعرف ًيا و�إب��داع� ًي��ا وعاطف ًيا ،م�شرية �إىل �أهمية
اال�ستثمار يف القوى العاملة ودعم املعلمني للتدري�س بطرق
ج��دي��دة ،با�ستخدام �أ�ساليب التدري�س املبتكرة ،مب��ا ي�ضمن
�إعداد قوى عاملة قادرة على التكيف ال�سريع مع االحتياجات
املتغرية لالقت�صادات حول العامل.
و�أو�صت الدرا�سة ب�إعادة ت�صور ال�شكل الذي يبدو عليه التعلم
يف امل�ستقبل ،واال�ستثمار يف تطوير املهارات وتطوير العاملني
يف القطاعات التعليمية� ،إ��ض��اف��ة �إىل اعتماد �آل�ي��ات جديدة
للتقييم ،و�إ�ضافة تقنيات تعلم خمتلفة باال�ستفادة من التطور
التكنولوجي للأنظمة حول العامل.

•• دبي -وام:

�أعلنت “دناتا” املزود العاملي الرائد خلدمات الطريان وال�سفر عن تعزيز عملياتها يف �أربيل العراق
با�ستثمار مبلغ حوايل  17مليون دوالر .وا�ستثمرت دناتا  3.5ماليني دوالر يف �إقامة من�ش�أة جديدة
متطورة ل�سل�سلة ال�شحن املربد ومن�ش�أة ل�صيانة احلافالت لأ�ساطيلها احلديثة يف مطار �أربيل الدويل ،
كما �أعلنت �أي�ضا عن ا�ستثمار  14مليون دوالر لإ�ضافة م�ستودع �شحن مب�ساحة � 16ألف مرت مربع �إىل
بنيتها التحتية يف العراق .و�ستوفر مرافق دناتا الثالثة اجلديدة نحو  100فر�صة عمل حملية .وتتيح
من�ش�أة دناتا اجلديدة ل�سل�سلة ال�شحن املربد مناولة � 10آالف طن من املواد �سريعة العطب �سنويا ،كما
متكن فريق دناتا لل�شحن من تقدمي منتجات التخزين املربد واملجمد و�سل�سلة التربيد لعمالئها من
�شركات الطريان يف �أربيل .وروعي يف ت�صميم و�إن�شاء املرفق اجلديد املتطلبات الفريدة للتعامل مع
خمتلف املنتجات مبا يف ذلك الفواكه الطازجة واللحوم وامل�ستح�ضرات الدوائية واال�ستفادة من �أحدث
تقنيات التخزين املربد .و�صمم مرفق دناتا اجلديد ل�صيانة احلافالت للحفاظ على �أ�سطول مكوّن من
ثماين حافالت ركاب و�أكرث من  10حافالت نقل تعمل يف مطار �أربيل الدويل.

الإمارات من �أف�ضل االقت�صادات على م�ستوى العامل
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بر�ؤية حممد بن زايد « ..مبادلة» �شركة وطنية مبنجزات عاملية
• اقت�صاد عاملي تناف�سي قائم على املعرفة واال�ستثمار يف الكوادر والكفاءات الب�شرية الوطنية
•  20عاما من العمل على تر�سيخ قاعدة اقت�صادية ا�ست�شرافية و�إن�شاء وتطوير �شركات وطنية رائدة
•• �أبوظبي-وام:

�أوىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اهتماما كبريا بالتنمية
والتنويع االقت�صادي ،وت�ضمنت ر�ؤية �سموه االعتماد على املعرفة واالبتكار واال�ستثمار يف الإن�سان وتعزيز
دور القطاعات االقت�صادية باعتبارها عامال �أ�سا�سيا يف م�سرية التنمية والتطوير التي ت�شهدها دولة
الإمارات.
وجنحت دولة الإمارات يف تر�سيخ مكانتها عا�صمة اقت�صادية يف املنطقة وبيئة مثالية للأعمال ،ملا متتلكه
من مقومات البنية التحتية املتطورة والبنية الرقمية واخلدمات والأمن والعديد من املمكنات واملزايا
التناف�سية.
ويف هذا الإطار حر�صت �شركة «مبادلة» ومنذ ت�أ�سي�سها على تطبيق ر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة من خالل ا�سرتاتيجيات
عمل تقوم على تطوير ع��دد من القطاعات احليوية يف دول��ة الإم��ارات ب�شكل ع��ام و�أبوظبي على وجه
اخل�صو�ص وترتكز على بناء اقت�صاد عاملي تناف�سي قائم على املعرفة واال�ستثمار يف الكوادر والكفاءات
الب�شرية الوطنية و�إطالق جمموعة متنوعة من الربامج التي تدعم خمتلف القطاعات.
واليوم ت�صنف دول��ة الإم��ارات بف�ضل ه��ذه ال��ر�ؤي��ة احلكيمة من بني �أف�ضل االقت�صادات على م�ستوى
العامل ،وهي يف طليعة دول العامل يف جميع امل�ؤ�شرات تقريبا.
وبف�ضل ر�ؤية القيادة الر�شيدة ،حققت ال�شركة العديد من الإجنازات املرموقة التي حظيت ب�إ�شادة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،يف كلمة �سموه التي ت�ضمنها
التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام  2021حيث قال �سموه" :ت�ؤكد الإجن��ازات التي �أحرزتها مبادلة حتى
الآن يف دول��ة الإم��ارات �أننا �أم��ام ف�صل جديد ،وتلعب ال�شركة اليوم دورا مهما على امل��دى الطويل من
خالل الرتكيز على القطاعات التي من �ش�أنها تعزيز اقت�صادنا القائم على املعرفة ،ومتكني التقدم العاملي
وتوفري احللول الرائدة للتحديات العاملية امللحة يف جماالت االبتكار ال�صحي والتغري املناخي".
و�أ�ضاف �سموه ":تعد مبادلة واحدة من �أهم امل�ؤ�س�سات الوطنية التي مت �إن�شا�ؤها للم�ساهمة يف حتقيق
هذه الأهداف ،ونحن فخورون ب�أن ا�ستثماراتنا امتدت لت�شمل معظم املجاالت االقت�صادية واالجتماعية،
و�ساهمت يف توفري فر�ص مثالية لتحقيق الطموحات والتطلعات".
و عملت (مبادلة) على مدى الع�شرين عاما املا�ضية ،على تر�سيخ قاعدة اقت�صادية ا�ست�شرافية ،و�إن�شاء
وتطوير �شركات وطنية رائ��دة ،و�إب ��رام �شراكات عاملية جعلت دول��ة الإم ��ارات مثاال م�شرفا يف التقدم
واالزدهار عرب اال�ستثمار يف خمتلف قطاعات الأعمال على امل�ستويني املحلي والعاملي مبا ي�سهم يف حتقيق
عوائد مالية م�ستدامة حلكومة �أبوظبي ،وتوفري فر�ص وظيفية للأجيال القادمة.
و�شكلت عملية االندماج بني �شركة مبادلة للتنمية و�شركة اال�ستثمارات البرتولية الدولية "�آيبيك"،
مرحلة مهمة يف م�سرية �شركة مبادلة لال�ستثمار ،لتعزيز دورها وم�ساهمتها يف م�سرية النمو يف �أبوظبي
وهي اخلطوة التي و�صفها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف تغريدة له ب�أنها" :خطوة
�إيجابية من �أجل ت�أ�سي�س كيان اقت�صادي رائد عامليا".
و جاء ان�ضمام جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار ملجموعة مبادلة خطوة �أخ��رى على طريق تعزيز حمفظة
�أعمال مبادلة و�أكد �سموه يف هذا ال�صدد �أن ان�ضمام جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار ملجموعة مبادلة تعزيز
لقدرات و�إمكانات الدولة التناف�سية".
وعلى امل�ستوى الوطني ،عملت مبادلة ومنذ وقت مبكر ،على اال�ستثمار يف جماالت ا�سرتاتيجية متنوعة
مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا واالت�صاالت الف�ضائية والرعاية ال�صحية وعلوم احلياة وال�صناعة
وغريها ،مبا يوائم وين�سجم مع الأولويات التي حددتها القيادة الر�شيدة.
وت�ضم حمفظة �أعمال ال�شركة جمموعة من ال�شركات الرائدة ،من بينها �شركة "الياه �سات" التي توفر
خدمات االت�صاالت الف�ضائية متعددة املهام يف �أكرث من  150دولة يف جميع �أنحاء العامل وتغطي �أقمارها
ال�صناعية �أك�ثر من  80%من �سكان ال�ع��امل ،وتعمل ال�شركة على توفري حلول االت�صاالت متعددة
الأغرا�ض عرب الأقمار ال�صناعية ،كخدمات الإنرتنت والبث وخدمات الهيئات احلكومية والتجارية.
و �ساهم طرح ال�شركة اململوكة ملبادلة ،لالكتتاب العام يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،والذي جمع حوايل
 731مليون دوالر ،يف تعزيز مكانة �أبوظبي وجهة جاذبة لال�ستثمارات والأعمال.
و يف القطاع ال�صناعي ،تلعب �شركة "الإمارات العاملية للأملنيوم" دورا حموريا يف متتني ركائز ال�صناعة
الوطنية ،فهي اليوم �شركة عاملية رائدة يف جمال الأملنيوم ،و�أكرب �شركة �صناعية يف الدولة خارج قطاع
النفط والغاز..
و تعد �أول �شركة يف العامل تنتتج الأملنيوم با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،وقد بد�أت يف ت�صدير �أول دفعة من
�إنتاجها �إىل �شركة "بي �إم دبليو".
و لطاملا �أول��ت القيادة الر�شيدة اهتماما كبريا بقطاع الرعاية ال�صحية ،ووجهت ب�ضرورة ت�سخري كل
الإمكانات من �أجل توفري خدمات رعاية �صحية عاملية امل�ستوى يف دولة الإمارات.
و اليوم ت�ضم "مبادلة للرعاية ال�صحية" �أكرث من � 10آالف من مقدمي الرعاية ال�صحية ،وتوفر ما
يزيد على  100نوع من اخلدمات ال�صحية من خالل  15من�ش�أة.
و تقدم �شبكتنا للرعاية ال�صحية عاملية امل�ستوى التي ت�ضم م�ست�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي ،ومركز
�إمربيال كوليدج لندن لل�سكري ،ومركز العا�صمة للفح�ص ال�صحي وغريها من املرافق ،خدمات للمر�ضى
يف �أكرث من  60تخ�ص�صا طبيا وجراحيا.
وكان لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،الأثر الأكرب
يف تلبية احتياجات الرعاية ال�صحية امللحة يف دول��ة الإم ��ارات خ�لال تف�شي جائحة كوفيد ،-19مبا
يف ذلك تعزيز جهود اال�ستجابة لتداعيات اجلائحة ،والعمل على ت�سخري كافة امل��وارد من �أج��ل �صحة
و�سالمة اجلميع ،وم�ساعدة دول العامل على التعايف.

و دعما لهذه اجلهود ،وجه �سموه بت�سخري كل الإمكانات ملواجهة تداعيات اجلائحة وقام بزيارة
ل�شركة "�سرتاتا" يف مدينة العني ،عقب �إعالن مبادلة عن تعاون ا�سرتاتيجي بني �شركة
"�سرتاتا للت�صنيع" التابعة لها ،و�شركة "هانيويل" ،لتد�شني خط �إنتاج كمامات N95
يف مرفق ال�شركة مبدينة العني.
و تلعب "�سرتاتا" املتخ�ص�صة يف ت�صنيع �أج��زاء هياكل الطائرات من امل��واد املركبة،
واململوكة بالكامل ملبادلة ،دورا مهما يف تطوير القطاع ال�صناعي يف الدولة ،وترتبط
ال�شركة بعقود ت�صنيع �أج ��زاء ط��ائ��رات م��ع �سبع ��ش��رك��ات ع��امل�ي��ة ،كما �أن  8%من
الطائرات ذات البدن العري�ض امل�ستخدمة عامليا اليوم حتتوي على �أجزاء م�صنوعة يف
"�سرتاتا" ،وتعمل ال�شركة ب�شكل م�ستمر على توطني املعرفة و�صقل مهارات املوظفني
الإماراتيني يف جماالت خمتلفة مبا يواكب توجيهات القيادة الر�شيدة.
ويف جمال علوم احلياة والتكنولوجيا الطبية وال�صيدالنية ،يوجه �سموه وعلى الدوام،
ب�ضرورة االهتمام بهذا القطاع وتوفري امل�ستح�ضرات الدوائية احليوية ال�شاملة يف
دولة الإمارات ،والرتكيز ب�صورة �أكرب على احللول التي ت�ساهم يف �إنقاذ حياة النا�س،
والعمل على حتقيق تقدم غري م�سبوق يف جمال الرعاية ال�صحية.
وحر�صت (مبادلة) على ترجمة هذه التوجيهات لربامج عمل و عملت على اال�ستثمار
يف جمال اخلدمات ال�صيدالنية ،وان�ضمت �إىل �شركة "جي  "42الرائدة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة ال�سحابية ،لت�أ�سي�س من�ش�أة لت�صنيع الأدوية احليوية
يف �أبوظبي.
وت�ق��وم ه��ذه ال�شراكة على اال�ستفادة م��ن �أح��دث اللقاحات واملنتجات العالجية
لتعزيز �سال�سل الإم��داد على امل�ستوى الإقليمي ،ودف��ع عجلة التنويع والتنمية
االقت�صادية يف دول��ة الإم��ارات ،وتركز هذه املن�ش�أة احليوية كذلك على تطوير
اخل�برات الوطنية ،وتعزيز �سال�سل الإم��داد ،واحلفاظ على النمو االقت�صادي
على املدى الطويل.
و حتظى ق�ضايا التغري املناخي ب�أهمية ك�برى ل��دى القيادة الر�شيدة وقال
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
خ�لال الإع�ل�ان عن امل�ب��ادرة اال�سرتاتيجية لدولة الإم ��ارات لتحقيق احلياد
امل�ن��اخ��ي بحلول " :2050توا�صل دول��ة الإم� ��ارات هدفها لتحقيق احلياد
املناخي بحلول  ،2050دورها الفاعل وامل�ؤثر عامليا يف ق�ضية التغري املناخي
ودعمها جهود العمل املناخي وتعزيز التعاون الدويل".
وحر�صت (مبادلة) على تنفيذ هذه الر�ؤية احلكيمة و ترجمتها على �أر�ض الواقع
فبادرت ومنذ وقت طويل ،باال�ستثمار يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة ،وتعد
�شركة "م�صدر" التي �أن�ش�أتها مبادلة عام  ،2006من �أبرز ال�شركات على امل�ستوى
العاملي يف هذا املجال ،وتعمل ال�شركة بهدف ت�أ�سي�س مركز عاملي للطاقة النظيفة يف
�أبوظبي ،وك��ان �سموه قد �أطلق �شراكة ا�سرتاتيجية بني ثالث �شركات وطنية هي
مبادلة و�شركة "�أدنوك" و�شركة "طاقة" ،لرت�سيخ مكانة "م�صدر" �شركة عاملية
رائ��دة يف الطاقة النظيفة ،وب�ه��دف تطوير حمفظة عاملية لال�ستثمار يف جمال
الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر.
و تعمل (مبادلة) من خالل قطاعات �أعمالها املتمثلة يف قطاع اال�ستثمار يف الإمارات،
واال�ستثمارات غري التقليدية ،واال�ستثمارات املبا�شرة ،وا�ستثمارات العقارات والبنى
التحتية ،على قيادة جهود التنوع االقت�صادي يف دول��ة الإم ��ارات ،وتو�سيع نطاق
حمفظتها اال�ستثمارية و�إدارتها على امل�ستويني املحلي والعاملي لتحقيق النمو ،مع
املحافظة على �أعلى املعايري العاملية يف جمال حوكمة ال�شركات و�إدارة املخاطر.
و تركز ال�شركة من خ�لال قطاع اال�ستثمار يف الإم��ارات على وج��ه اخل�صو�ص،
والذي يجمع كافة ا�ستثمارات ال�شركة يف دولة الإمارات حتت مظلة واحدة كبرية،
على تنفيذ ر�ؤى القيادة ،ودعم جهود التنمية والتطوير والتحول امل�ستمر يف دولة الإم��ارات ،من خالل
ت�أ�سي�س �شركات وطنية رائدة ،وجممعات �صناعية وا�سرتاتيجية داخل الدولة.
وبف�ضل توجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ،حتظى دول��ة الإم ��ارات ال�ي��وم مبكانة عاملية مرموقة وعالقات
ا�سرتاتيجية مع جميع دول العامل ،وحتر�ص مبادلة على تعزيز هذه العالقات من خالل ا�ستثماراتها
و�شراكاتها العاملية ،ودورها كم�ستثمر عاملي م�س�ؤول.
وتوظف ال�شركة اليوم ا�ستثماراتها يف  6قارات و�أكرث من  50بلدا حول العامل ..وتعد �شراكات اال�ستثمار
ال�سيادي مع عدد من الدول ،من �أبرز الأمثلة على دور مبادلة وح�ضورها العاملي.
وت�أتي ه��ذه ال�شراكات لت�ؤكد حر�ص مبادلة على تطبيق ر�ؤى وتوجهات القيادة الر�شيدة ،فقد �شهد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ورئي�س وزراء بريطانيا
بوري�س جون�سون مرا�سم توقيع اتفاقية �شراكة بني �شركة مبادلة لال�ستثمار ووزارة التجارة الدولية يف
اململكة املتحدة لال�ستثمار ال�سيادي التي تندرج حتت �إطار برنامج "ال�شراكة من �أجل امل�ستقبل" بني دولة
الإمارات واململكة املتحدة ،بقيمة  10مليارات جنيه ا�سرتليني.
و عملت مبادلة على تعزيز ال�شراكة بني دولة الإمارات وفرن�سا من خالل توقيع اتفاقيتني ت�ستهدفان
ت�سهيل اال�ستثمار يف فرن�سا يف قطاعات متثل �أولوية بالن�سبة للطرفني.
وجاء �إبرام االتفاقيتني �ضمن جمموعة اتفاقيات اقت�صادية تقدر قيمتها ب�أكرث من  15مليار يورو ،مت
توقيعها بني �شركات �إماراتية وفرن�سية بهدف تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية وتقوية الروابط التجارية
بني البلدين.

مفتتح ًا معر�ض املطارات مب�شاركة  150عار�ض ًا دولي ًا

ونظرا ملا تلعبه التكنولوجيا وقطاع �أ�شباه املو�صالت من دور حيوي يف حياتنا ،حر�صت مبادلة ومنذ وقت
مبكر على تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة الرامية لال�ستثمار يف قطاعات التكنولوجيا املهمة ،وتعد
�شركة "غلوبل فاوندريز" �شركة عاملية رائدة يف قطاع �أ�شباه املو�صالت.
و قامت (مبادلة) ب��إدراج ال�شركة للتداول يف بور�صة نا�سداك ،يف واحد من �أكرب عمليات الإدراج التي
�شهدتها الواليات املتحدة عام  2021وقدرت قيمتها بنحو  26مليار دوالر.
ومتلك ال�شركة اليوم عددا من امل�صانع يف عدد من دول العامل ،وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان قد زار م�صنع ال�شركة على هام�ش زيارته الر�سمية �إىل �سنغافورة عام .2019
و تعد ال�شراكات العاملية جزءا �أ�صيال من نهج مبادلة حيث تعمل ال�شركة على تنفيذ توجيهات القيادة
من خالل �إب��رام �شراكات عاملية رائ��دة ،وتوظيف ا�ستثمارات يف جميع �أرج��اء العامل ،ففي عام ،2021
ا�ستثمرت مبادلة  125مليار درهم �إماراتي يف قطاعات رئي�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعلى
م�ستوى العامل ،وحققت �إجنازات الفتة يف عام �شهد حتقيق �أقوى �أداء مايل يف تاريخ مبادلة وم�سريتها
املمتدة لع�شرين عاما.
�إن كل تلك الإجن��ازات التي حققتها مبادلة خالل م�سريتها ،ما كان لها �أن تتم لوال ر�ؤي��ة وتوجيهات
القيادة الر�شيدة ،واليوم توا�صل مبادلة التي حققت يف عام � 2021إجمايل دخل �شامل بلغ  122مليار
درهم �إماراتي ،وقيمة �أ�صول جتاوزت تريليون درهم� ،أداء دورها املميز على امل�ستويني املحلي والعاملي،
وم�ساهمتها كم�ستثمر عاملي م�س�ؤول ،م�سرت�شدة بر�ؤى وتطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،الذي واكب ال�شركة منذ انطالقها ،ووفر لها كل �سبل الدعم يف
م�سريتها نحو حتقيق �أهدافها وتطلعاتها.

�أحمد بن �سعيد :جمعنا عامل الطريان جمدد ًا يف دبي لإعادة التعايف لهذه ال�صناعة احليوية لدعم االقت�صاد العاملي
•• دبي –الفجر:

افتتح �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة
دبي للطريان امل��دين رئي�س مطارات دبي الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي ل�ط�يران الإم ��ارات واملجموعة� ،صباح
�أم�س فعاليات معر�ض املطارات يف دورته احلادية والع�شرين
يف مركز دب��ي التجاري العاملي وال��ذي ت�ستمر فعالياته يف
الفرتة ما بني  91 – 71مايو اجلاري.
وق��ام �سموه عقب االفتتاح بجولة على �أجنحة العار�ضني
راف�ق��ه خاللها ع��دد م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين املعنيني بقطاع
الطريان من داخل وخارج الدولة ،حيث اطلع على التقنيات
والأجهزة التي تعر�ضها �أك�ثر من � 150شركة عاملية من
 20دولة حول العامل.
وتعليقا على ان�ط�لاق فعاليات امل�ع��ر���ض� ،أك��د �سموه على
�أهمية املعر�ض يف هذا الوقت بالذات لإعطاء دفعة �إ�ضافية

لقطاع الطريان العاملي الذي بد�أت تبا�شري عودته ال�سريعة
ملرحلة ما قبل اجلائحة ،تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب
على ال�سفر واالعالن عن �إعادة بدء م�شاريع التطوير على
م�ستوى مطارات العامل حت�سبا للنمو املقبل.
وق��ال �سموه ”:بف�ضل ر�ؤي��ة ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ال م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ،اتخذت دبي خطوات
ومبادرات ا�ستباقية للتعامل مع اجلائحة ومتكني التعايف
ال�سريع لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف الإمارة ،ونتيجة لذلك
احتفظ مطار دبي الدويل مبكانته ك�أ�ضخم مطار يف العامل
ب ��إع��داد امل�سافرين ال��دول�ي�ين للعام ال�ث��ام��ن على التوايل
ونتوقع خدمة �أك�ثر من  58مليون م�سافر بنهاية العام
اجل��اري وربطهم ب�أعمالهم وا�سرهم ون�شاطاتهم والعمل
على توفري جتربة �سفر رائعة بالن�سبة لهم».
وحول معر�ض املطارات �أو�ضح �سموه ”:املعر�ض وامل�ؤمترات

التي تقام على هام�شه وم�شاركة �أك�ثر م��ن � 150شركة
عاملية وح�ضور اكرث من  4500خبري دويل� ،ستمنح �صناع
القرار يف مطارات املنطقة والعامل ،فر�صة ذهبية للت�شبيك
والتعرف على �أف�ضل التقنيات و�أكرثها تطورا ،وبحث افق
التعاون والتن�سيق امل�شرتك ملا فيه م�صلحة �صناعة املطارات.
ومن خالل هذا احلدث نحن جنمع عامل الطريان جمددا
يف دب��ي للم�ضي ق��دم�اً على ط��ري��ق ت�شارك العقول ولعب
دورنا البناء يف اعادة التعايف الكامل لهذه ال�صناعة احليوية
لدعم االقت�صاد العاملي».
و�أ�ضاف �سموه ”:اال�ستدامة والتكنولوجيا املتطورة وتطوير
امل�ط��ارات وك�ف��اءة العمليات و�إدارة الأج ��واء ،كلها موا�ضيع
حيوية �سيتم التطرق اليها خالل �أيام املعر�ض الثالثة مما
مينح ال�صناعة قوة دافعة اىل الأمام لي�س فقط للعودة اىل
م�ستويات ما قبل العام  2019و�إمن��ا للم�ضي قدما �إىل
�أبعد من ذلك».
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ماد فيب للوازم
التدخني رخ�صة رقم CN 2867622 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل جمعه خليفه كني�ش القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سامل را�شد �سامل املزروعي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليت�شي
للوجبات خفيفة رخ�صة رقمCN 2815807:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

اعالن بيع باملزاد العلني

ي �ع �ل��ن امل �� �ص �ف��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي� �/س��امل حم �م��د ب��ال �ع �م��ى امل �ن �ت��دب يف
الدعوى 2021-1439:جت��اري ب�سيطة ابوظبي ع��ن بيع اثاث
ومعدات واجهزة مكتبية خا�صة ب�شركة كال�سيك ارت للمقاوالت
وال�صيانة العامة ذ.م.م  -حت��ت الت�صفية وت�ب��اع ال�صفقة جملة
واح � ��دة ل �� �ص��ال��ح � �ش��رك��ة ك�لا� �س �ي��ك ارت ل �ل �م �ق��اوالت وال�صيانة
العامة ذ.م.م (حت��ت الت�صفية) .تعقد جل�سة امل��زاد ي��وم االربعاء
املوافق 2022/5/25:ال���س��اع��ة � 11:00صباحا  ,مب�ق��ر �شركة
كال�سيك ارت الكائن يف:مكتب  - 1402الطابق الـــ  - 14برج C
 بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل حميان الكتبي � -شارع زايد االول(الكرتا �سابقا)  -جزيرة ابوظبي.
املعاينة يوميا:
تامني دخول باملزاد 200:درهم
للتوا�صل0556940829:
امل�صفي الق�ضائي
�سامل حممد بالعمى

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:البناء ال�شرقي لالدارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.3مبنى ال�سيد احمد م�سيعد خالد
حممد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1767689 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/4/26:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205016914:تاريخ
التعديل2022/5/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جولدن روك للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك ال�سيد بخيت النوه PRP9105 - C38 - UNT71701
 مدينة حممد بن زايد  -مدينة حممد بن زايدرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2139362 :

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رائ�سة الهيلي
لت�صليح االلكرتونيات واالدوات الكهربائية
رخ�صة رقم  CN 4354359 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي مبخوت يعيل را�ضي املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جمعه عتيق جمعه الظاهري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديفيا
لالقم�شة رخ�صة رقمCN 1334816:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :نام�سا الدارة
العقارات رخ�صة رقم CN 3705676 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر ح�سن رهميداد ح�سن البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر مفتاح �سلطان مفتاح العرياين
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�سابات  -فرع ابوظبي
 , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/4/18:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم CN 2139362:تاريخ التعديل2022/5/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شاتل ناهل ال�شرقية
رخ�صة رقم CN 4078874:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�شاتل ناهل ال�شرقية
MSHATEL NAHEL ALSHARQYA

�إىل /م�شاتل ناهل ال�شرقية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MSHATEL NAHEL ALSHARQYA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
ركن البدو ال�شعبي رخ�صة رقمCN 3930596:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الرباعم لالقم�شة
وخياطة ازياء ال�سيدات
رخ�صة رقم  CN 1132171 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح ح�سن علي �صويلح الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبده احمد ثابت
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اجلبل الذهبي
للتدخني
رخ�صة رقم  CN 4259043 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فريده حممد يو�سف طاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف قا�سم احمد علي عبداهلل املر�شدي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أبولونيا املتقدم للخدمات
الإدارية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3704983:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /أبولونيا املتقدم للخدمات الإدارية ذ.م.م
APPOLONIA ADVANCED ADMIN SERVICES L.L.C
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كري�ستال للرخام واملطابخ
رخ�صة رقم CN 1700169:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عدنان حممد �سلع�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق عو�ض �صالح اجلابرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /أبولونيا وورلد لإدارة ال�شركات و امل�ؤ�س�سات اخلا�صه ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /كري�ستال للرخام واملطابخ

APPOLONIA WORLD COMPANIES AND PRIVATE INSTITUTIONS MANAGMENT L.L.C. -

CRYSTAL MARBLE AND KITCHENS

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية

�إىل /كري�ستال للرخام واملطابخ � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

CRYSTAL MARBLE AND KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

اعـــالن الغــــاء رخ�صــــة طبيـــــة

بهذا يعلن املركز الطبي اجلديد ذ م م -ف��رع ابوظبي
 2وامل�سجل لدى دائرة ال�صحة ابوظبي حتت ترخي�ص
طبي رقم  MF3794ب�أنه تقدم بطلب الغاء الرتخي�ص
املذكور وبالتايل �سوف يقوم بايقاف التعامل مع �شركات
ال�ت��أم�ين .فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق او اع�ترا���ض على هذا
االعالن مراجعة دائرة ال�صحة ابوظبي ،خالل ا�سبوع
م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان ،واال ف ��إن ال��دائ��رة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دع��وى بعد انق�ضاء ه��ذه املدة،
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة.
املركز الطبي اجلديد ذ م م -فرع ابوظبي 2

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كال�سي �أرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات
رخ�صة رقم CN 4397070:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة من�صور احمد على عبداهلل ذيبان %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عماد عمر عثمان فليان %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف من�صور احمد على عبداهلل ذيبان
تعديل مدير  /حذف من�صور احمد على عبداهلل ذيبان
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /كال�سي �أرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING

�إىل /كال�سي �أرجنمنت�س لتنظيم الفعاليات ذ.م.م
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كوجك خلدمات ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3020558:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد عبداهلل حممد حميد املهريى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد عبداهلل حممد حميد املهريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جنم الدين كوجك
تعديل وكيل خدمات  /حذف ع�صام ال�سيد احمد حممد االهدىل امل�سباىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 105000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كوجك خلدمات ال�سيارات
KOCAK AUTO SERVICES

�إىل /كوجك خلدمات ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

KOCAK AUTO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اعـــالن الغــــاء رخ�صــــة �صيدلية

بهذا يعلن �صيدلية امل��رك��ز الطبي اجل��دي��د – ذ م م -
العني  -ف��رع  1وامل�سجل ل��دى دائ��رة ال�صحة ابوظبي
حتت ترخي�ص �صيدلية رقم  PF2737ب�أنه تقدم بطلب
الغاء الرتخي�ص املذكور وبالتايل �سوف يقوم ب�إيقاف
التعامل مع �شركات الت�أمني.
فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق او اع�ترا���ض ع�ل��ى ه��ذا االعالن
مراجعة دائرة ال�صحة ابوظبي ،خالل ا�سبوع من تاريخ
ن�شر هذا االع�لان ،واال ف��إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة ،حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة.
�صيدلية املركز الطبي اجلديد – ذ م م -العني-فرع 1
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سودي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 4443775:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سودي للمقاوالت العامة
ALSOODI GENERAL CONTRACTING
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باب �شرقي للحلويات
رخ�صة رقم CN 4458131:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من� null /إىل 0
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /باب �شرقي للحلويات

�إىل� /ستار بلدينج للمقاوالت العامة

BAB SHARQI SWEETS

STAR BUILDING GENERAL - CONTRACTING

�إىل /بوف للحلويات

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية

POV SWEETS

االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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الفجر الريا�ضي

حتية باردة بني البورتا وكومان يف
فعالية تكرمي «فريق الأحالم»
تبادل رئي�س نادي بر�شلونة ،خوان البورتا ،واملدير الفني ال�سابق للفريق
الكاتالوين ،الهولندي رونالد كومان ،حتية ب��اردة خ�لال فعالية �إحياء
الذكرى الثالثني ،للتتويج ب�أول ك�أ�س �أوروبا يف تاريخه.
تبادل البورتا وكومان� ،صاحب هدف االنت�صار �ضد �سامبدوريا الإيطايل
يف نهائي ك�أ�س �أوروبا ،حتية باردة يف بداية احلفل ،حيث ت�صافحا ملدة مل
تتجاوز الثانيتني ،قبل �أن يذهب كل منهما �إىل املكان املخ�ص�ص جللو�سه.

وكان البورتا من �أط��اح بكومان من من�صبه كمدير فني للفريق ،ب�سبب
تراجع الأداء والنتائج ،وا�ستعان بت�شايف هرينانديز بد ًال منه.
وعلى اجلانب الآخر ،تبادل كومان وت�شايف ،الذي ح�ضر االحتفال حتية
حارة.
ً
و�أُق�ي��م االحتفال تكرميا لـ"فريق الأحالم" ،ال��ذي ق��اده يوهان كرويف
للتتويج بك�أ�س �أوروبا للمرة الأوىل يف تاريخ بر�شلونة.
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�إيقاف فهد املولد � 18شهر ًا
ب�سبب املن�شطات
�أ�صدرت جلنة الرقابة على املن�شطات ال�سعودية قرارا ب�إيقاف مهاجم
احت��اد ج��دة فهد امل��ول��د مل��دة � 18شهرا اع�ت�ب��ارا م��ن � 28آذار-مار�س
 ،2022ب�سبب تناوله م��ادة حمظورة .و�أو�ضحت اللجنة يف بيان ان
"املادة املحظورة هي فور�سومييد وهي من املجموعة ع  5مدرات البول
والعوامل اخلافية للمواد املن�شطة ،وهي مادة حمظورة ريا�ضيا �أثناء
وخ��ارج املناف�سات الريا�ضية وفقا لأنظمة وق��وان�ين الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات" .وي�سري قرار ايقاف املولد داخليا وخارجيا على ان

تكون عودة الالعب للتدريبات خالل مدة �آخر �شهرين من فرتة عدم
�أهليته.
وت��اب�ع��ت �أن ال�ع�ق��وب��ة ق��اب�ل��ة لال�ستئناف خ�ل�ال  21ي��وم��ا م��ن تاريخ
�صدورها .وكانت اللجنة قررت ايقاف املولد يف � 28آذار-مار�س املا�ضي
ب�شكل م�ؤقت بعد تناوله مل��ادة حمظوره حلني فح�ص العينة الثانية
واال�ستماع لأقواله ،لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية ،لي�صدر
قرار االيقاف لعام ون�صف العام.

االجتماع العام لل�شركاء وفتح الت�سجيل اليوم

13

حت�ضريات مبكرة ا�ستعدادا
ل�سباق «القفال »31
ي �� �س �ت �ك �م��ل ن � � ��ادي دب � ��ي ال � ��دويل
للريا�ضات البحرية التجهيزات
ل �ت �ن �ظ �ي��م �� �س� �ب ��اق ال � �ق � �ف� ��ال 31
للم�سافات ال�ط��وي�ل��ة م��ن جزيرة
�صري بونعري وحتى �شواطئ دبي
واملخ�ص�ص لفئة ال�سفن ال�شراعية
امل�ح�ل�ي��ة  60ق��دم��ا وال � ��ذي يقام
ب��دع��م ورع ��اي ��ة م��ن ��س�م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي خالل الفرتة من -27
 29اجلاري.
ويعقد ال �ي��وم الأرب �ع��اء االجتماع
ال�ع��ام ب�ين اللجنة املنظمة ل�سباق
ال�ق�ف��ال يف ن�سخته امل��رت�ق�ب��ة رقم
 31وال �� �ش��رك��اء ال��داع �م�ي�ن من
ال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة وامل�ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��ي ت���س�ه��م دائ �م��ا يف
�إجن � � ��اح احل� � ��دث وذل� � ��ك ملناق�شة

كافة التفا�صيل اخلا�صة بال�سباق
الكبري.
كما تقرر �أن تبد�أ عملية الت�سجيل
لل�سفن امل�شاركة يف ال�سباق اعتبارا
م��ن ال �ي��وم الأرب �ع ��اء ع�بر البوابة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة اخل��ا� �ص��ة باحلدث
وال �ت��ي اع �ت��اد ع�ل�ي�ه��ا اه ��ل البحر
ح�ي��ث ��س�ي�ت��وا��ص��ل الت�سجيل عرب
ال��راب��ط االل �ك�ت�روين ي��وم�ي��ا حتى
موعد �إغ�ل�اق ب��اب الت�سجيل قبل
التوجه �إىل مقر ومكان االنطالقة
يف جزيرة �صري بونعري.
وكان نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية قد اعتمد ت�شكيل اللجنة
املنظمة برئا�سة �أح�م��د �سعيد بن
م�سحار رئي�س جمل�س �إدارة نادي
دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية
ن ��ائ ��ب رئ� �ي� �� ��س احت � � ��اد االم� � � ��ارات
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة وت �� �ض��م :
�سيف جمعة ال�سويدي نائب رئي�س
جمل�س الإدارة نائبا لرئي�س اللجنة

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل��دع��و /ج� ��ان ري�ستى

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /خ� ��ول� ��ه

راج� � ��ادا ت ��ا ع �ل�اء  ،الفلبني

ب� �ك ��رى م �ه �م�ل�ات � ،سوريا

اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم

اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم

من

( )N013929538من

يجده عليه االت�صال بتليفون

يجده عليه االت�صال بتليفون

رقم 0528499678

رقم 0544240891

•• دبي –الفجر:

()P6507624B
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Legal Service upon Defendant by Publication
in Case No. AJCFICICPL2022/0001140 /Payment Order
To Defendant / Faisal Chungath Mohammad Chungath, Indian Nationality,
GERMAN STEEL CONT /L.L.C
Please be informed that on 24/03/2022 AD, it was ruled by the court on the
above-numbered case that : Plaintiff: National Paints Factories Co Ltd
The Respondents be ordered to pay to the petitioner an amount of eight hundred
and seventy-eight thousand five hundred and fifty-six Dirhams together with
the legal interests payable at the rate of 5% per annum effective from the due
date of each cheque until full payment. The Respondents are also ordered to
pay the charges and expenses. This judgment is appealable within 15 days with
effect from the day following the receipt of this legal service.
Dated: 12/05/2022
Issued by Clerk: ....
Customer Happiness Center
Judge / Ahmed Mahmoud Hamdy Abdelaziz
Aiman Federal Court
Civil Court Of First Instance

70533

Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office,
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First instance
)In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0001393 commercial (Partial
To Defendant: Ehudometi Casey Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 25/05/2022 before the Case
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First
instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied
with all documents within a period not exceeding ten days from the date
of the publication and this is for consideration of the above-mentioned
case as a defendant.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued on 13-05-2022
Issued by Employee
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العليا املنظمة والأع�ضاء كال من :
را�شد ثاين العايل املهريي وجمال
زع��ل بن كري�شان ع�ضوي جمل�س
الإدارة �إ�ضافة اىل حممد عبداهلل
ح ��ارب امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي وحممد
ف�ضل ال�سعدي م�ق��ررا� .إىل ذلك،
با�شرت اللجنة التنفيذية املنبثقة
ب ��إ� �ش��راف حم �م��د ع �ب��داهلل حارب
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة اع�م��ال�ه��ا يف
التجهيز لإق��ام��ة ��س�ب��اق الن�سخة
رقم  31حيث تتطلع بالعديد من
الأم ��ور املتعلقة ب��ال��دع��م الإداري
وال �ف �ن��ي وت ��وزي ��ع جل ��ان التنظيم
والتحكيم والفح�ص الفني العاملة
يف ال�سباق

ويل ع �ه��د دب � ��ي رئ �ي ����س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،يف ن�سخته رق ��م 31
ال�سباق ال�تراث��ي الأع��رق والأقدم
والأ� �ض �خ��م يف اخل �ل �ي��ج واملنطقة
ال �ع��رب �ي��ة م �ن��ذ ث�لاث��ة ع �ق��ود منذ
ان�ط�لاق�ت��ه ع��ام  1991كر�سالة
اىل الأج �ي ��ال امل�ت�ع��اق�ب��ة م��ن �أجل
�إح� �ي ��اء م��ا� �ض��ي الآب� � ��اء والأج� � ��داد
اللذين ارتبطت حياتهم بالبحر
م�صدر الرزق واخلري الوفري.
و�أ�صبح القفال الذي �أ�س�سه املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم -طيب اهلل ثراه -منذ عام
 1991كرنفاال تراثيا ومهرجانا
ب�ح��ري��ا ي�ترق�ب��ه اجل�م�ي��ع كموعد
�سنوي يتجدد كل عام ويجمع �أكرث
م ��ن �� 3000ش�خ����ص يف عر�ض
مياه اخلليج ال�ع��رب��ي يف تظاهرة
ف��ري��دة وملحمة ال��ري��ا��ض�ي��ة تبد�أ
م��ن ج��زي��رة ��ص�ير ب��ون�ع�ير مرورا
بجزيرة القمر (نيوه بن حنظول)

جمعية البدية التعاونية ل�صيادي اال�سماك

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للأعوام املالية 2021/2020/2019

ي�سر جمل�س �إدارة اجلمعية دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للأعوام املالية
 2021/2020/2019وذلك يف متام ال�ساعة ( ال�سابعة م�ساء يوم الأربعاء املوافق 2022/6/22
مبقر جمعية ال�صيادين يف البدية ويكون انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا بح�ضور اغلبية الأع�ضاء
امل�ساهمني ،ف���إذا مل يكتمل هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ف�إنه �سيتم عقد االجتماع الثاين بعد ربع �ساعة من
االجتماع الأول ليعقد يف متام ال�ساعة (  ) 7:15بنف�س املكان والتاريخ ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ع�شر
عدد الأع�ضاء امل�ساهمني �أو خم�سة ع�شر ع�ضوا م�ساهما على الأقل.
وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
 )1االطالع على حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق عن العام املايل  2018والت�صديق عليه.
 )2االطالع على تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط اجلمعية عن الأعوام املالية  2021/2020/2019والت�صديق عليه.
 )3االطالع على تقرير مدقق احل�سابات عن الأعوام املالية  2021/2020/2019والت�صديق عليه.
 )4مناق�شة ميزانية اجلمعية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن الأعوام املالية  2021/2020/2019والت�صديق عليها.
 )5اعتماد توزيعات الأرباح للأعوام املالية  2021/2020/2019والت�صديق عليها.
� )6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الأعوام املالية 2021/2020/2019
� )7إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن الأعوام املالية 2021/2020/2019
 )8تعيني مدققي احل�سابات لعام  2022وحتديد �أتعابهم
 )9انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة اجلديدة ومدتها ثالث �سنوات مالية
مالحظات هامة:
� .1سوف يتم فتح باب الرت�شـح لع�ضوية جمل�س االدارة ابتداء من يوم اجلمعة املوافق  2022/5/20وحتى يوم
الثالثاء املوافق  2022/6/7وملن يرغب يف الرت�شح تعبئة النموذج املعد لذلك مبقر اجلمعية خالل املدة امل�شار اليها
مرفقا به �صورة من الهوية الإماراتية �سارية ونبذة تعريفية عن مقدمه.
 .2عدد الأع�ضاء املطلوب انتخابهم ملجل�س الإدارة هم (  ) 6فقط �ستة �أع�ضاء.
� .3سوف يتم توفري وثائق االجتماع واحل�سابات اخلتامية مبقر اجلمعية قبل موعد االجتماع با�سبوعني ملن يرغب
من ال�سادة الأع�ضاء يف احل�صول على ن�سخة منها.
 .4وفقا للقرار الوزاري رقم ( )50-1ل�سنة  2021يجوز ملن له حق احل�ضور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه ع�ضوا
�آخر من �أع�ضاء اجلمعية العمومية من دون �أع�ضاء جمل�س الإدارة او العاملني باجلمعية وذلك مبقت�ضى توكیل خا�ص
ثابت بالكتابة ين�ص �صراحة على حق الوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�صويت على قراراتها
وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعني ان يكون توقيع الع�ضو الوارد يف الوكالة امل�شار اليها
هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة �شريطة ان يكون للموكل ح�ساب لديه ويكون �آخر موعد لت�سليم
التوكيالت لإدارة للجمعية هو يوم اجلمعة املوافق 2022/6/17
 .5ي�شرط حل�ضور االجتماع احل�صول على لقاح كوفيد  19وفق املتطلبات ال�صحية.
(لال�ستف�سار يرجى االت�صال على الهاتف ) 092389851 - 0501311412
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Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002971 Civil/ Partial
To Defendant : RUKIN AL KHIBRAH BLDG.CLEANING SERVICES
Unknown place of residence:
The plaintiff: Muhammad Arsalan Munir Ahmed, the case requesting the
following:- Set the nearest time for a hearing as soon as possible
- Bind the defendant to return AED 12500.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and statement.
You are requested to attend the hearing on 31/05/2022 8:00 am before case
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office
5) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with
all documents within 10 days of the date of publication in order to consider the
above- mentioned case in your capacity as defendant. Notification by Publication
for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamed /signed/
Edited on: 17/052022

حتى �شواطئ دبي ،لتقطع ال�سفن
م ��ا ي��زي��د ع ��ن  50م �ي�لا بحريا
وه ��ى ت��رف��ع ا� �ش��رع �ت �ه��ا البي�ضاء
(ال ُعود والقلمي) على �صفحة مياه
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ال��زرق��اء جمددة

ذاكرة الوطن برحالت العودة من
مو�سم الغو�ص.
وكان نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية ق��د نظم �سباق الن�سخة
الثالثني ال�ع��ام املا�ضي يف الرابع

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/1351

تنفيذ رقم 2022/169

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده زوينا بيوتي �صالون و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
2,850
معدات �صالون
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مقهى رم�سي�س  +احمد حممود حممد ر�شاد و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,725
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  18/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي االبتدائية
70353

يف الدعوى رقم  - 18/2021/250بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :وعليه وا�ستناداً لأحكام املادتني ( 26و  )28من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف امارة
دبي ،ف�إن امل�ستدعي /الدائن املرتهن يلتم�س من مقامكم املوقر ما يلي -1 :تزييل عقد الرهن مرجع رقم AJBK//2013/94
 MTGAاملربم بتاريخ  ،2013-12-12بال�صيغة التنفيذية -2 .توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي ? نوع
فيال  -يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة رقم الأر�ض  - 420رقم البلدية  681 -287رقم املبنى  3امل�ساحة Sq. M 168.35
وذلك وفق الإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم -3 .بعد توقيع احلجز ،القيام ب�إعالن كل من امل�ستدعى �ضده واحلائز باحلجز،
ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم ،و�صرف مبلغ مبيع العقار
ل�صالح امل�ستدعي مبا ي�ساوي جمموع املبالغ امل�ستحقة بتاريخ ال�سداد التام� -4 .إلزام امل�ستدعى �ضده الر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  /م�صرف عجمان � /ش .م .ع  -عنوانه  /الإمارات �إمارة  -عجمان الرا�شدية � -شارع امليناء  -مبنى امليناء � -شقة االول
وميثله  /حبيب حممد �شريف عبد اهلل املال
املطلوب �إعالنه � /أ�سيتا روان فرانك �سامار اويرا  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي بردبي�-شارع قرية جمريا الدائرية  -JVCمبنى
احلي ايرانتي�س  -فيال رقم n@e - 045564656 - 0564655555555 - 3
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 420امل�ساحة  168.35 :مرت مربع  -رقم
املبنى  - 3 :املقدرة بـــ ( )1,683,965/61درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إعــــــــــالن

AL BARAAH HAJ & UMMRAH CAMPAIGN

�إىل /حملة الرباءة للحج والعمره ذ.م.م
AL BARAAH HAJ & UMMRAH CAMPAIGN L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8284/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  18/2021/250بيع عقار مرهون

70353

يف الدعوى رقم  - 18/2021/250بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :وعليه وا�ستناداً لأحكام املادتني ( 26و  )28من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف امارة
دبي ،ف�إن امل�ستدعي /الدائن املرتهن يلتم�س من مقامكم املوقر ما يلي -1 :تزييل عقد الرهن مرجع رقم AJBK//2013/94
 MTGAاملربم بتاريخ  ،2013-12-12بال�صيغة التنفيذية -2 .توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي ? نوع
فيال  -يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة رقم الأر�ض  - 420رقم البلدية  681 -287رقم املبنى  3امل�ساحة Sq. M 168.35
وذلك وفق الإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم -3 .بعد توقيع احلجز ،القيام ب�إعالن كل من امل�ستدعى �ضده واحلائز باحلجز،
ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم ،و�صرف مبلغ مبيع العقار
ل�صالح امل�ستدعي مبا ي�ساوي جمموع املبالغ امل�ستحقة بتاريخ ال�سداد التام� -4 .إلزام امل�ستدعى �ضده الر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  /م�صرف عجمان � /ش .م .ع  -عنوانه  /الإمارات �إمارة  -عجمان الرا�شدية � -شارع امليناء  -مبنى امليناء � -شقة االول
وميثله  /حبيب حممد �شريف عبد اهلل املال
املطلوب �إعالنه � /أ�سيتا روان فرانك �سامار اويرا  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي بردبي�-شارع قرية جمريا الدائرية  -JVCمبنى
احلي ايرانتي�س  -فيال رقم n@e - 045564656 - 0564655555555 - 3
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 420امل�ساحة  168.35 :مرت مربع  -رقم
املبنى  - 3 :املقدرة بـــ ( )1,683,965/61درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

فقدان �شهادات ا�سهم

حماكم دبي االبتدائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حملة الرباءة للحج والعمره
رخ�صة رقم CN 1115486:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر عبداهلل عزيز مكتوم ال�شريفى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عامر عبداهلل عزيز مكتوم ال�شريفى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عامر عبداهلل عزيز مكتوم ال�شريفى من � % 100إىل %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /حملة الرباءة للحج والعمره

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70363

االمارات للمزادات

حماكم دبي
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

من �شهر يونيو حيث حقق احلدث
جن��اح��ا عري�ضا متثل يف م�شاركة
ما يزيد عن � 100سفينة ر�سمت
ل��وح��ة ت��راث �ي��ة زاه� �ي ��ة يف عر�ض
م�ي��اه اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ح�ي��ث جنح

ط��اق��م ال�سفينة (من� ��ران )211
يف الو�صول �أوال اىل خط النهاية
قبالة جزيرة (بلو وات ��رز) و�أمام
املعلم احل�ضاري (عني دبي) ليتوج
باللقب للمرة الأوىل.

70498

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2018/2388جت��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 32,172,529.38درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل � -ش م ب  -مكتب متثيل
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -اجتاه �إمارة ابوظبي  -برج املو�سى  ، 2بجانب مطعم �صدف  -بالقرب من
�سوبر ماركت ليفكو  ،الطابق التا�سع  ،مكتب رقم  ، 901رقم مكاين 2646090014
وميثله  :عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�شن املرزوقي
املطلوب �إعالنه  :دريك �آند �سكيل انرتنا�شيونال (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ حممد بن زايد  -جممع دبي للإ�ستثمار  -م�ستودع رقم ( )4ملك جممع دبي للإ�ستثمار،
رقم مكاين na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ار�ض رقم ( - )146املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة  1272.08 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ()1,779,569/97
درهم يباع العلى عطاء .ار�ض رقم ( - )149املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة  1847.15 :مرت مربع  -املقدرة
بـــ ( )2,584,162/85درهم يباع العلى عطاء .ار�ض رقم ( - )150املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة احل�صة 1874 :
مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )2,621,726درهم يباع العلى عطاء .ار�ض رقم ( - )144املنطقة � :سيح �شعيب  - 2م�ساحة
احل�صة  2308.28 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  )6,209,273/2( -درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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البحرينية �أمينة جمال تعرب عن فخرها ب�إحراز �أول
ذهبية لل�سيدات يف الألعاب اخلليجية
•• الكويت-الفجر

�أعربت العداءة البحرينية �أمينة جمال عن فخرها
لإح� ��راز �أول م�ي��دال�ي��ة ذه�ب�ي��ة ل�ل���س�ي��دات يف دورات
الألعاب الريا�ضية اخلليجية ،وذل��ك عندما توجت
ب�سباق  100م حواجز يف الن�سخة الثالثة بالكويت.

14

وت�شهد ن�سخة ال�ك��وي��ت �أول م�شاركة لل�سيدات يف
دورات الأل �ع��اب اخلليجية ال �ت��ي �أق�ي�م��ت ن�سختها
الأوىل عام  2011يف املنامة والثانية عام 2015
بالدمام.
�شاركت جمال ،املتخ�ص�صة يف �سباق  400م حواجز،
�أم�س الثالثاء يف �سباق  100م حواجز وحققت 13

ثانية و 68جزءا من الثانية ،لت�سجل �إ�سمها ك�أول
ريا�ضية حترز ذهبية يف دورات االلعاب اخلليجية.
وعلقت �أمينة جمال على �إجن��ازه��ا قائلة� :إن��ه �أمر
رائ��ع ،مل �أكن �أعلم ذلك� .إنها �سعادة مزدوجة الآن،
ال�ف��وز بالذهبية و�أي���ض��ا �أن �أك��ون �أول ام ��ر�أة حترز
ذهبية يف الألعاب اخلليجية.

وت��اب�ع��ت�� :ش��ارك��ت يف �سباق  100م ح��واج��ز ثالث
م ��رات ف�ق��ط ��س��اب�ق��ا ،امل ��رة الأخ �ي��رة ك��ان��ت يف دورة
الأل� �ع ��اب الآ� �س �ي��وي��ة ع ��ام  ،2018ول �ك��ن رق �م��ي يف
الكويت هو الأف�ضل يل.
و�أ�شارت جمال 24 ،عاما� ،أن بدايتها يف ال�سباق كانت
�سيئة و�أنها متكنت من جتنب ال�سقوط.

حقائق و�أرقام عن نهائيات بطولة الدوري الأوروبي

عندما يلتقي �إنرتاخت فرانكفورت
الأمل � � ��اين م ��ع غ�لا� �س �غ��و رينجرز
الإ� �س �ك �ت �ل �ن��دي ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء يف
امل�ب��اراة النهائية لبطولة الدوري
الأوروب � � ��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم� ،سيكون
حلم ك��ل فريق ه��و ال�ف��وز بباكورة
�ألقابه يف هذه البطولة مب�سماها
احل��ايل علماً ب��أن النهائي �سيكون
على لقب الن�سخة الـ 13يف تاريخ
البطولة بعد تغيري م�سماها من
ك�أ�س االحتاد الأوروبي �إىل الدوري
الأوروبي.
ويلتقي الفريقان اليوم على �إ�ستاد
��س��ان���ش�ي��ز ب�ي�ث�خ��وان م�ع�ق��ل فريق
�إ�شبيلية �صاحب ال��رق��م القيا�سي
يف عدد مرات الفوز بلقب الدوري
الأوروبي.
وي���ش�ه��د ن�ه��ائ��ي ال �ي��وم واملباريات
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة يف ن�سخها
املا�ضية على العديد م��ن الأرقام
واحلقائق امل�ث�يرة ،طبقاً لالحتاد
الأوروبي للعبة ،ومنها:
نهائي اليوم �سيح�سم لقب الن�سخة
الـ 13للم�سابقة.
املباريات النهائية الـ 12ال�سابقة
�شهدت ت�سجيل  36هدفاً.
ك��ان �أك�بر هام�ش ف��وز يف املباريات
النهائية الـ 12ال�سابقة للبطولة
هو ثالثة �أه��داف ( )1-4عندما
ف� ��از ت���ش�ي�ل���س��ي ع �ل��ى �آر�� �س� �ن ��ال يف
ن�ه��ائ��ي �إجن�ل�ي��زي خ��ال����ص بن�سخة
 2019-2018وك��ذل��ك عندما
فاز �أتلتيكو مدريد الإ�سباين 0-3
على كل من �أتلتيك بلباو الإ�سباين
وم��ار��س�ي�ل�ي��ا ال�ف��رن���س��ي يف نهائي

ن�سختي  2012و 2018على
الرتتيب.
�أك�ب�ر ع��دد م��ن الأه � ��داف ت�شهده
مباراة نهائية للبطولة كان خم�سة
�أه ��داف ،عندما ف��از �إ�شبيلية على
دنيربو برتوف�سك الأوكراين 2-3
يف  2015وف� ��از ت���ش�ي�ل���س��ي على
�آر�سنال  1-4يف  2019و�إ�شبيلية
على ان�تر ميالن الإي�ط��ايل 2-3
يف .2020
ف ��از �إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة ب�ج�م�ي��ع املباريات
الأرب ��ع النهائية ال�ت��ي خا�ضها يف
البطولة وكان �أحدثها يف ،2020
ل �ي �ت �ف��وق ع �ل��ى �أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
الإ� �س �ب��اين ال� ��ذي ف ��از ب��ال�ل�ق��ب يف
جميع امل�ب��اري��ات النهائية الثالث
التي خا�ضها بالبطولة.
�شهدت املباريات النهائية ال�سابقة
ل �ل �ب �ط��ول��ة م �� �ش��ارك��ة ت���س�ع��ة فرق
�إ�سبانية و�سبعة فرق �إجنليزية.
� �س �ي �ك��ون �إن �ت�راخ� ��ت فرانكفورت
وري �ن �ج��رز ال �ف��ري �ق�ين رق �م��ي 17
و 18يف قائمة الفرق التي خا�ضت
ال�ن�ه��ائ��ي ،وال�ف��ائ��ز منهما �سيكون
� �س��اب��ع ف ��ري ��ق ف �ق��ط ي� �ت ��وج بلقب
البطولة.
الفائزون ال�سابقون بلقب البطولة
ينتمون ل�ث�لاث��ة احت� ��ادات وطنية
فقط ب��واق��ع ثمانية �أل �ق��اب لفرق
�إ�سبانيا وثالثة للفرق الإجنليزية
ولقب واحد لفرق الربتغال.
ه��ذه ه��ي امل ��رة الأوىل ال �ت��ي يبلغ
فيها ف��ري��ق �أمل ��اين �أو �إ�سكتلندي
ن �ه��ائ��ي ال �ب �ط��ول��ة ل�ي�رت �ف��ع عدد
جن�سيات الأندية التي بلغت نهائي

البطولة �إىل ت�سع جن�سيات.
ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل منذ نهائي
 2017ب�ين مان�ش�سرت يونايتد
الإجن �ل �ي��زي و�أي��اك ����س الهولندي
التي ي�شهد فيها نهائي البطولة
فريقني ي�شاركان يف النهائي للمرة
الأوىل.
�إذا ت� ��وج �إن �ت�راخ� ��ت فرانكفورت
باللقب غ��داً� ،سي�صبح ثالث فريق
يحرز لقب البطولة دون التعر�ض
لأي ه��زمي��ة يف م�سريته ب ��الأدوار
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ح �ي��ث �سبقه
ت���ش�ي�ل���س��ي الإجن �ل �ي��زي يف مو�سم
 2019-2018ع �ن��دم��ا توج
باللقب م��ن خ�ل�ال  12انت�صاراً

وثالثة تعادالت وتبعه فياريال يف
املو�سم املا�ضي ب�إحراز اللقب عرب
 11انت�صاراً وثالثة تعادالت.
ويف املقابل ،مني رينجرز بخم�س
ه��زائ��م حتى الآن م��ا يعني �أن��ه يف
حالة تتويجه باللقب �سيكون مني
بهزميتني �أك�ثر من ع��دد الهزائم
التي مني بها �أي فريق �سابق توج
باللقب بل �إن �أ�شبيلية ال يزال هو
البطل الوحيد ال��ذي مني ب�أكرث
م ��ن ه��زمي �ت�ين يف ط��ري �ق��ه للقب
ح �ي��ث ت �ع��ر���ض ل �ث�ل�اث ه ��زائ ��م يف
مو�سم .2014-2013
مل ي�شهد �أي نهائي �سابق للبطولة
�أي واقعة طرد.

�أح ��رز البلجيكي روم�ي�ل��و لوكاكو
ال� �ه ��دف ال�ع�ك���س��ي ال��وح �ي��د (عن
طريق اخل�ط��أ مبرمى فريقه) يف
ت��اري��خ امل �ب��اري��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ليمنح
�إ�شبيلية ال�ف��وز على فريقه انرت
ميالن يف نهائي ن�سخة -2019
.2020
�شهدت املباريات النهائية ال�سابقة
للبطولة احت�ساب ث�لاث �ضربات
ج��زاء فقط ومت ت�سجيلها جميعا
عن طريق �أو�سكار كاردوزو لفريق
بنفيكا يف مواجهة ت�شيل�سي بنهائي
 2013والبلجيكي �إي��دن هازارد
لت�شيل�سي �أمام �آر�سنال يف 2019
ولوكاكو النرت يف مواجهة �أ�شبيلية

عام .2020
ح�سمت رك�لات الرتجيح النهائي
مرتني يف ال��دوري الأوروب��ي حيث
فاز �أ�شبيلية على بنفيكا  2-4بعد
التعادل ال�سلبي يف  2014بتورينو
وفاز فياريال على مان�ش�سرت �سيتي
 10-11ب �ع��د ت �ع��ادل �ه �م��ا 1-1
يف نهائي امل��و��س��م امل��ا��ض��ي مبدينة
دان�سك البولندية .وك��ان النهائي
الآخ ��ر ال��ذي بلغ ال��وق��ت الإ�ضايف
ح �� �س��م ل �� �ص��ال��ح �أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
على فولهام الإجن�ل�ي��زي  1-2يف
.2010
�سبعة العبني �سبق لهم الت�سجيل
مرتني يف �شباك املناف�س باملباريات

النهائية ل �ل��دوري الأوروب� ��ي وهم
(دييجو فورالن لأتلتيكو مدريد يف
 2010وراماديل فالكاو لأتلتيكو
�أي���ض�اً يف  2012وك��ارل��و���س باكا
لأ� �ش �ب �ي �ل �ي��ة يف  2015وكوكي
لإ��ش�ب�ي�ل�ي��ة يف  2016و�أن� �ط ��وان
ج ��ري ��زم ��ان لأت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د يف
 2018وه� � ��ازارد لت�شيل�سي يف
 2019ولوك دي يوجن لإ�شبيلية
يف .2020
فالكاو هو الالعب الوحيد الذي
هز ال�شباك يف مباراتني نهائيتني
للبطولة حيث �أح��رز ه��دف الفوز
ل �ب��ورت��و يف ن �ه��ائ��ي  ،2011ثم
��س�ج��ل ه��دف��ا لأت�ل�ت�ي�ك��و يف نهائي
 .2012وه ��و ال�لاع��ب الوحيد
�أي �� �ض �اً ال ��ذي ت��وج ب�ج��ائ��زة �أف�ضل
الع��ب يف النهائي ملرتني وذل��ك يف
نف�س العامني.
ي�ي�رم ��ي ب �ي �ن��و ه ��و �أ� �ص �غ ��ر العب
ي�شارك يف الطرف الفائز باملباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ح�ي��ث خا�ض
نهائي املو�سم ال�سابق مع فياريال
وعمره وقتها هو  18عاماً و218
يوماً.
را�ؤول ه��و �أك�ب�ر الع��ب ي���ش��ارك يف
ال�ط��رف الفائز ب��امل�ب��اراة النهائية
للبطولة حيث خا�ض نهائي املو�سم
ال�سابق مع فياريال وعمره وقتها
هو  35عاما و 265يوماً.
�أ�� �ص� �ب ��ح الإي � �ط � ��ايل ماوريت�سيو
�ساري �أكرب مدرب �سناً يتوج بلقب
البطولة عندما قاد ت�شيل�سي للقب
يف  2019وعمره وقتها  60عاماً
و 139ي��وم �اً .ال�برت�غ��ايل �أن��دري

فيا�ش بوا�ش هو �أ�صغر مدرب �سنا
ي�ت��وج بلقب ال�ب�ط��ول��ة ع�ن��دم��ا قاد
ب��ورت��و ل�ل�ق��ب يف  2011وعمره
وقتها  33عاماً و 213يوماً.
الإ��س�ب��اين �أون ��اي �إمي��ري ه��و �أكرث
م��ن ت��وج بلقب ال ��دوري الأوروب ��ي
(�أرب ��ع م ��رات) حيث ق��اد �أ�شبيلية
للقب يف ث�لاث ن�سخ متتالية من
� 2014إىل  2016ثم فياريال
للقب يف  ،2021علماً ب��أن��ه قاد
�أر� �س �ن��ال �أي �� �ض��ا ل�ن�ه��ائ��ي 2019
وخ �� �س��ر �أم � � ��ام ت �� �ش �ي �ل �� �س��ي .وت ��وج
الأرج �ن �ت �ي �ن��ي دي �ي �ج��و �سيميوين
باللقب مرتني مع �أتلتيكو مدريد
يف  2012و ،2018فيما مل يفز
�أي م��درب �آخ��ر باللقب �أك�ث�ر من
مرة واحدة.
يتطلع كل من النم�ساوي �أوليفر
جلي�سرن امل��دي��ر الفني لإنرتاخت
فرانكفورت والهولندي جيوفاين
ف��ان برونكهور�ست �إىل �أن ي�صبح
�أول م��درب م��ن ب�لاده يتوج بطال
للدوري الأوروبي.
�ستكون مباراة الغد هي �أول نهائي
للدوري الأوروب��ي يقام يف �إ�سبانيا
حيث �ستكون �أ�شبيلية هي امل�ضيف
ال�ث��ال��ث ع���ش��ر يف ق��ائ�م��ة م�ضيفي
امل� �ب ��اري ��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة للبطولة.
و�سبق لإ��س�ت��اد �سان�شيز بيثخوان
ا��س�ت���ض��اف��ة ن �ه��ائ��ي ب �ط��ول��ة ك�أ�س
الأندية الأوروب�ي��ة البطلة (دوري
الأبطال حالياً) عندما فاز �ستيبوا
بوخار�ست الروماين على بر�شلونة
الإ�سباين  0-2بركالت الرتجيح
يف . 1986

ا�ستدعاء �أحمد حمدي للمرة الأوىل �إىل �صفوف الفراعنة
وجه املدرب اجلديد للمنتخب امل�صري لكرة القدم �إيهاب جالل يف �أول الئحة
له لالعبني املحرتفني خارج البالد عقب خالفته الربتغايل كارلو�س كريو�ش،
الدعوة للمرة الأوىل �إىل العب و�سط مونرتيال الكندي �أحمد حمدي ا�ستعدادا
ملواجهة غينيا و�إثيوبيا يف اجلولتني الأويل والثانية من الت�صفيات امل�ؤهلة لأمم
�أفريقيا  2023يف �ساحل العاج.
ودافع حمدي عن �ألوان الأهلي يف الفرتة بني  2015و� 2019أعاره خاللها

اليوم ..منتخبنا للكرة
الطائرة يغادر �إىل الكويت
للم�شاركة يف الدورة اخلليجية
•• دبي-وام:

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطائرة اليوم الأربعاء �إىل دولة الكويت
ال�شقيقة ا�ستعدادا للم�شاركة يف الن�سخة الثالثة من دورة الألعاب اخلليجية،
اعتبارا من يوم  20مايو اجلاري.
وت�صل البعثة �إىل البالد قادمة من بلغاريا حيث �أق��ام منتخبنا الوطني
مع�سكرا �إعدادياعقب اج��ازة عيد الفطر وا�ستمر حتى ي��وم �أم�س الأول
مب�شاركة  14العبا مت اختيارهم ليكونوا �ضمن قائمة منتخبنا الوطني
امل�شارك يف ال��دورة اخلليجية .وق��ال عبد العزيز ال�سلمان الأم�ي�ن العام
الحتاد الإمارات للكرة الطائرة �إن مع�سكر بلغاريا كان �أف�ضل �إعداد ملنتخبنا
الوطني من �أجل امل�شاركة يف الدورة اخلليجية ،حيث بد�أ التجهيز له قبل
ال�سفر ،وقد حقق املطلوب منه ويف انتظار حتقيق النتائج الإيجابية من
الالعبني خالل املناف�سات .وتنطلق مناف�سات الكرة الطائرة على �صالة
ال�شيخ �سعد العبد اهلل ال�صباح ي��وم  20م��اي��و اجل ��اري ،وح�ت��ى  26من
ال�شهر نف�سه ،و�سيواجه منتخبنا الوطني نظريه الكويتي يف انطالقة
م�شواره بالدورة اخلليجية ،ثم منتخب البحرين ،ثم منتخب ال�سعودية
يليه منتخب عمان ،ثم منتخب قطر .وفيما يتعلق ببعثة منتخبنا الوطني
..ذك��ر ال�سلمان �أن البعثة تتكون م��ن  14الع�ب��ا ،و�أن ع��و���ض املن�صوري
رئي�س جلنة املنتخبات �سيكون م�س�ؤوال عنها� ،إ�ضافة �إىل اجلهازين الفني
والإداري ،الفتا �إىل �أن احلكم ال��دويل �إ�سماعيل �إبراهيم� ،سيكون ممثال
لدولة الإمارات يف جلنة احلكام ،و�سيكون احلكم الدويل الإماراتي حامد
الرو�سي� ،ضمن جلنة اال�ستئناف .و�أو�ضح الأم�ين العام الحت��اد الإمارات
للكرة الطائرة �أن منتخبنا الوطني خالل مع�سكره الإع��دادي يف بلغاريا
�أقام  4مباريات ودية مع فرق �أوروبية ،واكت�سب املزيد من اخلربات قبل
امل�شاركة يف الدورة ،بالإ�ضافة �إىل التدريبات اليومية التي خا�ضها جميع
الالعبني ،و�شهدت �أجواء �إيجابية .وت�ضم قائمة منتخبنا الوطني للكرة
الطائرة كل من ماجد را�شد وعامر غالم ،وعدنان �إبراهيم ،وحممد �شمل،
وحم�م��د ح�سني ،و��س��امل ج��وه��ر ،وم��اج��د ث��اين ،ورا� �ش��د م �ب��ارك ،وحممد
خمي�س ،وحم�م��د عبد اهلل ،وخ��ال��د ح�م��زة ،وخليفة ال �ب��دواوي ،ومبارك
املن�صوري ،و�سيف وحيد.

اىل اجلونة قبل �أن ين�ضم اىل �صفوف االخري نهائيا ومنه على �سبيل االعارة
يف �شباط/فرباير املا�ضي اىل �صفوف مونرتيال قبل �أن يفعل الأخري بند خيار
ال�شراء يف ت�شرين الأول�/أكتوبر.
و�شهدت الت�شكيلة التي يتقدمها القائد مهاجم ليفربول االنكليزي حممد
�صالح ،عودة قطب دفاع احتاد جدة ال�سعودي �أحمد حجازي.
و�أو�ضح االحت��اد امل�صري يف بيان على موقعه الر�سمي �أن دع��وة حجازي جاءت

بعدما ت�أكد اجلهازان الفني والطبي من �شفائه متاماً من الإ�صابة التي تعر�ض �صالح (ليفربول الإن�ك�ل�ي��زي) وحممد النني (�أر��س�ن��ال الإن�ك�ل�ي��زي) وحممود
لها يف نهائيات ك��أ���س �أمم �إفريقيا الأخ�ي�رة يف ال�ك��ام�يرون" ،لي�صبح جاهزاً ح�سن تريزيغيه (با�شاك �شهري الرتكي) وعمر مرمو�ش (�شتوتغارت الأملاين)
للم�شاركة يف املباريات املقبلة".
وم�صطفى حممد (غلطة �سراي الرتكي) و�أحمد ح�سن "كوكا" (قونيا �سبور
كما عاد مهاجم قونيا �سبور الرتكي �أحمد ح�سن "كوكا" والعب و�سط �إيب�سويت�ش ال�ترك��ي) وم�صطفى فتحي (ال�ت�ع��اون ال�سعودي) و�أح�م��د حمدي (مونرتيال
ت��اون الإنكليزي �سام مر�سي .وم��ن امل�ق��رر �أن تلعب م�صر م��ع غينيا و�إثيوبيا الكندي) و�سام مر�سي (�إيب�سويت�ش تاون الإنكليزي) و�أحمد يا�سر ريان (�ألتاي
يومي  5و 9حزيران/يونيو املقبل .وهنا قائمة املحرتفني يف اخل��ارج :حممد �سبور الرتكي) وكرمي حافظ (يني ملطية الرتكي).

�إىل متى ي�صمد نادال �أمام الأوجاع؟

تع ّلم �أ�سطورة كرة امل�ضرب الإ�سباين
راف��اي��ل ن ��ادال التعاي�ش م��ع �أوج ��اع
"مزمنة وغ�ير قابلة لل�شفاء" يف
ق ��دم ��ه ال �ي �� �س��رى لأك �ث��ر م ��ن 15
��س�ن��ة .ب�ع�م��ر ال���س��اد��س��ة والثالثني
وف �ي �م��ا ي���ش�ت��د الأمل ق �ب��ل بطولة
روالن غارو�س الكربى ،ما هي قدرة
املاتادور على التح ّمل؟
على �أر� �ض��ه ّ
املف�ضلة ،و��ص��ل حامل
ل �ق ��ب  21ب �ط ��ول ��ة ك �ب��رى (رق� ��م
قيا�سي) بينها  13يف روالن غارو�س،
�إىل امل��رح �ل��ة الأك �ث ��ر ه �� �ش��ا� �ش��ة يف
م�سريته اال�ستثنائية :فبعد ت�أخره
يف �إط �ل��اق م��و��س�م��ه ع �ل��ى املالعب
الرتابية �إىل �شهر �أيار/مايو ،ب�سبب
�إ�صابة خمتلفة جن��م عنها ك�سر يف
�أ�ضلعه ،خا�ض خم�س مباريات (3
ان �ت �� �ص��ارات وخ �� �س��ارت��ان) دون بلوغ
�أي م �ب ��اراة ن�ه��ائ�ي��ة ،وه� ��ذه �سابقة
دون احت�ساب مو�سم  2020الذي
ّ
ه�شمه فريو�س كورونا.
ّ
خل����ص ن ��ادال ح��ال�ت��ه ب�ع��دم��ا خانته
ق��دم��ه ال �ي �� �س��رى م� � � ّرة ج ��دي ��دة يف
روم��ا الأ�سبوع املا�ضي "مل �أتع ّر�ض
ل�ل�ا� �ص��اب��ة� .أن � ��ا الع� ��ب ي�ع�ي����ش مع
الإ�صابة .ال �شيئ جديداً".
تابع ابن جزيرة مايوركا بعد خ�سارة
ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي ��ض��د ال�ك�ن��دي دني�س
�شابوفالوف بثالث جمموعات حيث
ال "هي دائماً
بدا منزعجاً ويعرج قلي ً
هنا� .أحياناً �أكرب و�أحياناً �أق ّل .اليوم
كانت جنونية".
يف التفا�صيل ،يعاين رافا من تنخر

يف العظم الزورقي للقدم (متالزمة
مولر فاي�س) .قال مطلع �أيار/مايو
ان ��ه م��ر���ض تنك�سي "مزمن وغري
قابل لل�شفاء".
غ ��ال �ب �اً م ��ا ي� �ح ��اول ن � � ��ادال تفادي
املو�ضوع �أم��ام ال�صحفيني .لكن يف
ال�ع��ا��ص�م��ة الإي �ط��ال �ي��ة ،ت�ط��رف �إىل
حياته اليومية املرهقة بعيداً عن
التن�س.
ق��ال "�ألعب لأن ه��ذا ال�شيء يجلب
يل ال� ��� �س� �ع ��ادة ،ل �ك��ن يف وق � ��ت من
الأوق ��ات ي��أخ��ذ الأمل ه��ذه ال�سعادة
م �ن��ك ،ل�ي����س ف �ق��ط يف ال �ت �ن ����س ،بل
يف احل�ي��اة اليومية .م�شكلتي ،منذ
بع�ض الوقت ،اين �أعي�ش �أياماً كثرية
مع الأوجاع".

ت��اب��ع "�أحب م��ا �أق ��وم ب��ه ،متنحني
املناف�سة حلظات ال تن�سى ،لكن �أي�ضاً
�أياماً حزينة".
�أردف ملك امل�لاع��ب ال�تراب�ي��ة بعد
خروجه من دورة روما "ال �أريد لعب
دور ال�ضحية ،ب��ل �أن �أك��ون وا�ضحاً
قدر الإمكان :غداً (اجلمعة املا�ضي)،
�س�أ�ستيقظ يف حالة م�ستحيلة".
�أ�ضاف "�أعي�ش مع طنّ من امل�سكنات
ال�ي��وم�ي��ة ك��ي �أح �� �ص��ل ع�ل��ى فر�صة
خ ��و� ��ض ال� �ت� �م ��اري ��ن .غ ��ال� �ب� �اً م ��ا ال
�أ�ستطيع� .إذا مل �أتناولها ف�أنا �أعرج..
م��ن ال�صعب �أن �أخ��و���ض التمارين
لعدة �أي��ام متتالية .كي �أك��ون قادراً
على املناف�سة على �أعلى امل�ستويات،
يجب �أن �أحت ّرك جيدا ،ول�ست قادراً

على العمل هكذا� .أحياناً من ال�صعب
تقبل املوقف".
�إىل م �ت��ى ��س�ي�ب�ق��ى ن � ��ادال �صامداً،
علماً ان��ه عانى �إ�صابات متنوعة يف
م�سريته؟ دون ال��رج��وع �إىل الوراء
ك�ث�يراً ،فقد منعته ا�صابته بقدمه
من خو�ض مناف�سات الن�صف الثاين
من عام .2021
يجيب نادال "طاملا �أحتملها واتقبل
ال �ت �ح��دي ن �ف �� �س �ي �اً� � .س �ت ��أت��ي حلظة
وي �ق��ول يل ر�أ� �س��ي "با�ستا" (كفى)
ع�ل��ى م��ا اع�ت�ق��د .الن�ن��ا ال ن�ستطيع
�أن نعي�ش ب��ا��س�ت�م��رار ون�ح��ن نعاين
يومياً" .يق ّر نادال "�أ�صبحت الأمور
�أكرث �صعوبة".
ل�ك��ن راف ��ا ي�ب�ق��ى م���ص�م�م�اً خلو�ض
روالن غارو�س حيث يرافقه طبيبه
�إىل منزله ال�ث��اين "ال �أع ��رف ماذا
�سيح�صل يف الأيام املقبلة".
ل�ك��ن "لن �أت ��وق ��ف ع��ن االمي� ��ان او
ال �ق �ت��ال الم �ن��ح ن�ف���س��ي الفر�صة.
� �س ��أق��ارب الأم � ��ور ب��أف���ض��ل طريقة
ممكنة ،حتى �إذا كان احتمال النجاح
�ضئيال يف ب��اري ����س ي�ج��ب �أن �أك ��ون
جاهزاً ذهنياً لذلك".
يتابع "�إذا كان هناك ب�صي�ص �أمل،
� �س ��أق ��دم �أف �� �ض��ل م �� �س �ت��وي��ات��ي منذ
عودتي من اال�صابة .ر�أ�سي ال يزال
م�ستعداً ل�ق�ب��ول امل��وق��ف ومواجهة
ال�ت�ح��دي ،ع�ل��ى م��ا �أع�ت�ق��د .م��ا زلت
م ��ؤم �ن��ا ب�ف��ر��ص��ي .ال �� �ش��يء الوحيد
ه��و �أن ق��دم��ي ي�ج��ب ان ت���س�م��ح يل
باللعب".

منتخبنا للجودو يغادر �إىل
الكويت  21اجلاري للم�شاركة
يف الدورة اخلليجية
•• �أبوظبي-وام:

يوا�صل منتخبنا الوطني للجودو ا�ستعداداته للم�شاركة يف دورة الألعاب
اخلليجية الثالثة بالكويت.
ويقيم منتخبنا الوطني للجودو مع�سكرا يف ط�شقند ب�أوزباك�ستان حتت
ا� �ش��راف االحت ��اد ال ��دويل للعبة ومب���ش��ارك��ة ع��دد م��ن املنتخبات الأوروبية
املتقدمة امل�ستوى وذلك �ضمن برنامج �إعداده للم�شاركة يف الدورة .واطم�أن
�سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�صارعة واجلودو على �سري
اع��داد مع�سكر منتخبنا الوطني للجودو يف مع�سكر �أوزبك�ستان ،كما حث
بعثة منتخبنا الوطني للجودو على �ضرورة اال�ستفادة من املع�سكر من �أجل
حتقيق �إجن��از جديد للجودو االم��ارات��ي والريا�ضة الإم��ارات�ي��ة ،بعد ذهبية
البطولة العربية التي �أقيمت م��ؤخ��راً يف الأردن .من جانبه يقول نا�صر
التميمي الأمني العام الحتاد الإمارات للجودو رئي�س بعثة منتخبنا الوطني
للعبة يف الدورة اخلليجية الثالثة ان مع�سكر �أوزباك�ستان �سبقه مع�سكر يف
جورجيا مل��دة  20يوما ،من �أج��ل اع��داد منتخبنا الوطني ب�أف�ضل طريقة
للم�شاركة يف ال ��دورة ،حيث ن�أمل يف املناف�سة على كافة امليداليات امللونة
خا�صة الذهبية .وفيما يتعلق بتاريخ �سفر البعثة �أو�ضح التميمي �أن البعثة
�ست�صل �إىل الإمارات من مع�سكر �أوزباك�ستان يوم  20من مايو اجلاري على
�أن يكون ال�سفر يف اليوم التايل ا�ستعدادا للم�شاركة يف مناف�سات اللعبة التي
تنطلق يوم  23من مايو اجلاري على �صالة ال�شيخ عبد اهلل اجلابر للجودو.
وت�ضم بعثة منتخبنا الوطني للجودو امل�شاركة يف دورة الألعاب اخلليجية
 7العبني الذين وهم  :احمد جا�سم يف وزن حتت  60كجم ،جور �شغيلي
حتت  66كجم� ،سعيد النقبي حتت  73كجم ،خليفة احلو�سني حتت 81
كجم ،نوجزاري �شغيلي حتت  90كجم ،ارام ريان حتت  100كجم ،وماجو
معروف فوق  100كجم ،واملدرب فيكتور �سكرتوف ،بجانب البعثة الإدارية
التي ت�ضم كل �شعبان ال�سيد م�س�ؤول الفريق ،وحممد جا�سم �إداري الفريق.
و�أو�ضح التميمي �أن منتخب اجلودو لديه حافز كبري من �أجل تقدمي �أف�ضل
النتائج ،خا�صة بعد الإعداد املميز الذي حظي به خالل الفرتة املا�ضية و�شهد
تفاعال كبريا من جميع الالعبني امل�شاركني ،والذين تعاهدوا على رفع ا�سم
الإمارات عاليا يف هذه الدورة ،لتكون ا�ستكماال للنجاحات ال�سابقة.
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نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شـيخ حممــد بــن زايــد �آل نهيــان

رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
مبنا�سبة الثقة الغالية التى �أواله �إياها �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�س ًا لدولة الإمارات العربية املتحدة
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يوفق �سموه ملا فيه اخلري للوطن و�شعبه  ..وجندد عهد الوالء والوفاء
لقيادة �سموه الر�شيدة وخدمة �شعب الإمارات

ت�صريحات «غام�ضة» من كلوب ..هل يخطف ليفربول مبابي؟
م��ع ت� ��داول الأخ� �ب ��ار ل��وج�ه��ة النجم
ال �ف��رن �� �س��ي ك �ي �ل �ي��ان م �ب��اب��ي املقبلة،
ع�ل��ق امل� ��درب الأمل � ��اين ي��ورغ��ن كلوب
ح��ول فكرة تعاقد ليفربول مع جنم
منتخب فرن�سا.
وق��ال م��درب ليفربول الإجنليزي �إن
ف��ري�ق��ه ال يتجاهل �إم �ك��ان��ات كيليان
مبابي ،لكنه لن يدخل ال�صراع على
�ضم مهاجم باري�س �سان جرمان.
وا�ستمر املهاجم الفرن�سي يف �صفوف
ب��اري ����س � �س��ان ج ��رم ��ان ه ��ذا املو�سم
رغ ��م اه �ت �م��ام ري� ��ال م��دري��د ب�ضمه،
وق��دم �أف�ضل م�ستوياته بعدما �أحرز
 36هدفا يف  45م�ب��اراة يف جميع
امل�سابقات .وينتهي عقد الالعب الفائز
بك�أ�س العامل ،والبالغ من العمر  23ب�ش�أن م�ستقبله يف الأ�سابيع الأخرية ،ات�صال بني الالعب وليفربول.
عاما ،يف يونيو املقبل و�سط تكهنات بينما مل يتحدث كلوب عن وجود �أي وقال كلوب لل�صحفيني قبل مواجهة

مهتمون بكيليان .ل�سنا عميانا".
و�أ� � �ض� ��اف امل � � ��درب الأمل � � � ��اين" :لي�س
ل��دي م��ا �أق��ول��ه ب���ش��أن ذل��ك (تقارير
التوا�صل) بني كيليان وليفربول ..كل
�شيء على ما يرام" .وت�أتي تعليقات
كلوب مع حماولة ليفربول التو�صل
التفاق بتمديد تعاقد الهداف حممد
�صالح ،بينما ذكرت تقارير �أن زميله
امل �ه��اج��م � �س��ادي��و م ��اين ت�ل�ق��ى بع�ض
العرو�ض للرحيل.
وق ��ال ك �ل��وب" :نحن ب��ال�ط�ب��ع نحبه
(م�ب��اب��ي)� ،إذا كنت ال حت�ب��ه ،فعليك
�أن ت�شك يف نف�سك" .و�أ��ض��اف" :لكن
ال ...ال ميكننا �أن نكون جزءا من هذا
ال�صراع .يجب �أن تكون هناك �أندية
�ساوثهامبتون يف ال��دوري الإجنليزي �أخرى م�شاركة ،وهذا جيد� .إنه العب
امل �م �ت��از ،ال �ث�ل�اث��اء" :بالطبع نحن رائع".

نيوكا�سل يهزم �أر�سنال وي�صعب
مهمته يف دوري الأبطال
�أ�سدى نيوكا�سل يونايتد خدمة كبرية اىل توتنهام و�صعَّب
مهمة �ضيفه �أر�سنال يف العودة �إىل م�سابقة دوري �أبطال
�أوروب� ��ا ع�ن��دم��ا تغلب عليه �2-صفر االث�ن�ين يف املرحلة
ال�سابعة والثالثني من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
و�سجل بن وايت ( 55خط�أ يف مرمى فريقه) والربازيلي
برونو غيماراي�ش ( )85الهدفني.
و�أحل � � ��ق ن �ي��وك��ا� �س��ل اخل� ��� �س ��ارة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وايل
بـ"املدفعجية" وحرمهم م��ن ا�ستعادة امل��رك��ز ال��راب��ع من
توتنهام يف �صراع اجلارين على البطاقة الرابعة االخرية
امل�ؤهلة اىل م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.
وكان �أر�سنال ميلك م�صريه بيده وكان بحاجة اىل الفوز
للعودة اىل املركز الرابع الذي انتزعه توتنهام االحد بفوزه
ال�صعب على �ضيفه برينلي �1-صفر ،لكنه �سقط للمرة
الثانية بعد االوىل ام��ام ج��اره ب��ال��ذات بثالثية نظيفة،
ف�صعبت مهمته يف العودة اىل امل�سابقة القارية العريقة
للمرة االوىل منذ  2017عندما خرج من ثمن النهائي

على يد بايرن ميونيخ الأملاين.
وتراجع �أر�سنال اىل املركز اخلام�س بعدما جتمد ر�صيده
عند  66نقطة بفارق نقطتني خلف توتنهام قبل مرحلة
واحدة من نهاية املو�سم.
وب��ات ت��وت�ن�ه��ام ب�ح��اج��ة �إىل ال�ت�ع��ادل ف�ق��ط �أم ��ام م�ضيفه
نوريت�ش �سيتي يف امل��رح�ل��ة الأخ�ي�رة ل�ضمان بطاقته يف
دوري االبطال النه يتفوق بفارق االه��داف ( +24مقابل
 ،)+9فيما يتعني على �أر�سنال حتقيق الفوز على �ضيفه
�إيفرتون وانتظار تعرث جاره امام �صاحب املركز االخري.
و�أ�سدى نيوكا�سل �أي�ضا خدمة �إىل ت�شل�سي الثالث والذي
�ضمن ت��واج��ده يف امل�سابقة القارية الأم التي ت��وج بلقبها
املو�سم املا�ضي .وكان نيوكا�سل �صاحب االف�ضلية يف ال�شوط
االول و�ضغط بقوة على مرمى احلار�س �آرون رام�سدايل
ال��ذي يت�سبب يف هدف مبكر عندما ت�أخر يف ت�شتيت كرة
�أم��ام م��رم��اه ارتطمت ب�ق��دم املهاجم ال�ب��ارغ��وي��اين ميغل
اليمرون قبل ان ي�شتتها الدفاع (.)8

فرانكفورت جاهز ملواجهة رينجرز بنهائي يوروبا ليغ
ي�ستعد �أينرتاخت فرانكفورت الأملاين
مت�س ّلحاً مبهاجمه الكولومبي رافايل
ب��و ّري��ه� ،إىل "زلزلة" ملعب "رامون
��س��ان���ش�ي����س بي�سخوان" يف �إ�شبيلية
يف ن �ه��ائ��ي ال� � ��دوري الأوروب � � ��ي لكرة
القدم الأربعاء ،مع �سعيه �إىل ّ
تخطي
ري�ن�ج��رز الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي� ،آخ ��ر عقباته
للفوز ب ��أول �أل�ق��اب��ه يف "يوروبا ليغ"
منذ العام .1980
يريد فرانكفورت مواجهة العمالق
اال� �س �ك �ت �ل �ن��دي ب�ق�م���ص��ان��ه البي�ضاء
البديلة ،ذلك لأنها باتت الآن جالبة
للحظ بعدما ارت��داه��ا ال�لاع�ب��ون يف
ال �ف��وز غ�ي�ر امل �ت � ّوق��ع ع �ل��ى بر�شلونة
الإ��س�ب��اين ووو��س��ت ه��ام الإنكليزي يف
الدورين ربع ون�صف النهائي توالياً.
ي���ص� ّر امل �ت �ح �دّث ب��ا��س��م جم�ل����س �إدارة
�أينرتاخت �أك�سل هيلمان �أن��ه "يجب
�أن نلعب باللون الأبي�ض .لقد زلزلنا
�أوروب��ا باللون الأبي�ض .نحن بي�ستيا
بالنكا" (الوح�ش الأبي�ض).
وي �ت��وق��ع ه�ي�ل�م��ان ح �� �ض��ور ن �ح��و 50
�ألف م�شجع لفرانكفورت �إىل �إ�شبيلية
"وهو ما مل ت�شهده املدينة من قبل"،
م �ت��وق �ع �اً "مباراة ن �ه��ائ �ي��ة ف ��ري ��دة،
ومواجهة فريدة".
وا��س�ت�ط��رد امل�ت�ح��دث نف�سه ق��ائ�ل ً
ا �إن

"غال�سكو رينجرز �أ�سطوري بالن�سبة
ل�ن��ا .ال�ل�ع��ب ��ض��د ري�ن�ج��رز ك��ان حلماً
دائماً يف نادينا".
فقد �سبق لأينرتاخت فرانكفورت �أن
تغ ّلب على ري�ن�ج��رز  1-6و 3-6يف
ن�صف ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س �أوروب� ��ا للأندية
البطلة (م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
مب �� �س � ّم��اه��ا ال� �ق ��دمي) ع� ��ام ،1960
لكنه خ�سر � 3-7أم ��ام ري��ال مدريد
الإ� �س �ب��اين يف امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة التي
�أقيمت يف غال�سكو وقتها.
و�سيكون فرانكفورت مت�س ّلحاً يف هذا
النهائي ،الأول للنادي الأمل ��اين منذ
ف��وزه ب�ك��أ���س االحت ��اد الأوروب� ��ي لكرة
ال �ق ��دم ع ��ام � 1980أم � ��ام مواطنه
ب��ورو��س�ي��ا دورمت ��ون ��د ،ب�لاع��ب ناطق
بالإ�سبانية يف �إ�شبيلية.
ق��ال ب��و ّري��ه مل��وق��ع �أي �ن�تراخ��ت باللغة
الإ�� �س� �ب ��ان� �ي ��ة �إن � � ��ه "على ال�صعيد
ال�شخ�صي ،كان عاماً رائعاً ،ومل �أتوقع
�أب ��داً جتربة الكثري م��ع ه��ذا النادي.
�أنا �سعيد حقاً �أن �أكون جزءاً من هذا
النجاح".
و� �ص ��ل ال�ل�اع ��ب ال �ب��ال��غ م ��ن العمر
 26ع ��ام �اً م ��ن ن� ��ادي ري �ف��ر باليت
الأرجنتيني ليحل بد ًال من الربتغايل
�أندري �سيلفا الذي �سجل  28هدفاً يف

الدوري الأملاين املو�سم املا�ضي قبل �أن
يغادر لين�ضم �إىل اليبزيغ.
ورغ��م ذل��ك ،بعدما ع��ان��ى يف البداية
لإث �ب��ات ن�ف���س��ه يف الـ"بوند�سليغا"،
�سجل بورّيه هدفني من �أهم الأهداف
يف تاريخ النادي.

ت�سديدة رائ�ع��ة بعيدة امل��دى بقدمه
ال �ي �م �ن��ى م ��ن م �� �س��اف��ة  25م �ت �راً يف
"كامب نو"�� ،س�ك�ن��ت ب �ه��ا ال �ك��رة يف
�سقف مرمى احلار�س الأملاين مارك-
�أندري تري �شتيغن ،ليكون هدفاً منح
فرانكفورت الفوز  2-3على بر�شلونة

يف عقر داره ،و�ضمن ب��ه ال�ت��أه��ل �إىل
ن�صف النهائي بعد انت�صار  3-4يف
جمموع مباراتي الذهاب والإياب.
و�أ� � �ض� ��اف ب ��و ّري ��ه �أن "الهدف �ضد
بر�شلونة �ساعدين �شخ�صياً وكذلك
ال�ف��ري��ق .ل�ق��د ك��ان��ت ��ض��رب��ة حقيقية

لرب�شلونة".
وت��اب��ع الكولومبي بالقول "لقد كان
مبثابة ال��ري��ح ال�ت��ي ح� ّرك��ت �أ�شرعتي
لبقية املباراة� .أنا ممنت جداً لذلك".
عقب ذلك ك�سر اجلمود ليحقق فوزاً
�صعباً يف م�ب��اراة ع�صيبة على �أر�ضه

يف ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ع �ل��ى و� �س��ت هام
�1صفر ،وال �ف��وز  1-3يف جمموعاملباراتني ،لي�صل بفرانكفورت �إىل �أول
نهائي �أوروبي له منذ  42عاماً.
وق� ��ال ب ��و ّري ��ه "لن �أن �� �س��ى �أب � ��داً دعم
اجلماهري" ،يف �إ� �ش��ارة �إىل الأج ��واء
احلما�سية يف م�ب��اراة ن�صف النهائي
ع�ل��ى م�ل�ع�ب��ه .و�أ�� �ض ��اف "الأجواء يف
امل�ل�ع��ب ك��ان��ت م�ل�ت�ه�ب��ة .ل�ق��د حتدثت
�إىل عدد قليل من زمالئي يف الفريق
ح�ي��ال ه��ذا الأم ��ر وات�ف�ق�ن��ا ع�ل��ى �أننا
ب �ح��اج��ة �إل � �ي� ��ه .ال ��دع ��م ي��رف �ع��ك يف
اللحظات الأ�ضعف".
وت��اب��ع ب��و ّري��ه �أن "املباراة النهائية
�ستكون رائعة ،لقد كافح فرانكفورت
وري �ن �ج��رز ب���ش��دة م��ن �أج ��ل التواجد
هناك ،وعلينا اال�ستمتاع بها".
ً
ط� �وّر ال�ك��ول��وم�ب��ي ت�ف��اه�م�اً ج �ي��دا مع
مهاجمي فرانكفورت �أن�سغار كناوف
وال�صربي فيليب كو�ستيت�ش.
ُت� ��رج� ��م ذل � ��ك ال �ت �ف ��اه ��م ه� ��دف � �اً من
عر�ضية ل�ب��و ّري��ه يف "�أوملبيك بارك"
بلندن ،قابلها كناوف بر�أ�سية و�ضعت
�أي�ن�تراخ��ت يف ال���ص��دارة بعد �أق��ل من
دقيقة يف ذه��اب ن�صف النهائي �ضد
و�ست هام.
ر ّد كناوف اجلميل بتمريرة عر�ضية

ح��ول�ه��ا ب��و ّري��ه ه ��دف ف ��وز يف مباراة
الإياب.
قال بورّيه "نحن نفهم بع�ضنا البع�ض
ب�شكل �أف�ضل م��ع ك��ل م�ب��اراة .اندمج
�أن���س�غ��ار م��ع ال�ف��ري��ق ب�سرعة كبرية،
والفريق ب�أكمله لديه ان�سجام جيد
على �أر�ض امللعب"� .أثار بورّيه �إعجاب
م��درب �أي�ن�تراخ��ت النم�سوي �أوليفر
غال�سرن ال��ذي ي��درّب فرانكفورت يف
مو�سمه الأول .قال غال�سرن "�إنه مهم
للغاية يف لعبتنا ،لأن��ه يتمتع بعقلية
رائعة ،ويعمل بجد من �أجل الفريق.
�إنه يحظى مبو�سم رائع".
لكن ذلك ال يعني �أن رينجرز �سيكون
لقمة ��س��ائ�غ��ة يف ال�ن�ه��ائ��ي .ذل��ك لأن
ال �ن��ادي اال��س�ك�ت�ل�ن��دي ،و��ص�ي��ف بطل
ك� ��أ� ��س االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي يف العام
 ،2008و� �ص��ل �إىل ه ��ذه امل �ب ��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع�ل��ى ح���س��اب ف��ري��ق �أمل ��اين
�أي�ضاً ،هو اليبزيغ.
فبعدما ك��ان خ�سر ذه��اب �اً �1-صفر،
قلب رينجرز ال�ط��اول��ة على اليبزيغ
وفاز عليه � 1-3إياباً ،بف�ضل �أهداف
جيم�س تافرينيري ،الفنلندي غلني
كامارا ،وجون لوند�سرتام.
لكن هذه املرة لن تكون هناك فر�صة
�أخرى ،و�سيكون احل�سم يف �إ�شبيلية.

بوابة «غام�ضة» على املريخ و�سر كبري
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ن�شرت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) على موقعها �صورة غام�ضة� ،أثارت ال�شكوك حول احتمالية وجود حياة على
�سطح املريخ ،و�شغلت العامل بالتكهنات.
ويف عام  ،2012قبل � 10أعوام ،التقطت مركبة "كرييو�سيتي" اجلوالة �صورة حمرية على �سطح املريخ ،ن�شرتها
(نا�سا) الأ�سبوع املا�ضي ،ظهرت فيها ما ي�شبه مدخل مغارة �أو بوابة كهف ،يف تلة �صخرية على املريخ.
و�شبه اخلرباء البوابة مبداخل قبور الفراعنة يف م�صر ،و�أث��ارت ال�صورة اجلدل كونها قد تعني وجود حياة على
�سطح الكوكب الأحمر.
وتكفي نظرة �سريعة على ال�صورة ،لتكوين اعتقاد فوري ب�أنها ملدخل ي�ؤدي �إىل خمب�أ ما على املريخ� ،أو "رمبا باب �إىل
عامل �آخر متاما ،لإلهام فيلم خيال علمي �أو حتى فيلمني" وفقا ملوقع "�ساين�س �ألريت".
وكتب �أحد النا�شطني على مواقع التوا�صل االجتماعي" :ال�صورة الغام�ضة لباب منحوت يف جبل �صخري وك�أنه
يقود ملبنى داخل اجلبل ،ت�شبه حلد كبري الأبواب يف �آثار مدائن �صالح يف ال�سعودية والبرتاء يف الأردن".
ومدائن �صالح كانت تعرف قدميا مبدينة احلِ ْجر ،هي موقع �أثري يقع يف �إقليم احلجاز يف �شبه اجلزيرة العربية،
�شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية وحتديدا يف حمافظة ال ُعال التابعة ملنطقة املدينة املنورة ،وت�شبه البوابات يف
املوقع الأثري ب�شكل كبري جدا ،البوابة الظاهرى على �سطح املريخ.
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ل�صو�ص ي�سرقون منزل وزيرة دفاع ت�شيلي

�إجناز طبي �سعودي بف�صل تو�أمني �سياميني

�سطا ل�صو�ص على منزل وزي��رة ال��دف��اع الت�شيلية مايا
فرنانديز بعد �ضرب ابنها وتهديد زوجها ،وفق ما �أعلنت
ال�سلطات .وفرنانديز ه��ي حفيدة الزعيم اال�شرتاكي
ال��راح��ل ��س�ل�ف��ادور �أل�ل�ي�ن��دي ،ومل تكن يف امل�ن��زل عندما
اق�ت�ح�م��ه ال�ل���ص��و���ص يف وق ��ت م �ت ��أخ��ر اجل �م �ع��ة يف حي
�شخ�صي يف
ن��ون��وا يف �سانتياغو .ك��ذل��ك� ،أ�صيب ح��ار���س
ّ
فريق حماية رئي�س ت�شيلي غابريال بوريك ،بر�صا�صة
يف ذراع��ه �أطلقها مهاجمون �أق��دم��وا على �سرقة �س ّيارة
تابعة للرئا�سة ،يف وقت ُتعاين ت�شيلي "�أ�سو�أ فرتاتها على
�صعيد الأمن منذ عودة الدميوقراطية" ،حيث ت�صاعدت
معدّالت اجلرمية.
و�أعلن اجل�نرال جان كامو قائد �شرطة املنطقة ال�سبت
ح��دوث "عملية �سطو يف منزل وزي��رة الدفاع" ،م�ضيفا
�أن "جمهولني �سرقوا نقوداً و�سيارة" .ويف الليلة نف�سها
تعر�ض رقيب يف ال�شرطة الوطنية يعمل حار�سا �شخ�صيا
يف الرئا�سة لل�سرقة ولإط�ل�اق ن��ار عندما اقرتبت منه
جمموعة رجال بينما كان جال�سا يف �سيارة ر�سمية .وقع
االعتداء يف حي �سان ميغيل يف جنوب �سانتياغو عندما
ك��ان الرجل يقود ال�سيارة عائدا �إىل الق�صر الرئا�سي.
وقالت ال�شرطة �إن املهاجمني اق�ت��ادوه �إىل بلدة �شمال
�سانتياغو و�أطلقوا النار عليه وتركوه يف ال�شارع قبل �أن
يفروا بال�سيارة .ومل تتوافر معلومات عن حالته.

جن��ح �أط�ب��اء �سعوديون يف ف�صل ت��و�أم�ين مينيني �سياميني ،بعد
عملية "معقدة" ا�ستمرت � 15ساعة ،على ما �أفاد الإعالم الر�سمي،
�أم�س الأول االثنني.
و�شارك  24خمت�صا من �أطباء الأع�صاب والتجميل والتخدير ،يف
عملية ف�صل ال�صبيني يو�سف ويا�سني ،اللذين كانا "ملت�صقني يف
عدة �أع�ضاء" ،على ما �أفادت وكالة الأنباء ال�سعودية (وا�س).
ونفذ �أط�ب��اء مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع �م��ال الإن�سانية،
عملية ف�صل التو�أمني على "�أربع مراحل" ،وو�صفوها ب�أنها من
"�أكرث العمليات تعقيدا" التي �أجروها على الإطالق ،ح�سب ما
ذكرت وا�س.
و�أو� �ض��ح الأط �ب��اء �أن ��ه مت ن�ق��ل ال �ت��و�أم �إىل ق�سم ال�ع�ن��اي��ة املركزة
للأطفال حيث يخ�ضعان "للعناية والرقابة امل�شددة خ�صو�صا
الطفل يا�سني الذي تعترب حالته حرجة".
يف يوليو  ،2021جنح �أطباء �سعوديون يف ف�صل تو�أم ميني طفيلي،
م�شريين حينها �إىل �أنها العملية اخلم�سني التي يجرونها لف�صل
توائم ملت�صقة.
ويف دي�سمرب الفائت ،عاد تو�أمان مينيان �سياميان �إىل العا�صمة
�صنعاء ،بعد �أك�ثر من � 5أ�شهر على عملية ف�صل ناجحة "نادرة
ومعقدة" يف الأردن ،ح�سبما �أعلنت منظمة الأمم املتحدة للطفولة
"يوني�سف" �آنذاك.
وجه العاهل ال�سعودي امللك �سلمان ،الذي كان
والأ�سبوع املا�ضيّ ،
يجري فحو�صات طبية يف امل�ست�شفى حينها ،بنقل التو�أم ال�سيامي
اليمني "مودة ورحمة" من اليمن �إىل الريا�ض ،لإجراء الفحو�ص
الطبية لدرا�سة �إمكانية ف�صلهما.

مقتل العب كرة قدم مغربي نفذ قفزة املوت

كيف يهدد بوتن الطبق الوطني يف بريطانيا؟
تعتمد بريطانيا على �أوكرانيا للح�صول على زيت زهرة ال�شم�س،
ورو��س�ي��ا ال��س�ت�يراد الأ��س�م��اك البي�ضاء ،وب��ال�ت��ايل ،ف ��إن "طبقها
الوطني" ال�شهري يف خطر ،على ح��د ق��ول موقع "�سكاي نيوز"
الربيطاين.
ودعا كبار رجال الأعمال ،يف جمال الأ�سماك ورقائق البطاط�س،
احلكومة الربيطانية �إىل تقدمي "ا�سرتاتيجية طويلة الأجل"،
مل��واج�ه��ة �أزم ��ة نق�ص ال �غ��ذاء ،حم��ذري��ن م��ن خ�ط��ر �إغ�ل�اق ثلث
حمالت رقائق البطاط�س يف البالد.
وقال االحتاد الوطني لقلي ال�سمك (� )NFFFإن املكونات الأربعة
الرئي�سة لوجبة ال�سمك والبطاطا التقليدية يف بريطانيا "تت�أثر
ب���ش��دة ب��ال �ن��زاع امل�ستمر ب�ين رو��س�ي��ا و�أوك��ران �ي��ا ،وجت�ب�ر املتاجر
على تغيري قوائمها �أو زي��ادة الأ�سعار� ،أو �إغ�لاق �أبوابها يف �أ�سو�أ
احلاالت".
و�أ�� �ض ��اف �أن  50يف امل �ئ��ة م��ن ال��زي��ت ال ��ذي ت���س�ت�خ��دم��ه متاجر
الأ�سماك والبطاطا الربيطانية ي�أتي من �أوكرانيا ،م�شرية �إىل �أن
�أ�سعار البدائل ،مثل زيت بذور اللفت وزيت النخيل ،ارتفعت هي
الأخرى.
و�أ�شار �إىل �أن ما ي�صل �إىل  40يف املئة من �سمك القد واحلدوق
ي��أت��ي م��ن رو��س�ي��ا ،م�ب�رزا �أن "عقوبات بريطانيا على الأ�سماك
�سجل
البي�ضاء الرو�سية �ستجعل هذه الإمدادات �أكرث ندرة" .كما ّ
امل�صدر ت�ضاعفا يف �أ�سعار الأ�سمدة والطحني امل�ستخدم يف خلطات
ال�سمك ،الذي ي�أتي خا�صة من رو�سيا.

�أحد ممثلي �شوبارد يعر�ض �سعفة ذهبية ا�ستثنائية ملهرجان كان ال�سينمائي اخلام�س وال�سبعون .رويرتز

�أهم طبق على ال�سفرة العراقية يف خطر

نان�سي عجرم ت�صدم
اجلمهور ب�إطاللة خمتلفة كلي ًا
ن���ش��رت ال�ف�ن��ان��ة اللبنانية نان�سي
عجرم ف�ي��دي��و ل�ه��ا ع�ب�ر ح�سابها
اخل ��ا� ��ص ع �ل��ى م ��وق ��ع التوا�صل
االجتماعي وهي حتتفل بطريقة
مميزة بعيد ميالدها.
وظهرت نان�سي ب�إطاللة خمتلفة
كلياً حيث اعتمدت ال�شعر املجعد
الأ� �س��ود وو��ض�ع��ت م�ك�ي��اج�اً جعلها
ت� �ب ��دو ب �ب �� �ش��رة �� �س� �م ��راء ال� �ل ��ون،
وال �ل�اف ��ت ال �ت��ات��و ال �ظ��اه��ر على
ج�سدها ويدها.
وجالت نان�سي يف �شوارع البرتون،
وب��دا االرتباك على وج��وه كل من
ر�آه � � ��ا ،م ��ا ج�ع�ل�ه��م يف ح �ي�رة من
�أم��ره��م م��ا �إن كانت "هي �أو م�ش
هي".
ويف ال�ن�ه��اي��ة ،ك�شفت ن��ان���س��ي عن
نف�سها و�أزال � ��ت ال���ش�ع��ر امل�ستعار
واملكياج.
وعلقت نان�سي على الفيديو قائل ًة:
"�أحتفل بعيد م�ي�لادي بطريقة
مميزة".

Wednesday

على كل مائدة عراقية ال بد �أن يكون �أرز العنرب حا�ضرا ،لكن هذا املكون
الذي يزين الأطباق التقليدية للمطبخ للعراقي مهدد باالندثار نتيجة
اجلفاف الذي ي�ضرب البالد وتراجع خمزونات املياه احليوية لبقائه.
وبعد � 3سنوات من قلة الأمطار واجلفاف �سيكون مو�سم �أرز العنرب هذا
العام حمدودا جدا ،كون العراق مل يعد ميلك ما يغطي حاجة زراعة هذا
النوع املميز من الأرز الذي يتطلب غمر م�ساحات وا�سعة باملياه على مدى
�أ�شهر طويلة خالل ال�صيف اعتبارا من منت�صف �شهر مايو.
وي �ق��ول م��دي��ر امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة يف حم��اف�ظ��ة ال�ن�ج��ف ��ش��اك��ر ف��اي��ز ك��اظ��م �إن
"خمزونات املوارد املائية �أ�صبحت قليلة جدا� ..أقل بكثري من م�ؤ�شرات
اخلطر ،وهي  18مليار مرت مكعب" ،وفقا لوكالة "فران�س بر�س".
وحتتاج زراع��ة العنرب �إىل ما بني � 10إىل  12مليار مرت مكعب من املياه
خالل املو�سم الواحد ،كما ي�شرح فايز ،وبالتايل من ال�صعب زراعة حم�صول
الأرز يف حمافظة النجف واملحافظات الأخ��رى ب�سبب ا�ستهالكه العايل
للمياه .ويتوقع امل�س�ؤول العراقي �أن ت�سمح ال�سلطات بزراعة "م�ساحات
حم��دودة للحفاظ على ن��وع �أرز العنرب" .ومنذ مطلع مايو ب��د�أ بالفعل
تقلي�ص امل�ساحات ،حيث �أكد املتحدث با�سم وزارة الزراعة حميد النايف �أن
"زراعة �أرز العنرب �ستكون على �أرا�ض م�ساحتها � 10آالف دومن فقط متتد
يف حمافظتي النجف والديوانية" ،بعدما كان البلد ي�ستغل حوايل 350
�ألف دومن لهذه الزراعة خالل ال�سنوات املا�ضية.

ميزة يجهلها الكثريون للجلو�س يف املقعد الأو�سط بالطائرة

لن يختار الكثريون اجللو�س يف املقعد الأو�سط بالطائرة فيما لو ترك لهم
اخليار ،ويف�ضلون املقاعد القريبة من النافذة �أو املمر .لكن هناك ميزة
يغفل عنها امل�سافرون للجلو�س يف املقعد الأو�سط خالل الرحلة.
و�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجراه برنامج  Rich Eisen Showعلى تويرت �أن
غالبية النا�س يعتقدون �أن ال�شخ�ص يف املقعد الأو�سط ال يحق له ا�ستخدام
كال م�سندي ال��ذراع�ين ،لكن ه��ذا لي�س هو احل��ال .ووفقًا خلبرية ال�سفر
روزي بانرت ،يجب ال�سماح للجال�سني باملقعد الأو�سط باحل�صول على كال
م�سندي الذراعني ،فهذا �أمر عادل باملقارنة مع امليزات التي يح�صل عليها
الراكبان على جانبيه ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية .وقالت بانرت
"من املقبول عامل ًيا �أن الراكب يف املقعد الأو�سط قد ح�صل على املقعد الأ�سو�أ،
لذلك يجب �أن يح�صل على رفاهية ا�ستخدام م�سندي الذراعني" .و�أ�ضافت
بانرت ""يتمتع ركاب املقعد يف املمر بحرية مد �أرجلهم والنهو�ض كما يحلو
لهم ،يف حني يتمتع الراكب يف املقعد بجوار النافذة برفاهية النظر من
النافذة� ،أو �إراحة ر�أ�سه على جانب الطائرة لال�ستمتاع ببع�ض النوم .ومع
ذل��ك ،ف��إن الراكب الأو��س��ط مقيد بامل�ساحة واملكان لراحة ر�أ��س��ه .لذلك،

�أوزدميري ت�شعل مواقع
التوا�صل بف�ستانها
�شاركت املمثلة الرتكية دمييت �أوزدمي 
ري
م�ت��اب�ع�ي�ه��ا � �ص��ورة ج��دي��دة ع�ب�ر �صفحتها
اخلا�صة يف موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه��رت دمي �ي��ت ب�ف���س�ت��ان م�ك���ش��وف عند
ال�صدر والظهر ،ما �أظهر جمال ج�سدها،
وحر�صت على و�ضع بع�ض م�ستح�ضرات
ال �ت �ج �م �ي��ل الأم � � ��ر ال � ��ذي �أظ� �ه ��ر ن�ضارة
ب�شرتها.
لقيت ال�صورة انت�شاراً بني املتابعني الذين
تفاعلوا معها ،وعربوا عن �إعجابهم بها.
وك��ان��ت ق��د خ��رج��ت دمي�ي��ت �أوزدمي�ي��ر عن
�صمتها ،بعد انت�شار خرب جتهيز ال�شركة
املنتجة ملو�سم ثاين من م�سل�سل "تكتيكات
احلب" ،و�أو�ضحت حقيقة الأم��ر وقالت:
"�أعلم �أن الكثريين يريدون ذلك ،لكن مل
يتم التوقيع على �أي �شيء بعد".

ك�شفت ال�سلطات عن هوية "ال�سائح" ال��ذي ت��ويف �أمام
�أنظار عائلته ،عندما حاول القفز �إىل بحرية ،من �أعلى
�صخرة ،و�أكدت �أنه العب كرة قدم مغربي �سابق .وانت�شر
فيديو مقتل "�سائح" يف �إ�سبانيا� ،أم��ام �أن�ظ��ار عائلته،
بعد �إقدامه على القفز من جرف �صخري �إىل بحرية،
وارتطامه بال�صخور قبل الو�صول للماء ،ووفاته فورا.
وك�شف الآن �أن ال�سائح هو �شاب مغربي ،كان يق�ضي �إجازة
يف بلدة �سانتا بون�سا الواقعة داخ��ل جزيرة مايوركا يف
�إ�سبانيا ،مع زوجته و�أطفاله ،عندما قرر القفز من جرف
�ضخم يبلغ ارتفاعه  35مرتا �إىل املاء.
وكانت زوجته ت�صور حلظة قفزه ،قبل �أن ي�سقط ال�شاب
البالغ م��ن العمر � 31إىل وف��ات��ه ،بعد ارت�ط��ام��ه ب�أحد
ال�صخور �أث �ن��اء ال�ق�ف��زة ،يف فيديو انت�شر على و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
وب��دا على زوج�ت��ه ال�صدمة �أث�ن��اء ت�صوير حلظة املوت،
حيث قالت" :يا �إلهي" �أثناء ارتطام زوجها بال�صخور.
و�أك��دت ال�سلطات الآن �أن ال�شاب املغربي هو الع��ب كرة
ق��دم �سابق ا�سمه م��راد مل��راب��ط ،ك��ان حم�ترف��ا م��ع نادي
فيتي�س الهولندي.
ونعى ال�ن��ادي الهولندي العبه ال�سابق يف تغريدة على
تويرت ،م�ؤكدة هوية الالعب.

كيف تعرف �أن زجاجة العطر �أ�صبحت منتهية ال�صالحية؟
نعلم �أن من املفرت�ض �أن نتخل�ص من م�ستح�ضرات
التجميل والعناية بالب�شرة مبجرد جتاوزها مدة
�صالحيتها ،وي�ح��ذر اخل�ب�راء م��ن �أن ا�ستخدام
م���س�ت�ح���ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل ل �ف�ترة ط��وي �ل��ة ميكن
�أن ي� ��ؤدي �إىل ت�ف��اع�لات ح�سا�سية وزي ��ادة خطر
الإ�صابة بالعدوى البكتريية .ولكن هل ينطبق
هذا الأمر على العطور؟
ت �ق��ول ��ص��ان�ع��ة ال �ع �ط��ور �أل�ي�ك���س��ا ه��ام��ون��د "نعم
العطور ميكن �أن تف�سد ،اعتمادًا على متغريات
معينة مثل الزجاجة وج��ودة املكونات والتعر�ض
لل�ضوء ومكان تخزينها ،وميكن �أن يف�سد خالل
مدة زمنية ترتاوح بني �سنة �إىل � 10سنوات".
و�أ�شارت �أليك�سا �إىل �أنه مبرور الوقت ،مييل العطر
�إىل اخل�ضوع لعملية ت�سمى الأك�سدة ،وهو تفاعل
كيميائي يحدث عندما تتعر�ض املادة للأك�سجني
�أو عوامل م�ؤك�سدة �أخرى.
وت �ق��ول خ�ب�يرة ال�ع�ط��ور � �س��ارة م�ك��ارت�ن��ي "هناك
ث�لاث��ة �أ��س�ب��اب رئي�سية لف�ساد ال�ع�ط��ر :ال�ضوء
واحل� ��رارة وال �ه��واء ،وخ��ا��ص��ة الأك���س�ج�ين� .إذا مل

�أمرب هريد تروي ما حدث يف �شهر الع�سل مع جوين ديب

�أبلغت بطلة فيلم "�أكوامان" �آمرب هريد هيئة حملفني �أم�س الأول االثنني ب�أن زوجها
ال�سابق جوين ديب رطمها يف حائط ولف قمي�صا حول رقبتها خالل �شهر الع�سل عام
 ،2015عندما كانا على منت قطار ال�شرق ال�سريع .وعادت هريد �إىل من�صة ال�شهود
يف والية فرجينيا ،حيث ينظر �أع�ضاء هيئة املحلفني يف دعوتي الت�شهري ،التي رفعها
الزوجان ال�سابقان �ضد �أحدهما الآخر .وتزوج الثنائي يف فرباير  2015وق�ضيا �شهر
الع�سل على منت قطار ال�شرق ال�سريع يف يوليو من ذلك العام ،بعد �أن �أنهى ديب
ت�صوير اجلزء اخلام�س من �سل�سلة �أفالم قرا�صنة الكاريبي التي كان بطلها.
وردا على �س�ؤال من حماميها ،قالت هريد �إنه دار جدال مع ديب حول ما �إذا كان
ب�إمكانه �شرب اخلمر �أثناء الرحلة .و�أ�ضافت �أن عالقتهما كان ي�سودها
احل��ب عندما يكون دي��ب يف وعيه ،لكنه غالبا ما ك��ان يت�صرف بعنف
عندما ي�شرب اخلمر �أو يتعاطى املخدرات .وقالت هريد �إنه �صفعها
على وجهها ورطمها يف احلائط م��رارا يف عربة النوم يف القطار.
و�أبلغت هيئة املحلفني ب�أنه نزع قمي�صه ول ّفه حول رقبتها.

تفتح عط ًرا  -وكانت الزجاجة حمكمة الإغالق
مت��ا ًم��ا  -فيمكن �أن ت�ستمر ل�ع�ق��ود .لقد فتحت
زجاجة عمرها  100عام وكانت رائعة ومثالية
متا ًما .كان بها �سدادة زجاجية حمكمة الإغالق
ومت االحتفاظ بها يف م�ستودع يف الظالم".
و�أ�شارت �سارة �إىل �أنه كلما زاد الأك�سجني املوجود
يف الزجاجة ،زادت �سرعة تلفها .لذلك �إذا كنت قد
ا�ستخدمت �أكرث من ن�صف الزجاجة ،فال حتاول
حفظها للمنا�سبات اخلا�صة  -فقط ا�ستخدمها".
ميكن �أن تفقد العطور قوتها خالل وقت ق�صري،
لكن بع�ض العطور ميكن �أن ت�ستمر لعدة �سنوات،
وي�ـ�ـ�ـ�ـ��و��ص��ى اخل�ب��راء ب��ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�خ��دام ال�ع�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ور يف
غ�ضـــــون �سنتني �إىل ثالث �سنوات ،اعتمادًا على
مكوناتها.
والعطور التي حتتوي على الكثري من احلم�ضيات
تف�سد ب�شكل �أ�سرع ،و تتمتع العطور املوجودة يف
عبوات الر�ش حمكمة الغلق بفر�صة �أف�ضل من
تلك املوجودة يف الزجاجات التي يتم �صب العطر
منها ،وبالتايل فهي تتعر�ض للمزيد من الهواء.

رو�سيا تعيد �إحياء
ال�سيارة ال�سوفييتية
ق��ال م���س��ؤول��ون� ،إن رو��س�ي��ا �سوف
ت�سيطر على عمليات �شركة رينو
ال�ف��رن���س�ي��ة ل���ص�ن��اع��ة ال�سيارات
يف ال �ب�ل�اد وت �ع �ي��د �إح� �ي ��اء عالمة
جتارية ل�سيارات تعود �إىل احلقبة
ال�سوفييتية ،يف �أول عملية ت�أميم
ك�ب�رى ل���ش��رك��ة �أج�ن�ب�ي��ة م�ن��ذ بدء
احلرب يف �أوكرانيا.
ذك��رت رينو �إن�ه��ا �ستبيع ح�صتها،
البالغة  67.69باملئة يف "�أفتوفاز"،
وهي �شركة رو�سية ت�صنع �سيارات
م��ن ب�ي�ن�ه��ا "الدا" ،مل�ع�ه��د �أبحاث
ت ��دي ��ره ال� ��دول� ��ة م� �ع ��روف با�سم
"نامي" .كما �سيتم بيع ا�ستثمارات
� �ش��رك��ة ري �ن��و الأخ � ��رى يف رو�سيا
خ��ا� �ص��ة م���ص�ن��ع يف م��و� �س �ك��و� ،إىل
حكومة مدينة مو�سكو.
ق ��ال ع �م��دة ال�ع��ا��ص�م��ة الرو�سية
� �س�يرغ��ي � �س��وب �ي��ان�ين �إن املدينة
� �س �ت �ع �ي��د ال � �ع �ل�ام� ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
"مو�سكوفيت�ش" ل �ل �� �س �ي��ارات يف
امل�صنع.
وك ��ان ��ت م��و� �س �ك��وف �ي �ت ����ش عالمة
جت ��اري ��ة رئ �ي �� �س �ي��ة ل �ل �� �س �ي��ارات يف
االحتاد ال�سوفييتي ،لكنها �شهدت
ت ��راج� �ع ��ا ح� � ��ادا يف الت�سعينيات
واخ �ت �ف��ت م ��ن ال �� �س��وق يف �أوائ � ��ل
ال�ع�ق��د الأول م��ن ال �ق��رن احلادي
والع�شرين.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ل��وك��ا دي ميو،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة رينو
يف ب �ي��ان" :اليوم ات �خ��ذن��ا ق ��رارا
�صعبا ولكنه �ضروري".

